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Het kan weleens gebeuren, dat men een goede vondst doet! Een
vondst, die ons verrast en rvaaryan wij veel nut hebben. Maar
als het een vondst is die betrekking heeft op dit vergankelijke
leven, dan is ook de vondst vergankelijk, evenals wijzelf.
Welgelukzalig is hij, die zich inspant om in dit leven een sterk
en eenig houvast te hebben, een houvast, waar hij niet alleen
voor het lichaam maar ook voor zijn arme, naakte en dorre ziel
op steunen kan.
Dan moeten wij delven in Gods Woord, steeds weer delven in
Gods Waarheid, waar wij ook vroeger een houvast, een waar-
achtige troost, gevonden hebben. Het Licht, het houvast en de
troost rvorden bij onszelf waarlijk niet gevonden. Maar als -wij
onderduiken in liet Woord Gods doen wij heel vaak een vondst;
en wanneer wij het houvast vinden waarover wii zoojuist sa-
men zongen, dan is het een werkelijke vondst.
Weliswaar verkondigt de eerste de beste psalm dit houvast
honderdmaal duidelijker, maar wij wennen aan alles. Daarom
laat God ons weleens een vondst doen op een plaats waar wij
niet gedacht hadden iets aan te treffen.
Het lied, dat wij zongen, verkondigt het geloof aan God den
Yader, aan Zíjn eeuwige wijsheid, aan Zijn goedheid en Ziin
trouw. Het leert ons alles in Zijn hand te geven, te zwijgen en
te aanbidden met gebogen hoofd.
Het lied verkondigt de zekerheid: Vader staat aan het roer en
al weet ik niet en begrijp ik niet hoeHii regeert enhoe Hij alles
bestuurt, het gaat goed, het moet goed gaan! Want Hij is God
en geen duivel, Hij is Vader en de Vader neemt zijn kind onder
de tucht, zoodat het duidelijk wordt dat het een zoon en geen
bastaard is.
In dit morgenuur zullen wij dit lied bij de behandeling van de
eerste vraag en het eerste antrvoord van de Heidelberger nacler
uiteenzetten. Wij behandelen ditmtral de volgende woorden:
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En alzoo bemaart - d.w.z. Christus bewaart mij alzoo - daí,
zonder de3 rull mijns hemelschen Vaders, gnnn írua, oan mijn
\?ofa oailen kan, ja ook, dat mij alle ding tot mijn zatighíid
dienen moet.
Hier. is dus sprake van de bewaring waarmede Christus de ge-
loovigen bewaart en hoe, krachteni deze bewaring alles, nióts
uitgeslotenl, moet dienen tot hun zaligheid.
Een vroolijke beli.idenis, die d-es te opglwekter wordt afgelegd
naarmat_e yrj van onszelf erkennen dat ons geloof ,*àk ir,
zó6 zw.ak, dat wij uit onszelf geen jota van die belijdenis ge-
looven!

{ant wanneer wij {-eze belijdenis afleggen voelen wij tegelijk
des te dieper on-ze ellende en des te krachtiger komt in ons op
het verlangen, dat deze troost onze troost r,iorde.
En wordt deze troost onze troost, dan danken wij vol vreugcle,
niet zoozeer met de lippen als wel door onze levelshouding en
levenswandel.

Er is dus.sprake van de-bewaring, waarmede Christus de ge-
loovigen bewaart. Q9 selo_ovig^e- wiet, dat christus voor al "iij'zonden heeft betaald en dat Ch"istus hem uit alle geweld dls
duivels heeft verlost. Hij heeft deze zekerheid ootoírrgen tnert
hij God in.het aangezicht van Christus zocht en vondjtoen hij
in zijn verlo-renheid en verwer_pelijkhcid tot den eenigen zalig-
maker vluchtte en gered we"d.
Hij heeft deze zekerheid gevonden in het 

'woord 
dat spreekt

van vergeying der zonden, bijv.: ,,Welgelukzalig is hij, wiens
overtreding vergeven, wiens zonde beJekt is, riien dË llee"e
de ,ongerechtigh_eid niet toerekent!" Of : ,,Ik delg uw over_
t^redingen uit als een nevel, en uw zonden uls "een wolk.',
Of:.,,Bergen_zullen-wijken, en heuvelen wankelen, maa" Mijo
goedertierenheid zal vàn u niet wijken."
De geloovige Jre_eft in het Woord-deze vondst gedaan en hij
weet zeer goe{, dat hij deze troost niet gestolen Èeeft.
I{ij weet, dat God hem in het Woord deáe troost gegeven en op
het hart gebonden heeft.
Daaro-m h-eeft hij nu, op die grond, de zekerheid: ,,ik kom in de
hemel"; de zekerheid: ,,ik ben verkoren tot het eeuwige
leven"; de zekerheid: ,,dit is niet iets voor de tijd, ooo" het ve"-
gankelijke leven, neen, ik heb voor eeuwig gËvonden een ge-
nadigen God en een trouwen Vader in de Èeáel.
]15 geloof in Hem, ook al ziet mijn oog Hem niet: Eens zal ik
l{em zien, gelijk Hij is!"



N{et andere woorden: de geloovige weet absoluut zeker rvaar

hij heengaat.
Hï; *""iook, dat hij iemand is die zichzelf_elk oogenblik in het
oe"",le"f kan en zal storten. Hij weet dat de weg, die na-ar het

Jeruzalem dat boven is leidt, voert d_oor ee-n groote en huive-
iingwekkende woestti". Htj weet dat elk moment duivel,
vleËsch en bloed 

"tt "i1" 
mogelijke gevaren rondom hem zijn'

Hij weet dat van nu aan een weg open ligf wa-arop van alle
kaïten een aanslag op hem zal wor4en gepleegd om hem zijn
zaligheid te ontroo'vei, o- zoodoende ziinziel opnieur'in het
oe"ie"f te storten. Hij rveet dat langs d,eze _weg de stad daar
boven bijna niet te bereiken is. Hij weet dat deze weg meer dan
eenige uid"t" de schijn h,eeft nooit ofte nimmer naar die stad
te lelden. Kortom: dè geloovige weet twee dingen: $ij weet,
wat hij is en waarheen hil gaat, en lij weet ook dat de weg er
,r.u. o"it ziet, dat hij zijn lóvln lang het eindpunt niet bereiken
zal.
Het geloof nu (niet het oog ds{ ziet, niet het verstand dat be-

sluitËn treft), het geloof 
-zegt dwars tegen deze schijn in:

