
heelemaal te niet gedaan wordt, zoo zal God haar wederom oprlchten
en alles overwlnnen, wat haar zou kunnen beletten tot haar doel
te komen.

En eindeliJk moeten wlt dit ook toelnssen op een ieder van ons
en niet twijfelen, dat, al laten wd de vleugels hangen en ziJn nog
gevangen onder de zonde, God ons toch zal verlossen uit de ge
vangenschap waarin w[ nu zljn, zal voltooien wat Hil ln ons be
gonnen is en zal verbeteren, wat er nog aan ontbreekt. En hoe?
WiJ moeten komen bii onzen Heere Jezus Christus, want HiJ is het,
Die Zijn hand er aan legt, zooals Hem daartoe opdracht gegeven
is, en HiJ dat ambt van God Zijn Vader heeÍt ontvangen. Vergè
noegen wij er ons dan mee, dat, naardien ÍIij verordend is tot dienaar
onzer zaligheld, er geen enkel gebrek za,l zgn, dat niet door ZiJn toe
doen wordt venruld, aangezien het zoo besloten is.

Laten wii lntusschen ook aandacht schenken aan wat de heilige
Paulus nog toevoegt aan het woord, dat wij reeds hebben aange
haald, wat hier wordt aangewezen, opdat wii deelen mogen in de
vnrcht van den dood en het lijden van onzen Hee.re Jezus Christus:
nl. te hooren naar de boodschap, die ons dagelijks wordt gebraeht.
Want het zou niet genoeg zijn, dat Jezus Christus in persoon had
geleden en dat Hij ons tot een offerande gesteld was, maar wiJ
moeten eryan verzekerd worden door het Evangeliq wij moeten dat
getuigenls aannemen en niet twijfelen, gerechtigheid in Hem te be
zitten, wetend dat Hij genoegdoening voor onze overtredingen heeft
aangebracht. En Laten wij verder afwachten, dat God Zijn
werk door dezen Verlosser voortzet, en het zó6 voortznt, dat het
strekt om het meer en meer te vermeerderen, totdat Hij het tot
het einddoel en tot zijn uitkomst geleid heeÍt.

]esaja 53 :11

Hij zal den arbeid Ziiner ziel zien, en er
door verzadigd worden, en Mijn Kaecht de
Rechtvaardige zal door Zijne kennis er velen
rechtvaardig maken, welker ongerechtigheid
Hii zal dragen. 1;

Hoewel de profeet deze uitspraak er aan toegevoegd heeft om te
bevestigen wat hlj reeds had gezegd, nL dat de dood van Gods Zoon
niet onnut znu zijn, maar een uitnemende vnrcht voor het heil der
wereld zou voortbrengen, toch dnrkt hii zich vollediger uit dan h{l
tevoren gedaan had. Want in de eenste pLaats toont hij ons de liefde,
welke Jezus Christus ons heeft toegedragen, zeggende dat IIij ver-
zad,ie d z a I w or d e n uit oorzaak daarvan, datHij ons door
ZiJn dood het eeuwige leven zal hebben verworlten, en daarna toont
hiJ in de tweede plaats aan, dat Hij niet alleen in Z$n lichaam
maar ook in Zijn ztel za,l lijden. Wij weten, dat het woord veuadigen
oÍ vergenoegen met een sterk lustgevoel gepaard gaat. Want ver.
schillende dingen zullen voorkomen, die ons heelemaal niet raken,
en zoo passeert dat; en ook al zijn ze tot ons nut, daarmee is niet
gezegd, dat wlj er heelemaal ln rusten. Een mensch zal vele dingen
kunnen bezitten en toch niet teweden ziirl want hij heeft mogelijk
nlet het vooraaamste oÍ wel heeft hij niet het geheel. Maar de
profeet toont aann dat de ?non van God heelemaal tevreden zal
ziJn - zonder tl,aarbii oq ZichzelÍ te letten - wanneer Hii zien zal'
dat Zijn Kerk Hem toegebracht \ttordt en de arme zondaren gè
trokken worden uit den vloek, waarin zfl waren, om met God ver'
zoend te worden en de erfenis der hemelen te verkr{gen. Kortom,
wfj den hler, hoe onze Heere Jezus niet Ziin etgen persoon op het
oog heeft, maar vervoerd Is van de liefde welke HiJ ons todroeg'

1) Calv. Opera. XXXV' 661{74.
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om daar al ZiJn bewediglng in te zoeken, alsoÍ HiJ geen ander
verlangen, genegenheid of zorg had.

Nu hebben wij hier opnieuw op te merken, dat, mits wij door
geloof de weldaad zoeken welke ons verworyen is door onzen lIeere
Jezus Christus en ons dagelijks wordt aangeboden door het Evan-
gelie, wij in orze hope niet zullen teleurgesteld worden. Want de
profeet zegt, dat Hij zal zien, om daarmee uit te drukken, dat
niet alleen God ons in den persoon ?,iins 7-oons ZiJn barmhartigheid
heeft willen openbaren, toen Hij Hem om onzentwil aan den dood
heeft prijsgegeven; maar dat Hij door Zijn Heiligen Geest zal be
werken, dat die dood niet zonder vrucht zal zijn, en dat meerderen
zien zullen, dat Hij niet zonder oorzaak noch vergeefs zooveel
verdragen heeft, en het bij ewaring zullen verstaan. Daarom, laat
ons toegang verleenen aan onzen Heere Jezus Christus, opdatHij ons,
wanneer wij Hem naderen door geloof, deelgenoot make van de
vnrcht van ZiJn dood en lijden, en twijfelen wiJ niet, wanneer wij
zoo orae harten uitbreiden, of God zal nog deze weldaad bij het
overÍge voegen, dat wij, heelemaal zooals Hij gewild heeft dat Zijn
Zoon ons tot Verlosser zou zijn, zoo ook waarlijk genieten zullen
van het goed, dat Hlj ons heeÍt aangebracht; en wij zullen verstaan,
dat het niet een ijdele zaak is, dat Hij zooveel voor ons heeft doon
staan. Ziet dan, wat wij van dit woord hebben te onthouden.

Wat het tweede punt betreÍt dat wij naar voren gebracht hebben,
hier wordt aangetoond, dat Jezus Christus niet slechts geslagen,
getroffen en bedroefd moest worden door de hand Zijns Vaders,
om de kastijding te ondergaan die wij verdiend hebben, maar ook,
dat Hij in Zijn z i e I moest beangst worden. Niet alleen wordt hier
gezegd, dat Hij de vrucht zal zien van Zijn slagen, van Zijn ver-
drukking en van Zijn dood, zooals de profeet tevoren gesproken
had,maar van den arbeid en het verdriet
Z ij n e r z i e l. Want hêt woord dat hij gebruikt, houdt dat in.
IÍij wil dus uitdrukken, dat Jezus Christus niet alleen gekruisigd
is, na groote kwellingen in Zijn lichaam te hebben doorstaan, maar
dat Hij verder moest gaan, nl. dat Hij om onzentwil in droefheid
zou zijn, en dat Hij de smarten des doods zou verdragen en
tot daaraan toe zou onderworpen worden om ons te rechtvaar-
digen.

En inderdaad, wat zou het, als onze Heere Jezus Christus slechts
uitwendig en voor het oog der menschen geleden had? Want als
Hij alleen in Zijn lichaam geleden had, zou HÍj slechts Verlosser
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des lichaams zijn. Maar naardien het voornaamste, dat wij van Hem
moeten hopen, is, dat wij gevoelen en overtuigd zjjn, dat de dood
voor ons niet meer doodelijk is en dat wij bewijd zijn van den vloek
Gods, zoo heeft onze Heere Jezus die prikkels in Zich moeten ge
voelen, en voor God komend daar moeten staan als een ellendige boos-
doener voor zijn rechter, Wij weten, dat's menschen zonde niet slechts
een tijdelijken dood meebrengt, die de scheiding is van lichaam en
ziel, maar meebrengt het gevoel dat God ons tegen is, en den schrik
voor Zijn oordeel. En is dat niet een zoo ondraaglijk en weeseUjk
ding, dat er niets ergers is? Daarom heeft onze Heere Jezus zoover
moeten gaan om ons te verlossen, en dat is het, wat de proÍeet nu
verklaart' En hier zien wij nog te meer, hoe lief God ons heeft gehad
en welke de schatten Zijner genade en oneindige goedheid zijn, die
Hij jegens ons heeft ten toon gespreid. En wij zullen evenzoo kun.
nen verstaan, welke zorg en welken ijver onze Heere Jezus christus
heeft gehad voor onze zaligheid, als Hij zidnzelf niet gespaard heeft,
en niet alleen gewild heeÍt dat ziJn lichaam instond voor de vol-
doening onzer zonden, maar zelfs ontzet wilde worden ars degene,
die het oordeel Gods moest voelen en gewaar werd, wat deze ver-
vloeking, welke God met eigen mond uitspreekt, verdient, nl. dat wiJ
opgeslokt worden in de heI, dat het een afgrond is om ons heelemaal
neer te storten. Dus moest Jezus christus dat ondervinden. En
lnderdaad, als wij zien, dat H$ daanran bloed en water heeft ge.
zweet en de engelen moesten neerkomen om Hem te vertroosten,
dan moest Hij wel zeggen, dat deze droeÍheid tot het uiterste
ging, aangezien er nooit een gelijk voorbeeld. op de wereld geweest is.

Ziet dan, wat beduid wordt met dit woord arb e i d o f v e r.
d r i e t'd e r zi e I van onzen Heere Jezus Christus. Nu is het
waar (gelijk de heilige Petrus zegt), dat Hij door de smarten der
hel niet kon gehouden worden, maar toch heeft Hij daartegen
moeten strijden; Hij heeÍt de overwinning er over behaald, maar het
ls niet zonder zwaren en zeer moeiliiken strijd gegaan. verder hebben
wij nu uit deze uitdrukking af te leiden, dat, hoewel wij moeten
sterven, daarom niet mag gezegd worden, dat de dood van onzen
Heere Jezus Christus zijn uitwerking mist en ons geen profijt
brengt; hij is ons juist zeer dienstig. Want de dood, waaraan wiJ
nu zijn onderworpen, is slechts een waarschuwende herinnering aan
den vloek Gods. Als wij heelemaal van het sterven waren ontheven,
zouden wij de genade niet kennen, die ons door onzen Heere Jezus
Christus verworven is. En wjj weten, hoe noodig w[ het hebben, ver-
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ootmoedlgd te worden en dat God ons af$d ZUn toorn doet gevoelen.

Want ook al wU H{ ons daanran bevriiden, zoo moeten wii er toclt
aan denken, opdat wii zuchten ter oorzake vzrn onze zonden en daar'
om te meer ZiJn barmhartigheld grootmaken. Alzoo is dus de dood,

dle nu aan alle mensóen gemeen ls, wat hen betreft die gelooven

in Jezus Christus, nlet meer in letterlijken zin doodeliJk' want zlt
trekken slechts uit deze wereld om Gode te leven. Verstaan wlJ het
dan, dat wij bij ons sterven ovenloedige vertroosting hebben, wetend
dat God ons genadig zal z;fn en dit kwaad ten beste zal keeren en
den dood (die vroeger een doodeliiken slag aanbracht) zal doen

dienen voor mediciin. En hoe? Overmits wij niet vr€ezen, dat God
in alle gestrengheid orrze Rechter wil zijn en Zijn wraak jegens ons

wll openbaren, wanneer wij Jezus Christus ats Middelaar hebben'
Die aantoont, dat Hii voor ons heeft genoeggedaan. Er is dus in den

dood niet meer die schrikkelijke wees, die was om óns ontsteld te
maken, zelfs om ons tot wanhoop te brengen, maar wij gaan ons

vrijmoedig stellen in de handen Gods. Want gelijk er staat, dat
Jezus Christus Zijn geest beval aan God Zijn Vader, zoo moeten
wiJ weten, dat het geweest is, opdat Hij Zich Waker stelde over onze

zielen. En daarom kunnen wij haar veilig in Zijn handen leggen,

want HiJ heeÍt betuigil, dat niets van alles wat Hem is gegeven'

zou verloren gaat. Ziet dan, waartoe het ons dient, dat onze Heere

Jezus Chrlstus zoo beangst is geweesl en dat Hii, behalve dat HiJ

den dood ondergaan heeft en de andere kwelli4gen, ook deze ver'
schrlkking heeft gehad, God als Rechter gewaar te worden, alsoÍ
Hij de helsche smarten moest ondergaan.

