
dat het ons niet weerhoude te komen tot onzen Heere Jezus Christus.
De moordenaar is verhoord, geUjk we weten. Toch heeft hij wel
degelijk den dood ondergaan, die zeer hard en verschrikke\ik was.
Zoo ook. moeten wij de geestelijke genade, die ons gegeven is in
onzen Ifeere Jezus Christus en ons alle dagen aangeboden wordt
door de prediking des Evangelies, zóó hoog schatten, dat het dient
om ons al de angsten en moeilijkheden, verdrietelijkheden, onrust
en aanvallen die we zouden kunnen hebben, te doen overwinnen,
omdat al onze beproevingen verzacht worden, aangezien wij weten
dat dat alles ons ten beste en ter zaligheid zal worden gekeerd door
de genade van onzen Heere Jezus Christus.

Dat is het dus wat wij hebben op te merken. En ten slotte, laat
ons hieraan verbinden het antwoord van onzen Heere Jezus Christus,
wanneer Hij den moordenaar belooft, dat hij met Hem dien dag
in het Paradijs za.l zijn. Hoewel dus onze Heere Jezus nog niet
opgewekt was uit de dooden en zelfs niet volbracht had alles, wat
tot onze verlossing en zaligheid vereischt werd, toch spreidt HiJ
reeds de kracht en de vrucht van Zijn dood en Ujden ten toon.
Weliswaar is de volbrenging er geweest met Zijn opstanding, maar
naardien ze met Zijn dood en lijden verbonden is en wij weten dat,
gelijk Hij in de zwakheid Zijns vleesches geleden heeft, Hij alzoo
opgewekt is door de kracht Zijns Geestes, en gelijk Hij geleden heeft
voor onze zonden opdat wij wij voor God zouden zijn, Hij ook
opgewekt is tot onze rechtvaardigheid - lryanneer wij, zeg ik, dat
alles weten, laten wij dan met te grooteren moed wijelijk tot Hem
gaan en niet twijfelen, of wij kunnen, wanneer het Hem behagen
zal aan ons te denken en ons verborgen te houden onder de scha-
duwen Zijner vleugelen, Satan en dood en alle ellenden belachen en
roemen in onze zwakheid. En hoewel wij naar de wereld armzalige
ellendelingen zijn, moeten wij toch niet nalaten ons in God te ver-
blijden, omdat HiJ ons door het geloof geeÍt te smaken de hemelsche
glorie en die erÍenis, welke ons voor zoo duren prijs verworven is
en waarin wij, zoo wij er op hopen, niet kunnen teleurgesteld
worden.
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Matth. 27 :45 - 54
En van de zesde ure aán werd er duisternis
over de geheele aarde, tot de negende ure toe.
En omtrent de negende ure riep Jezus met
een groote stem: Eli, Eli, lama sabachtani,
dat is: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gii
Mij verlaten ?

En sommigen van die daar stonden, zulks
hoorende, zeiden: Deze roept Elias.
En terstond een van hen toeloopende, nam eeno
spons, en die met edik gevuld hebbende, stak
ze op een rietstok, en gaf Hem te drinken.
Doch de anderen zeiden: Houd op, laat ons
zien, of Elias komt om IIem te verlossen.
En Jezus wederom met eene groote stem roe-
pende, gaf den geest.
En zie, het voorhangsel des tempels scheurde
in tweeën van boven tot beneden, en de aarde
beefde, en de steenrotsen scheurden, en de
graven werden geopend, en nadat Hij opge
staan was, stonden vele lichamen der heiligen,
die ontslapen waren, weder op 1).

En uit de graven uitgegaan zfrnde, kwamen
zij in de heilige stad en zijn velen verschenen.
En de hoofdman over honderd en die met hem
Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de
dingen, die geschied waren, werden zeet be-
vreesd, zeggende: Waarlij\ Deze was Gods
Zoon2).

WiJ zagen gister, dat de spotternijen en lasteringen van Gods
vijanden niet verhinderden, dat de dood en het lijden van onzen
Heere Jezus Christus Zijn kracht voortbracht en toonde te midden

1) Naar de vertaling van Calvfin
2) Calv. Opera, XLVI,91&-928.
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van zulk een verachting en ondankbaarhetd der wereld. Want det
al degenen dle naam hadden en waardigheld onder de Joden, dJ
spotten luide met den Zoon Gods. Maar toch venhlndert dat d€q
dat HiJ ontferrnen heeÍt met den ongelukklgen rrover en hem ont.
vangt in het eeuwige leven. En dle persoon behoeft de glorle nan
Gods Zoon niet te verdonker€n oÍ te vermlnderen. Als men opmerkt
dat een ongelukkige roover niet te vergelijken was met degenen
die aan het hooÍd der kerk stonden, die dat prieterUjk geslacht
waren hetwelk God had verkoren, die leeraars der Wet waren -er is geen sprake van, wanneer wlJ over de zaligheid spreken dlie
ons door de wijmachtige goedheicl Gods verworven ls, dat wij eentge
uitnemendheid in onze personen mogen zoeken. Maar veeleer moeten
wiJ terugkomen op hetgeen de heilige Paulus zegt, dat het een
getrouwe leer Is, dat Jezus Christus gekomen is om de arme zon-
daren te redden. Zoo dan, v/anneer wiJ beschouwen zullen de vnrcht
van den dood en het lijden van onzen Heere Jezus Chrlstus, zullen
alle menschen moeten vernederd worden en moet men in hen slechts
armoede en sehande vlnden, opdat God in dien weg over hen uitstorte
de schatten ZiJner barmhartigheid, op niets lettend om ons te redden,
dan voorzoover HiJ ziet, dat wiJ in alle ellenden zijn neergestort.
Aangezien dus deze roover een geheel verworpen mensch was en
God hem zoo plotseling heeft geroepen, toen onze Heere Jegens hem
deed gelden Zijn dood en l\lden, dewelke Hij le€d en doorstond
voor heel het menschelijk geslacht, dient dat om ons te meer te
bevestigen. Er is dus geen sprake van, dat God Zlch hier laat zlen
als de hand reikend aan degenen dle het waardig schenen te zlJn
en die in zlchzelÍ eenige verdienste bezaten of die voortreffeliJk
waren of algemeen biJ de menschen goed bekend. Maar wanneer
Hij uit de diepte der hel arme verdoemde zielen verlost, wanneer
HiJ Zich barrnhartlg betoont Jegens degenen dle volstrekt buiten-
gesloten waren buiten de hope des levens, dan schittert juist daarln
ZiJn goedheid utt. En dat ts het ook, wat aan orut ingang ter zalig-
heid geven moet; want de hypocrieten, hoewel zij bekennen eenlgen
mate verplichtingen te hebben aan de genade Gods, sluiten toch
voor zichzelÍ de deur toe door hun aanmatiging. \{'ant zij ziJn zoo
opgeblazen van trots, dat ziJ dch niet kunnen scharen biJ onzen
Heere Jezus Christus.

