
GOD DE ALXTACHTIGE VADER.

VRAAG EN ANTWOORD 26.

Vraag: Wat gelooft gij met deze woorden: Ik geloof in
God den Yader, den Almachtige, Schepper des hemels
en der aarde?

Antruoord: Dat de eeuwige Yader onzes Heeren Jezus
Christus, die hemel en aarde, met al wat er in is, uit niet
geschapen heeft, die ook door Zijn eeuwige raad en voor-
zienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om Zilns Zoons
Christus wille, mijn God en mijn Vader is, op welken ik
alzoo vertrouw, dat ik niet twijfel, of Hij zal mij met alle
nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al
het kwaad, <iat Hij rrij in dit jammerdal toeschikt, mij ten
besie keeren; dewiil Hij zulks doen kan als een almachtig
God, en ook wil doen als een getrouw Vader.

Geliefde broeders en zusters! Tot de twee deelen der verbonds-
belofterr behooren ook de verheven woorden: ,,Ik zal u onder-
wijzen, en u leeren van den weg, dien gij gaan zult; Ik zal raad
gg-ven; Mijn-oog zal op u zijn. Weest niet gelijk een paard, ge-
lfik een muilezel, hetwelk geen verstand hàeft, welks-muil men
breidelt mit toom en gebit, opdat het tot u niet genake. De
goddelooze heeft veel smarten; maar die op den H"e"e oe"-
trouwt, dien zal de goedertierenheid omringen" (Ps. 32 : B-10).
I)aarmede is gezegd, dat wij allen geen menschenverstand heb-
Len,_wij, die deelgenooten zijn van het verbondZijner genade.
Fn_dat wij het daarom van noode hebben, dat Hij otrs ge.radig
in het ondenvijs neemt. Wij weten volstrekt niet de *eg ;" ail
leven en voor'de eeuwigheid, de weg, die voor God weiblhaag-
lijk is. Daarmede is gezegd, dat God ons als zoodanigen kent,
en daarom zelf ons aan de hand nemen wil, en ons leiden in
Zrjn wegen. Daarmede is ook gezegd, dat Hij het maken wil,
dat wij welgevallen hebben aan Zijn wegen, dat Hij ons houden
wil-in Tijn geboden, dat wij bewaard blijven voor onze eigen
verkeerde wil en onze valsche wegen. Daarmerle is gezegd, áat
wij geheel en al blind zijn, dat rvij geen oogen hóbbèn, dat
echter God naar Zijn genade ons oog wil zijn, en ons leiden wil
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met Zljn oogen, en getrouw opzicht over ons hebben wil, zoo-
dat wij, niettegenstaande onze blindheid, nochtans licht ge-
noeg zullen hebben, doordien Hij zelf ons licht'rvil zijn op de
weg, en ons oog om te zien, waar de goede weg is. Daarom ver-
maant ons de Heere, dat, daar wij zoo dom zijn, zoo onverstan-
dig en onwetend, wij toch ten minste niet zoo verstandig zullen
zijn, dat wij zouden meenen, dat wij ons zelf moesten regeeren,
leiden en richten; dat wij ten minste niet zoo onvernuftig zu.l-
len zijn, ons eigen onverstand te gelooven. Hij wil van ons heb-
ben, dat, daar Hij onze God wil zijn, wij toch eenmaal aan-
yallgen mensch te worden, en ons niet gedragen als muil-
ezels, wien men toom en gebit in de muil moet leggen. Daar-
rnede maakt men zich het leven tot een last.-Wanneer men zijn
onverstand niet erkennerr wil, wanneer men meent, dat alles
naar onze zin en wil geschieden moet, dan brengt men zichzelf
slechts in het verderf. Daarom zegt God tot allen, die zichzelf
lciden en regeeren willen, die zelf de leiding in eigen hand
willen hebben, voor zichzelf en voor de hunnen, voor alle
zaken van dit leven en van de zaligheid: zij zullen vele smar-
ten hebben, want zíj zijn goddeloos.
ljr is tweeërlei soort van goddeloozen.
'l'en eerste zulken, die het inzien, die het erkennen, dat zij
goddeloos zijn, die zich daarom verootmoedigen, en om genade
srneken en zich toevertrouwen aan Gods vrijmacht.
'l'en tweede zulken, die vroom willen zijn, maar huichelaars
zijn, die het niet erkennen willen, dat zij goddeloozen zijn. Zri-
kcn hebben vele smarten. Zij kunnen zich de geheele dag door
tlcn duivel laten kwellen, omdat zij alles naar hun zin en hun
wil zetten willen. Zij werpen het van zich, zooals God het wil,
zrxrals Hij het zet, zooals Hij het leidt. Wie echter op den Heere
Iroopt, den getrouwen Verbondsgod en eeurvigen Ontfenner,
voor al zijn wegen, voor al zijn zaken, voor al zijn behoef-
lcn" rvie op Hem hoopt, ook l,aar niets te hopen is, zich
llt'rrr in rlc hancl geeft, en gelooft, dat l{rj Zijn belof te voor-
zckt:r vervullen zal, dien zal de goedertierenheid omringen. Al
lrcl rnoÉ{clijke, wat maar te denken is van goedertierenheid, zal