Nu is het er zoo ver vanaf, dat dit te kort doet aan de Majestelt
van den Zoon Gods, dat het veeleer strekt om ons te beter te doen

ur'eten, hoe hoog Hd onze zaugheid geschat heeft en hoe dierbaar
wij Hem zijn geweest en hoe kostbaar Hem onze zielen waren'

Hóewel Hij dus is vernietigd (zooals wiJ boven gulen hebben),

en geen gedaante noch gestalte had om onder de menschen begeerd

te worden, desniettemin is die vernietigtng geweest om Hem te
meerteverhoogen,Eninderdaad,hoewelGodZiinehoogheiden
zJne oneindige maJesteit getoond heeft tn de schepping der werel4
toófr staat het zoo, dat wii in den dood en het lijden van onzen Heere

Jezus Ctrristus veel nrirneren grond hebben om God te verheerliJken,
aangezien Jezus Christus voor ons en onze zaligheid Zich heeft
vertt"oere en alle waardighetd aÍgelegd; en ook al heeft IIii Zlch
nlet ontdaan van ZiJn goddellfke Maiestel! toch is di voor een t|ld
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verborgen geweest en men heeft haar onder de meruichen nlet opge
merkt. Dit is het in hooÍdzaak, wat de proÍeet hier behandelt, als
h{ aanroert dat onze Heere Jezus beangst ls geworden. En wll
kunnen nu daarin zien, dat HiJ ZichzelÍ als 't ware vergeten heeft
en op Zic}rzelf geen acht heeft gelagen. En de reden was, dat
HU Zich heelemaal gegeven heeft aan onze zaligheid, en alzoo
heeft Hij voor ons ingestaan èn met Ztjn lichaam èn met ZiJn zlel
en is heelemaal onze Borg geweest. Ook zien wd daarin, dat het
tuig, dat heden deze leer zou willen vernletigen, zonder religie en
zonder gelooÍ ls, als rekels die blafÍen en nlet weten waarom. De
schijnheiligen van het Pausdom, hoewel ziJ dit niet dan ten deele
verstaan, zijn gedwongen te bekennen, hoe dan ook, dat Jezus Chris.
tus ontzettende verschrikkingen heeft gevoeld. Weliswaar kunnen ziJ
ntet alles wat hierin ligt, nauwkeurig beschriJven, maar al ziJ dit
zoo, toch brabbelen ziJ erover. Maar er zijn hier deugnieten, dle
veel slechter zijn dan zij die nog diep in die holen en bordeelen
zltten, waaruit zij uitgegaan zijn die hun vuiligheid en hun be
smetting brengen in Gods Kerk. Het ls dan ook zeker, dat dit tuig,
dat tegenwoordig den naam van Dienaren draagt en ook die plaats
lnneemt en intusschen van Gods Kerk een zwijnenstal maakt, honden
zijn, die geen religie hebben en die niet anders trachten dan uit te
blusschen en uit te wisschen uit de herinnering der menschen al de
genade Gods en hetgeen onze Heere Jezus voor ons heeft gedaan.

Wanneer wij nu zien, dat Satan hen aldus voortdrijft, en dat ziJ
schaamteloos zijn als hoeren, zoo moeten wij te meer dit geloofs.
artikel goed vasthouden, dat Jezus Christus niet slechts veroordeeld
1s door Pilatus, een aardschen rechter, opdat wg voor God Zijn
Vader zouden wijgesproken worden; dat Hij niet slechts gekruisigd
ls geworden, opdat wij van den vloek zouden worden bevrijd; dat HtJ
niet slechts den dood doorstaan heeft, opdat wiJ daarvan zouden wor.
den verlost; maar ook, opdat wij heden wede in onze conscientle
zouden hebben en ons zouden kunnen verblijden door de ewaring der
vaderlljke liefde van onzen God, en Hem volmondig aanroepen, ver-
zekerd zijnde dat HiJ ons zal aannemen en dat wiJ Hem aangenaam
zullen zijn. Jezus Christus moest in deze weeselijke dingen, die HiJ
gevoeld heeft, ingedompeld worden en ziJn als een ellendige boos-
doener, Hij Die het vlekkelooze Lam Gods was, Die het toonbeeld en
voorbeeld was van alle heiligheid en volmaaktheid; Hij moest instaan
voor ons en onze Borg zijn tot zoover, alsof Hij moest verdoemd
worden in de diepten der hel. EindeUJk heeÍt HiJ (zooals we reeds ge
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zegd hebben) overwonnen en is die smarten te boven gekomen' maar
Hij heeÍt tevoren moeten strijden. Ziedaar dan, wat Jesaja heeft b*
doeld, als hij zegt, dat Jezus Christus zielsverdriet zal moeten hebben.

Maar wij zien, dat Hij daar niettemin genoegen mee genomen heeft

en verzadigd is, als wij maar in dezen weg vrijgekocht werden'

En heden te meer moeten wij moed grripen, wetend dat, als wdf

een ware geloofsgehoorzaàmheid hebben om aan te nemen het on'
waardeerbaar goed, hetwelk ons door onzen IÍeere Jezus Christus
verworven is, wd zullen gevoelen, dat Hlj niet tevergeefs zooveel

voor ons heeft geleden. En te minder za| onze ondankbaarheid te
verontschuldigen zijn, wanneer w$ niet met een brandenden ijver tot
Hem komen om ons te verlustigen in dat onwaardeerbaar goed,

waarin Hij is getreden en waarvan Hii in onzen naam bezit heeft
genomen, als Hii ons verklaart, dat Hij ons met God Zijn Vader
verzoend heeft en bereid is om ons als Zijn kinderen aan te nemen.

Dat is het in hoofdzaak, wat wij van deze Schriftuurplaats hebben te
onthouden.

Nu voegt de proÍeet er bij, dat Hij door Zijn kennis er velen

re c h t v a a r d i g en zal, nl. mijn Knecht de Rechtvaardige'
zegt hij. Wat dit woord K n e c h t aangaat, wiJ hebben boven ge'

zien, dat dat niets afdoet van de Majesteit van onzen Heere Jezus

Christus. \il'ant hoewel Hij Heer was over alle schepselen, heeft HiJ

zich juist als Middelaar en in onze natuur nog een nieuwe heer.

schappij verworven, volgens hetgeen Paulus daarvan behandelt in
Philipp. 2 en wij boven reeds gedeeltelijk gezien hebben' Toch heeft

Hij dienstknecht willen worden en zich tot dien stand willen ver'
nederen. Zoo wordt Hij dus niet zonder reden Knecht Gods genoemd.

En wij moeten dat niet vreemd vinden. rwant het is veel weemder,
dat Jezus christus dienstknecht der menschen is, dat Hij de Zoon

van God, Degene Die eenzelfde glorie met den vader bezit (zooals

daarvan gesproken word in Joh. 1?), Zich neerbuigt tot dezen staat,

dat Hij ons wil dienen. Toch is het zoo. Daarom zegt IJii ook: Ik
ben en verkeer onder u als een die dient en niet als iemand die

heerschappij heeft. Waar het dan nu zoo is, dat Jezus afgedaald is

tot zoover, dat Hij dienstknecht der menschen wordt, wordt Hij niet
zonder oorzaak hier Knecht Gods genoemd.

En inderdaad kan Hij ons anders niet loskoopen, ik bedoel dan

naar het besluit van God Zijn vader, geldk wij hier boven al ver-

klaard hebben. \{'ant zonder eenig middel kan God ons wel redden,

maar wij moeten altijd vooronderstellen, dat het leven ons moest
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venvoryen worden door Jezus Chdstus. Nu, om dit te doen, moest
H[ tevens dienstknecht zijn, want anders kan Hij aan God Zijn
Vader geen gehoorzaamheid bewijzen, en zonder deze gehoorzaam-
heid kan Hij onze overtredingen en ongerechtigheden niet goed
maken. Daarom wordt Hij nadrukkelijk Knecht genoemd, ja ook
rechtvaardig. Kortom, de profeet duidt hier aan, aangezien wij tegen
God weerstrevig zijn geweest, en het nog zijn totdat Hij ons her-
schapen heeft door Zijn Heiligen Geest - en ook nadat Hij in ons
een goede gezindheid teweeggebracht heeÍt, zijn wij onnutte dienst-
knechten en struikelen met elke sehrede, en ook wanneer het leek,
dat de dienst welken wij Hem bewijzen door Hem zal moeten worden
aangenomen, zal er altijd wat aan te merken zijn en verdient hd
zelÍs weggeworpen te worden - dat om onze tekortkomingen uit
te wisschen, de dienst en de gehoorzaamheid van onzen Heere Jezus
Christus Gode welgevallig moest zijn, gelijk zij ook zuivere genoeg-
doening meebrengt. Dat is het in hoofdsom, wat hij heeft willen
zeggen.

En daaruit moeten rvij afleiden, dat Jezus Christus ons heeft ge-

rechtvaardigd, niet alleen voorzoover Hij God was, maar uit kracht
Zijner gehoorzaamheid, daardoor dat Hij onze natuur heeft aange
nomen en daarin de Wet heeft willen verullen, wat ons onmogelijk
was en een last om ons allen te overstelpen en ons den nek te breken.
Aangezien dus onze Heere Jezus Christus Zich heeÍt vernederd tot
onze zaligheid, en gehoorzaarn geweest is aan God Zijn Vader, ziet
dan, hoe wij door Hem gerechtvaardigd worden.

Nu spre'ekt hij nadrukkelijk ook van de kennis, om uit te
drukken, dat het niet genoeg is, dat onze }Ieere Jezus Christus in
Zijn persoon heeÍt vervuld al wat noodig was tot onze zaligheid,
maar dat wij dit vatten moeten door geloof. Er is dus kennis ver-
eischt. Want hoeveel ongeloovigen zien wiJ niet omkomen, wien de
dood en het lijden van onzen Heere Jezus Christus tot niets dient
dan tot te zwaardere verdoemenis, omdat zil Ziin heilig bloed met
voeten treden en Zijne genade, die hun was aangeboden, verwerpen?
Alzoo, hoewel onze Heere Jezus Christus ls gelijk de slang, die in
de woestijn verhoogd werd om aan alle zieken genezing te geven,
toch kunnen wij onzerzijds geen profijt van Hem hebben, tenzij door
Zijne kennis. \{ant gelijk ook de koperen slang in de woestijn moest
aanschouwd worden, en zonder dezen blik de beet der slangen altijd
doodelijk was, zoo is ons heden het Evangelie als een stellage om
onzen Heere Jezus Chri:stus te verhoogen, of wel, het is een banier
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om orur Hem oogensch{nlfik voor tê stellen en onn Hem van verle
te laten zlen. Kortom, er ls heelemaal geen duisternis (zooals de
heilige Paulus zegt), wanneer het Evangelle gepredikt wordt; daarln
aanschouwt men de genade Gods, die verscheen ln onzen Heere Jezus
Christus, of anders moet men wel door den Satan geblinddoekte
oogen hebben. Hoe dtt z{, wij moeten wel letten op wat hier gezegd
wordt, dat Jezus Christus slechts door ZiJne kennis rechtvaardlgt.
lVet is waar moet de wezenlijke lnhoud onzer zaligheid vooropgaan,
want wanneer gezegd wordt, dat wij rechtvaardig ziJn door het
geloof, is dat niet om Jezus Christus buiten te slulten, ls dat niet
om buiten te sluiten de barmhartigheid Gods, maar veelmeer om orur
daarheen te brengen en te geleiden.