Zoo moet dan dit allereerst voor ons bondig en vast dJn, dat Jezus
Christus tot Zic}r roept de arme zondaren die tn zichzelÍ slechts be
schaming hebben, en dat HiJ de arrnen uitgestrekt houdt om hen
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aan tê nemen. lVant als wif dat niet hebben, zullen w[ noolt moed
kunnen griJpen om tot Hem te gaan. Maar wanneer wiJ wel over.
tulgd ziJn, dat de zaligheld, welke Hlj verwonren heeft, aangeboden
wordt aan hen die de allerellendtgsten zlJn, en zij willen bekennen
zoodadgen te zijn en zich verootmoedigen en volstrekt beschaamd
djn, zich schuldig stellend (gelijk zij zijn) voor het gericht Gods -z"Je, zoo zullen wij vetzekerd worden, zoo an\Ien wij een gemakke
liJker toegang hebben om deelgenoot te worden van de gerechtig-
heid, welke ons hier wordt aangeboden en door dewelke wij genade
en gunst biJ God krdgen.

Nu worclt er bovendien gezegd, d a t e r d u i s t e r n i s
was van d.e zesde tot de negende ure toe.
Ik zeg het zoo in afwijking van onze gewone spreektaal, want wiJ
zouden zeggen van zes uur tot negen uur. Maar de Evangelist volgde
de spreekwijze, die toen gebruikelijk was. \il'ant wanneer hij spreekt
van de derde ure, wil dat niet zeggen: om drie uur, maar het be
teekent het eerste gedeelte van den dag. rvl/iJ hebben hierbij in het
kort twee dingen op te merken. Het eene is, dat men de uren anders
berekende dan wiJ het tegenwoordig doen, want men begon den
dag met zonsopgang en dan tot zonsondergang, en daarin waren
twaalf uren, terwijl wiJ daarentegen een dag hebben van vier en
twintig uren, van middernacht tot den volgenden middernacht. De
uurwerken moesten dus anders loopen, zoodat de uren in den zomer
langer waren dan in den winter, want naarmate de dagen
langer of korter waren, waren ook de uren langer of korter. Het
andere punt is, dat zij den dag in vieren verdeelden, en dat zij om
de drie uur een vlerendeel van den dag hadden, en elk deel werd ge
noemd naar zijn beginuur. Zoo noemden zij heel den tiJd vanaf zons-
opgang tot het tweede deel van den dag de eerste ure. Het tweede
deel, dat liep tot den middag, werd door hen genoemd de derde ure.
En de zesde ure begon vanaÍ den middag en duurde tot drie, vier
uren daarna. En het andere deel, dat het laatste was, duurde tot-
dat de zon onderging en de dag was geëindigd. Daarom wordt door
een der Evangelisten gezegd, dat Jezus Chrlstus gekruisigd werd
omtrent de derde ure, en hier staat, dat het was omtrent de zesde
ure. Onze Evangelist heeft bedoeld, dat er duisternis was vanaÍ
de zesde tot de negende ure toe. Want onze Heere Jezus werd ge
knrisigd tusschen de derde en de zesde ure, en was omtrent de
derde ure door Pilatus veroordeeld. Maar Markus doelt op het elnde
der derde une en niet op het begin, wanneer hil den Wd beschrijft,
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waarop Jezus werd weggeleid naar Golgotha. Nu was IIij op het
kruis tot de negende ure, toen reeds het einde van den dag naderde.

En zoo is het 't meest waarschijnliik, dat onze Ifeere Jezus niet meer
dan drie uren aan het kruis is blijven hangen.

Gedurende dien tijd dan, zoo staat er, was er duisternis over de
geheele aarde, nl. het land Juda, Want de verduistering is niet alge
meen geweest over heel de wereld. Dat zou Íeitelijk het wonder'
dat God wilde toonen, verdonkerd hebben, omdat men deze verduiste
ring aan de orde der natuur zou hebben toegeschreven. En ander-
zijds zijn er niet veel lieden geweest, die er in dien zin van ge'

sproken hebben dat (de verduistering) ook ln andere landen ge
weest is, en zij die er melding van maken, zijn ook nog terecht
verdacht. Maar het was het land van Judea, dat met duisterni:s
overdekt was. En op welk uur? Ongeveer drie uur des namiddags,
toen de zon nog niet dicht bii haar legerstede was, zooals men zegt.

Maar buiten alle natuurliike orde om moet de duisternis er ziin, om
allen schrik en verbazing ln te boezemen.

Nu oordeelen velen, dat het geweest ls ten teeken van afschuw'
als wilde God de Joden verdagvaarden, opdat zil toch eenig gevoel

van die zoo afschuwelijke misdaad, die zij hadden begaan, zouden

hebben, en als wilde Hij door dit zichtbaar teeken beduiden' dat
zelfs alle sehepselen zich verbergen moesten om een zoo schrJk'
kelijk ding, toen Jezus Christus ter dood is overgeleverd. Maar wit
moeten opmerken, dat in één opzlcht de dood van onzen Heere
Jezus Christus voor een verschrikkeliik misdriif heeft moeten gÈ
houden worden, nl. met het oog op de Joden. En God heeÍt hun
zoo lage ongerechtigheid zeer verfoeid, want zlj ls boven alle andere
uitgegaan. En inderdaad, wanneer wiJ een moordenaar en wat dies

meer zij haten, watzal het dan zijn, wanneer wij toekomen aan den

Zoon Gods, dat de menschen zoo uitzinnig geweest zijn Hem te
willen vernletigen Die de Íontein des levens is, dat zii zic}a hebben

verheven om de gedachtenis uit te delgen van Hem door Wien wiJ
geschapen zijn en door Wiens kracht wij bestaan! Maar intusschen
ls het ook zoo, dat de dood van onzen Heere Jezus niet opgê
houden heeft een oÍferande van goede reuke te ziJn; want wiJ
moeten altijd daarop terugkomen, dat het de verzoening der wereld
geweest is, zooals wij boven verklaard hebben' Voorts, de duisternis
kwam, opdat de zon getuigenis zou geven aan de goddelijke en
hemelsche Majesteit van onzen Heere Jezus. Hoewel Hij dus voor
dat tjjdsgewricht niet slechts vernederd was voor de menschen en
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verachtelijk gemaakt, Ja heelemaal vernietigd, zooals Paulus zegt,
toch toont de zon, dat zij Hem eere bewijst en ten teeken daarvan
blijft zij daar verborgen.