Irclrr olnringen als een kleed, zal hem omhelzen, gelijk een lief-
lrt'lrlrcndc moeder haar kind ornhelst, gelijk een liefhebbende
vrit'trrl zijn vriend, zoodat hij geheel en al in goedertierenheirl
14r'lror;4cn is.
l)rrrrr lrcbbcn wij echter voor alle dingen te gelooven, dat Gotl
Vnrlcr is, tlat llij almachtig, dat Hij ons nabi.i is, dat Flij alles
gcrchnpen hccft, nllcs txrk nu nog onderhoudt en regeert, en
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dat wij met Hem zulk een verbond in Christus Jezus hebben;
naar welk verbond alle dingen, krachtens Zijn woord, ons ten
beste moeten dienen, en niets ons schaden kan.
Deze waarheid wensch ik u heden nader uiteen te zetten naar
aanleiding van het artikel van onze geloofsbelijdenis: ,,lk ge-
loof in God denVader, den Almachtíge, Schepper des hemels en
der aarde", en wat alsdan onze Catechismus ons leert van Gods
voorzienigheid, en het nut, dat wij uit de kennis van Zijn voor-
zienigheid verkrijgen.
Laat ons daarom de Heidelbergsche Catechismus opslaan, en
aandachtig lezen) wij beschouwen in dit morgenuur vr. en
antw. 26, terwijl wij ons in het avonduur tot vr. en antw. 27 en
28 wenden willen.
De vraag luidt: Wat gelooft gii met deze rooorden: lk geloof
in God, denVader, den Alrnachtige, Schepper des Hemels en
der aarde? En het antwoord ísz Dat de eeu,ruige VarJer oan on-
zen Heere Jezus Ch,ristus, die hemel en aarde, met al roat er
in is, uit niet geschapen heeft, díe ook dezeloe nog door Zijn
eeumige raad en ooorzienigheid onderhoudt en regeert, orn
Zijns Zoons Christus mil, mijn God en miin Vader is; op míen
ilc alzoo oertrouro, dat ik,níet tmijf el, of Hij zal míj met alle
nooddruft des lichaams en der ziel oerzorgen, en ook al het
kmaad, hetruellc Hij mij in dit iammerdal toeschikt, mii ten
beste keeren; omdat Hij zulks doen kan als een almachtig God,
en doenroíl als een getroumVader.
Dat hebben wij nu allen wel zoo geleerd, maar dat hebben wij
niet allen levend in onze gedachten, in ons verstand. Daartoe
behoort nog iets, narnelijk, dat wij de indruk ontvangen heb-
ben, dat wij zoo volstrekt niets zijn, zoo volstrekt niets be-
teekenen, dat daarentegen God alleen groot is, en alleen te
vreezen; dat wij menschen zijn van één dag, dat echter God
eeuwig is. Daar moeten wij ook vooreerst tot arme zondaren
gemaakt zijn. Een kind weet toch r,r'el, dat, en in hoeverre het
zondigt. Er zullen toch tegen het vijfde gebod zeer vele zonden
zijn, om van andere zonden maar niet te spreken. De mensch is,
wel is waar, zoo hoogmoedig, dat, wanneer er geen zonden zijn,
zooals hij ze voor zonden houdt, hij het volstrekt niet meetelt.
Maar de kinderen kan ik het toch zeggen, dat God het zeer
nauwkeurig neemt met het gebod: Eer uw vader en moeder,
opdat gij lang leeft in het land, dat u de Heere uw God geeft.
Daar kan een kind nu reeds weten, of het zonde heeft, of niet.
Daarbij komt echter nog allerlei verkeerdheid in huis, teg-en de
broeders en zusters, tegen de speelmakkers en buurkinderen,
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daarbij komt snoepen, liegen, en allerlei andere verkeerd-
heden; om daarvan volstrekt maar niet te spreken, dat tegen-
woordig een geest uitgegoten is over de kinderen, dat zij mee-
nen, dat zij alles weten en verstaan, maar de ouders niet; dat
zij zorgen voor hun geluk, maar dat de ouders iets anders in
het hoofd hebben, terwijl de ouders tot God bidden om het heil
van hun kinderen. Wat nu de volr.r'assenen aangaat, zoo zullen
zij nog meer gevoel van zonde hebben, en in de ouderdom zal
het nog grooter worden, wanneer God het hun duidelijk maakt,
en zij zelf het weten willen.
Waar God echter gevoel van zonde geeft, daar moet nog een
tweede zaak er bij komen, dat wij namelijk erkennen de heilig-
heid van Gods wet. Zulks valt heden ten dage zwaar, en nog
moeilijker zal het worden, hoe verder wij komen, want sinds
de burgerlijke wet en orde niet meer geacht worden, wordt
Gods wet volstrekt niet meer geacht. Nu blijven echter de tien
geboden nochtans staan, en God zal Zijn wet voorzeker hand-
haven. Daar moet men dan weten, dat God de overtreders van
Zijn wet met de vloek bedekt. Zulks valt zeer zwaar, en het
komt mij voor, dat de uitverkorenen hoe langer zoo minder