Christus bemaart mii!
De leerling zegt hier niet: ,,de Vader" of ,,God h,ew-aart mij",
neen, Chrístuibewaart mij! Mijn trouwe Heiland, die mij ge-

kocht heeft met zijn kostbaar bloed, Ií7 doet het!
De geloovige zegt bij deze le vraag: ,'mijn lart, gelooft ge het
of g"elooft ge hei niel?" De geloovi9e zegt bij deze troost: .ja,
de iader h-eeft mij aan Zijn lieven Zoon, mijn volkomen Zalig-
maker en trouweri Heiland Jezus Christus overgegeven, opdat
Hrj -tj met Zijn bloed en Zrln Geest, waarmede Hij mij rein-
gewasÀchen heeft, ook verder rein beware."
ÁI vertwijfel ik niet aan Gods wegen, toch heb ik de neiging
steeds *"L" uuo Gods leiding te wanhopen, zoodat ik bidden
moet: o God, bewaar mij!
Ik deel namelijk niet het geloof van de ch-tistelijke -wereld'
Daar is: ,,o Gód, behoed mi;, be*.ur mrj" lippentaal' Doch
ik weet dát ik voortdurend de dood verdien en verdiend heb,

dat ik elk oogenblik door mijn zonden de toorn Gods doe ont-
vlammen. Daárbij ontvang iÈechter de troost dat God de Vader
mij, arme *"os"Ë, aan Zíjn lieven Zoon lezus Christus heeft
overgegeven, opdat deze voor mij zorge naar de macht van
Zijn liefde.
Wï treU ik wel angst voor de gevaren' nu zie ik wel o-p tegen de

weg, maar God zrj geloofd en geprezen dat ik tot hiertoe ge-

"o"ïu"d 
ben. Hier eàn Eben-HoÉ"è" "tt 

daar een Eben-Haëzer!
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Toch hebben wij nog menige stap te doen, en. .. . ik heb er
tijdens mijn leven zoo velen gekend, die het ware geloof sche-
nen te hebben, die ik voor veel voortreffelijker hield dan mij-
zelf, en toch, in het eind zag ik hoe zij door den duivel en de
wereld werden meegesleept.
Hier stortte er een van de smalle weg af, daar stortte een ander
neer. Hier zie ik iemando die op het punt staat van de rechte
rveg te wijken, daar zie ik iemand die op het punt staat in de
rlraaikollc te worden meegezogeri.
l)aarom maak ik op mijzelf deze toepassing: als dezen van de
weg wijken en vallen, waar zal ik, arme tobber, terecht komen?
l)e duivel komt nu eens als een paus, een kardinaal, een bis-
schop, als een hoogst eerwaardige en zeer vrome man, dan
wccr komt hij in een gouden rok ei met de geldbuidel, straks
komt hij met de bedreiging dat hij mijn goede naam door het
slijk zal sleuren, en tenslotte komt hij met het zwaard en
rlreigt mii van alle water af te snijden en mij en de mijnen het
orme leven te ontnemen.
'lirch heb ik alles, wat oan buíten komt, niet hoog in de reke-
rring staan.
llrrc vreeselijk het ook is, hoe gevaarlijk het ook schijnt, in de
grond der zaak is het gemakkelijk te overwinnen. Deze reus
knn niets uitrichten als hem een klein glad steentje in de naam
vun den Heere Zebaoth tegen het voorhoofd geslingerd wordt.
Allcs, alles wordt met het Woord verslagen en overwonnen.
Al hcbben de kinderen van Cham machtige steden en kathe-
rltnlen gebouwd, al z!!y ze trotctr op huq goud en zilver, al
nijn zij nog zoo geestelijk (terwijl de arme Sem bij zijn sterven
nicls anders kan nalaten dan een kleinkind van tien jaar), toch
znl, ondanks alles, Gods'Woord de periode van de geschiedenis
rhrr wereldmachten overleven. Alles wordt door het Woord.
( irxls verslagen en oYerwonnen.
llrrl Woord Gods is een vaste burcht, een sterke muur, en van-
rril rlcze burcht zien wij dingen, die niet onder woorden zijn te
lrrclrgen. Ja, wanneer de oogen geopend worden, zien wij de
lrcrg gr:heel bezet met vurige paarden en wagenen. Zou dan
Irr,'l rlrcunend orgel van de zee, aan de voet van de berg, ons
nttgxl nanjagen?
llr,l gcloof spreekt:,,Gij met uw trots, val achterover; ik heh
lnlr rrrr<lers gezien, dat gij niet kent!" -Ntr.rr. ons binnensle, ons hart, dat is een trotsch en halsstarrig
rlirrgl
Wirr knn, wie zal het doorgronden, als de Heere dat niet doet?
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Dat trotsche en halsstarrige ding, hoe zit het vol lusten en be-
geerten!
Met permissie - het is een ding zoo ontrouw als een hoer!
Steeds wil het wegloopen van den levenden God en Zijn
Woord! Het hart, het trotsche hart doet alsof het hemel en
aarde geschapen heeft.
Daarom moet gebeuren, wat dit hart bepaalt en moet de weg
bewandeld worden, die dit hart zich inbeeldt.
En als het dan toch anders gaat, werpt ons hart den Heere de
zak voor de deur en denkt: als Gij mijn zin niet doet, zooals ik
het nij voorstelde en geloofde dat Gij zoudt handelen, dan ge-
loof ik heelemaal niets meer.
"Wii willen de weg van ons leven recht voor ons uit hebben, -wat dan ons hart onder ,,rechtuit" verstaat als de weg
nu eens niet ,,rechtuit" loopt, dan keert ons hart zich van God
af. De weg moet heider zljn - wij willen hem zien in het licht,
en wel in ons eigen licht. Gebeurt het dat wij niets zien en ligt
de weg in duisternis gehuld, dan wijkt ons hart van God af.
Dan komt het vreeselijke ongeloof, en neemt de arme mensch
gevangen; men ligt terneer en niets dan liefdeloosheid komt
openbaar"
De geloovige, of hij nu oud of jong is, weet uit ervaring - hii
kan dit leeren tijdens een leven van vijftig jaren of in vijftig
seconden - dat Adam, en glj en ik in Adam, werden geschaperr
naar het beeld en de gelijkenis van God, om de hof van Eden,
die God hem gegeven had, te bewaren.
Maar de geloovige leert ook in vijftig jaren of in vijftig
seconden: ik kan mijzelf niet bewaren, in mijzelf heb ik geen
waarborg dat ik slechts één seconde in God en in Zijn Woord
zal blijven. Want er gaat geen minuut voorbij, waarin ik niet
opnieuw afdwaal. De geloovige heeft geleerd zíchzelf te ver-
Ioochenen en er van af te zien zichzelÍ te bewaren.
l)e duivel zegt steeds weer tot hem: ,,Gij!. . . . eers komt mijn
tijd u'aarin ik u toch dooddruk!"
En tot zichzelf zegt de geloovige: ,,Ja, de duivel heeft gelijk,
de wereld heeft gelijk, mrjn eigen geweten, dat mij aanklaagt,
heeft gelijk, ik kom nog eens om".
De geloovige zegt: het gaat mij precies als David toen hij zeide:
,,Nu zal ik een der dagen door Sauls hand onrkomen." Hon-
derdmaal weet de geloovige zelf niet eens in rvelke strikken
en ketenen hi-i zich bevindt, en niemand is in staat hem zijn
toestand duidelijk te maken. Want deze ketenen bevallen hern