Overmits het dan zoo Ís, moeten wiJ weten, dat God, om de
goddeloozen te meer niet-teverontschuldigen te maken, gewild heeft,
dat Jezus Christus bij Zijn dood als hoogste Koning van alle schep
selen zou bekend gemaakt worden, en dat die overwinning, waarvan
Paulus' spreekt in Col. 2, reeds begon, als hij zegt, dat Jezus Christus
door het kruis heeft getriumfeerd. Weliswaar past hij het daarop
toe, dat Hij het handschrift dat tegen ons was, heeft verscheurd en
Satan daardoor overwonnen ls; maar toch is dat reeds door deze
zonsverduistering getoond.

En onder-wijl zijn de Joden overtuigd gavorden van hun onwetend-
heid, Ja van een booze en krankzinnige onwetendheid, als had men
van vlakbij gezien dat Satan hen beheerschte, en dat zij tot on-
natuurlijke monsters rryaren geworden. Dat is het in het kort, wat
wij hebben te onthouden, wanneer er sprake is van de duisternis die
kwam.

\{'aar is, dat wij tegenwoordig worden verlicht door den dood en
het lijden van onzen Heere Jezus Christus. Want hoe toont ons het
Evangelie den weg der zaligheid? Hoe worden wiJ verlicht om tot
God te komen, dan voorzoover ons daar voorgesteld wordt de Zoon
van God, met de vnrcht en de kracht van Zijn dood? Jezus Christus
is dus waarlijk de Zon der gerechtigheid, omdat Hij ons door te
sterven leven verworven heeft. Maar de Joden zijn van zulk een
weldaad beroofd. En daarin dat de zon verduisterd is, zijn ziJ over-
tuigd geworden, dat zij geheel verworpen lieden waren, en dat er
geen onderwijzing was die hen kon helpen, noeh nuttig zijn ter
zaligheid, aangezien zij met hun boosheid hadden trachten uit te
blusschen en te verrrietigen alles wat hun hoop kon geven. Want
de"ze lag heelemaal in den persoon des Middelaars, Dien zij door
hun boosheid en ondankbaarheid hebben trachten te vernietigen.
Er was dus wel reden, dat zij meteen ontbloot werden van alle
licht der zaligheid, opdat de toorn Gods zich op zichtbare wijze aan
hen openbaarde.

Er volgt, dat onze Heere Jezus heeft geroepen, zeggende: M rÍ n
God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij ver.
I a t e n? Mattheiis en Markus deelen het woord van onzen Heere
Jezus, ontleend aan Psalm 22, inlaet Arameesch mee. En de woorden
zijn niet heelemaal zóó als de tekst van den Inalm luidt, door de
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Evangelisten weergegeven. ?*,lls blt dlt woord E I l, d.w.z. MUn Go{
zÍen wiJ, dat Markus zegt Eloe. Maar dat kwam van het taalb+
derf, zooals wiJ hierboven hebben opgemerkt. Want de Joden heb.
ben na hun terugkeer uit Babel nooit een zuivere en gave taal gr
had als tevoren. Toch is deze klacht en weeklage ontleend aan
Psalm 22, aan het eerste vers. En klaarblijkelijk heeft God gewild,
dat dlt in twee talen werd meegedeeld, om te toonen dat het een
z,aak van gewicht was, waaraan wij aandacht moeten schenken. En
lnderdaad, tenzij wij willen verdichten (wat sommige warhoofden
doen), dat de Heere Jezus heeft gesproken volgens de opinie der
menschen en niet naar Zijn eigen gevoel en gewaarwording, moeten
wiJ hier wel ontroerd worden en moeten al onze zlnnen in ver.
voering geraken, wanneer Christus klaagt door God Zijn Vader
begeven en verlaten te zijn. Want het is een te lompe en te dwaze
taak, te zeggen dat onze Heere Jezus niet door angst en bekom-
mernis 1n Zijn hart getroffen is, maar dat Hij eenvoudig gezegd
heeft: Men meent, dat Ik verlaten ben. Dat bewijst wel, dat zij, dle
zulke glossen zoeken, niet slechts onkundig zijn maar zonder eenigen
ernst; en voorts, zij laten het in ieder geval niet, als rekels tegen
God te lasteren. En het ls zeker, dat al degenen die zoo spreken,
nlet meer religie hebben dan honden en domme beesten, want zlt
weten niet, hoeveel hun zaligheid aan Gods Zoon gekost heeft. En
wat erger is, zij spotten er mee, schurken die ziJ zijn. WiJ moeten
het dus voor een uitgemaakte zaak houden, dat onze Heere Jezus,
gebracht ln zoo'n uiterste benauwdheid, heeft uitgeroepen met luider
stem (zooals degenen die tot op het uiterste gefolterd worden): Mtjn
Go4 Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? En inderdaad, wlt
bebben hierboven Eezegd, dat het een koude geschiedenis was met
ZlJn dood, als wij niet zagen op de gehoorzaaÍnheid, die HiJ aan
God Zijn Vader bewezen heeft.