worden, en het kan niet lang meer duren, zoo zal het zijn als
ten tijde van Noach, toer: slechts eenigen gered werden, -doordien men niet meer gelooft, dat de heilige God Zijn u'et
handhaaft. Waar men echter erkent, hoe God met honderd
oogen ziet, en alles voor Hem bloot ligt, dat Hij Zijn wet hand-
haaft, en dat, wanneer de straf ook niet oogenblikkelijk op de
zonde volgt, God haar nochtans niet vergeten heeft, maar nog
straffen zal; waar dit kcmt, daar komt behoefte naar genade,
naar vergeving van zonde, en daar wordt God gezocht.
Weliswaar is Hij een bekende God uit het onderwijs, maar
van de andere kant is Hij nochtans een onbekende God voor de
ziel. Want het gaat ons daarbij vóór de bekeering, zooals het
met den knaap Samuël gebeurd is; toen de Heer hem riep,
wist hij in't eerste niet, dat het des Heeren stem was (I Sam.
9 : 7). Daar wordt dan bij God gezocht vergeving van zonden,
genade, en wat God voorts den menseh nog zoeken leert. En
hetgeen men vroeger geleerd heeft in de jeugd, dat komt in de
rnensch als nieuw weêr boven. En wat hij gehoord heeft in de
predikatie, dat wordt bij hem levend, en de mensch komt tot
het geloof, dat hij dit ,,ik geloof" niet meer bloot rnet de lippen
tuitspreekt, maar met het verstand, met de wil en van harte.
Vragen wij: wat is het geloof ? - zoo is het entwoord: ten
cerste: een kennen van Gods belofte, dat Hij ons reeds in het
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paradijs beloofd heef.t Zijn geliefde Zoon tot onze verlossing,
opdat wij van onze zonde afgew-asschen worden in Zijn bloed,
dat Hij deze belofte door de patriarchen (aartsvaderen) en
profeten heeft laten verkondigen, door de offeranden en andere
ceremoniën (plechtigheden) der wet heeft voorgebeeld, ten
laatste echter in Zijn eeniggelief de Zoon volkomen vervuld,
en geopenbaard aan de wereld. Een kennen, hoe God Zijn
Christus als volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heilig-
heid, mij arme zondaar in Zijn woord voorhoudt. Waar God
nu zulks doet, daar ontvangen wij moed, want daarmede zegt
Hij tegelijkertijd, dat Hij mijn God is, en dat is ook Zijn aller-
heiligste wil, dat ik niet ontkom, maar dezen Zoon met al Zijn
verdienste aanneem, en in Hem God erken, hoe Hij voor mij
zijn wil een genadige God en een verzoend Vader.
'Iot zulke erkentenis brengt ons God door de nood der ziel, en
bewerkt dan door de Geest Zriner genade in ons, dat ver-
trouwen tot zulk een God en Vader in het hart komt, dat, ge-
hjk Hij Zijn beloften vroeger trouw vervuld heeft, Hij deze be-
lofte ook heden getrouw vervullen, en voor de toekomst waar
maken zal. Dat is het geloof, dat zich dan niet stoort aan het
tegenstrijdige van het zichtbare, maar doordringt en zich
houdt aan Gods gebod, en zich niet afhouden laat door alles,
rvat daartegen opkomen wil. Zoo is het geloof dan een erkente-
nis van God en Christus Jezus, en in deze erkentenis een Yer-
trouwen op Hem.
Wanneer ik gezegd heb, dat God ons Zijn beloften, Ziin Chris-
ttrs gegeven heeft, zoo zeg ik daarmede, dat God een verbontl
met ons getuaakt heeft, een eeuwig genadeverbond, en v-el in
Christus Jezus heeft Hij dit verbond gesloten. Een eeurvig ver-
bond heeft Hij gesloten met al de Zijnen, met Abraham en al
zijn zaad (Genesis l7 z 7), een verbond van eeuwige genade'
eeuwige toegenegenheid, eeuwige trouw, zooals Hij gezegd
heeft: Want dat zal Mij zijn als de wateren van Noach, toen Ik
zwoer, dat de wateren van Noach niet meer over de aarde
zouden gaan; alzoo heb lk gezworen, dat Ik niet meer op u
toornen, noch u schelden zal. 'Want bergen zullen wijken, en
heuvelen wankelen; naar Mijn goedertierenheid zal van U
niet wijken, en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen,
zegt de Heere, Uw ontfermer (Jesaja 54 :9,l0).
Dit v"rbond richt God, de Vader, cp in Christus Jezus met de
Zíjnen, en dat doet Hij, wanneer Hij hun de 
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kèering en des geloofs schenkt. Dan maakt Hij rnet hen in
Christus Jezus dit verbond. Daar is dan van dat oogenblik af
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cle ziel daarop uit, dat deze verbondsbelofte vervuld v'orde. Er
is een ,,leunen" aanwezig op den levenden God, daarop, dat
Hij deze beloften ook voorzeker vervullen wil.