52

z'o goed, dat hij er handigheid in krijgt hen met Gods 'W'oord

oJr te sieren. -Í,'opl het nu in het uitwendige leven scheef, wordt a[es door
ncvelen overdekt, en wordt 

-daardoor 
ook het hart terneer-

gcslagen, dan is h"J -dg mensch, de arme gebonden mensch,
.cnvoudig niet duidelijk te maken dat hij in allerlei strikken
vcrward ligt.
l)c mensch ligt in Adam verloren. FIet is dus geen wonder, dat
hij met al zijn voornemens toch nooit wede"gÀo""o of bekeerd
wordt, maar ten langen leste 266 wordt *áegesleept, dat het
lrcrn gaat naar het psalmvers:

'Wie ver van U de weelde zoekt
vergaat eerlang. .. .

l)c mensch in Adam, zonder waarachtige bekeering, gaat ver,
I.rcn. Hij stort ineen, ook al is hij een pil*aar in de táiel Gods.
l)*artegenover: de mensch in clristus behoeft 

'iet àeer ver-
ftrrcn te gaan. Er is intr'.sschen geen sprake van dat hij zich-
zt:lf zou moeten staande houden, want zelf is hij de ,,r"""rt o""-
krrene onder alle verlorgqen. Hij is als het -oói.t" en fijnste
p.pier, dat het gemakkelijkst in óen oog*enk door het kleinste
vltmmetje wordt gegr"pen en verbraná.
l')r is geen beter materiaàl voor de hel, gemakkelijk mee te slee-
l)('n en te verteeren, dan een nensch, die tot Goàen Zijn waar-
lrcirl is gebracht.
Nit:15 ligl zoo open voor de zonde als het hart van hem, die
w..r_achtig tot God bekeerd werd. op niemand heeft de dui-
v.l, de wereld, de zonde en de dood het zóó gemunt dan juist
o;l rleze menschen.
l)rrrr komt de wereld met haar zeden en complimenten, met
lrrrnr honingzoete vroomheid, en ons arme hait heeft zooveel
tr*rlcn, dat het zich telkens en telkens weer laat binden en
ziclr in een oogwenk overgeeft. Dan klinkt de stem:
..wit: met de wolven in het bosch is moet meehuilen of hij
wr>rrll opgevreten" - s1 wie laat zich graag met huid en haaí
opcltrn?
l)r' gt:loovige van cle catechismus kent deze verrorenheid en
rl.ze gcvnren; en deze verlorenheid leeren ook wii oe"slran in
viil'liÍï jnren of soms in vijftig seconden.
l'lrr wij mreten,er voortdurend, onder de tucht van God, van
ovrrrlrrigd worden dat de zaak 266 staat.
l)r' rlrrivcl zict dankbaar en voldaan toe, hoe groote kerken ge-
l,,rrrwrl w'rrlen, een millioen wordt'itgegevàn om zending te
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drijven en bijbels te laten drukken - als hij maar éér- ziel,
door het vertrouwen op die arbeid, ten val zou kunnen
brengen.
Evenals er Christus alles aan gelegen is de ziel te verlossen,
evenzoo is er den duivel alles aan gelegen de ziel naar het ver-
derf te sleepen.
Het gaat niet om de mensch, niet om de ziel, maar hier staan
twee vijanden tegenover elkaar.
Christus is de vijand van den duivel. De duivel is de vijand
van Christus. Wie heeft het gewonnen?
Christus drukt de Zijnen op het hart: ,,Zonder Mij kunt gij
niets doen". Ook zegt Hij: ,,Kind, glj zijt verloren, alleen aan
Mijn Hand, wanneer gij in Mij blijft en Ik in u, zljt gíj gered".
Hij geeft het kind en de volwassene de goede keus in het hart:
,,Ik moet naar de hemel! ik moet naar de hemel!"
Wie zijn verloren-zijn kent, kent ook het gevaar. Wie het ge-
vaar kent, ziet op de Hand, de doorboorde Hand, op de Won-
dermacht, waarmede hij werd gered uit alle geweld des duivels.
En wie daarop ziet, duivel en zonde en hel en wereld kunnen
dan dreigen wat zij willen,. . . . : Christus bewaart u, Christus
bewaart inij! -
Jezus Christus, mijn trouwe Heiland, bewaart mij alzoo dat - -
van de hemel willen wij niet eens spreken, vijanden, valt maar
aan!, de hemel kunt gij mij niet ontnemen!, de eeuwige zalig-
heid van mijn ziel - ja, dreigt maar raak! - is geborgen in de
doorboorde hand van Christus!
Maar ook hier op aarde kunt gij mij niet in het minste krenken,
zelfs niet één haar - en er vallen er toch elke dag vele uit -zelfs niet één haar valt op de grond of het is de heilige wil van
mijn hemelschen Vader, dat met het uitvallen der haren mijn
levenskracht langzaam maar zeker zal verzwakken, en dat ik
zal rijpen voor Zijn schuur. Neemt alles van mij af, gij kunt mij
toch geen penning van de schat, die God mij schenkt, ont-
rooven.
Ontneemt de wereld mij mijn kopergeld, dan is het van nu aan
Ce wil van mijn Vader mij zilver te schenken.
Ontneemt de wereld mij al mijn zilver, dan is het de wil van
mijn Vader mij van nu aan goud in huis te brengen. Zoo staat
de zaak.
De ervaring bewijst het en het geloof spreekt: Hij bewaart
mij! Ik weet niet wat mijn Vader wil en wat Zijn plannen zijn.
Wil Hij mrj op de brandstapel brengen? Goed, Hij is mijn
Vader!
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Wil Hij mij met huid en haar door leeuwen laten opeten? Ook
goed, Hij is mijn \rader!
Wil Hij dat ik zevenmaal per dag Val en neerstort? Alles goed,
Hij is mijn Yader!'Wij zullen Hem danken, dat Hij ons niet als bastaards behan-
delt, maar ons behoorlijk tuchtigt en ons, als Vader, wel eerrs
een flinke klap geeft. Deed Hij het niet, wij zouden reddeloos
in de afgrond neerstorten.
Daarom zegt de geloovige: Jezus Christus, mijn troun'e
Heiland, bewaart mtj. Hrj heeft tot ons gezegd: ,,Mijn schapen
hoorerr Mijn stem en Ik ken dezelve, en zlj volgen Mij. En Ik
geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren g'aan
in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand
rukken".
Op dit woord leunt het kind, steunt de volwassene.
Welnu, antwoord! Komt het anders uit dan wij hebben ver-
wacht? Eindigt het 266, dat de vijanden kunnen zeggen: o,Hao
zoo hebben wij het graag!"?
Ncen! de roem van Christus zal langer duren dan hun roemen.
]Mrj zullen roemen, als de duivel hen morgen of overmorgen
biide kraag pakt en hen in de afgrond meesleurt. God handelt
vaak anders dan wij het ons voorgesteld hadden, ja, zelfs an-
rlcrs dan Zijn Woord schijnt te openbaren, en toch heb ik zeven
lrcwijzen, zevenmaal zeven bewijzen, dat Zijn wil een Yader-
li.ikc wil is.
Allcs wat ik naar Zijn wil heb verloren, dat bewaart Hij in
Ziln hoog paleis, ik zal het daar terugvinden. Het blijft mijn
trrft:nis, zij kan mij niet ontnomen worden, de. Vader kan zijn
kirr<l niet onterven. Om zelf niet van de smalle weg naar be-
rrcrlt:n te storten, laat ik al wat voor oogen is in de afgrond
vnllcn.
...frr. rnaar er ziin grooteren dan ik gevallen en naar benedeir
;rt.slort, die heeft de Heere toch ook niet bewaard; ik kan u er
rvcl t't'rrige noemen". ,,Wie dan?" ,,Ja, die en die!" ,,Daar houd
iL rrri.j lrrriten, ik ben geen rechter". Noem mij echter een David,
r.r'rr l)ctrus, een Paulus en zie eens goed toe. De Heere zegt:
..Alltr instrument, dat tegen u bereid wordt. zal niet gelukken".
l)rrivcl! gij hebt den lieven broeder David diep laten vallen en
rlr.rr licvcn broeder Petms ook, gij hebt mij nog dieper laten
rrrllt,rr.'l'or,h lreeft het hen niet geschaad, het heeft hun tot
voorrlrrt.l gcstrckt. Zij hebben hun zonden en het verderf in htrn
Irrrrl wrrtrr goc<l lccren kennen, zij hebben zich in waarachtige
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verootmoediging voor God gebogen en den Vredevorst ge-
vonden op een plaats waar zij Hem niet verwacht hadden.