Maar om te gemakkelijker begrip van dit alles te hebben, moeten
wiJ nog dit allereerst opmerken, dat wg nlet rechtvaardlg ztjn tn
oru zelÍ, aangezien wiJ onze gerechtigheid van elders moeten ont-
leenen; want als wiJ ons leven zoo konden richten, dat het in alles
en overal beantwoordde aan de Wet en aan den wil Gods, dan zouden
wiJ verdienen door Hem aangenomen te worden. En waarom? HiJ
moet wel het goede erkennen, wanneer Hij zelf er de Íontein van
ls; anders zou Hij ZichzelÍ verloochenen. Als wtJ ons leven dus
konden doen beantwoorden aan de Wet Gods en een zoodanige vol.
maaktheid bezitten ats Hij waagt, zouden wiJ zeker rechvaardig
ziJn door onze werken, en dan zou Jezus Christus ons onnut zdn;
Paulus redeneert er ook zoo over. Maar daarentegen, wanneer w[
gedwongen worden onze gerechtigheid te ohtleenen aan onzen Heere
Jezus Christus en ze daar te zoeken, dan ligt daarin, dat wij zelÍ
ervan ontbloot zijn. Alzoo moeten wil tot de slotsom komen, dat
ledereen vanwege de zonde veroordeeld is, en dat God ons toon!
dat in ons niet dan vloek is, wanneer Hij zegl dat wlj komen moeten
blJ Jezus Christus. Maar genoeg.

Nu is het wel waar, dat de oude phllosophen gesproken hebben
over deugd; het was de algemeene opvatting, dat men door goed
te leven God aangenaam moest zijn. Maar waartoe heeft dat alles
gestrekt? Want de besten onder de menschen en zij, die men achtte
totaal onberispeUjk te wezen, bezaten slechts geveinsdheid; en de
anderen waren aan alle kwaad overgegeven; en z\j, van wie men
dacht, dat het de kundigste lieden waren en die verrnaard waren
boven de anderen, hebben niettemln aÍschuwelijke zonden gehad.
Zoo dan, laten de menschen zich verbeelden zooveel ziJ willen en
denken deugdzaam te leven gelijk het behoort - wanneer zll aUes
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gedaan hebben wat dJ maar konden en men veel wetten en regels
lngesteld heeft om ze te leiden, toch zullen zlj daardoor nooit recht-
vaardig zijn voor God. En waarom? Omdat de zonde in ons inge
worteld is en zich niet door menschelijke hulpmiddelen laat reinigen.
Kortom, wd zullen geenszins gerechtvaardigd worden door bd de
menschen ter school te gaan, hoewel zij onder-wijzen, \Mat deugd is.
Wat meer is, zie hoe God Zijn \{'et bekend maakt, waarln tle ware
en volmaakte gerechtigheid begrepen is, gelijk Mozes betuigt: Ziet,
lk houd u heden voor het goede en het kwade, ik wijs u den weg
des levens en des doods. Maar kan ziJ ons evenwel rechtvaardigen?
Kan zij ons zoo besturen, dat God ons leven als goed en heilig aan-
neemt? Juist omgekeerd, want de Wet brengt den dood voort, ziJ

verdubbelt onze verdoemenis, zij steekt Gods toorn in vlam. Dat zijn
de betitelingen, welke haar door de Heilige SchriÍt worden gegeven.

Naardien het dan zoo is, dat de \Ifet uit zichzelf. ons niet kan
rechtvaardigen, hoe zullen dan de menschen door hun leer en door
hunne statuten en regels ons tot een ware gerechtigheid kunnen
brengen? Vraagt men nu, hoe de Wet Gods niet kan rechtvaardigen
en waarom - de reden is die, welke ik reeds aangestipt heb. rffelis.
waar toont God ons in Zijn Wet goed aan, hoe wij tot het leven
moeten en kunnen komen, als wij maar zoo waren, dat er onzerzijds
geen beletsel was. De Wet van God spreekt dus wel, maar zd ver-
nieuwt onze harten niet. Als God ons aantoont: Zie, wat Ik van u
vraag, maar intusschen zijn al onze begeerten, onze genegenheden
en onze gedachten tegenovergesteld aan hetgeen Hij beveelt, worden
wij niet alleen veroordeeld, maar de Wet, zooals ik al gezegd heb,
maakt ons te meer schuldlg voor God. Want tevoren hadden wiJ
gezondigd door onwetendheid maar nu opzetteUjk, wiJ wederstaan
God zóó dat het lijkt, dat wij Hem opzettelijk willen bedroeven.
Want wij weten dat de dienstknecht, die den wil van zijn heer kende
en hem niet deed, met dubbele slagen zal geslagen worden. Dáárom
wordt gezegd, dat de Wet slechts toorn baart, d,.w.z. dat zij den
toorn Gods nog te meer tegen ons doet ontbranden, wanneer w[l
door haar onderwezen zijn; zij brengt ons slechts den dood, en hoe?
Omdat wij daar zien, dat wij gansch en al verdoemd en verloren
zijn. Verkondiet zij ons dan niet het leven? Dat wel, maar wij kun
nen er nooit toe geraken. Er moet dus een andere wijze om ge
rechtvaardigd te worden komen, nl. door het Evangelie. Want in
het Evangelie zegt God niet: Zlet, nu zult gij dit doen en dat doen,
maar: gelooÍt, dat Mijn eenige Zoon uw Verlosser ls; omhelst Zijn
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dood en lijden tot genezing voor aI uwe krankheden; dompelt u in
Zijn bloed, en het zal uwe reiniging ziJn, gij zult er door afgewas-
schen worden; steunt op het offer, dat IIU Mli gebracht heeft, en
ziet hoe giJ rechtvaardig zult worden.

Naardien dus het Evangelie ons brengt bij onzen Heere Jezus
Christus en ons beveelt in Hem alle gerechtigheid te zoeken, omdat
Hij naar de wije barmhartigheid Gods voor ons heeft genoeggedaan,
zret,zóó zullen wij gerechtvaardigd worden d o o r Zilne k e n-
n i s. De heilige Paulus behandelt dit ook in Rom. 10, want hiJ
maakt daar een vergelijking tusschen twee gerechtigheden, de eene
van de \{'et, de andere van het gelooÍ. Hlj zegt, dat de Wet wel
gerechtigheid heeft, nl. wanneer zij zegt:, Die deze dingen doet, zal
door dezelve leven. Want het is waar, als wij al de geboden Gods
kunnen volbrengen en ons leven werd zóó goed geleid, dat er geen
zonde noch vlek aan was, dan heeÍt God ons beloofd, dat Hij ons
als rechtvaardigen zou aannemen, dat het loon heelemaal zeker zou
zijn en dat wij niet beschaamd zouden worden. Dat mag met stel.
ligheid van de \{'et worden gezegd. Maar intusschen, wie doet wat
de \{et beveelt? Wij gaan er heelemaal tegen in, en het [jkt (zooals
ik al gezegd heb), dat wij God willen bedroeven. Dus is de deur ons
gesloten, zoover het de gerechtigheid der Wet betreft, en blijft ons
niets over dan Gods vloek. Maar in het Evangelie staat: Ziet, het
Woord is in uw hart en in uw mond. En hoe? De heilige Paulus
toont ons, als hij er over spreekt, aan, dat wij, om het Woord in
ons hart en in onzen mond te hebbeh, moeten komen tot Jezus
Christus; want HiJ ls het, Die schrijft door Zijn Heiligen Geest en
ingraveert de leer der zaligheid, waarvan wij anders slechts
getroÍfen ooren zouden krijgen, vergeefs en zonder eenig profijt.
Naardien het dan zoo is, dat onze Heere Jezus Christus Zijn Woord
in het hart legt, moeten wij Hem bidden, dat Hij ons de genade
bewijze, dat wd een zuivere en oprechte genegenheid hebben om
in flem te zoeken al wat ons ontbreekt. Ziet dan, hoe wij gerecht-
vaardigd zullen worden door Zijne kennis; want het gaat er niet
om eenige genoegdoening aan te brengen, die God tevreden stelt,
het gaat er niet om ter verantwoording te komen en te zeggen:
Ileere, wij hebben verbeurd, dat GiJ ons aanneemt, maar: Wij be-
lijden, dat wij arme zondaren zijn, dat wiJ aan Uw oordeel onder-
worpen zijn, dat het onmogelijk is onzerzijds er aan te voldoen en dat
het alleen Jezus Christus is, Die erkend moet worden als genoeg-
zaam om te voldoen. Wij zullen dat dus met allen ootmoed erkennen;
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wlj zullen betuigen, dat wi, verloren en verdoemde schepselen
ziJn, totdat onze Heere Jezus Christus otls de hand reikt om ons te
trekken uit de diepten en afgronden der hel. Hebben wij dat nu
beleden? \dij bekennen ook, dat onze Heere Jezus Christus al
onze gebreken vervult. AIs wij bezoedeld zijn en vol vuil, Zijn bloed
i:s onze reiniging, waardoor wiJ gezuiverd worden; als wiJ diep in
de schulden zitten, niet alleen voor God maar ook voor Satan
als onzen wederpartijder, de betaling is geschied in den dood en het
lijden van Gods Zoon. Als wij bezoedeld zijn en verfoeiliik, het
ofÍer, dat onze Heere Jezus Christus heeÍt gebracht' heeft zoozeer
een goede reuke, dat al het kwaad dat in ons is, uitgewischt is. Ziet
dan, hoe wij gerechtvaardigd worden door de kennls van onzen
Heere Jezus Christus.

\il'anneer wij dan deze onderwijzing opvolgen, zien wij in de eerste
plaats, dat wij niet in de verte onze gerechtigheid moeten zoeken,
aangezien wij ze vinden zullen in den persoon van onzen Heere Jezus
Christus, naardien Hij onze natuur heeft aangenomen en onze
broeder geworden is. En dit is van groot gewicht, omdat, als wlJ
gerechtvaardigd moesten worden door het Goddelijk Wezen van onzen
Heere Jezus Christus, wij van Zijn gerechtigheid verwiiderd zouden
worden, wij zouden er nooit kunnen komen. Maar wanneer gezegd

wordt, dat de gerechtigheid, die HiJ ons geeÍt, aangebracht ls in
Zijn menschelijke natuur, ziet, dan kunnen wij meer vertrouwelijk
bij Hem komen. Daarom ook heeft Satan deze leer willen ver-
troebelen, en zijn er warhoofden geweest, die gedroomd hebben, dat
onze Heere Jezus Christus Zijn geloovigen rechtvaardigt, vootzoover
Hij God is. Maar dan zou men (zooals ik al gezegd heb) onze ge
rechtigheid heel ver moeten zoeken; het zou zijn om ons den moed
te doen verliezen en om ons te doen bezwijken, voordat wij biJ Hem
gekomen waren. Maar integendeel, Hij roept ons tot Zic}r, voorzoover
afs Hij een sterÍelijk mensch geworden is en Zich Middelaar gesteld
heeft, opdat wiJ daar onze gerechtigheid zullen zoeken.

Zoo is dan dit een punt, waar we op letten moeten. En verder,
laat ons alt$d tot deze kennis komen. En aangezien de ongeloovigen
zich de deur toesluiten en zij zictr berooven van het goed, dat ziJ

ontvangen moeten door onzen Heere Jezus Christus, laten wij op'
merkzame ooren hebben om het getuigenis te ontvangen, dat ons
in het Evangelie wordt gegeven. Dit zegt de heilige Paulus ook in
het Schriftwoord, dat we gister aanhaalden, dat Jezus Christus, Die
niet wist wat zonde was, zonde vooí ons gemaakt is, en dat dit heden
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w
ln het Evangelie vennrld wordt Wll z[n gezanten ln den naam van
Jezus Christus (zegt de heilige Paulus), u biddend, dat gil u met
God laat verzoenen. Paulus stelt daar een tweeledige verzoening.
De eene is die, welke geschied is in den persoon van onzen Heere
Jezus Chrlstus toen Hij voor ons geofferd is. De andere is die, welke
wij elken dag weer verkrijgen door het gelooÍ, als God ons ver-
klaart, dat HiJ, ook als wiJ Hem hebben vertoornd, altijd bereid is
om al onze zonden te vergeten en ze onder ZÍjn voet te zetten, mits
wij de weldaad, die ons wordt aangeboden, aannemen. Laat ons zoo
leeren de kennis van het Evangelie meer op prijs te steUen dan w[f
doen, en verstaan, dat het strekt om ons den dood en het lijden van
onzen Heere Jezus Christus deelachtig te maken. Want w[ zijn tnge
ent in Zijn lichaam, wlJ zijn Zijn leden geworden, en alles wat H{f
heeft wordt ons meegedeeld en wordt ons toegepast door het Evan-
gelie. Daarom zegt ook Paulus, dat het Evangelie de kracht Gods
ls ter zaligheid voor allen die gelooven, ïvaarmee hij aantoont, dat,
als wij weigeren door het Evangelie behouden te worden, dit zooveel
beteekent als dat wij de zaligheid verwierpen, welke God ons heeÍt
willen verlverven in den persoon ZiJns Zooru, tot Wien HiJ ons
dagelijks noodigt en waartoe Hij ons aanspoort. Zledax in hooÍdsom,
v/aarop wij hebben te letten.