Nu is de mensch mensch, en niet geest. Hij heeft voor zich dit
leven, en dan de dood. Zoo moet hij dan voor zich zelf een toe-
voorzicht, hij moet vaste grond hebben voor dit leven, opdat
hij wete, dat hij een genadige God en een verzoende Vader
daarboven heeft, die hem door het leven doorhelpen, en al het
kwade hem ten beste keeren wil. Een genadige God en Vader,
om hem te helpen over de dood heen, en door de dood heen
in een eeuwig leven.
Waar nu echter God de Heere het een mensch geeft, dat hij het
waagt te zeggen ,,ik geloof", daar is telkenmaal het tegen-
strijdige voorhanden. Wrj kunnen wel honderdmaal zeggen:
,,ik geloof", maar dit leven is immers niets dan een dood; w'an-
neer wij nu onze dood voelen, dan gaat het er om te zeggen:
,,ik geloof". Daar vergeet de mensch zijn Catechismus, en wan-
neer hij niet door de Heilige Geest geleerd wordt, denkt hij er
volstrekt niet aan. Waar echter deze Geest der genade in het
hart is, daar brengt deze Geest ons telkenmale hierop, dat in
de benauwde ure het in het hart opkomt, en opkornen moet:
,,ik geloof".
I)aar vraagt nu de Catechismus: wanneer gij dat nu zoo belijdt:
,,ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des
hemels en der aarde!" zeg ro;'ij dan eens, wat gelooft gij daar-
mede nu eigenlijk?
Dat is zoo eert vraag, juist als wanneer iemand in groote nood
steekt, en volstrekt honderd gulden noodig heeft, en heeft ze
niet, wel echter heeft Hij een papier, dat duizend gulden waar-
de heeft, dat hij echter niet kent. Daar moet hij zich dan laten
uitleggen, welke waarde dit papier heeft. En zoo moet hij zich
doen uitleggen, welke waarde de waarheid heeft: ,,ik geloof in
God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der
aarde!"
Ik geloof in God, ik stel op Hem vertrouwen voor heden en
morgen. Daar stel ik nu mijn vertrouwen niet op een idee, niet
op een mensch, ook niet op iets van de werelcl, maar op Eén,
die buiten deze wereld is; die daar boven in de hemel op de
troon zit. Alles is Hij voor de Zijnen, en alles, alles, heeft Hij en
houdt Hij voor de Zijnen gereed.
lloe komt grj er echter toe, in dezen God te gelooven? Twee
komen niet tezamen, tenzij dan, dat zij samen gebracht wor-
tlcn. Door Jezus Christus, ZijnZoon, kom ik er toe!
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Op grond daarvan, dat God zelf mij te erkennen gegeven heeft,
dat Hij in Christus Jezus mij genadig wil z{in. Op deze grond
geloof ik in Hem!
Ik geloof in God, den Vader. Hij is Vader, een Vader, zooals er
geen tweede op de gansche aarde is. Is Hij Vader, zoo ben ik
kind en daar hij een koninklijke Vader, een rijke Vader is, zoo
ben ik ook een koninklijk, een rijk kind. Deze Vader heeft alles
ín Zijn hand, en alles, alles moet Ilem dienen, niets vermag'
Hem te wederstaan.
Hoe is Hij dan mijn Vader? Ja, Hij is vooreerst Vader van mijn
Heere Jezus Christus, in zooverre Hij immers zegt: ,,Gii" ziit
Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd!" Maar, zegt de ge-
loovige, ik heb een Heere, deze Heere is een genadige Hrcere.
Hij heeft mij gekocht met Zijn dierbaar bloed, toen heeft Hij
mij verlost uit alle geweld der zonde en des duivels, ilc ben Zijn
welgelukzalig eigendom geworden; en deze Heer heet Jezus,
daarom, omdat Hij mij zalig maakt van al mijn zonden; Hij
heet Christus, want Hij is mijn Profeet, mijn Hoogepriester en
mijn Koning, om mij te leeren, te verzoenen, te regeeren en te
beschermen.
En deze Heere Jezus Christus, denkt eens: die heeft een Veder,
een God en VÀder daarboven iir de hemel. Mijn Heere heeft
verschrikkelijk vele vijanden, en deze zijn voortdurend er op
uit, Hem van de troon te werpen, zijn voortdurend er op uit,
Zijn gansche eigendom aan té klagen, het ga-nsche eig-endom
o.n -ijo Heere voor zich op te eischen, er beslag op- te leggen.
Daar Èeginnen zij nu een proces daar boven, waarbij lgt -ti
werkelijk bang wordt; want ik moet belijden, de aankl-ager-s
hebberrallerr gililk, ia zoo zeer is het recht op hun zijde,,clat ik
niet weet, hoe ik met Christus doorkomen zal. Maar Christus
heeft een Vader, en daar bestaat nu de innigste en heiligste
betrekking tusschen Yader enZoon,beiden begrijpen elkander
gansch oo'lkortt"tt, en hebben een raadsbesluit genomen- vol-
lens hetwelk ik zalig zal worden door mijn Heere Je^zusChris*
Lrr, 