Dat is dus de hooÍdzaak, waarop wlj hebben te letten, wanneer
wiJ verzekerd willen zijn van onze zaUgheid, nl. dat, als wij vele
zoDden en weerspannigheden en ongerechtigheden jegens God be
gaan hebben, alle zal begraven worden, overmits onze Heere Jezus
Christus door Zijn gehoouaamheid ons heeft gerechtvaardigd en
Gode Zijn Vader welgevallig heeft gemaakt. Nu, waarin ligt die
gehoorzaamheid dan hierin, dat Jezus Christus, al was de dood
hard en verschrikkelijk voor Hem, toch niet nagelaten heeÍt Zich
daaraan te onderwerpen? Want als er geen moeilijkheid was g+
weest noch tegenspraak, was het geen gehoorzaamheid. Maar voor-
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zoover onze Heere Jezus van nature een huivering had voor den
dood, en desgelijks dat het Hem een weeselijk ding was Zlch te
bevinden voor den rechterstoer Gods a]s vertegenwoordigend ailearme zondaren (want Hij stond daar, wijr Hij al onze lasten had tedragen), en Hij toch niet nagelaten heeft Zich tot zulk een ver-
oordeeling om onzentwil te vernederen, zoo leeren wij in Hem een
v_olmaakte gehoorzaamheid kennen, en hebben daarin wel stoÍ omHem te verheerlijken, arzoo dat de aposter in den brief aan de
Hebreën zegt, dat onze Heere Jezus verLoord is uit de weeze. Maaral zij dit zoo, toch heeÍt Hij moeten verdragen wat zoo hard enzwaar was' omdat het nl. heelemaal inging tegen alre menschelijk
gevoel. God Zijn Vader heeft Hem dus alzoo geoefend, opdat Zijngehoorzaamheid bekend zou worden. wij zien dus, dat dà apostel
nadrukkelijk de bizonderheid vermeldt, dat het moest, dat iezus
christus verbaasd was van vreeze; rvant zonder dat zouden wij niet
weten, wat deze offerande, waardoor wij verzoend zijn, beteekent.
En inderdaad toont ook de heilige petrus aan, dat onze Heere Jezus
christus niet alleen in zijn richaam gereden heeft maar ook in ZiJn
z i e l, wanneer hij zegt, dat Hij tegen de smarten des doods ge,
streden heeÍt.

Weliswaar zal de Schrift dikwijls zeggen, dat we gekocht zijn
door het b I o e d van Jezus christus, aangezien Hij Zijn lichaamter offerande aangeboden heeft. Daarom ook wordt gezegd, datZijn vleesch ons spijs is en Zijn bloed ons geestelijke drank is,
maar dat wordt gezegd met het oog op onze grovigheid. Omdat wiJgrof zijn' brengt de Heilige Geest ons bij hetgeen zichtbaar ls in
den dood van Jezus Christus, opdat wij daarin een absoluut zeker
onderpand van onze zaligheid mogen hebben. Echter is dat niet om
buiten te sluiten, wat ons in al de andere schriÍtuurplaatsen wordt
getoond, en zelfs om te kort te doen aan dit artikel, nr. dat de dood
en het lijden van onzen Heere Jezus christus in geen enkel opzicht
zou gediend hebben om de zonde der wereld weg te .,"-"rr, d.r,
voorzoover Hij gehoorzaamd heeft, nl. door zich te vernederen
tot in zoo verschrikkelijken dood; en gehoorzaamd heeft, heelemaal
niet omdat Hij ongevoelig was, maar omdat Hii, hoewel Hij groote
en uiterste angsten had te verdragen, toch onze zaligheid bovón elk
ander punt heeft laten gaan. Dat is het dus, wat wij bij dit schrift-
woord hebben op te merken, nl. dat Gods Zoon niet alleen in Zíln
lichaam een zoo wreeden dood heeft ondergaan, maar dat Hij in
ZiJn hart geraakt is, waar Hij schrikkelijke aanvanen had te ver-
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dragen als had God Hem verlaten. \{'ant lnderdaad verdedigde Hll
ook onze zaak, en moest Hij gevoelen welke veroordeeling op de
arme zondaren lag.

Nu zijn wij door de zonde als 't ware verwreemd van God, en
moet Hij Zich aan ons onttrekken, en wij moeten inzien, dat Htí
ons als verworpen heeft. Dat is het eigenaardige der zondaren.
Jezus Christus is nooit door God Zijn Vader verworpen geweest,
dat staat vast; maar desniettemin heeft Hij die pijn, die smarten
moeten dragen, en dapper moeten strijden om ze terug te drijven,
opdat heden de vrucht der overwinning ons toekome. Alzoo hebben
wij te onthouden, dat, wanneer onze Heere Jezus Christus in zulk
een uitersten nood gebracht is, als had God Zijn Vader Hem zelÍ
afgesneden van alle hope des levens, dit komt, omdat Hij daar
was in onzen persoon, dragende den vloek onzer zonden, welke
ons scheidde van God. Want waar ligt ons geluk, tenzij dat wU
door de genade Gods worden levend gemaakt, en door Zijn licht
worden verlicht? Hij is de fontein van leven en van alle goed, en
onze zonden stellen als 't ware een langen afstand tusschen Hem en
ons. Dus moest het, dat Jezus Christus dat gevoelde.

Komen \4/e nu bij hetgeen men te berde kan brengen. fs het mog+
lijk, dat Jezus Christus dergelijke verschrikkingen heeft gehad, aan-
gezien er in Hem slechts algeheele volmaaktheid is? Want het
schijnt, dat dit afbreuk doet aan het geloof dat Hij zelf moet be-
ziïten, en aan alles wat wij moeten gelooven van IIem, nl, dat
Hij zonder eenige vlek van zonde geweest is. Het antwoord hierop
is zeer gemakkelijk. Want toen Hij door Satan is verzocht, moest
Hij zeker deze gewaarwording hebben, als stond Hij boven op een
toren en was Hij onderworpen aan zulk een zinsbegoocheling naar
Zijn menschelijke natuur; dat heeft evenwel in niets Zijn goddelijke
mogendheid verminderd. Maar veeleer hebben we hier aanleiding
om Zijn goedheid jegens ons groot te maken, aangezien Hij Zich
ter wille van onze zaligheid zoo vernederd heeft.

Nu staater, datHij heeft uitgeroepen: M ij n Go d, waarom
h e b t G ij M ij v e r la t en? Allereerst is het zeker, dat
Jezus Christus zulk een gewaarwording niet kan hebben voorzoover
Hij God is. Heelemaal niet, maar wanneer Hij heeft geleden, heett
Zijn Godheid plaats en nrimte moeten geven aan Zijn dood en
lijden, welke Hij moest doorstaan. Daarin ligt dus de kracht van
onzen Heere Jezus Christus, dat Hij Zich voor een tijd als verborgen
heeft gehouden, totdat Hij alles volbracht had, wat vereischt was
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tot onze verlossing. Maar als wiJ dit dan op Zijn menschheid toe
passen, zoo moeten we toch opmerken, dat deze klacht, dit gevoel
en deze vreeze, waarover wij nu spreken, op geen enkele wijze iets
ontneemt aan het geloof van onzen Heere Jezus Christus. Want
voor zoover Hij mensch was, heeft Hij Zijn geheele vertrouwen
in God gehad, gelijk we gezien hebben en gister er genoegzaam
over gehandeld wercl, Het is dus een echt voorbeeld van een waar,
volmaakt en algeheel geloofsvertrouwen geweest, Wel wordt nu
gezegd., dat Hij zoo beangst is geweest, dat Hij dacht van God Zijn
Vader verlaten te zijn; intusschen is niettemin Zijn geloof altijd
volmaakt geweest, en in geen enkele manier neergeworpen of ge
schokt.