Nog te meer moeten wij het EvangeUe waardeeren, als wij zien,
dat het in het pausdom Í:s verdonkerd, ja heelemaal uitgewischt, zoo
dat de arme zlelen alt[d uigehongerd bliJven. Want hoewel men nog
zno wat predikt toch laat men de arme lieden alt[jd tur twijfel en
ln bekommering; nooit wordt men verzekerd, dat God genadig ls.
En zelfs zeggen de paplsten, dat het aanmatiging zou z$n, indien
wiJ zeker waren van Gods llefde, en dat wiJ daarvan slechts een
zeker vermoeden moeten hebben. Maar dat Lc de vnrcht van den
dood en het l$den van onzen Heere Jezus Christus vernietigen.
Leeren wij dan zulke vorderingen ln het Evangelie te maken, dat w(f
verzekerd ziJn, dat God ons liefheeft en dat Hij ons aanneemt tot
ZSn eigen kinderen. En daarom te meer moeten wij (zooals ik al
guegd heb) die genade prijzen en grootmaken, \,vaar wiJ zlen, dat
het grootste deel der menschen er zoo ver van verrv[jderd ls.

Nu staat er ook nog wat de proÍeet er bijvoegt: d a t H It
Zfin zíel voor velen gegeven heeÍt. Daarrnee
duidt hij aan, dat wij niet gerechtvaaardigd worden door geloof, als
wij een soort ijdele inbeelding hebben om alleen te gelooven, dat
er een God is en te weten in verruanlng en met een algemeene ken-
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nls, dat Jezus Chrlstus dood en lilden heeft doorstaan; maar het
houdt in, dat wij door geloof deelachtig rvorden gemaakt aan het
offer dat gebracht is, opdat God ons goedgunstig zou zijn en orur
onze zonden en ongerechtigheden niet meer zou toerekenen. De
papisten zqn zoo bot en aÍgestompt, dat zij, als ziJ willen bewijzen,
dat wij niet door het geloof alleen gerechtvaardigd worden, gaan
tegenspreken: Wij worden gerechtvaardigd door de barmhartigheid
Gods, dus nÍet door het enkele geloof; verder: wiJ worden gerecht-
vaardigd door den dood en het lijden van onzen Heere Jezus Christus,
dat is dus niet meer door het enkele geloof. Alsof iemand zeide:
Wij worden verwarmd door de warmte, dus geschiedt het niet door
de zon; wiJ worden verlicht door tret licht, het is dus niet door de
zon. Letten wij er dus op, dat, wa-nneer gesproken wordt van het
geloof, dit geschiedt om ons te brengen bij het Evangelie. Want ge-
lijk ik al gezegd heb, er dJn twee soorten gerechtigheid. Door de
Wet wordt geegd,, dat wiJ rechtvaardig zullen zijn, wanneer w\l
zullen volbracht hebben alle wat God daarin ons beveelt. Nu is het
onmogelijk daarmee klaar te komen; zoo zrjn wli dus ontbloot van
deze gerechtigheid, wiJ worden daarvan heelemaal aÍgesneden. Er
ls' echter een andere gerectrtigheld, nl. die welke wiJ vinden in
Jeans, Cbristus,. wanneer w[f, na rechte zelfbeproeving, overtuigd
worden van onzc'verdorvenheid en niet dan weeze kennen, omdat
wij gevoelen, dàt God met wraak tegen ons gewapend is, zoodat
niets overbl$ft dan dat Hij ons met Zijn bliksem treft om ons in dle
diepte te werpen.'Wanneer wiJ dan daartoe gekomen ziJn en in dezen
zoo grooten uitersten nood, zie, dan staat daar Jezus Christus, Die
ons het middel geeÍt om al onze droefheid te verzachten, doordat
Hij ons vezekert, dat HiJ, HiJ alleen genoegzaam zal ztln om te
bewerken, dat wiJ komen tot de zaligheld, die Hij ons heeft ver-
rvonren. Zóó worden wd door het geloof gerechtvaardigd.

lVij zien dus, dat de profeet heelemaal zoo spreekt als Paulus
na hem gesproken heeft, nl. dat wij in de eerste plaats moeten
komen tot den dood en het liJden van onzen Heere Jezus Christus
en Hem zien, zooals HiJ daar geknrist is voor ons; en daarna, dat
wij door het Evangelie verzekerd worden, dat hetgeen Jezus Christus
heeft gedaan en geleden, heden ons toebehoort en ons rvordt toegr
pasl aangezien de Vader niet wil, dat dte dood onnut zal geweest
z{n, maar dat hij een ofÍerande ziJ van volle kracht en werking, die
dagelijks vmchten in ons voortbrengt. Ziedaar in hoofdzaak, wat
we van due uitspraak hebben te ontlouden.
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Intusschen moeten wiJ er ook op letten, dat deze kennis van onzen
Heere Jezus Christus niet een iidele zaak is, zooals velen, wanneer
men hun spreekt over de kennis van het Evangelie, daaronder ver.
staan, dat het genoeg is, met een vluchtige gedachte te ontvangen, wat
onderwezen wordt. Maar het beteekent, dat wij onzen Heere Jezus
voor de eenige oorzaak onzer zaligheid houden. En dit kan niet
geschieden, tenzij wij levendig gevoelen dat wij in ons zelf verloren
zijn, en dan, dat gelijk God ons eenmaal in genade heeft willen aan-
nemen, Hij dat nu in ons tot gelding brengt. En inderdaad, het is
onmogelijk, tot deze kennis te geraken, als wij niet verlicht worden
door den Heiligen Geest. Mogen wij daarin deelen, zoo is dat reeds
een onfeilbaar teeken, dat God in ons wil werken om ons in het
bezit te stellen van Zijne gerechtigheid, van welke wij tevoren heel
ver verwijderd waren Zoo moge dus God wel het Evangelie doen
prediken, maar dat is niet genoeg; wij zullen er niet meer van ver-
staan dan van Hoog-Duitsch (zooals men zegt), totdat wij innerlijk
geraakt worden door den Heiligen Geest (daaruit komt het geloof
voort); en dan zijn wij goede en oprechte discipelen van Jezus
Christus, om de vmcht van deze leer te gevoelen. Dit is het, wat
ons hier door den profeet wordt aangetoond.

Nu spreekt hij er nog eens opnieuw over, dat Jezus Christus de
zonden gedragen heeft, om te toonen, dat de genoegdoening in Hem
ligt, en dat onze zonden een last zouden zijn om ons neer te werpen
tot in de diepte der hel, ware het niet, dat wd geholpen werden door
onzen Heere Jezus Christus. Want wat brengt de zonde mee dan
den toorn Gods? Als God maar den vinger opsteekt, is dat genoeg
om heel de wereld te vetwoesten en te ruineeren, gelijk er ook staat,
dat alleen op Zijn adem de rotsen vervloeien, de bergen smelten en
vervloeien als was. Als dus de Heere het minste blijk van Zijn gram-
schap, en van Zijn toorn geeÍt, is er niets zoo vast in de wereld, dat
het niet versmelt. En wat zal het dan met ons worden die zulke
broze schepselen zijn, als God ons het strenge aangezicht van
Rechter vertoont en ons ter verantwoording roept? Het zal niet
noodig ziJn, dat wiJ de stem Z{ns monds hooren, maar alleen reeds
het teeken, dat Hij zal geven om ons te dagvaarden, zal een aÍgrond
zijn om ons te verzwelgen. Zoo moeten dus wel onze zonden ons
een ondraaglijke last zijn. En nu zljn er bij ons een oneindig
getal, en wij hebben geen schouders om ze te dragen en om het
daaronder uit te houden. Maar wat Jezus Christus betreft, hoewel
Hij geleden heeft in zwakheid Z$ns vleesches, is Hij altijd geschraagd
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door de kracht des Geestes, Die Hem ls gegeven. Zlet, ltoe HiJ zelfs
op het kruis Zijn triumfen heeft behaald, zooals de heilige Paulus
daarvan spreekt in den brief aan de Colossensen.

Zoo moeten wii altijd terugkomen biJ wat de profeet zegt, geliJk
ook de heilige Petrus daarvan een goede verklaarder is in zijn
eersten algemeenen zendbrief, waar hiJ zegt, dat Hij onze zonden
gedragen heeft op het hout. Wellswaar is het niet de kracht van
het hout geweest, welke onzen Heere Jezus Christus geholpen heeft
om onze zonden te dragen. Maar hij zegt, dat Hij ze gedragen heeft
op het hout, omdat Hij, gekruisigd zijnde, door God vervloekt is
en al den vloek op Zich genomen heeft, waarin wiJ hadden moeten
verzinken. Hij heeft dus dat alles op Zich genomen om ons er de
vnrcht van te laten merken en ons te doen genieten in de over.
winning, waarï/an Hij ons heden deelgenoot heeft gemaakt. 7-oo
dan, als wij in ons zelf bezwaard zijn, laten we komen tot Jezus
Christus om verlichting te vinden, en laten we het middel erkennen,
nl, dat dit geschiedt wijl wiJ door Hem kwijtschelding hebben van
al onze schulden, zoodat men zich niet meer moet verbeelden, dat
wij zelf eenige genoegdoening of betaling kunnen aanbrengen, wan.
neer wij voor God ons verantwoorden moeten. Wd moeten dus altijd
van dezen kant beginnen, dat wij heelemaal beschaamd zijn; en
verder, dat wij niet twijfelen, of wiJ worden nu ontlast, aangezien
onze Heere Jezus onzen last gedragen heeft; en dat wij het hoofd
kunnen opheffen, verstaande dat wij van het oordeel Gods zijn
bevrijd.

In hoofdzaak hebben wiJ dus hier te onthouden: dat, naardien wiJ
eenmaal geheiligd zijn door het offer, dat Jezus Christus gebracht
heeft als Hij Zich aan den dienst Gods toegewijd heeft, gelijk Hil
toen heeft betuigd, zoo wiJ heden onze zonden op Hem moeten leg-
gen en in Hem zoeken volkomen gerechtigheid. En om dit te doen,
moeten wij het oor leenen aan het Evangelie, verstaande dat God
ons daar met een wiendelijke stem tot Zich noodigt, en niet van
ons vraagt wat ons onmogelijk zou ziJn en wat niet zou kunnen
zonder ons tot wanhoop te brengen, gelijk gezegd werd door de
Wet: Vervloekt zal zijn alwie al deze dingen niet zal volbrengen
(wat iets rvas om ons heelemaal buiten de zaligheid te sluiten).
Maar hier wordt ons verklaard, dat, als wiJ zondaren zijn, God ons
het gepaste geneesmiddel doet toekomen, nl. dat wij gerechtvaardigd
worden in onzen Heere Jezus Christus, dáfu komend als arme bede.
laars om geholpen te worden in zulk een kommer als waarin wij zijn.
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En elndeliJk, datwU \peten, \,vanneer onzeHeei.e rechtvaa rr
d I g wordt genoemd, dat zulks is om aan te toonen, dat HiJ ons
rechtvaardigt, voorzoover HtJ onze natuur heeft aangenomen, opdat
wii te vertrouweliJker toegang tot God mogen hebben om van zulk
een weldaad te genieten. We mogen nlet zeggen: Wle zal boven de
wolken klimmen? De heiltge Paulus, die dlt woord van Mozes aan
haalt, toont aan, dat, wanneer het Evangelie orul wordt gepredftt
men verder geen lange omwegen maken moet om te weten, of God
ons nabij is. Want dat zou zijn: Jezus Christus aftrekken van Zijn
hemeltroon. Desgelijks mogen wij niet te berde brengen: Wie zal
in den afgrond nederdalen? Want Jezus Christus is er in aÍgedaald,
opdat wij verzekerd mogen zijn, dat Hij ons er uitgetrokken heeft
en dat HiJ nu nog het Middelaarsambt vervult. En HiJ wil ons zóó
Zijner gerechtigheid deelachtig maken, dat HiJ ons daarmee bekleed
wil hebben, dat wij ze bezltten, dat zii in ons rilone, en dat wil door
haar worden opgeheven, in vol vertrouwen, tot God Zijn Vader,
z,66 dat wil Hem zonder eenlge aarzeling kunnen aanroeBen.