"n 
van dit raadsbesluit weet de duivel niets. Omdat Hij

nu de Yader van mijn Heere is, en omdat onze Heere gezegd
heeft: ,,Mijn Vader en uw Yader, Mijn God en uw God,"
omdat Hij-gezegd heeft: ,,Ik zal Uw Naam gan ]{r1n broederen
bekend tiJk"on, - en Hij gezegd heeft, dat ik Zijn broeder.
Zijn zuster ben, zoo is door dereo mijn Heere,Ziin Vader ook
mijn Vader.
Tu, dm" zoude men wel willen vragen: Hart, gelooft gij het,
áf 

.gelooft 
gij het niet? Deze Vader ver'mag iets, dat heeft Hij
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bewezen. Hij is machtig. Ja, maar dat is mii nog niet genoeg,
dat Hij machtig is, neen, Hij is almachtig, Hij kan alles doen.
gelijk Hij wil, Hij doet alles ook, gelijk Hij wil. Deze God heeft
dus een verbond met mij gemaakt: dat Hij mijn God en Mijn
Vader zijn wil. Zoo sta ik nu in een verbond met den levenden
God en naar dit verbond heeft Hij het mij met een eed be-
vestigd: Ih ben de vriend van Uw vrienden, en de vijand van
uw vijanden, en gij zult het aardrijk beërven met uw zaad.
En daar heb ik gezegd: gij zult niet liegen, maar woord en
trouwe houden. Ik zelf vermag niets! De menschen der lvereld,
zij vermogen alles naar hun wil en hun verstand te zetten, die
hebben altijd tijd, maar ik heb volstrekt geen macht, en ver-
rnag niets. De macht echter, die tegen mij is, die vrees ik, dat
zijn immers golven en baren, die gaan zoo hoog, dat zij mij, arm
wormke Jakobs, spoedig medesleuren zullen! Wie den Heere,
den levenden God tot Zijn God heeft, die heeft geen anderen
God, wie Hem tot Vader heeft, tot een genadigen Vader, die
rnoet alles in de wereld er aan geven. ,,Demas heeft mij ver-
laten, hebbende de tegenwoordige wereld liefgekregen; in mlin
eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar zij heb-
ben mij allen verlaten" (II Tim. 4 : 10, 16), moet Paulus zeggen.
Zoo moet een kind van God eenzaam en verlaten zijn weg gaan,
en heeft geen macht. God behoedt u! Wanneer God u niet be-
hoedt en beschermt, dan zijt gij morgen in de muil van het
helsche gedrocht.
Ik geloof in God, denVader, den Almachtíge.
Ik heb een verbond met Hem, en Hij heeft gezegd, volgens dit
verbond: niets zal Mij wederstaan, lk zal Mijn raadsbesluit
doorzetten, en doen, wat Ik wil. Hij heeft een verbond met mij
gesloten, en daarbij gezegd: Ik wil uw geluk, uw heil, Ik wil
rrwe zaligheid; Ik wil urv God en Vader zijn, en de God van
rrw zaad en de Vader van uw zaad; en Ik wil voor u zorgen in
dii leverr, en voor het eeuwige leven. Gij zelf hebt geen macht,
maar verberg u onder het gewaad onder de mantel van uw
Vader, spring op Zijn schoot, zegIoI de vijanden: durf Hem aan
te randen! Hij is almachtig. Hij werpt in één oogwenk de stad
ineen, terwijl Hij een granaatkogel vuur doet vatten, gelijk wij
het in deze week beleefd hebben,') in één oogrvenk werpt Hij
cen half werelddeel over hoop.
Ook, wanneer de vijanden het nog zoo slim aanleggen, ook
wanneer zij het nog zoo schoon gemaakt hebben, er is nog
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een God voorhanden, die leeft en oordeelt, er is nochtans een
Vader voorhanden, clie voor u zorgt. Hoog staat het beeld van
Nebukadnezar en rijkt tot aan de hemel, maar een klein steen-
tje, een klein steentje komt, daarop hebben courantenschrijvers
geen acht geslagen, en gij, courantenlezers, let er ook niet op,en
scheurt zich los, en zal tegen het beeld stooten, dat alles ineen-
valt. Maar voor het kleinste kindie en voor de oude Anna. de
profetes, is Hij God, de Vader. Hij heeft het bewezen, dat Hij
alles kan. Denk eens, wat uw Vader gedaan heeft! Dat kan
toch geen koning en geen keizer! Die kunnen niet eens het
kleinste drupje water scheppen; God slaat hen met de kleinste
vinger aan het hoofd, en weg zrjn ze. Maar de Heere, uw God,
met wien gij een verbond gesloten hebt, uw Vader, die heeft
hemel en aarde gemaakt! Dat doet Hem geen mensch na. Zon,
maan en sterren heeft Hil gemaakt op één dag, denkt eens! de
hemel heeft Hij uitgespannen als een tent, op één dag roept
Hij het te voorschijn. Wanneer een mensch iets maakt, zoo
moet hij toch eerst de stof daartoe hebben, gij kunt misschien
een bloem maken, maar wanneer gij ze misschien ook nog zoo
sehoon maakt, gij moet toch eerst ieis hebben, waaruit gij haar
maakt.