Ja, wanneer de duivel kinderen Gods doet vallen, dan vallen
zij 266, dat hun armen en beenen, hun hart en al hun lede-
maten gebroken en geknakt worden. Dan liggen zij in de diep-
ste diepte en daar smeeken zij orn erbarming, om erbarming;
zij moeten zijn, waarheen zij zijn geroepen.
En de naam ,,Jezus Christus" klinkt door alle afgronden, de
armen der eeuwige Liefde reiken verder dan de diepste diepte.
De val heeft gediend tot zaligheid.
Yelen zeggeni,,Mocht het God behagen mij zulk een geloof te
schenken".
Denk niet, dat het geloof zoo groot is als de mensch in ziin
eigenwijsheid meent te moeten hebben. Een kind, dat het
moeilijkst de Catechismus uit het hoofd leeren kon, luisterde
de vorige Zondag nog naar de prediking over deze eerste vraag
en dit eerste antwoord. En dit kind, dat het moeilijkst leeren
kon, is deze week echt geloovig, met deze vraag en dit ant-
woord, bevorderd tot de eeuwige heerlijkheid!
Dat was geloof.
God gaf in genade de kerk deze vraag en dit antwoord, Hij gaf
in genade uw ouders, Hij gaf u, ook u, in genade deze vraag
en dit antwoord. Hoe staat gij er nu tegenover? Is het ook uw
eenige troost in leven en in sterven? Denk toch niet: ,,wij zijn
Abrahams kinderen!" Denk toch niet: ,,wij zitten in Abraharns
schoot!" Denk niet: ,,Jarenlang is de epidemie aan orrze ge-
meente voorbijgegaan, het zal ook nu wel weer zoo gaan". (In
de dagen, waarin deze prediking gehouden werd, was in Elber-
feld de cholera uitgebroken). Denk veeleer aan de lichtzinnig-
heid en de goddeloosheid, die ook onder ons slachtof fers maken.
Mochten toch velen daarop acht geven en het zóó maken, dat
hun predikant niet zuchtend moet constateeren hoe zij dood
blijven, ja, hoe de dood steeds meer de overhand neemt, terwijl
toch het Woord wordt verkond.igd, dat levend maakt.
Aan het kruis hing Jezus Christus, de heilige Heer en Heiland,
Die nu zit aan de rechterhand des Vaders. Hij liet u doopen in
de naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes.
Zoekt en grj zult vinden! dat is zeker! Verkoopt al wat gij hebt,
om voor uzelven te krijgen de parel van groote waarde!
Want het staat voor eeuwig vast, - ondanks ons kleingeloof,
ondanks al onze vrees en twijfel - dat uiteindelijk de dood zal
-worden toegeroepen: ,,Dood, waar is uw prikkel?"
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Uiteindelifk zal de hel moeten hooren: ,,Hel, Ik zal u een pesti-
lentie zijn".
Maar de waarheid,,dat Christus ons alzoo bewaart", gaat door
dood en graf mee, en over dood en graf heen, en blijft bij allen
die tegelijkertijd belijden: ,oanders ben ik verloren".

Amen.

,7



\T. ZEKERHETD EI{ BEREIDHEID,

wii zullen in dit avonduur behandelen het laatste gcdeelte van

h;ï;;;"a "p 
a" ""ttt" 

Yraag: II/aarom IIii ytj 9ok door

iíi"-Uniitign Gàst oan het nnrróígn leoen oerzekert en Hem

iíoríuu"ïn leoen oan harte millig en bereid maalct'

wíh;b;;" hier allereerst het woórdje ,,waarom"' daarna hoo-

;";;liá.tChristus de geloovigen van het eeuwige leven ver-

;;il";il J.i Éii árf doet"doo, Zti" Heilige Geest en tenslotte

á;i-ii'ti rt"* "ff. van harte gewillig er bereid maakt' Hem

voortaan te leven'
Het woord ,,waarom" sluit onmiddellijk aan !'ij het vooraf-

;;;"à;,,E; .t; b"waart, dat, -zonder 
de wil mijns hemel-

;"h;;V.áers, geen h.u" ou,'-ijn hoofd vallen kan' ja ook' dat

*ii rU" ding tàt mijn zaligheid dienen moet"'
il;;;;"#"s "i ,"L""hËid van het eeuwige leven en van het

íÀi"1"" á"" 
"Ëo*ig* 

raligheid,bij en met God, satt ett met alle

Z.ilu" enEelen "r, 
ïil" vo"lmaaktó geesten, vloeit i-n de eerste

"ï"ït. "àË"i-"fi 
áe zekerheid van-de vergeving der zonden.