[esaja 53:12
Daarom zal Ik Eem roof geven onder de

voornamen, Hij zal den buit deelen met de
sterken, omdat Hii Ztgn ziel heeft uitgestort
in den dood, en met de oveÉreders is geteld
geweest en Hij veler zonde gedragen heeft, en
voor de overtreders gebeden heeft. l)

De profeet verklaart hier ln hogfdzaak, dat onze Heere Jezus nlet
slechts stervende den dood overrffonnen heeft, maar ook het recht
heeft verkregen, het vermogen aan ZiJn viJanden te ontrooven en
hun buit te bezitten, geliJk dat volgt, wanneer men een overwinning
behaald heeft. Weliswaar heeft onze Heere Jezus zich nlet verriJkt
met de goederen dezer wereld, maar toch gechiedde het met dit
door ons genoemde doel, dat Hij den dood ten onder gebracht heeÍt.
WiJ weten, dat de Satan, die de overste der wereld ts, utt zijn rijk
moest worden uitgewezen; want zonder dat, bleef onze toestand
meer dan ellendtg. Ook moest de zonde haar gang niet kunnen
gaan. Ziet dan, hoe onze Heere Jezus Zijn vijanden heeft berooÍd,
nl. in zooverre als wiJ niet meer ziJn onder de tyrannie van Satan
noch onder de dlenstbaarheid der zonde, maan in wijheid zijn ge-
steld. En inderdaad, de heilige Paulus toont, met aanhaling van wat
ln den Psalm gezegd wordt, aan, hoe dit woord is vervuld geworden,
wanneer hiJ zegt, dat God opgevanen ls in de hoogte en de gevangenis
heeft gevangen genomen, vijanden heeft gebonden en gekneveld
gehouden, zonder dat zij eenige macht hadden om Hem te weer-
staan, en dat Hij van de menschen eerbewiis door schattingen ont
vangen heeft. Weliswaar spreekt David hier door geliikenis, want
wanneer hij zegt, dat God opgevaren is, geschiedt zulks, omdat Hif
Zich eenigen tijd teruggetrokken had en het leek, dat Hij in sLaap

1) Calv. Opera XXXV,67H88.1B
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geraakt was, toen de dlngen zoo in verwarrlng waren, dat de ge
Ioovigen zonder eenige hulp zuchtten en de goddeloozen zich in alle
losbandigheid vermaakten. 'Wanneer er zulk een onrust in deze
wereld is en het Ïjkt, dat wiJ, hoewel God aanroepend, niets vord+
ren, is Hij als stil en verborgen.

Daarom zegt David, wanneer God Juist andersom de zaak Zijner
Kerk handhaaÍt door hare vijanden te vernietigen, dat HiJ opgerezen
ls. Maar Paulus wijst aan, dat dit vervuld is in den persoon van
onzen Heere Jezus Christus, aangezien voor een tijd Zijn Majesteit
verdonkerd was en zonder eenigen naam biJ de menschen. Hij heeft
dus, zegt hij, moeten aÍdalen tot de nederste deelen der aarde en
veracht worden door de mensehen, om ten slotte zóó verhoogd te
worden, dat Hij niet alleen van de menschen een oprechte hulde
ontving, maar ook buit en ciJns uitdeelde. Want inplaats dat in
den Psalm gezegd wordt, dat Hij de schattingen genomen heeft,
die Hem toekwamen als Dengene, DIe Zijn tegenstanders aan Zich
onderworpen had, zegt de heilige Paulus, dat Hij Zijn gaven uitge
deeld heeÍt onder de menschen.

Op het eerste gezicht lijken dit tegenstrijdige dingen, maar ziJ
stemmen heel goed overeen, omdat onze lleere Jezus niet bizonder
voor Ziehzelf verrgkt is geworden, wijl Hij niets noodig heeft, maar
dat het geweest is om aan ons den buit uit te deelen. Zoo wordt
ook in den Psalm gezegd,, dat niet alleen degenen, die gestreden
hebben, hun aandeel ln den buit zullen hebben, maar ook de wouwen,
die geen stap buiten de deur hebben gedaan. Want inderdaad, wiJ
merken, hoe God, door den dood en het lijden van ZiJn eenigen
Zoon, ons met ZiJne goederen heeft vervuld, en dat niet, als ware
er eenige kracht oÍ ijver in ons, want wt zdn nog minder dan de
vrouwen, dle haar spinrokken zullen hanteeren, terwijl men ln den
strijd is. \il'anneer dus op deze plaats gezegd wordt, dat God aan
Jezus Christus den buit zal geven van Zijne vijanden die Hij over-
wonnen heeÍt, hoe sterk en machtig ziJ ook mogen zijn, dan is dat
geenszins alleen voor ZiJn persoon geweest, maar het is, opdat wiJ
zullen weten, dat de duivel geen recht noch eigendom over ons heeft,
wanneer wij deelgenoot zijn gemaakt aan den dood en het lijden
van Gods Zoon, hetgeen wij verkrijgen door middel van het Evan-
gelie. Alzoo dan, laten we onderdanig zijn aan onzen Heere Jezus
Christus, Hem erkennen als onzen Koning, en dat dit geschiede
zonder geveinsdheid. Dan is er geen twijfel, of wd verkrijgen van
Hem allereerst \rjjheid, en venrolgens de weldaden die wij noodig
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hebben, en waarvan wiJ ontbloot zijn, tenziJ wll ze uit Zijne hand
ontvangen. Laten wij dan nu zien, hoe ellendig wiJ zouden ziJn,
als Satan niet beroofd rryas, want hij bezit ons, hiJ geniet rustig van
ons, zooals ook onze Heere Jezus het uitspreekt, kortom, wU zljn
als zijn eigen bezit en domein.

Alzoo hebben wij noodig, dat de dood en het lijden van onzen
Heere Jezus Christus Zijn vnreht ln ons voortbrenge, en dat onze
vijanden, overwonnen zijnde, vervolgens verdreven worden. Jezus
Christus moet hun als 't ware den voet op de keel zetten, dat ztJ
niets meer kunnen, wat zij ook bedenken om ons alle schade te doen

Nadrukkelijk wordt hier gesproken van sterken en voornamen,
opdat wij niet verwonderd staan bij de kracht, de versterkingen en
heel de uitrusting onzer v$anden. Want het is wel om bang te wor-
den, wanneer wij eenerzijds zien op onze zwakheid, èn verstaan, dat
de duivel is als een brieschende leeuw, en de zonde alle heerschappij
over ons heeÍt. Dat, zeg ik, zou ons wel tot verbazing moeten bren-
gen, als wij dit getuigenis niet hadden, dat er geen macht en geen
sterkte is noch iets wat ook, hetwelk verhindert dat Jezus Christus
al ZiJne vijanden plundert, dat Hij ze verjaagt en hen zoo berooft
van hetgeen zij hadden, dat zelfs hetgeen tot onze schade was, ons
ten beste zal gekeerd worden. En dat slaat niet alleen op Satan, het
hoofd der goddeloozen, maar evengoed op al onze tegenstanders,
want wij zien, dat zoovele ongeloovigen als er zijn, zrJ ons even
zoovele vijanden zijn, die als razend tegen ons zijn. Kortom, wiJ
zien, dat iedereen ons tegen ts. Wat zou het worden, als Jezus Chris-
tus niet al de machtigen en sterken overwlnnen kon?

Zoo moeten wij dan allereerst van deze schriftuurplaats onthouden,
dat Jezus Christus, opgevaren zijnde, niet alleen onze vijanden als
gevangenen gebonden heeft gehouden, maar ook, dat Hij heel hun
buit in bezit genomen heeft; en wij hebben de geschenken ontvangen,
die Hentr ter eere gegeven zijn, opdat wiJ door Zijn mildheid verrijkt
worden, aangezien er in ons zelf slechts armoede en behoefte is.
Nu wordt uitdrukkelijk gezegd, o m d a t H ij Z tJ n z i e I
heeft uitgestort in den dood. Opnieuwspreekt
Jesaja hiermee uit, dat onze Heere Jezus Christus Zich wijwillig
geofferd heeft. Want het woord uitstorten beteekent, dat Hij Zich
niet gespaard heeft, dat Hij hierin niet onwillig geweest ls. Want
daarin, dat iemand zijn kracht wel aanwendt, maar ten slotte laat zijn
hand los, ligt niet altijd, dat hij een zekere terughoudendheid toont;
maar degene die uitstort, toont dat hij er op afgaat frank en moedig.
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Zoo wordt ons dan getoond, dat onze Heere Jezus Chrlstus door
zulk een genegenheid van lieÍdg welke HiJ ons toedroeg, ontstoken
ls geworden, datZijn leven als water heen gevloeid is; dat HiJ een
vrijwillige offerande gebracht heeft om te toonen, dat Hij niets
vroeg dan ons met God Zijn Vader te verzoenen. En dit moet ons
altijd te meer versterken, opdat wij, als wfj tot Hem komen, niet
twijfelen, of wij zullen met alle wiendeliikheid aangenomen worden.
Want hoe zou het mogelijk zijn, dat HiJ ons verwierp, zoodat wif
als van Hem afgesneden werden, aangezien Hij Zich zóó plomp
verloren voor ons weggeworpen heeft en ZlJn leven uitgestort heeft?
'Wanneer wS dat dan hooren, hebben wÍJ aanleiding om met te meer
nrijmoedigheid tot Hem te komen en verzekerd. te zijn, dat Hij ook
nu nog dit offer zal laten gelden, dat HiJ zoo vrijwillig aan God ZiJn
Vader heett geofÍerd, ter oorzaak van de oneindige liefdg welke
HiJ ons toedroeg.

Verder, aangezien de vnrcht van den dood en het lijden van onzen
Ileere Jezus Christus altijddurend ls, moeten wij verstaan, dat wit
ook nu verrijkt worden voor zoover noodig is, gelijk wij het ook
ondervinden. Want Jgzus Christus moet ons wel helpen in zoovele
nooden, die ons omringen. \Mant wat zouden wiJ anders uitrichten,
ats Hij niet altijd Zijn hand gereed had om ons staande te houden?
Het zou zeker onmogelijk zijn staande te blijven. Maar HiJ geeft
ons genoeg om in al onze behoeften te voouien. En inderdaad, al
de genadegaven des Heiligen Geestes zijn een deel van den buit van
onzen Heere Jezus Christus. rvVant God'Zijn Vader heeft Hem er
mee verrijkt, omdat wij er als 't ware van beroofd waren en de
duivel verhÍnderde, dat de kracht des Heilige Geestes haar loop
onder de menschen had; maar nu worden wij er mee verrijkt, voor-
zoover als alle belemmeringen worden weggenomen. En zelfs (gelijk
lk al gezegd heb) wordt, wat ln deze wereld tegen is, ons ten beste
en ter zaligheid gekeerd, omdat onze Heere Jezus al onze v{anden
beroofd heeft.