Maar hoe zegt Hij dan: Waarom hebt Gij Mij verlaten? Dat is
vanwege Zijn natuurlijke gewaarwording. Ziet dus onzen ffeere
Jezus Christus, Die naar de zwakheid Zijns vleesches als van God
verlaten is, en toch houdt Hij niet op te vertrouwen op flem. Wij
zien dan zoo feitelijk twee deelen in deze woorden, die op het eerste
gezicht tegenstrijdig zijn en toch komt het geheel goed overeen.
Wanneer Hij zegt: Mijn God, Mijn God, en het op die wijze ver-
dubbelt, toont Hij daarin de standvastigheid van Zijn geloof. Hij
zegt niet: Waar is God? Hoe verlaat Hij Mij? Maar Hij wendt
Zich tot Hem. Hij moet dus vast overtuigd zijn, dat Hij altijd
gunstigen toegang tot God Zijn Vader zal vinden. Dat is (zeg ik)
een zeker en onfeilbaar getuigenis van het geloof van onzen Hecre
Jezus Christus, wanneer Hij midden in den uitersten nood en angst
waarin Hij verkeerde, toch niet nalaat God Zijn Vader te noemen,
en dat niet in geveinsdheid, maar omdat Hij verzekerd was, dat
Hij Hem, wanneer Hij Hem aanriep, goedgunstig zou vinden. Dat
is dan (zeg ik) het geloof van onzen Heere Jezus Christus, dat
zich genoegzaam openbaart. Maar intusschen zegt Hij het twee
keer, omdat deze strijd moeilijk is; alsof Hij al de verzoekingen,
die Satan tegen Hem te werk stelde, wilde belachen, en zocht Hij
geloofsversterking, opdat Hij altijd volharden mocht met God aan
te roepen.

Nuwordttegelijkgezegd,: Waarom hebt Gij Mij ver-
I a t e n? Voorwaar overeenkomstig hetgeen Hij naar Zijn mensche-
lijke natuur kan vatten. rd/ant Hij moest ingaan in die diepte. Echter
niet om daardoor overwonnen te worden, gelijk Petrus zegt, dat het
onmogelijk gerveest is, dat Hij door de smarten des doods vastge-
houden werd, d.w.z. dat Hij er door werd aangegrepen als een
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ellendig mensch die heelemaal bezwijkt en overstelpt wordt. Het ls
onmogelijk geweest, zegt Petrus. En alzoo is de overwinning ge.
weest te midden van den str$d; en dat strekt ons te meer om onzen
Heere Jezus Christus te verheerlijken. David had dit voor een ge-
deelte doorgemaakt, want het staat vast, dat hij te midden van ziJn
beproevingen, hoe groot zij ook mogen geweest zijn, volhard heeft
met God aan te roepen, zelfs op Hem hopende. Maar aangezien
hiJ een zwak mensch was, is zijn geloof dikwijls geschokt, zooals
hiJ ook belijdt. Maar biJ onzen Heere Jezus Christus is er een
bizondere omstandigheid geweest (waarover Zondag gehandeld
werd), nl. dat Hij al ZiJn gemoedsaandoeningen wel gericht heeft
gehouden, vanwege de zondeloosheid die in Hem was, en er is geen
aangeboren verdorvenheid geweest; zooals het ons soms zal ge-
beuren, dat onze smarten voortkomen uit een goede reden, zelÍs ook
onze vreezen en zorgen, maar toch zal er altijd zonde mee vermengd
ziJn, aangezien de verdorvenheid is in al onze gemoedsaandoeningen.
Maar in onzen Heere Jezus is er niets geweest van verwarring oÍ
ongeregeldheid. Daaruit volgt dus, dat Hij niet zoo door angst ls
aangegrepen, of altijd heeft HiJ Zijn hoop rechtstreeks op God g+
vestigd gehad, heeft Hem aangeroepen en is daarln sterk en stand-
vastig gebleven, wel wetend dat HiJ Hem uiteindelijk Redder zou ziJn.

Verderstaater,dat sommigen van degenen die
daarbij stonden, gespot hebben: Dezeroept
Elia, laat ons zien of Elia zal komen om Hem te helpen. Men heeft
gemeend, dat de gerechtsdienaren, wdl onkundig aan de Wet, zoo
zouden hebben gesproken. Maar dat is eeà al te dwaze misvatting,
want zij wisten van Elia niets af. Er is dus geen twijfel aan, oÍ
deze lastering is uitgesproken door de priesters, die in de Wet ge-
oefend waren. En hebben ziJ zich. vergist in hetgeen Jezus zeide?
Heelemaal niet, want de profeet, dien men Elia noemde, heette zóó
niet. De naam had hen dus niet in de war gebracht, want er was
niets in, dat onzekerheid meebracht, aangezien het woord Elia heel
anders wordt uitgesproken, en het woord Eli, d.w.z. Mijn God, zoo
gewoon was als iets; daaruit kon geen enkele dubbelzinnigheid
voortkomen. Het is dus stellige boosheid en onbeschaamdheid ge
weest, dat dit aan onzen Heere Jezus Christus verweten is: HiJ
roept Elia.

En als wij dit weemd vinden, gave God, dat er tegenwoordig niet
dergelijke voorbeelden waren. Want men zal tegenwoordig de papis-
ten zien, die met hun lasteringen verdraaien en bederven wat wlJ
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onder"$,ijzen, d.w.z. wat ontleend is aan de zuivere waarheid Gods'
en willens en wetens lasteren zlj, om onze leer bij veel arme on'
kundige lieden en btj zulken die niet hooren wat wiJ alle dagen
prediken, hatelijk te maken. ZiJ bederven dus valscheliik, wat wiJ
zeggen en maken er juist het omgekeerde van, om aan hun leugen
een schdn te geven én de arme onkundigen erbiJ te houden. Ziet,
hoe de vijanden Gods, bezeten door Satan, met ontwiifelbare kwaad'
willigheid het woord van onzen Heere Jezus Christus verdraald
hebben, en bij de papisten ziet men tegenwoordig desgeliJks.