Ï;;;; Ch;irilil""ft orls aan het begin vand-e weg deze zeker-

t;td;;J;;k;. D" zekerheid vindt ook h"ir grond in de

;;;;"i;À; Óhristus geeft de 4U"gf .de verzekering van het

""rr*ig| 
leven, opdJt zij in alle -lilden, 

verdriet, vervolging'

àurro"Ëhtiog "o 
oà.roekiíg, en ook van al hun zonden' waat-

;;;;;Í;rihu"t" É""o"*"g"voelen, toch de zekerheid van hun

zaligheid zouden hebben.
Zieihet gaat er o* d.t wij God, den levenden' rvaarachtigen

ó;à;i;i Ërr"" ,uligheid. en ónre ankergrond heb,ben,,zoodat rvij

mogen zeggen: ,,i" ,rro"""n ziin mij rn liefelijke plaalst'n gc-

vallen".
ff"ï ó.t er om dat Christus Jezus, onze trouwe Heiland, ons

""ï à" ,""ae heeft verlost "ttïit alle geweld des duivels heeft

gered.
frorrrr""" het ons verzekerd wordt en wij verzckerd zijn' dat
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wij een genadigen God en Vader in de hemel hebben, dan moge
alles, wat ons treft, ons voor een oogenblik terneerslaan, on-
danks alles hebben wij een trcost, een levende en eeuwige
troost, in nood en dood!
Zijn er dan nog kwellingen, smarten of aanvechtingen die ons
ongelukkig kunnen maken? We hebben de zaligheid niet ge-
zoch! in het vleesch, en wif hebben haar ook niet in het vleesch
gevonden.
Geen vleesch kon mij zeggen, hoe ik rechtvaardig voor God en
een erfgenaam van het eeuwige leven ben. Alle vleesch bleek
machteloos, zij konden de last van mijn zonden niet ontbinden;
de last bleef op mijn rug drukken. Alle vleesch stond met ge-
sloten mond, toen zij mijn arm, bezwaard geweten moesten
troosten. Alle vleesch staat machteloos, als wij geprangd door
nood, in huivering yoor Gods toorn, in het bewustzijn van
schuld, door donkerheid omgord zijn vanwege onze zonden, die
talrijker zijn dan de haren van ons hoofd.
Dan kan alleen Christus, de levende Heiland, ons helpen!
Wie dat door ervaring weet, die kan voortaan onmogelijk zijn
hoop op zand bouwen; dan klemmen wij ons voortdurend vast
aan onzen levenden God en Heiland. En wanneer het om de
goede keuze gaat, laat l{ij zich ook vinden.
Gods kinderen hebben in hun hart het onvergankelijke zaad,
het Woord, maar alles in deze wereld is er op uit hun dat'Woord uit het hart te rukken.
God zelf werpt hen met dit Woord in de smeltkroes, opdat het
blijke dat zijn goud echt goud is.
God grijpt Noach, werpt hem met alle dieren in een ark, en
sluit zelf de deur achter hem toe, opdat hij veilig beschermd
z<ttt zijn.
l)oor het feit, dat Godzelf de deur achter hem toesloot, heeft
rlc I{eere hem door Zijn Heilige Geest van zijn volkomen ver-
Iossing en zaligheid verzekerd.
Want toen moest Noach belijden: ,,dat heb ik niet gedaan; ik
lrclr dikwijls gedacht: Hoe zal ik die derr 266 kunnen sluiten
rlnt hct water niet naar binnen dringt. Godzelf heeft het ge-
rlnun!"
( )p dezelfde manier neemt God Jacob en werpt hem van de
ccnc nood in de andere. Door alle vuren moet hij heen, er komt
gt:cn cind aan. Hem ontmoet in zijn verlorenheid, in de angst
vnrr ziin ziel een sterke Engel. Hij begint met deze Engel te
worslclen. Hij ontvangt de nieuwe naam o,fsraëI" en de zeker-
lrrrirl vnn de zegen. Israël hcei hij nu, Israël zal hij blijven. En
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toch komt Jacob van de eene nood in de andere, uit het eene

vuur in het andere.
Zr" Si"íhrt ook met Abram. Hij zal de zekerheid van zijn

;#g-h"tá orrtotng"tt, hii za.l de nièuwe naam ,,Abraham" ont-

vangen, en z\nvrouw de nieuwe naam ',Sarah"' Maar hii moet

;-;ïi;;;";achten, zóó wachten en nog eens wachten' dat hij
àil*i;l. moet zeggen en schreeuwen: ,,Hoe worstelt mijn ge-

f"àïf 'lW""l brl iióhzelf en ziin vrouw, de yij9, ontdektlrij in-

nf".U """ 
-t"""" 

de dood, Ën de onmogelijkheid wordt niet

minder maar neemt toe.
Muu" de Heere geeft hem de zekerheid van de belofte, waarin
oào" h"* het eàuwige leven ligt. Daarom, hoewel -ziin geloof

*ïÁt"ii twijtett hilïiet in ongeloof: Hij geeft 9od de eer en

t ii *""t'uUsóluut ,Ëk"t, Wat God belooft, doet Ïij ook' .
Z,j, frr"JJi C"a ook met David. Hij verkiest hem, opdat 'it
hem het Zaad, de eeuwige Komng, zou voortkomen'
Ë;-i;;h, f,á"í"t David àe beloftàheeft, hoe dik_rvijls qrgel hlj
;;;;;;',ó H"""", gedenk-aan-David, aan al-zijn lijden"'
H;iïit voor den É"ót" een huis bouwen, maar de Heere laat
í."ï t"t*-"J"", ,gli kunt Mij geen huis bouwen; gij kunt ook

ïáái "r"ff 
g""tt h;it bon*"tt ïaarin gij veilig zrjt voor de

rto*-*i"á áer hel, daarom zal Ik ooo" " een huis bouwen"'
Ê; ;;d"t God voor hem een huis begint te bouwen' daarom