Nog wordt nadrukkelijk gezegd, o m d a t H t o n d e r d e
zondaren is gerekend, en dat HiJ de onge
rechtigheid van velen heef t gedragen en
voor de overtreders gebeden heeÍt. Wijheb-
ben reeds gezien, hoe onze Heere Jezus de overtredingen van velen
gedragen heeft, aangezien Hij de smart gedragen heeÍt, die voor ons
totaal ondraaglijk was. En ook waren wij al te zwak om voor God
te bestaan, als w{ met onze zonden beladen rparen geweest; want
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het mlddel, om ons er van vrU te maken, kon ln heel de wereld
niet gevonden worden, Dus moest onze Heere Jezus, om olui ver-
Uchting te geven, Zic}r in onze plaats stellen, en beladen worden
met al onze zonden, opdat zÍj nl. vóór God Zijn Vader Hem werden
toegerekend en Hij gehouden en verplicht was er voor te betalen.
Wanneer een mensch slechts schuldig ls wat hij niet kan betalen,
fs hij afs neergedrukt, hij weet niet wat te doen, hij b.eeft als
't ware een last die hem breekt en stuk maakt en hem de schouders
doet buigen. Maar wat zal het dan ziJn, wanneer wlj schuldenaars
ziJn niet maar aan een sterÍelijk schepsel maar aan den levenden
God? En het betreÍt niet goud oÍ zilver, maar onze zonden, die ZiJn
geduchten toorn verdienen, zooals de SchriÍt dat aanwijst? Ziet dan,
hoe het oordeel van den eeuwigen dood voor ons allen gereed ligt,
totdat onze Heere Jezus Christus er ons van heeft ontheven. En
lnderdaad, hoe zullen wiJ daaraan voldoen, zoo niet Hij, Die over-
winningsmacht bezit over alle dingen, Zich stellen gaat in onze plaats
en in onze gebreken voorziet?

Ziet dan, hoe onze Heere Jezus de zonden en ongerechtigheden
van velen gedragen heeft. Het is waar, dat dit woord Velen vaak
zooveel beteekent als Allen. En inderdaad, onze Heere Jezus is aan.
geboden aan heel de wereld, want er wordt niet gesproken van drle
of vier, als gezegd wordt: God heeft alzoo lief de wereld gehad,
dat Hij Zijn eenigen Zoon niet gespaard heeft. Maar toch moeten wlt
opmerken, wat het Evangelie daar nog aan toevoegt: Opdat een
legelijk die in Hem gelooft, niet verderve maar het eeuwige leven
hebbe. Ziet dus, hoe onze Heere Jszus voor ons allen geleden heeÍt
en dat er groot noch klein is, die heden te verontschuldigen zouzlTn,
aangezien wij zaligheid in Hem kunnen verkrijgen. De onge
loovigen, die ztch eruan aflÍeeren en die er zichzelf door hun boos'
heid van berooven, zijn heden dubbel schuldig. Iil'ant met welk voor-
wendsel zullen ziJ kunnen komen, om hun ondankbaarheid te ven
ontschuldigen, waar zij de weldaad niet aannemen, waarvan ziJ
deelgenoot konden zijn door geloof?

Leeren wij dan, dat, als wij in groote menigte tot onzen Heere
Jezus Christus komen, de een den ander niet in den weg staat, als
zou l{ij nlet genoeg hebben voor een ieder van ons. Als het er om
ging leniging te vinden b$ een sterfelijk mensch, en de een zal pas
gezegd hebben: Ik bid u zoo'n last te dragen, oÍ de tweede komt'
oÍ honderd treffen elkaar aan - ook al had hii dan grooten lust om
den een zoowel als den ander re helpen, tocb zal hij zijn schouders
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zlen doorbuigen, want hiJ heeft niet de kracht, alles te dragen wat
men hem zou willen opleggen. ZelÍs als er kwestle is van leenen,
wanneer wij honger en dorst hebben, en wij gaan iemand vragen,
dat hij ons te eten en te drinken geve, wellicht zal hij een dozijn
ter wille kunnen zijn; maar als er een zoo groote troep komt op.
zetten, dat al de levensmiddelen opraken, dan zal hd tekort komen.
Alzoo hebben wij dus onder de menschen noodig, van velen hulp
en verlichting te ontvangen, wanneer wiJ zoo ln groote menlgte
komen. Maar wanneer wij bij Jezus Christus komen, behoeven wiJ
niet bang te zijn, dat Zijn vermogen te kort schiet, en dat, als ieder
zijn deel zal hebben, biJ Hem eenige vermindering komt, zoodat niet
altijd weer anderen er genoeg vinden. Want in hoe grooter getale
wij komen, hoe meer wij Hem rijk zullen bevinden om in onze
nooddruÍt te helpen. Zoo hebben wij er dus op te letten, dat de
profeet niet zonder oorzaak zegt, dat Hij de zonde van velen gÈ
dragen heeft; wij behoeven op onze naasten niet jaloersch te zijn,
als zouden wij teleurgesteld en niet geholpen worden, omdat er te
veel anderen waren. Ziedaar in hoofdsom, wat wiJ van deze
Schriftuurplaats hebben te onthouden.

Verder staat €r, dat dit geschiedt, omdat Jezus
Christus onder de onrechtvaardigen is ge
r e k e n d. Hier hebben wij allereerst op te merken, dat Hij heeft
moeten gehangen worden tusschen twee roovers, om al de veroor.
deeling te lijden, die wij verdiend hebben, en opdat wij een te
zekerder en onfeilbaarder onderpand zouden hebben, dat wiJ nu vrij.
gesproken zijn vóór God den Vader van onze zonden en over-
tredingen. Daarom ook haalt de heilige Marcus dit getuigenis van
den proÍeet aan, als hij zegt, dat twee roovers met onzen Heere
Jezus Christus zijn gehangen, om aan te toonen, dat het moest, dat
HiJ voor verfoeilijk gehouden werd gehouden, en opdat men als met
één oogopslag zou zien, dat Hd tot dat smaadvolle peil was neergÈ
drukt, opdat wiJ heden van Gods toorn en van de straf der misdaden
die wij verdienen, mogen worden bevrijd, en dat wij, inplaats van
tot in de hel nedergestort te worden, nu vereenigd worden met
de engelen van het paradds, die volstrekt overgegeven zijn aan den
dienst Gods en alle gerechtigheid vervullen. \{d bezitten dus heel
die weldaad, in zooverre als onze Heere Jezus Chrlstus onze plaats
heeft willen lnnemen en Zic}n onder de boosdoeners is gaan begeven,
om als een gesmade onder de menschen bekend te staan.

Ziet echter, hoe de smaad van onzen Heere Jezus Christus ons
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omhoog heft, opdat wS ontslagen worden van alle veroordeeling en
de zonde ons niet meer worde toegerekend. Waarin ligt onze zalig-
heid dan daarin, dat onze zonden bedekt en teniet gedaan worden?
Nu kunnen wij dat niet verkrijgen langs een anderen weg dan wijl
de Zoon van God onze verlossing is, zooals Paulus daarover spreekt,
nl. dat HU de prijs en de betaling is geweest voor wat wij schuldig
zijn, opdat wij nu zouden ontslagen en vrijgesproken zijn. Zoo
verbindt de profeet dus niet zonder reden deze beide zaken, en altiJd
toont hij ons aan, gelijk hierboven, dat wij stof hebben om onzen
Heere Jezus Christus te verheerlijken, wijl Hij Zich blootgesteld
heeft aan allen smaad, wijl ÍIij op de wucht zag, die wij daarvan
ontvangen. Want als onze Heere Jezus Christus dat alleen gedaan
had om een bewijs van ootmoed te geven, zou het een al te mager
dÍng zijn; maar het Ís, opdat wij in Hem mogen vlnden, wat ons ont.
breekt en wat het geneesmlddel moet zijn voor hetgeen ons zou
kunnen kwellen, Wanneer wiJ dan zoo met God verzoend worden
en gerechtigheid verkrijgen en de vergeving der zonden is ons zeker,
ziet, dan hebben wij geen vrees meer om tot onzen Heere Jezus
Christus te komen, hoewel het feit, dat Hij is gekruisigd, volgens
de wereld op het eenste gezicht zekere schande meebrengt. Maar
wij zien, dat HiJ niet nagelaten heeft Zijn overwinningen over Satan
en zonde te behalen en dat Hij uitgewischt heeÍt de schuldbekenteni:s
die tegen ons was, zoodat wij nu tot God kunnen komen met het
stellig getuigenis, dat wij rechtvaardig zijn; wij kunnen ons vol.
mondig daarover beroemen, in plaats dat wij te voren met alle
vreeze schuldbekentenis moesten doen. Dat is het in hoofdzaak, wat
de profeet ons opnieuw heeft willen zeggen.

Na deze dingen voegt hij er nog aan toe, dat HiJ v o o r d e
o v ertre d ers g eb ede n he e f t. Klaarblijkelijk wordt
dit er bijgevoegd, om aan te toonen, dat Jezus Christus in Zijn
dood en lijden het ambt van priester heeft vervuld. Zonder dat
zouden wij ook niet alles hebben, wat tot verzekering onzer zalig-
heid van noode is. Weliswaar hebben wij - aangezien de dood en
het lijden van onzen Heere Jezus Christus het offer is, waardoor
onze zonden worden weggedaan, en Zijn bloed onze reiniging is en
Zijn geboorzaamheid dient om al onze weerspannigheden teniet te
doen en ons gerechtigheid te verwenr'en - daarin stof om ons te ver-
blijden. Maar het is niet alles. Want er staat, dat wij den Naam des
Heeren aanroepende zalig zullen worden. Maar hoe zullen wij toe
gang kunnen hebben tot God? Welke stoutmoedigheid zal het zijn,
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dat wlJ Hem komen bidden? ta, dat wu Hem volmondig als onzen
Vader aanroepen? Zou het niet een te groote aanmatiging voor
ons zijn, zoo gemeenzaam tot God te komen en ons te beroemen
Z{n kinderen te zijn, als wlJ niet een woordvoerder hadden? En
waar zullen wiJ een advocaat of procureur vinden die dat alles voor
ons kan doen, totdat wiJ komen bij Jezus Christus? Ziet dus, wat
de profeet, tot besluÍt van hetgeen hij hier behandelt er aan toe
voegen wllde, nl. datJezus Christus vo or de oveÍtreders
gebeden heef t.

Nu is het waar, dat HiJ aan het kmls wel vergeving en genade
aan God Zdn Vader gewaagd heeft zelfs voor degenen, die Hem
hadden vervolgd. Hij zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten
nlet wat zli doen. Dat is een gebed, dat onze Heere Jezus gedaan
heeft voor de onrechtvaardigen en voor hen die ZiJn vijanden waren,
die Hem zoo wreed hadden behandeld en door wier hand HiJ was
gekruisigd. Maar de profeet heeÍt niet alleen over deze bizondere
bede willen spreken, veeleer heeft hij het priesterschap willen ver-
klaren van onzen Heere Jeans Christus.

Laten wij intusschen wel opmerken, dat hil niet zonder reden
hier spreekt over onrechtvaardigen. Hierboven is gezegd, dat HiJ
de zonde van Gods volk gedragen heeft en geleden heeft voor de
ongerechtigheden van velen. Maar nu kent de profeet nog een
andere benaming toe aan hen, voor wie Christus geleden heeft,
en noemt hen overtreders. Wanneer hij gesproken heeÍt over
het volk van God, was dit om aan te toonen; dat zij, die men zal
achten als de allerrechtvaardigsten en uitnemendsten, nog vergevlng
hunner zonden van noode hebben, en dat ziJ die niet kunnen vinden
dan voouooveel als Jezus Christus Zijn bloed heeft ultgestort om hen
te reinigen en te wasschen. Dat is dus lets om nog eens aan te
denken: als wIj willen behooren tot de Kerk en gerekend worden
tot de kudde Gods, moeten wiJ weten dat het zoo irs, naardien
Jezus Christus onze Verlosser is, en wii moeten niet bang ziJn,
er in grooten getale te komen, maar veeleer trekke een ieder zijne
naasten mee, aangezien Hij genoegzaam is om ons allen te redden.