En niet slechts laat zich dat bil het pausdom opmerken, maar ook
onder ons zijn er schurken die zullen zeggen, dat wiJ willen diets
maken dat Jezus Christus tot wanhoop vervallen is, als wii zeggen
dat Hij de angsten des doods doorstaan heeft, dat HiJ als in de

diepte ís neergestort, aangezien Hij daar was in onzên naam en
Hij den last onzer zonden droeg. Maar dat heeft in niets afbreuk
gedaan aan de standvastigheid van Ziin geloof, als zou dit niet
altijd gaaf gebleven zijn. En dat tuig, dat nog wel belijdenis doet
van het Evangelie, houdt toch maar niet op willens en wetens te
lasteren; daarln toonen zij, dat zij nog slechter zijn dan degenen
over wie hier gesproken wordt. Wanneer wij dan zien, dat de duivel
tegenwoordig de tongen zijner trawanten scherpt en een ieder met
zoo brutale onbeschaamdheid zijn veniin gaat uitbraken tegen de
zuiverheid der leer, zoo laat ons het niet vreemd vinden, waar onze
Heere Jezus zoo belasterd is; maar laat ons geduldig deze lasteringen
dragen, God biddend (zooals in Psalm 12 staat), dat Hij uitrukke
deze booze tongen die vol zdn van boosheid en vervloeking en slechts
bedoelen Zijn Naam te lasteren en de waarheid te verdonkeren.

Bovendien deelt de Evangelistmee, dat d a ar e en va t
w a s v o I v a n e d i k (die nl. zooals wij.boven gezien heb'
ben, met gal gemengd was) en dat men een riet heeft genomen
of wel (zooals Johannes zegt) een hysopstengel om een langeren
arm te hebben, en dat zij op het uiteinde een spons gedaan hebben
om die aan den mond van onzen lleere Jezus Christus te brengen.
Johannes spreekt hier het nauwkèurigst, want hij zegt, dat Jezus

Christus, wetend dat alles volbracht was, gezegd heeft dat Hd dorst
had en dat Hij dadelijk daaroverheen heeft gezegd: H e t i s
gedaan, alle s is volbra ch t. Zietdan,watwij hier
hebben op te merken, \ 'anneer deze drank aan Gods Zoon gegeven
is, nl. dat Hij niet gevraagd heeft te drinken wiil Hii dorst had'
want HiJ had dit geweigerd, zooals wij boven gezien hebben. En

229



waarom? Omdat deze drank gegeven werd om het Ieven te ver-
korten. Nu heeft onze Heere Jezus Christus in alles en overal in
rustige lijdzaamheid het uur van God Zdn Vader willen afwachten.
Daarom heeft Hij Zijn dood niet willen verhaasten, maar heeft Zich
rustig en gehoorzaam betoond, totdat alles was vervuld. al
heeft Hij nog niet den geest gegeven en is niet opgestaan.
rvVant Hij wil zeggen, dat HiJ tot die ure een volkomen gehoor-
zaamheid bewezen had, zóó dat niets Hem verhinderde, om nu Zijn
ziel over te geven aan God Zijn Vader. Zoo moeten wij dus dit
woord verstaan, nl. dat Jezus Christus uitgesproken heeft, dat er
niets meer ontbrak aan onze verlossing, behalve het gaan uit de
wereld, wat Hij gereed en bereid was te doen, en het overgeven
van Zijn ziel aan God. Waar Hij dus zag, dat }lij Zich van heel Zijn
Middelaarswerk gekweten had, en alles had gedaan wat vereischt
was om Gods toorn Jegens ons te stillen, en dat de genoegdoening
onzer zonden was volbracht, heeft Hij dezen drank willen wagen.

Nu hebben wij hier een zeer opmerkelijke en uitnemende uitdruk-
king, wanneer gezegdwordt, dat alles v o lb r a ch t is. Want
het is zeker, dat de Heere Jezus'niet spreekt over een kleine alle-
daagsche zaak. Maar Hij bedoelt, dat wij in Zijn dood alles bezitten,
wat wij moeten zoeken om toegang te hebben tot God en om ge-

nade van Hem te verkriigen. Niet, dat Zijn opstanding daardoor
uitgesloten wordt, maar het is zooveel alsof Hij wilde zeggen, dat
Hij Zijn taak getrouw heeft volbracht, en dat Hij niet gekomen is
om gedeelteliik Zaligmaker te zijn, maar dat Hij tot het laatste
punt toe de opdracht uitgevoerd heeft, die Hem toevertrouwd was,
en dat Hij in niets te kort geschoten is ten opzichte van den wil
van God Zijn Vader.

Aangezien het dan zoo is, ontvangen wij de onderwijzing, dat wiJ
volkomen ons vertrouwen moeten stellen op onzen Heere Jezus
Christus, wetend dat al de deelen onzer zalÍgheid volbracht ziin in
hetgeen Hij heeft gedaan en voor ons verdragen. Daarom ook wordt
Zijn dood genoemd een eeuwige oÍferande, waardoor de geloovigen
en Gods verkorenen geheiligd worden, Willen wij dus zekerheid heb'
ben, dat God onze Vader is? Willen wij vrijheid hebben Hem aan
te roepen? Willen wij rust hebben in onze conscientiën? Willen wij
volkomen verzekerd zijn, dat wij gehouden worden voor rechtvaar-
digen om Gode welgevallig te ziin? Bliiven wij dan in Jezus Christus
en zweffen wij niet her- en derwaarts, en weten wii, dat het dáár
i:s, waar alle onze volmaaktheid ligt. Zij dus, die andere hulp wil'
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len en die naar alle kanten zoeken om aan te vullen wat zou kun.
nen ontbreken aan den dood en het lijden van onzen Heere Jezus
Christus, verloochenen heelemaal de kracht van hetgeen wij nu
bespreken. Kortom, zij vertreden het bloed van Jezus Christus,
want ziJ onteeren het. En wat is er nu in heel het pausdom dan
één verloochening van den dood en het lijden van onzen Heere Jezus
Christus? Want overmits zij goede werken denken te doen, omdat
zij ze verdiensten noemen waardoor zij genàde bd God meenen te
verwerven, verloochenen zij zeket, wat door onzen lfeere Jezus
Christus uitgesproken is: A I I es i s v o I b ra eh t. En dat
het zoo is - waarheen gaan zij, dan naar hun eigen dwaze devoties,
wanneer zij denken genade bij God te verkrijgen en vergeving hun-
ner zonden willen ontvangen? Want ieder zal z6ó zijn eigen mallig-
heid op zijn rekening zetten, dat al de devotie's die men onder het
pausdom opnoemt, evenzoovele lasteringen zijn om te niet te doen,
wat uitgesproken is toen onze Heere Jezus heeÍt gezegd: Alles is
volbracht. Wat is dus noodig? Dat wij weten dat er geen druppel
deugd of verdienste in ons is, tenzij wij ons wenden tot die fontein
waarin al de volheid is.