-áJO""id opnieuw door de qeilige-Geest verzekerd rvorden

"o" ,ii^ ellenàe en van zijn zaligheid' God heeft hem- gewaar-

r"h;;tï, aut a" mensch ojtt *"s niet bepa-alt'- Dayi-d kan dit
;;;" "i;Glooven, 

hij leeft in dà-waan dathij b^eLei{. en.willig
i.á"" ff""ïe te clienen. Maar God antwoordt: ,,Gij zijt niet be-

reid en gewillig"'
iitj ;;i ,i"h] St"uks moet h-ij de belijdenis aflesgen: "Heere
d.ia, êír;t """nt"u"rdig 

in U* tp""È"n en rein in U'rv rich-

ten".
óod U"r"t ikte over hem de zwoele namiddag,_ en _de heilige

óá"iJ siuut, hoewel hij gewaarschuwd werd, de kostb_are vaten

íÀ t "it, ,an stukken. Ïij pleegt echtbreuk en_ hij^komt van

echtbreuk tot moord. Tot"hem Lomt het woord, ,,Qii zijt die

;";;.; Our, ,okt hij in elkaar, hij, die zich een jaar lang hard-

""Ïilig """zet 
hadiegen den-Hèere' en hij slaat zichzelf voor

""rr*ig 
aan de schandpaal. {ij geeft de- ge-meente de een-en-

o;itigïte psalm en smóekt: ,,Neem Uw HeiligeGeest niet van

-'ii, [f* vrijmoedige Geest ondersteune m_rj. Verlos mij van

,"i'i" Íf*arËn.rtd"ri, o God, Gij God mijns heils, zoo zal mijn
il; Í; g""""htigheid vroolijË "o"*"tr. 

Ik zal de overtreders
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Uwe wegen leeren; en de zondaars zullen zich tot U bekeeren".
,,Satanas, van waar komt gij?" - ,,O, ik heb een rondreis door
het land gemaakt, om te zien welke meesterstukken Gij hebt
geformeerd". - ,,Hebt gij mijn knecht Job ook gezien?" -
,,Job? ja, die is vroom met een bijbedoeling! Ontneem dien
man alles wat hij bezit! nu, dan zult ge wat belevell" -,,Hij is in uw hand! doe met hem wat gii wilt, behalve dit
ééne: strek uw hand niet uit tegen zijn leven!" - ,,Dat zal
gebeuren!"
En straks moet de heele hel het aanhooren: ,,De Heere heeft
gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij ge-
loofd".
,,Satanas, van waar komt gij?" -,,O, ik heb eens een rondreis
door het land gemaakt om te zien welke meesterstukken Gij
zooal geformeerd hebt". - ,,Hebt grj mrjn knecht Job gezien?"

-,oJa, huid voor huid, en al wat iemand heeft, zal hij geven
voor zijn leven, om het in eigen hand te houden!" - ,,'Welnu,
neem hem opnieuw in uw geweld en macht, doe met hem wat
gij wilt, behalve dit ééne: strek uw hand niet uit tegen zijn
ziel".
,,Nu heb ik hem", denkt Satan en kwelt hem met de meest af-
schuwelijke ziekte. De vroeger zoo goedgesitueerde man zit nu
op de aschhoop. Zijn vrouw, zijn oogen-troost, verlaat hem,
kinderen heeft hij niet meer. Zijn vrienden begrijpen hem niet.
Als apotheose fungeert de praatjesmaker Elihu, met een zelf-
verzekerdheid alsof hij regelrecht uit de hemel kwam.
En in deze toestand zegt Job: ,,Och, of mijn woorden met een
ijzeren griffel en lood voor eeuwig in de rots gehouwen wer-
denl
En voor eeuwig is in de rots der kerk gebeiteld dit woord: ,,Ik
weet dat mijn Verlosser leeft".
De apostel Paulus getuigt in 2 Kor. 11 : 23-292 ,,Zijn zij
dienaars van Christus? (ik spreek onwijs zijnde) ik ben boven
hen; in arbeid overvloediger, in slagen uitnemender, in ge-
vangenissen overvloediger, in doodsgevaar menigmaal. Van de
joden heb ik veertig slagen min één vijfmaal ontvangen. Drie-
maal ben ik met roeden gegeeseld geweest, eens ben ik ge-
sleenigd, driemaal heb ik schipbreuk geleden, een gansche
ntcht en dag heb ik in de'diepte (der zee) doorgebracht. In het
reizen menigmaal in gevaren van rivieren, in gevaren van
rlroordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de
hcidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in
gcv{rren op zee, in gevaren onder de valsche broeders; in ar-
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beid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in
vasten menigmaal, in koude en naaktheid. Zonder de dingen,
die buiten mij zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van al de ge-
meenten.'Wie is er zwak, dat ik niet zwak ben? Wie wordt er
geërgerd, dat ik niet brande?"
En in hoofdstuk 12 ;9:,,Hij heeft tot mij gezegd,, - nadat ik
den Heere driemaal gebeden had of Hij den Satan, die mij met
vuisten slaat, van mij weg wilde nemen - Mrjtt genade zij u
genoeg".
Zíe, dat is nu de verzekering van het eeuwige leven door de
Heilige Geest: ,,Mrjtt genade is u genoeg". En wat het overige
betreft: ,,Mtjn kracht wordt in zwakheid volbracht". -Alles moet dienen tot mijn zaligheid. Het was geen onbeteeke-
nend reformator in de kerk der reformatie, die iets ging ver-
staan van Davids geloofsworsteling, en toen, met gebogen
hoofd zijn God smeekte: ,,Laat mij smaken de zekerheid van
mijn zaligheid, o Heere!"
Daarom spreekt het geloof, terwijl het troost put uit de trouwe
bewaring Gods: al gaat het mij als Simson, al steken zij mijn
oogen uit, toch zal ik in het eind de Dagonstempel met zijn
pilaren doen ineenstorten. Zoo zal ik in mijn dood nog meer
filistijnen verpletteren dan gedurende mijn leven.
Ai zouden alle duivelen en filistijnen op mij aanvallen, en al
ware het dat alle golven van nood en verdriet over mij heen-
sloegen, zoodat mij de kreet ontsnapt: ,,de rivieren verheffen,
o Heere, de rivieren verheffen haar bruisen", desniettegen-
staande kan ik niet omkomen en zal ik niet in het verderf
storten.
Dat heeft mif mijn trouwe Heer en Heiland verzekerd en Hii
beloofde mij: dat, omdat ik nu het beginsel en de voorsmaak
der eeuwige vreugde en van het eeuwige leven in mijn hart
gevoel, ik na dit leven een zaligheid genieten zalo welke geen
oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geens men-
schen hart is opgeklommen. Dit alles ontvang ik van God,
bevrijd van alle zonden en verkeerdheid, waarmede ik mij
schrap zet tegen mijn Yader, om God eeuwiglijk te loven en te
prijzen.
Ja, ik wil Hem eeuwig loven en prijzen zelfs voor het wrange,
voor het bittere, voor Zijn tuchtiging, voor Zijn vuistslagen!
266 heef.t Hij bewezen, dat Hij Zijn duur gekocht eigendom
door alles heen bewaart, zoodat zonder de wil des Yaders geen
haar van ons hoofd vallen kan.
De geloovi ge zegt echter niet dat hij deze verzekering in zijn
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zak heeft. Intege-ndeel, hij-wordt daarover sterk aangevochten.
Het geloof is vaak niet veól meer dan een klein oonkïe. áat ter-
nauwernood onder de asch is terug te vinden. Maar Ëven ,eker
als in h-en, die in het.gr-af ligge-n,ïe kiem aanw"rigliijft ouo
het heilige onve"gankelijkeïchaam, even zeker hl"b[Ër, oot-
wassenen zoowel als kleine kinderen in hun hart het geloof,
waardfor^zij in- christus worden geplant. vele rivier"rrZoil"ri
dat geloci'niet kunne-n uitblusschen, al rvas het niet veel groo-
ter dan een klein vonk.ie.
De vader in de hem-el heeft geno€g olie om in een oogwenk te
doen oplaaien de vlam der ti"ra"l die door .lle 