Verder staat hier, dat wiJ overtreders zijn, opdat wij goed
aan onze zonden zullen denken. \{ant wij kennen de stoutmoedigheid
en vermetelheid die in de menschen is, zoo zelfs, dat wij heel dikwijls
met meer schaamte en bescheidenheid met een verzoek bii een
sterfelijk mensch zullen komen, dan wiJ bewiJzen zullen voor God.
Maar de proÍeet slaat al dlen trots en hoogheid rr€€r, alc hfl ons
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orureehtvaardlgen noemt, alsoÍ trtl zelde: Ongelukklgen, wle ziJt g{f,
die u aanmatigt God aan te roepen en Hem uw Vader te noemen?
Vanwaar komt u die waardigheid? Wie zal het duryen ondernemen
ln de tegenwoordlghetd der MaJesteit Gods te komen en te zeggen:
Ik ben van Uw kinderen? Gaat heen, zegt hiJ, pakt u weg, want
CiJ zlJt allen boosdoeners en wanneer cij voor God komt,
komt giJ als 't ware voor uw Rechter en moet gij beven en heele
maal verslagen zijn. Maar er ts één mlddel, dat u ln veiligheid kan
6te[en, nl. dat giJ b{ het aanroepen van Gods Naam €en orv€r-
wtnlijke sterkte hebt ln de kracht en de voorspraak van den Midde
laar. Zonder dat ls er geen hoop op zaligheid, giJ zljt allen ln uwe
zonden verloren. Verstaat dan de noodzakelijkheid die gd hebt, dat
de Zoon Gods ln het midden sta en voor u tusschentrede en zijn
priesterambt vervulle.

Daarom heeft hiJ ons allen hler nadnrkkelijk onrechtvaardlgen en
overtr€dens genoemd, opdat wÍJ nl. weten zullen, dat de deur voor
ons gesloten ls en wij niet waardig zijn tot God te naderen, maar
dat wij allen overstelpt en beschaamd zijn, tenziJ wiJ daar volstrekt
onze toevlucht hebben. Want zonder dit middel moeten wij omkomen
en vergaan in onze armoede en ellende. Maar wanneer wd zoo ver-
ootmoedigd zijn, dan kunnen wtj biJ onzen Heere Jezus Christus
komen, wetend dat l{jj het is, Die namens ons het woord voert en
door Wien wiJ ons ook wijeltjk Gods kinderen kunnen noemen.
Wanneer wiJ dan ook gaan bidden en zeggen: Onze Vader Die ln
de hemelen ziJt, moeten wiJ erkennen, dat wiJ, wat ons zelf betreft,
onrein van mond zijn en nlet waardig God ook maar onzen Schepper
te noemen. Zoo heel ver ls het er vandaan, dat wij ons aanmatigen
mogen, orur voor Zijne kinderen te houden. Maar, onze Heere Jezug
Christus voert het woord voor ons, en onze gebeden en smeeklngen
wonlen geheiligd door Hem, geliJk gezegd wordt in het laatste hoofd-
gtuk van den brief aan de Hebreën, dat w[ door Hem Gode brengen
oÍferanden van loÍ en alle gebeden, en dat HiJ onze Middelaar ls
en dat wij heden ln ZiJn Naam God als onzen Vader aanroepen.
Daarrom kunnen wiJ wij ons beroemen, dat HiJ ons voor Zijn kinde
ren zal houden. Zóó hebben wlJ deze ultspraak te beoeÍenen.

Nog zien wiJ, hoe onze Heert Jezus dit bewaarheid heeÍt, als
Hij bidt voor de ziJnen, gel{k dat verhaald wordt in Joh. 17: Heilige
Vader, de hier degenen dle GiJ MiJ gegeven hebt, Ik ga nu heen
ult de wereld; Ik heb hen bewaard, en niemand van hen is verloren
gegaan dan de zoon der verderÍenls, maar degenen dle GU MiJ toever.
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trouwd hebt, heb Ik bewaard; nu bld Ik voor hen, en nlet alleen
voor hen, maar voor al degenen, die door hun woord in Mij ge,
looven zullen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die
Gij Mij gegeven hebt, dat Gij hen zegent en hen heiligt, opdat zlJ
één zijn met Ons. Wanneer wij zien, dat Gods Zoon bidt, dus dat
Hij, Die eeuwig God is, Zich tot zoover neerbuigt dat Hij als een
smeekeling wordt en een verzoek indient bij God Zijn Vader in onzen
naam, moeten wiJ hier dan niet een oneindige goedheid erkennen?
En allereerst moeten wiJ altijd vasthouden, wat gezegd is, nl. dat
wiJ den Naam Gods slechts zullen ontwijden als wij Hem aanroepen,
tenziJ het geschiedt in den Naam van Jezus Christus. En waarom?
lVij hebben een bezoedelden en besmetten mond, wij ziJn immers
vol van bederf; er is slechts gewormte in ons; maar in zoover als
onze Heere Jezus Christus Zich tot die positie vernederd heeft,
dat Hij smeekte en in onzen naam God Zijn Vader vragen ging,
moeten wij gefundeerd en geschraagd zijn, wanneer het er om gaat,
heden een grond voor onze gebeden te hebben. rfr/eliswaar betuigt
Jezus zelf ook, heelemaal gelijk Jesaja zegt dat HiJ voor de onrecht-
vaardigen gebeden heeft, dat Hij niet bidt voor iedereen, niet voor
hen die een behagen hebben in hunne ongerechtigheden en daarin
hardnekkig blijven toeven; want dezulken worden afgesneden van
deze weldaad en van het voorreeht, dat slechts voor Gods kinderen
bewaard wordt. Als wij dus aan de wereld vasthouden en gescheiden
zijn van onzen Heere Jezus Christus, komt zeker, wat HiJ van God
Zijn Vader gebeden heeft, ons niet toe en kan ons niets baten. Maar
hooren wij hetgeen Hij zegt: Ziet, Ik heb hun Uw W'oord verkondigd,
en zij hebben geloofd; Ik bid voor hen, en niet alleen voor hen
(d.w.z. voor de discipelen) maar voor degenen, die in hunne leer
gelooven zullen.

Zoo moeten wij dus heden weten, dat wij verbonden worden met
de discipelen en apostelen van Jezus Christus, en dat deze bede,
die Hij eenmaal gedaan heeft, heden ons zal dienen, en ons opening
zal geven voor al onze gebden, mits wij de leer des Evangelies in
gelooÍsgehoorzaamheid aannemen. Zoo behoeven wij niet in twijÍel
te zijn, hoe wij onze smeekingen zullen moeten formuleeren. Want
aangezien wij weten, dat Jezus Christus heeft gebeden, moeten wii
verder niet zeggen: Maar hoe zullen wij verzekerd worden, dat de
kracht van dit gebed zich uitstrekt tot ons? Laten we het Evangelie
gelooven en wij zullen de apostelen en discipelen volgen en met
hen verbonden worden. Willen wiJ Gods Zoon verloochenen, Dle
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het eeuwige en onveranderlijke leven is? HiJ heeft toch met eigen
mond uitgesproken, dat al degenen, die de leer des Evangelies zullen
aannemen, met deze bede verbonden zijn en dat I{ij hen er in be-
grepen heeft. Naardien het dan zoo is, zullen wiJ, hoewel wij onzer-
zijds ellendige boosdoeners zijn en deswege onwaardig tot God te
naderen, toch door middel van het Evangelie, wanneer wiJ geloovig
de daarin vervatte beloÍten omhelzen, aan God worden voorgesteld,
opdat wiJ niet alleen Hem aangenaam zijn, naardien Zijn eenige
Zoon voor ons tusschengetreden is, maar ook dat wij Hem heden
ook goed kunnen aanroepen en dat wij in dezen metgezellen zijn van
Jezus Christus, gelijk Hij zegt: Zie daat Ik en de dienstknechten,
die GiJ Mij gegeven hebt. Hij treedt zelÍ allereerst naar voren
(zooals in hfd. 8 verklaard is), en daarna voeÉ Hij Zijn kudde meq
zeggende: En degenen, die Gij Mij gegeven hebt. Nu zegt Hij, dat
Hij Zich daar toegerust heeft tot den dienst van God Zijn Vader,
met al degenen die Hem zijn gegeven. Zoo is er dus geen twiJfel
aan, oÍ wii zijn in dsze bede en in al de lofprijzingen Gods ver'
bonden, en Jezus geeÍt den toon aan, bij w$ze van spreken, en is
een soort opperzangmeester, die ons leidt als wij bidden, en door
ZiJn toedoen is er een zoo eendrachtige stem, dat de melodie goed
accordeert. Afs wij met de engelen van het paradijs in ons bidden
tot God samenstemden, zou het al een te uitnemend voorrecht zijn.
Maar als Gods Zoon Zich verwaardigt jegens olui zoo gemeenzaam
te zijn dat Hij zegt: Komt, Ik zal u leiden, Ik zal het woord voor
u doen, moeten wiJ dan daarbij niet heelemaal vernrkt zijn?

Verder, dit ts afgesehaduwd in de Wet, als de Hoolepriester
aan God niet alleen de oÍÍeranden heeft gebracht, maar daaraan
ook de gebeden verbonden heeft. Onder den dienst der schaduwen
was er dus de priester, die niet kon tusschentreden voor God en
ontvangen worden als aangenaam, zonder bloedstorting; maar met
het bloed verbond hij ook de gebeden, opdat aan het volk de zonden
werden vergeven, en God in genade aannam degenen, die verdienden
verworpen te worden. Zie nu Jezus Christus, Die aan al de scha-
duwen der Wet een einde gemaakt heeft, Die dit in Zijn persoon
heeÍt willen vervuIen. Hii heeft nl. het bloed aangeboden voor de
afwassching onzer zonden, niet het bloed van kalveren noch van
lammeren, zooals onder de \d'et, maar Zijn eigen heilig bloed, dat
gewjd is door den Heiligen Geest, opdat wij daarin volkomen heiltg'
heid zouden bezitten. Maar met de uitstorting van bloed heeft Hd
ook de gebeden verbonden. Daarom wordt Hij nog heden onze
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Mlddelaar gmoemd, en wordt gezngd, dat H{ voor otur tusschen-
treedt. En wanneer Paulus spreekt over de gebeden, voegt htJ er
biJ, dat er één God is en één Middelaar, Die mensch is, nl. de Heere
Jezus. HiJ kon wel zeggens Er is één God, en Jezus Christus ls e&
Die het Eeuwige \{'oord Gods is, Die van éénzelfde Wezen, glorie
en Majesteit ts. Hij spreekt echter deze taal niet, maar zegt: Er
ls één God, en dan: Er is één Middelaar tusschen God en de men-
schen, de mensch Jezus Chrlstus; alsof hiJ zeide: Ziedaar Gods
Zoon, Die, na onze natuur te hebben aangenomen, na mensch ge
worden te zijn, aan orul geUjk, uitgenomen de zonde, nu voor ons
tusschentreedt.

Nu hadden de priesters der oude bedeeling noodlg voor zichzell
te bidden (en ziJ hebben het gedaan), en daarna voor de zonden
van heel het volk, en dj waren zelÍ daaronder begrepen. Maar onze
Heere Jezus Christus is van die noodzaak ontslagen, wat HemzeU
betreft. HiJ behoeft Zijnerzijds geen vergeving te vragen voor de
zonden, die Hij heeft begaan, maar HiJ treedt tusschenbeide voor
ons. En daarom zegt Paulus in Romeinen 8, als hiJ ons verwijmoedl-
gen wil om tot God te gaan, nadrukkelijk: Wie zal tegen ons ziJn?
Al hebben we vele vijanden, toch moeten wij niet verbijsterd worden.
Want aan wien hebben wiJ rekenschap van ons leven te geven?
lVie ls onze Rechter? Jezus C:hrirstus, en HiJ juist is onze Voorspraak,
Dle voor ons tusschentreedt en Die daar ls om tusschen God en
ots verzoenlng teweeg te brengen. IId ls het, Dle ons genade zal
doen vlnden. Alzoo kunnen wtJ het hoofd vrijmoedig opsteken en
voor God verkeeten, Ja met alle wijmoedtgheid komen voor ZiJn
rechterstoel, aangezien wlj Jezus Christus hebben, DIe daar tn het
midden staat. Ziet dus, wat wiJ fn hoofdzaak hebben te onthouden,
wanneer hler van tusschentreden gesproken wordt.