Zoo moet dus ons gelooÍ zieh bepalen bij onzen Heere Jezus
Christus. En voorts, weten wij het bovenal, dat, wanneer }Iij Zich
ter offerande heeÍt aangeboden, het geweest is om ons voor altijd
vrij te spreken en om ons tot in eeuwigheid te heiligen, zooals de
Schrift zegt. Daarom moeten wij geen ander oÍfer hebben dan dat.
Weliswaar wordt in het pausdom die duivelsche verfoeilijkheid der
mÍs dagelijksch offer genoemd, en zeggen zij dat Jezus Christus Zich
wel eenmaal ten ofÍer aangeboden heeft om voor ons de vergeving
onzer zonden te verwerven, maar dat Hij nog dagelijks moet ge
oÍferd worden. Maar dat is een zeer klaarblijkelijke Godslastering,
omdat zij zieln de taak aanmatigen, welke aan onzen Heere Jezus
Christus is gegeven, toen Hij verordineerd is tot Priester in eeuwig-
heid, zelfs met den eed dien God zweert, dat dit tot in eeuwigheid
moet zijn. Wanneer dus de sterÍelijke menschen zich er mee be-
moeien om nog Jezus Christus aan God aan te bieden en te offeren,
berooven zij Hem dan niet van de eere die Hij Zichzelf voorbehoudt
en die aan geen schepsel mag toegebracht worden? Naardien het
alzoo is, zien wij, hoe deze arme blinden, terwijl zij meenen ver-
zoening met God te bewerken, Zijn toorn en Zijn wraak inroepen,
omdat zij den dood en het lijden van onzen Heere Jezus Christus
verloochenen. Temeer moeten wij dan daarom de genade Gods
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grootmaken, dat HiJ ons uit zulk een afgrond getrokken heeft, dat
toen wiJ dachten bij Hem te komen, het slechts geweest is om
Hem openlijk te hoonen. Want men berooft zichzelt van Hem en
van de wucht Zijns doods en l$dens, wanneer men een ander offer
zoekt dan wat in Zijn persoon geofÍerd ts. Dat is het dus, wat wiJ
hebben te onthouden.

Nogstaater,dat H{j wederom met groote stem
geroepen heeft en den geest heeft gegeven,
endezeroepisgeweest: Ik beveel Mijn ziel oÍMiJn
Geest in Uwe handen. Daarin zien wij, hoe onze Heere Jezus
Christus zóó gestreden heeft tegen de smarten des doods, dat HiJ
van toen af er overwinnaar over geweest is en Zijn triumÍen kon
vieren, als overwonnen hebbende wat het allermoeilijkst was. En
dat behoort aan ons, d.w.z. wij moeten het aanwenden te onzen
nutte. Want wij zijn verzekerd, dat de Zoon Gods niet alleen voor
ons gestreden heeft, maar dat de overwinning die Hij voor ons heeft
verworven, ons toekomt, en dat wij heden in geen enkel opzicht voor
den dood moeten vreezen, wetend dat de vloek Gods, welke voor ons
verschrikkelijk was, teniet is gedaan en dat de dood, inplaats dat
hij ons kan kwetsen met een doodelijke wonde, ons dient tot
mediciin om ons doorgang te geven tot het leven.

Gelijk Hij nu tevoren naar het voorbeeld van David zeide: Mijn
God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten, zoo neemt HiJ nu het
gebed, doorDavidgedaan in Psalm 31, over: Ik b eveel U
M fi n g e e s t. lvly'eliswaar zei David dat, te midden van gevaren,
alsof hij zeggen wilde: Heere, neem Mij onder Uw bescherming,
want miJn ziel is als tusschen mijn handen, ziJ is daar als verbijsterd;
want ik zie mij blootgesteld aan alle gevaren, miJn leven hangt als
aan een draad; niets rest dus dan dat Gij mij onder Uwe hoede
neemt. Ziet, hoe David met deze bede God stelt tot zijn Beschermer.
Maar intusschen heeft hij niet nagelaten in den dood zelf God aan
te roepen en zich altijd te verzekeren, dat God de Verlosser is voor
Zijne uitverkorenen, niet alleen wat betreft het verdedigen en be-
schermen van hen in deze wereld, maar ook wanneer Hij hen tot
Zich neemt. Want dat is de voornaamste wacht welke God over ons
houdt, dat wij, genomen uit deze wereld, geborgen worden onder
Zijne vleugelen om Zijn nabijheid te genieten, gelijk Paulus daarvan
spreekt in 2 Corinthen.

Ook verklaart onze Heere Jezus, wanneer Hij deze bede uitspreekt,
dat Hij in vrede sterft, na overwonnen te hebben in al den strild
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dien HiJ om onzentwil had te verduren, en dat HtJ tn onzen naam
en tot ons nut en zallgheld reeds Zljn triumÍen behaald heeÍt.
Tevens verklaart HIJ ln dezen zelÍden weg, dat God Zijn Behouder
ls en dat HtJ als een goede bewaarplaats ZiJn zlel zal bewaren.
lVant dit houdt dsze bede in, welke HiJ Hem gedaan heeÍt, wanneer
HiJ zegt: MiJn God, GiJ zult Waker zijn over MiJn zÍel, ook nog na
den dood.

Wanneer onze Heere Jezus zoo spreekt, is dat zooveel als ver-
zekerde HiJ ons allen, dat wij niet kunnen feilen, wanneer wiJ ons
aan onzen God toevertrouwen, naardien Hij Zich verwaardigt goed
de wacht over ons te houden om ons te beschermen en dat wij nooit
zullen omkomen, alzoo onder ZiJn hand zijnde. Tevens hebben wtf
nu op te merken, dat Jezus Christus, zeggend: MiJrr God, Ik beveel
U Mijn geest, Zich dit voorrecht heeft verworven dat Hem toegekend
wordt door den heiligen Stephanus in Hand. 7, nl. dat HiJ gesteld
is tot Waker over al onze zielen. Want hoe spreekt Stephanus biJ
zijn sterven? Heere Jezus, ik beveel U mijnen geest. Zoo toont dus
Stephanus de vrucht aan van deze bede welke gedaan is door Jezus
Christus, nl. dat wiJ ons nu kunnen wenden tot Hem, en het verplicht
z$n te doen, verklarend dat, naardien Htj ons door God Zijn
\tader tot Herder gegeven is, wij niet twijfelen mogen rustig te ziJn
zoowel in het leven als in het steryen, wetend dat alles ons ten
beste zal zijn en ons in voordeel zal worden omgezet, zooals Paulus
zegt, dat HiJ, nu hij Jezus Christus heeft, overal winst zal vinden,
dat hij geên zorg meer heeÍt noch voor het leven noch voor den
dood, want alles zal hem nuttig ziJn.