"ioË""o 
o.n

tegensp6sd niet kan worden uitgebluscht, zerfs door de geheele
hel niet.
,,Dat is dus zeker wel een g.rcot err sterk geloo f ?', - ,,Toehniet, het is een zeer eenvoudíg geloof,'. De Jood ko-t ,a'den
man, en de nood heeft het e" op ge-unt ons de pas af te snij_
d9_n. Wij moeten naar de hemeI, wij moeten firrrr"o. 

-Uuu"

alles is tegen ons, geen ander houvast-dan het'Woo.ài
.ben arm mensch, die zich vasthoudt aan Gods belofte, kan
1'e.legns geqij$gd word-en {oo_r d9 gedachte: g"t Wáá"Ji, 

".,Belofte na Belofte 1'o-rdt afgelegd, Ën toch is mijn 
"iul 

ul, 
""odorstig land, want ik kom ei ste"eds weer falik.tit -á" "ii.Dan liggen wli uitgekleed en beroofd op de kure 

"oir 
van het

Woord.
En hoewel,wij in gnTe 3oo{niet-gelooven kunnen en niet ge_
loov,en willen, toch is het woord sterker dan wii, zoodat iij
tenslotte niet aanziett-y.?t 

1qgr_ooge_n is maar uurrái"lr *ut g"_
schreven staat op het bijbelblad, iri de hemel.
Christus is steeds de Eerste, de trouwe Middelaar, de Borg, de
Voorspreker, de Profeet,, de,Hoog_epriester, de korri"gi H;
komt met het eeuwig verbond, "" Hil 

"de^i ar cà"ri, Ei" a*
Yader aan Hem gegeven heeft, in ons verslagen * ""ir."t "rthart.
Yan deze Geest belljde.n wij ,,dat Hij mij troost en bij mij blij-
ven zal in eeuwigheid".
lroudt u vast aan het geschreven rvoord van God wanneer het. om God en de zaligheid van uw ziel gaat. Gij ;it;;o.""o
dat het'woord alles dáet. ook is het waai: Het woorJ dàet het
niet, maar de Geest des Heeren, de Geest bedieiit zieh van hei
woord, Hij-maakt de ziel levend en ontvanl:elijk-voo" het
woord, z-oodat het 'wo_ord, 

dat nog een oogenbhk ievo""" voor
'ns als dood was - dat ligt aan" de merisch en niet aÀ het
woord! - een oogenblik laier levend wordt in ons t r"t. 

-c.a,
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Heilige Geest heeft het in ons verslagen hart geademd, ge-
sproken en de leerling weet: Dit is Gods werk, en van den
Heere Jezus. Hij weet dit om zoo te zegger' met meer dan
mathematische zekerheid.
Ligt deze zekerheid, deze verzekering, in ons verstand?
Neen, deze zekerheid ligt diep verborgen in ons hart, aan-
gezien de Heere gezegd heeft: ,,MÍt zoon, geef Mij uw hart en
laat Mijn oog uw wegen bewaren".
Geooelen wij elke dag deze zekerheid?
Neen! dat moet ook niet!
Gij moet gevoelen en ondervinden, dat gij zelf niets daartoe
kunt bijdragen.
Met uw geloof kunt gij zelf niets uitrichten. De Heilige Geest
houdt het instrument in Zijn hand en ademt de zekerheid van
het eeuwige leven in ons hart.
Nimmer kunt ge tot God zeggen, dat in de hand v&n uw geloof
ook maar een speld veilig is, laat staan het eeuwige leven.
Dat de zaak 266 staat, moet gij ruiterlijk erkennen, anders
wordt gij nooit zalig.
Als een dienstmeis ie zegt: ,,Gii ziit ook een Gallileeër!" is dat
reeds voldoende om uzelf te vervloeken en te zweren ,,ik ken
dien mensch niet", al hebt gij ook tevoren gesproken: ooHeere,
waar zullen wrj heen gaan? Gij alleen hebt de woorden des
eeuwigen levens".
Gij kunt zelf niets uitrichten, daarom moet ge ook niets anders
voelen en ondervinden dan uw ellende, opdat ge in uw nood
de naam.,,Jezus" zoudt aanroepen. En op deze wijze moogt ge,

als door een gaatje, als door het oog van een naald, het oog
richten naar Zijn glorierijke ioekomst.
I{oe meer ellende, des te meer genade. Hoe meer armoede, des
te rijker de volheid van de Jezus-naam.
De leerling zegt: ,,Omdat Hij 266 is, omdat Hij zelf mij de ze-
kerheid van mijn zaligheid schenkt, daarom: Gij, die de heilige
eeuwige leer der Reformatie verdacht maakt door uw lastering,
dat deze leer zorgelooze en goddelooze menschen maakt, pak
u weg!"
Allen, die zulke dingen beweren, hebben niet ervaren door
welk een ellende wij heen moeten.
Gij allen, die mij hoort, beproeft uzelf of gij werkelijk in uw
hart draagt deze zekerheid van het eeuwige leven, gewerkt
door de Heilige Geest. Wat hebt ge er aan wanneer ge alleen
met uw ooren over deze dingen hoort spreken? De zaak moet
mijn, de zaak moet uwe zijn! Het gaat niet zoo, dat ge rustig
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daarop kur-rt nee-rliggen en tegelijkertijd lichtvaardig kunt orn-
galn_met de zaak der zaligheid. Het gaat niet zoo, dát ge Gods
volk kunt ergeren door uw lusten de vrije teugel te laIen.
Het -gaat niet zoo, dat ge onder de predikiog o.r, het Woord
dood en onverschillig blijft. Neen, dán gaat het ons als bij een
aardbeving, zoodat wij plat 9p de grooá worden ge*o"pJr, 