Kortom, telkens en zoo vaak men ons predikt over den dood van
onzen Heere Jezus Chrlstus, moeten wij er venrolgens de bede aan
verbinden, die Hrj gedaan heeft en voor éénmaal gedaan heeft'
opdat zij voor altijd blijve en haar kracht betoone. Want onze Heere
Jezus Christus behoeÍt nu niet meer neer te knielen voor God Zijn
Vader om te smeeken. Er staat wel, dat Hij altiJd onze Voorbidder
z,a\ zlJn, maar hoe? Uit kracht van Zijn dood en liJden, uit kracht
van het gebed, dat HiJ heden gedaan heeft. Alzoo worden wiJ uit
kracht daawan verhoord, als sprak Hij nog heden voor ons; ook
worden (zooals ik gezegd heb) al onze gebeden ln Hem gewiid, want
zonder dat zouden zil onheilig djn
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En lnderdaad, zoovaak en zooveel de geloovlgen dclt schtkken
om God te bidden, moeten ztJ (inplaats waaryan de papisten een
besprenging zullen nemen met w[iwater en ook hun bekoringen en
tooverkunsten of wel hun malligheden zullen uithalen) gevoelen,
dat hunne gebeden besprengd worden met het bloed van onzen Heere
Jezus Christus, om zuiver en rein te zijn en door God te worden
aangenomen als een ofÍer van goede reuke. En dat wiJ bovendien
erkennen, dat onze Heere Jezus Chrlstus nlet maar priester is ge
weest voor een dag, maar dat HiJ ook heden nog dit ambt houdt,
en het voor altijd hebben z.al en dat wij er altijd de vmcht van ge
voelen zullen. Was dit maar goed venstaan, dan zou men zich niet
te buiten gegaan zljn (zooals voorgekomen is) ln zoovele biJge
loovigheden en onreinheden. Zoo zien wiJ, dat de papisten tegen-
woordig als arme dwalende dieren zijn die niet weten welken weg
oÍ voetpad zij btj hun bidden tot God moeten volgen. Zij hebben
een oneindig getal pa.troons en voorspraken, en ieder stelde ztch
nog zijn eigene. \il'eliswaar zullen zij er ook velen gemeenschappeliJk
hebben, maar nog na al hun kyrieleis (zooals zd zeggen) zal ieder
nog ziJn devotie voor een oÍ anderen heilige hebben, dien hiJ zelt
zal hebben verzonnen. Zoo wordt Jezus Christus van ZiJn eere bs
tooÍd. En er ls geen twiJÍet aan, oÍ, wanneer ztJ ntet genoeg hebben
gehad aan Jezus Chdstug, de dulvel hen bezeten heeft en hen tn
zoo'n razerrriJ gebracht heeÍt, dat ziJ, tot beleediging van God en
van hetgeen God uitgesproken had van Jszutt Chrtstus door Hem
het ambt te geven, aan dgzen en aan genen het recht hebben ge
geven; zooals heden de Maagd Marla de voorspreekster der paplsten
genoemd wonlt. Voor den dulvel moeten wel al hunne gebeden
zlJn, want het is even erg als rilanneer ziJ God verloochenden en
onzen Heere Jezus Christus. En ook zal de heilige Maagd Marla
zelÍ wraak over hen moeten lnroepen, omdat dl een verÍoeil{k
ldool hebben gemaakt en aan Jezus Christus de waardlgheid van
dlt priesterschap hebben ontroofd, dat nog wel door een plechtlgen
eed Gods is bekrachtigd, en zlJ hebben heel de heillge Sehrlft willen
vervalschen. De pa.pisten meenen wel, dat de Maagd Maria hen zal
helpen, maar zit moet (zooals tk gezegd heb) wraak over hen ln'
roepen voor de beleedigtng, die zii haar hebben aangedaan Want
als ztJ haar ln het gezicht spuwden en allerlel smaad Jegens haar
zeiden, zouden ziJ haar geen grooter beleedigtng ltunnen aandoen
dan ats ztj haar voorspreekster noerÍreÍL En waarom? Omdat er
staat dat Jezus Chrlstus tot pr{esten gesteld ls door God ZiJn Vaden
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En hoe? Met een plechtigen eed: Ik heb gezworen, (r,egt Hij), en
het zal MiJ niet berouwen.

Ziet dus, waarop wiJ ons moeten gronden, nl. op de voorspraak
van onzen Heere Jezus Christus, aangezien wiJ (gelijk de heilige
Paulus in Ef. 3 zegt) tot God kunnen naderen en ons voor Hem
stellen, wanneer wij er heengeleid worden door onzen Heere Jezus
Christus, Die (zooals wiJ gezegd hebben) daar is om ons er genade
te doen vinden. Maar wat willen de papisten doen? ZiJ willen het
priesterschap van onzen Heere Jezus Christus vernietigen, zij willen,
dat het niets meer beteekenen zal. En als ziJ aankomen met zulk
een duivelsche brutaliteit dat zij het onveranderlijk besluit Gods
omkeeren willen, hoe zullen zij kunnen hopen, verhoord te worden?
Zoo moeten wij dus tot de slotsom komen, dat in het pausdom
heel deze leer begraven is. En waarom? Ik weet wel, dat zij naar
voren brengen zullen, dat wij niet waard zijn voor God te komen.
Het is waar, wle twijfelt er aan? Maar nu moeten wij zien, waar w$
onze waardigheid moeten zoeken. Is het niet bij Jezus Christus
alleen? En zij zullen hun toevlucht nemen tot de Maagd Maria,
en tot Sint-Michiel, tot de Apostelen; en dan zullen ziJ hun heiligen
hebben, die zij verzonnen hebben, die nooit op de wereld waren,
of die zij naar den smaak van den paus heilig verklaard hebben,
zeker om in de diepte der hel te zijn - dat zljn nu hun beschermers
en voorspraken. Maar ook als wiJ aan de paplsten toegeven zullen,
dat hun helligen, die nooit bestonden of halve duívelen zijn ge-
weest en spookbeelden, apostelen en martelaren zijn geweest en
zoo heilig als maar mogelijk was geleefd hebben, hebben zij dan
zelf niet evengoed als de anderen behoefte aan een Voorspraak
gehad? Zeker kan de Maagd Maria geen genade bij God vinden
zonder het Hoofd; zij heeft noodig gehad, dat Jezus Christus haar
Verlosser was, evengoed als Hij de onze geweest is. De apostelen
en martelaren, de patriarchen en profeten hebben dezelfde noodzaak
gehad om de toevlucht tot dezen Verlosser te nemen, Die voor ons
allen gemeenschappelffk is. En wat zal het dan geven, als wd hen
gaan zoeken?

Alzoo, aangezien de apostelen ons hebben heengewezen naar Jezus
Christus en ons hebben verklaard, dat IIij ons adres moest zijn,
dat Hij ons ook zoo wlendelijk noodigt, zeggende: Komt tot Mij -zoo moeten wiJ ntet terugdeinzen en niet gaan zwerven, maar
wijeldk naderen. Want niet alleen tot de profeten spreekt Hd zoo
of tot de apostelen en martelaren of met het oog op de Maagd
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Maria, maar ons allen wil HtJ bU Zich houden, gelijk het ook voor
orui zeer noodig ls. Leeren wij dan, zeg ik, niet her- en derwaarts
te zwerven, wanneer wij God bidden, en verstaan wiJ de weldaad,
die Hij ons bewijst, wanneer het Hem behaagd heeft ons te trekken
uit dezen afgrond en verwarring van het pausdom, en ons te toonen,
hoe wiJ een geopende deur zullen hebben om tot Hem te komen,
nl. aangezien Jezus Christus onze Middelaar is. Blijven wij daar
dan, zonder naar alle kanten uit te zwerven. \{'ant het ls zeker,
dat, als onze gebeden niet gericht worden naar het \il'oord Gods,
zij ijdel zijn en God ze verwerpt. En ook kunnen ziJ niet in geloof
worden gedaan, tenziJ de zekerheid daaruit, nl. uit de waarheld
Gods, voortkomt. Als wij dan nu willen, dat onze gebeden ln geloof
gefundeerd zijn, moeten zij overeenstemmen met den wil Gods, en
moeten wii nakomen wat Hij ons beveelt, nl. dat wij Jezus Christus
houden zullen voor onzen voorspreker, advoeaat en Middelaar.

Ziet dus het adres dat Hij ons geeft, en het fundament, waarop
wij moeten rusten, opdat wiJ niet als riet met alle winden heen
en weder bewogen worden. Daarom ook zegt HiJ zoo dikwijts: Al
wat gij den Vader bidden zult in Mijnen Naam, zal u gegeven
worden. En wij zien zelÍs, hoe de geloovigen onder de \Met, al
hadden zij niet zulk een helderheid als die, welke wij tegenwoordlg
onder het Evangelie hebben, toch niet nagelaten hebben Jezus Chris-
tus op den voorgrond te stellen, altijd onder den schaduwdienst die
hun rvas gegeven. Ifeere, z.oo zeiden zit, zie ons aan in het aangs
zicht van Uw Christus en verhoor ons uit liefde tot Uw Gezalfde.
O onze eeuwige God, verhoor ons om 's lleeren wil, zegt Daniël;
en zoo vaak wordt dat in de psalmel herhaald. Weliswaar is hier
sprake van David, maar dat gesehiedt, omdat hij type was van
onzen Heere Jezus Christus. En dan, als Daniël zoo spreekt: om
's l{eeren wil, toont hij goed aan, dat het de Middelaar is, Die be"
loofd was en Wiens komst toen aanstaande was. Maar Jezus Christus
zegt het nog duidelijker, Hij zegtz Tot nu toe hebt gij Mijn Vader
niets gelraagd in Mijnen Naam; vraagt nu, en l:,et zal u toegestaan
worden. Als wilde Hij zeggen: Tot hier toe hebt gij niet verstaan,
dat Mijn ambt is Middelaar voor u te zijn bij God Mijn Vader. En
inderdaad, Hij was nog niet ten hemel gevaren, Hi; heeft nog niet
het voorhangsel des Tempels gescheurd om ons er toegang te geven.
Maar nu hebben wij er bizonderen toegang, aangezien het voor-
hangsel des Tempels gescheurd is en Jezus Christus is binnengegaan,
niet in een materieel heiligdom (zooals de priesters ten tiide van de
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lVet) maar naar den hemel ln tle lrÍatestett Gods ZUns Vaders' om
oru daar zóó genade te doen vlnden, dat de troon God.s nlet meer
ls een troon van maJestelt om ons te verschrlkken, maar HiJ noodtgÊ

ons vriende$k en met vader$ke goedheld, aangeden wiJ er komen
tn den naam en door mlddel van dezen Hoogeprlester, Dlen Hlt
ons besteld heeÍt.

Zledaar dus, hoe de tusschentredlng van onzen Heere Jsans Chrls'
tus ons altijd pro$teltjk ls, en ons zoo zerr een onverwlnbare
sterkte ls, dat wlJ, wanneer wlJ tot Hem komen, zóÓ verhoord
worden, dat wtl biJ ervartng voelen, dat een legeliik die den Naam
des Heeren zal aanroepen, za'llg zal worden. En hoewel deze ult-
spraak van den proÍeet Joël gedaan ls, voordat Jezus Christus was
verschenen, toch hebben de geloovigen uit den tiid der Wet ze

z6ó ln praktUk gebracht, dat wil zelfs door hun voorbeeld moeten
versterkt worden en nog worden venekerd (wiJ, zeg lk, die de

voltooilng en de vervulling van alles wat onder de \{'et was aÍge
schaduwd, bezitten), dat, wanneer wit komen bidden en onzen

God aanroepen, ln den naam van IIem, Dlen HiJ ons tot Voon
spraak aangesteld heeÍt, wtJ ln waarheld zullen gevoelen, dat Hlt
voor ons tusschentreedL opdat wtt tn al onze beden worden verhoonL
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