O j", de wereld doet zeer veel en vergadert allerlei tot een
piroote hoop, maar gij hebt een God en een Vader, die roept de
dingen te voorschijn. die niet ziin, alsof zij er waren. Hij heeft
hemel en aarde uit niets geschapen. Wanneer hij uit niets alles
geschapen'heeft, zoo kan Hij, de Almachtige Schepper, ook nu
nog. uit niets iets scheppen.
Ja, spreekt de wereld, de dwaze rvereld: aan een zak vol geld,
daaraan geloof ik! Aan dat, wat hoos staat, daaraan geloof ik,
en dan begrijpt de dwaze wereld niet, dat een kind van God
rijker is dan de gansche u'ereld. Dat - wanneer drie kincleren
van God tezamen houden, en tezamen bidden, de gansche hel
daarvan beeft.
Maar - wat hebt gij dan om op te vertrouwen, spreekt de we-
reld vol hoon! Gij hebt immers niets! Ddze heeft u verlaten,
gene heeft u verlaten! Hebt gij werken? Gij hebt immers geen
werken! J". gij vertrouwt, op dezen, op genen! Op Hizkia ver-
trouwt gij.! Ts die echter niet een ketter, heeft hij niet de kope-
ren slang verwoest? Heeft hij niet de hoogten en altaren ver-
nietigd ? fa een ketter is hii, met hen is God niet. Wij hebben
andere goden, predikt Rabsake, machtige en geweldige goden,

192

die alle andere vernietigen! Arme Hizkia! Maar hij gaat op in
het huis des Heeren, gaat in 't verborgene binnen, en roept
luide tot den Heere: ,,is het ook waar, wat deze lasteraar zegt?
Neen, het is niet waar! Gij zelf, Gij alleen zijt de God van alle
koninkrijken der aarde; Gij hebt den hemel en de aarde ge-
maakt!" (Jesaja 37 : 16). Uit niets schept Hij hulp, uit niets
schept Hij licht, waar alles duisternis is, schept Hij vrede te
midden van de strijd door de macht van Zijn woord.
En nu - verlaat U op Hem! Hij, die alles geschapen heeft, laat
het niet loopen, geeft het niet aan het toeval prijs, maar gelijk
Hij het geschapen heeft, zoo onderhoudt en regeert Hij het met
dezelfde macht ert trouw. En wel naar Zijn eeuwige raad, naar
Zijn eeuwig verbond en ontferming, zooals Hij gezworen heeft.
Wanneer grj ook in de nood vol angst vraagt: ,,'Waar zal hulp
vandaan komen?" Verlaat u er op: ,,De Heere zal het voor-
zienl," (Genesis 22 :8,14). 'Wanneer gij u houdt aan het Woord,
wat hebt gij dan daarnaar te vragen?'Wat hebben de soldaten
er naar te vragen,'wanneer zij in het gevecht in een gering aan-
tal tegen een veel machtiger vijand oprukken moeten, de veld-
heer heeft nog andere middelen om hen te ondersteunen, van
welke zij niets weten. Engelen en duivelen zijn allen in Gods
hand, in één Vaderhand; de Engelen, opdat zij u dienen; duivel
cn wereld echter, opdat Híj ze in bedwang houdt, zoodat zij
toch niets doen kunnen, dan wat Hij wil, en wat Hij hun toe-
laat, - opdat Zijn kind langs de beste weg in de hemel kome.
Zoo ziet Hrj op ons en bewaart ons, Hij laat ons niet varen, laat
ons niet aan het toeval over, Hij zorgt tot op het geringste, Hij
zorgt voor de penning en stuivero voor naald en spijker, voor
olie in de lamp, voor brood, alles heeft Hij inZijn hand.
En zelfs de zonde - Hij is er geen auteur yan -, maar ook de
zonde zelï zal daartoe dienen, dat Gods kinderen het leeren
en erkennen, hoe ellendig en jammerlijk zij zijn, opdat zij des
te meer leeren erkennen, wat genade is. Aldus vertrouw ik op
Hem, dat ik niet twijfel, of FIij zal mij met alle nooddruft des
lichaams en der ziel verzorgen. Ik twijfel niet, het is immers
vaders recht voor zijn kinderen te zorgen, dat mag een vreem-
de niet. De vader geeft huisvesting, kleeding, schoenen, eten en
drinken. God, de Vader, heeft alles beloofd, twijfel niet. Flij zal
u met alles, wat gij noodig hebt voor het leven, verzorgen. Hij
zal het m.aken, dat gij met eere doorkomt door deze wereld, dat
gij lrrj Gods gebod blijft, niet meedoet met de wereld, niet haar
bcdrijf nahoereert. Is zulks echter het geval, dan komt nood,
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dan komt gevaar en miskenning, dat men meer dan eens alles,
als het ware, moet samengrijpen, en God in de schoot werpen:
,,In Gods naam, ik kan niet anders!" Daar is echter gevaar
voorhanden! Ik kan daarnaar niet vragen! Ik blijf bij Gods
woord en bij Zijn heiiige'n'et!
Ja, waarvan wilt gij darr leven? Zie door het venster naar bui-
ten, waarvan leven de vogeltje s? Zij vinden hun voedsel in het
stof en de onreinheid der wegen! Wanneer God voor de musch-
jes zorgt, dan voorzeker ook-voor mrj. Want Hij is immers een
genadige God en Yader. Ja, dan ontvangt gij dit niet, en ont-
vangt gij dat niet! Dat staat alles in Gods hand, ik laat mijzelf
aan Hem over in alles, Hij zal zorgen! De duivel belooft groote
dingen, schitterende heerlijkheid, beloont echter degenen, die
hem volgen, nochtans slecht, en lacht hen ten slotte nog uit,
wanneer hij hen in het verderf gevrorpen heeft: ,,n'aarom
waart gij ook zoo dom, en hebt mij geloofd!"
God echter belooft niet groote dingen. Hij komt met Ziin gebod
en zegt:,,Ik ben uw God en Vader!" (zie rnk Exodus 1 : I4),
en daarmede gaat het dan vooruit! FIij zal mij verzorgen,
spreekt het geloof, Hii zal mij verzorgen met alle nooddruft
des lichaams en der ziel. De duivel wil, dat men Gods woord
er aan geeft, en het leven in eigen hand zoekt, God echter, dat
men de oogen sluit en blindelings, aan Z[jn trour,r'e hand vast-
houdend, voortgaat. Dan ervaren wij het, dat Hij waarachtig
met alle nooddruft der ziel en des lichaams, met alle nooddruft
des lichaams en der ziel ons verzorgt. Ofschoon men ook lange
tijd wachten moet, op 't einde komt God nochtans, en maakt
het overvloedig, boven bidden en denken.
En voor dit vertrouwen heeft de Catechismus een goede grond.
Namelijk: God kan niet anders, Hij kan ons niet verlaien. Hij
kan niet anders, dan dat Hij alle kwaad ons ten beste keert.
Ziet, d,e Catechismus leert niet, dat God de Zíjnen, alle dagen
met suikerbrood spijzigt, maar veeleer, dat Hij ons alle kwaad
toeschikt. Ja, wat niet door het vuur doorgaat, wordt niet zalig.
Daar moet het hart des mensehen verbrijzeld,, zijn hoogmoed
gebogen en stuk geslagen worden, de steunsels, waarop hij zich
verliet, moeten vernietigd worden, daarom zendt God ons in'
dit jammerdal 