"owaarachtig worden wederge5oren.
De geloovige weet dit, hij heeft in leven en in sterven deze
troost: omdat Christus zulk een trouwe Heiland is, maakt Hii
de Zijnen bereid en gewillig Hem voortaan te dienen.
Wat dit bereid-zijn betreft, de leerling zegt niet, dat deze be-
reidheid_ in _zijn hart leeft. Hij zegt ook niet, dat in zijn hart de
gewilligheid leeft. Och, de eene zoon zegt: ,,!a, o.de", ik zal
het doen" ;_ 9n hij doet het niet, de andere zoon-is weerbarstig
en zegt: ,,i! doe_ het niet" - maar later denkt hij: ,,het is dei
Vaders wil" en hij gaat heen en doet het.
De leerling zegt niet, dat deze bereidheid en deze gewilligheid
in.Sijn hart zijn. lhj zegt: Christus maakt mij bàreid en ge-
willig, en daarom ben ik het ook.
Terwijl de leerling eenerzijÈ weet: ,,het leeft niet in mijn
\rrt", weet hij anderzijds: _,,T_och ben ik het door de Heilige
Geest, door Christus, door de Geest der genade."
Er behoeft niet méér aanwezig te zijn dan deze bereidheid en
gewillighei!. Zijr- deze eenmaal aanwezig, dan gaan wij door
{9 G-ee1t gedr_evel aan_het werk, zooals 

"o 
*mr óod onsïoept.

Als de bereidheid en de gewilligheid in ons hart zijn, dan zul-
len wij zeker goede werken doen, dan gaat alles vánzelf. Dan
gg-at_ bet, zooals Paulus onder al zijn klachten gezegd heeft:
alk heb een vermaak in Gods wet naar de inwenJige tensch".
Wie dit vermaak in Gods wet naar de inwendige mónsch heeft,
kent ook de klacht: ,,ik heb gedwaald als een ierloren schaap;
zoek Uw knecht, want_ Uw geboden heb ik niet vergeten^."
Dan blijven Gods geboden in ons hart, want naar het nieo*e
Verbond heeft God ons steenharde hart week gemaakt en er
Zijn Wet en geboden in geschreven.
Wat niet aanwezig was vóór wij Christus kenden, is nu aan-
wezig: de gewilligheid, maar het ging niet vanzelf. Nu is er
ook bereidheid, doch ook niet vanzelf. Wie het anders zegt,
liegt.
Christus alleen maakt bereid en maakt gewillig Hem voortaan
te leven.
En hoewel een kind Gods heel goed weet dat hij zijn leven lang
een zondaar is en blijft en dat uit hem niet één gedachte van
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lieiligmaking homen zal, toch-lg"-ft +k kind Gods een waar-

;;irlig" h"at"tegen á" ,o"d"_. IIij heeft geen tijd in de zonden

t*r, itde"en tà wroeten. Hij heeft genoeg aan zichzelf' om

zíchzelï te reinigen. Datrtoe spant Ëij atté krachten int Wij
ervaren dus bij ónszelf , Haat tegen-alle zonden, vooral te,gen

á""" 1""r"À- J" ti""àtiogszondei. Wij weten dqt wij met deze

;;;á;á;;-à""J"" cta Ë" de'' Heilisên Heere Jezus krenken'
Die haat is er dus.
É;;g;;i het ,ooals ik zooeven zeide: wij.zijn niet.berejd en

"t"ig"ïiffig, 
maar J" H"."" zit ons in de wii-shei{Zijner liefde

""irtË""u, 
sié"d. is Hij bij ons met Ziin- Heilige Geest, veroot-

moedigend en opbeurend.
Í;;"k;le ooienblikken wilden^wii qigt en plotselins!" ' '
rti"., ullesl - titj" Heere en mijn Codt-Wi; zijn bereid Hem te

Ë;;;;"G der riereld en niet áer zonde en allerminst onszelf

;; ;;;;;É"" *it. Wii zijn gewilli F,'ó9 voor Hem te leven' dat

Zil;;;";"d" s"p;"'gr,""o o"rË.erliikt ;. dat Zijn heilige wil
L"..tti"a"" -og",- dàt Hem alle eer wo-rde gegeven' en ge'

ip"ok"o wordelan Zijn genade 
-en 

won4erwe-gen'
lïet gaat er dus o*, ttiet voor -de wereld te leven, niet voor

;;;;ï;; kind"r"rr,'niet voor den patroon, niet voor zichzelf

en eigen begeerte, maar voor Hem!
\Man[ Hij is het waard! Amen.
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ALLE DINGEN MOETEN DTENEN .,,

YRAAG EN ANTWOORD 1.

(Schets).

1. Bewijs: Rom.8 : 28.
a. 'Welke dingen?

Alles wat de geloovigen naar de wijze raad Gods in het le-
ven pleegt te overkomen: voorspoed, tegenspoed, verhoo-
ging, vernedering, droefheid, vreugde, smaadheid en
schande en eer, gezondheid, krankheid, het leven en de
dood.

b. Wat moeten zij doen?
Dienen! alle dingen maakt de Heere door Zijn kracht tot
dienstknechten.

<:, Waartoe moeten zij dienen?
'['ot zaligheid! hier op aarde en vooral hiernà. Wij zlin hier
in een jammerdal en in hevige strijd - maar overwin-
naars door Jezus Christus in alle dingen.

rl. lilien moeten zij dienen?
Mij tot mijn zaligheid! Hier spreekt een geloovige. De
l[ccre wil ons de zaligheid schenken. Als wij kinderen zijn
rltn zijn wij ook erfgenamen. l"

onze zonden gerekendc. Mogen onder ,,alle dingen" ook
worden?
Nict direct! God de Heere haat en straft de zonde en van-
w(!ge onze zonden moeten wij allerlei bittere pillen slikken.
llcwijzen uit de Heilige Schrift.
l)oor de moord van Kain op Abel leerde Adam nog dieper
itrzicn welk een ellende uit de zonde voortkomt. En bij de
gclxrortc van Seth beleed hij dat zijn kinderen niet meer
rrnnr Gods beeld maar naar zijn beeld ontvangen en ge-
lroren w&ren.
(llrxr zict hct beeld van een zondaar er uit?)

.,
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