Laten wij dan alzoo nu leeren, wanneer wiJ omringd worden door
den dood, dat Jezus Christus den prikkel gebroken heeft, die ons
doodelijk tot in het hart zou kunnen steken, en dat de dood ons
niet meer zal kunnen schaden, en dat, wanneer onze Heere Jezus
Zijn ziel aan God ZiJn Vader gegeven heeÍt, dit niet slechts geweest
is om persoonlijk te worden bewaard, maar om dit voorrecht te
verwerven, dat tevens onze zielen uit kracht van deze bede bewaard
mogen worden, nl. wanneer wij onze toevlucht zullen hebben biJ
Hem als Dengene, onder Wiens bescherming wij niet kunnen om-
komen, gelijk Hij het uitspreekt. Ziet zoo nog eens de overwinning
waarvan we melding hebben gemaakt, dewelke ons reeds voordeel
brengt. Want onze Heere Jezus toont, hoe kostbaar Zijn dood is,
wanneer Hij zoo vrilelijk tot God ZiJn Vader gaat om ons daarheen
te leiden en ons daarheen den weg te wijzen. Maar de hoofdzaak
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is, dat wii weten, dat ons de wucht daanran toekomt, aangezien
Hij het handschrift dat tegen ons was verscheurd heeft, dat HIJ
ons zoozeer volkomen voldoening voor onze zonden heeft verworven
dat wij ons voor God Zijn Vader kunnen stellen, zoodat zelfs de
dood niet meer strekt om ons kwaad te doen noch eenige schade.
En hoewel wrj nog vele dingen in ons waarnemen, die ons verbijsteren
moeten, hoewel wij onze armoede en ellende voelen, moeten wij toch
niet nalaten ons te beroemen in Hem, Die Zich zoo voor ons ver-
nederd heeft, om ons met Zich te verhoogen.

En inderdaad, hoewel er van de zijde der menschen slechts enkel
schande is geweest, zoolang Jezus Christus daar hing aan het kruis,
toch heeft God reeds gewild, dat Hij toen door den mond van
Pilatus Koning verklaard werd. En zoo moeten wij, hoewel het
Koninkrijk van onzen Heere Jezus Christus bij de wereld geminacht
wordt, toch niet nalaten het te houden als grondslag van al onzen
roem, en weten dat, al worden wiJ onder Zijn geleide gesmaad,
wij niettemin stof hebben om ons te verblijden. Want onze toestand
zal altijd welgelukzalig zijn, omdat al de ellenden, beproevingen en
smaadheden die wiJ verduren, voor God eerbaarder en kostbaarder
zullen zijn dan al de scepters, al de praal en eerbewijzen, waaraan
de menschen zijn overgegeven.

Zoo moeten wij dus komen tot onzen Heere Jezus Christus, en
ons zoo houden aan Hem, dat wij verstaan wat de rijkdommen
waard zijn die Hij ons aanbrengt; en bovenal, wanneer Hij ons
leidt door Zijn Evangelie, laat ons dan al het gemak en gerief van
deze wereld verwerpen, ja zelfs verfoeien, wanneer zij ons van
den goeden weg zouden afkeeren. Kortom, dat onze Heere Jezus de
eere verkrijge die Hij verdient en dat wij onzerzijds ook niet zijn
als riet, dat met alle winden heen en weder bewogen wordt, maar,
gefundeerd in }fem, God aanroepen, en dat in het leven en in den
dood de overwinning ons gegeven ls krachtens die waarin Hij reeds
getriumfeerd heeft. En laten wij, terwijl wij nog hier beneden zijn,
Hem die eere geven, nl. dat wij weten, dat het Hem toekomt ons
te beschermen. En Hij zal het doen, wanneer wij waarlijk onze
toevlucht bij Hem hebben; H,ij zal het doen, zeg ik, niet op een
gewone manier maar wonderbaarlijk. Want wanneer wij in de
diepste diepte van den dood zullen neergestort zijn, is het Zijn werk
ons er uit te trekken en ons te voeren in de hemelsche erfenis,
dewelke ons voor zoo duren prijs verwonren is.

Matth.27:55-60
En aldaar waren vele vrouwen van verre aan-
schouwende, die Jezus gevolgd waren van
Galilea om Hern te dienen;
onder dewelke was Maria Magdalena, en Maria,
de moeder van Jacobus en Joses, en de moeder
der zonen van Zebedeiis.
En als het avond geworden was, kwam een
rijk man van Arimathea, met name Jozef, die
ook zelf een discipel van Jezus was;
deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam
van Jezus. Toen beval Pilatus, dat hem het
Ïichaam g:eg:even zou worden.
En Jozef het lichaam nemende, wond hetzelve
in een zuiver fijn lijnwaad,
en legde het in zijn nieuw graf, hetwelk hij in
eene steenrots uitgehouwen had; en eenen
gtooten steen tegen de deur des grafs ge-
wenteld hebbende, ging hij weg 1).

Wij hebben hierboven gezien, hoe onze Heere Jezus Christus de
wucht en de kracht Zijns doods betoond heeft aan dien armen
roover, die heelemaal wel een verdoemde en verloren ziel scheen te
zijn. Indien nu al degenen, die tevoren in het Evangelie onderwezen
waren en er eenigen smaak in gehad hadden, zich hadden verwijderd
bij het zien stelen van Gods Z@n, zou het lijken, dat de prediking
des Evangelies ijdel en onnut was geweest. Voorts weten we ook,
dat de apostelen verkoren waren tot dezen dienst, dat zij als 't ware
de eerstelingen der Kerk zouden zijn. Men zou dus hebben kunnen
denken, dat het een nutteloos ding was geweest met die verkiezing
en dat zij tot zulk een ambt en staat waren verkoren. Daarom wordt
ons hier meegedeeld, dat, hoewel de apostelen gevlucht waren en
daarin getoond hadden een lage lafheid, en Petrus zelÍs onzen Heere

1) Calv. Opera, XLVI,927-942.
234 235