- het is geen paradijs - allerlei kwaad toe. Al
komt het ook over ons van de zijde der wereld, des duivels -rvat gaan die mij aan! God, mijn Heere en Vader bedient zich
van de wereld, de vijanden, om Zijn voornemen door te zetten.
Kom nu op mrj af, wereld, dood mij, wanneer gij wilt!
194

Gij kunt mij toch niets doen dan r,r-at miin God en Yader wil,
en moet mij met al uw woeden slechts ten heil dienen. No, g,j
wijzen en verstandigen: ,,Beraadslaagt een raad, dcrch hij zal
vernietigd worden. Spreekt een woord, doch het zal niet be-
staan; want God is met ons! ImmanuëI." (Jesaja 8 : 10).
(lod is het, die ons alle plagen toezendt, daarom moet de
rnensch niet met de hond in de stok of de steen bijten. God
zendt ons alle plagen toe, opdat wij gehouden worden in Zijn
wcgen. Daarom alles aan Hem gezegd! Alles hem geklaagd!
l{ij heeft alles in Zijn hand! Alle macht der wereld en der hel
vermag niets over Zijn kinderen, die Hem zoeken. Hrj ontfermt
zich over hen met almachtige genade. Hij zendt kwaad over
Zijn kinderen, maar al het kwade keert Hij hun ten beste.
Vo,o,rwaar, er is nooit iets over -Zijn kinderen gekomen, of zij
hcbben later reden gehad, Hem er voor te danken. Op 't einá
hcbben Gods kinderen volstrekt geen vijanden meer, ofschoon
vijandschap hen van alle zijden aanvalt, zij hebben rust in de
wcreld, te midden van alle onrust, zij hebben al het kwaad, dat
hun de Heere toeschikt, lief, zooals men het scherpe mes van
rlcn geneesheer liefheeft; het heeft, wel is waar, gesneden,
rnuur welke weldaad heeft men daardoor verkregen! Zoo heeft
rrrtlr zelfs het scherpe mes van den geneesheer lief en kust het.
,,Zoo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?" (Rom. 8 : 51).
l)it vertrouwen hebbenZijn kinderen: Hij kan het doen, rvant
llij is een almachtig God! Dat is nu echter niet een kunnen,
wanrbij men zoude kunnen denken: ,,ja, Hrj kan het doen,
rtrunr Hij wil het niet!" - maar het is een kunnen, dat, omdat
I lij tcgelijkertijd Vader is, ook tegelijkertijd een willen is. Hij
krrn het doen als een almachtig God, en Hij wil en zal het doen
rrls een getrour,r'e Vader.
l'ln in dit geloof is het, dat ik besluit met het verheven woord
rril <lc Openbering van Johannes: ,,En ik zag, en zie, het Lam
nlond op den berg Zion, en met FIem honderd vier en veertig
rluizend, hebbende den Naam Zijns Yaders geschreven aan hun
voorhcxrfden. En ik hoorde een stem uit den hemel, als een stem
vrrlcr wateren, en als een stem van een grooten donderslag. En
ik lrrxrrde een stem van citerspelers, spelende op hun citers; en
r,i,i r,ongen als een nieur.r gezang voor den troon, en voor de
vicr <licren en de ouderlingen, en niemand kon dat zingen lee-
rr.n, <lun de honderd vier en veertig duizend die van de aarde
grrkrx:lrt waren. Deze zijn het, die met vrouwen niet bevlekt
zijrr. wrrnt zij zijn maagden; d,eze zijn het, die het Lam volgen,
rvririr hcl ook hcengaat; deze zijn gekocht uit de menst:hen, tot
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eerstelingen Gode en het Lam, en in hun mond is geen bedrog
gevonden; want zij zijn onberispelijk voor den troón van God-.
En ik zag een anderen engel, vliegend in het midden des he-
mels, en hij had het eeuwige Evangelie, om te verkondigen den-
gen€n, die op de aarde'wonen, en aan alle natie en geslacht, en
taal en volk, zeggende met een groote stem: vreest God, en
geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is gekomen;
en aanbidt Hem, die den hemel en de aarde, en de zee, en de
fonteinen der wateren gemaakt heeft!" (Openb. 14 : l-7lr.

Amen!
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GODS T/OORZIENIGHEID,

VRAAG EN ANTWOORD 2? EN 28.

Wij willen in dit avonduur elkander iets mededeelen naar aan-
Icirling van de 27ste en 28ste vraag en antH'oord van onze
I lcidelberger Catechismus.
Wij lezen aldaar:

Vraag: Wat verstaat gij door de Yoorzienigheid Gods?

Antrooord: De almachtige en alomtegenwoordige kracht
Gods, door welke Hij hemel en aarde, nritsgaders alle
schepselen, gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt en
alzoo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vrucht-
bare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid
en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet
bij geval, maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen.

Vraag: Waartoe dient ons, dat wij weten, dat God alles
geschapen heeft en nog door Zijn Voorzienigheid onder-
houdt?

Anhooord: Dat wij in allen tegenspoed geduldig, in voor-
spoed dankbaar zijn mogen, en in alles, dat ons nog toe-
komen kan, een goed toevoorzicht (vertrouwen) hebben
op onzen getrouwen God en Yader, dat ons geen schepsel
van Zi.ln liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen
alzoo in Zijn hand zijn, dat zij tegen Zijn wil zich noch
roeren, noch bewegen kunnen,

l)nnr hebben wij het woord ,,voorzienigheid", ,,voorzienigheid
( Jrxls", daar immers de vraag luidt: ,,Wat verstaat gij onder de
vrxrrzienigheid Gods?".Deze woorden vinden wij ook reeds in
rlt: 96ste vraag, terwijl het aldaar heet: ,,dat de eeuwige Yader
vrln onzen Heere Jezus Christus, die hemel en aarde, met alles,
wtl cr in is, uit niets geschapen heeft, ook dezelve nog door
Zijrr ecuwige raad of. ooorzienigheid onderhoudt en regeert"
t'nz. l)it woord is ontleend aan het antwoord, dat Abraham
rnn zijn geliefden zoon Izak gaf, toen deze vroeg: ,,Mijn vader!
Zic hct vuur en het hout, m&ar waar is het lam tot het brend-
ol'f'cr?". ,,God zal zichzelf. een lam ten brandoff.er ooorzien,,
nrijn zoon." (Genesis 22 z 7,8). Een lieflijk woordl



Een ieder, di,e zichzelf liefheeft, heeft oogen vol niid, hij ziet
anderen slechts met jalcersche oogen aan, hij ziet aan de an-
der niets, tenzij dan, dat deze iets heeft, wat hij niet bezit, wat
hij echter gaarne wilde hebben. Wie echter verootmoedigd is
voor God, veel heeft moeten lijden, veel nood gehad heeft,
wiens hart verbrijzeld geworden is, die heeft gansch merk-
waardige oogen in het hoofd. Hij ziet met één oogopslag de
behoeften des harten van anderen. En daar geldt bij hem
slechts één wet, de wet der liefde. Hij heeft merkwaardige
oogen in het hoofd. Hij ziet, wat den ander ontbreekt, hij kan
bij een ander achter de kastdeuren zien, ofschoon hij ze niet
opendoet. Hij weet wat den ander aangaat, weet, vr'at hem ont-
breekt. Hij heeft dit alles geleerd in zijn eigen nood. Heeft ge-
leerd, hoe hard een wet is die leert: ,,doe dit!", ,,breng dat tot
stand!" Gij kunt rveten welke oogen een liefhebbende moeder
in het hoofd heeft voor haar kind, zij ziet met haar oogen bin-
nen in zijn hart, en alles, wat het kind aangaat, ziet de moeder.
Nu, God woont weliswaar in de hemel, maar dit uitspansel be-
staat voor Hem niet. Hij ziet met een liefhebbend, zorgend va-
derlijk oog alles, alles, wat in het hart van Zijn kind is, alles,
wat het hart bezwaart, wat het bedroeft, hem zorg veroor-
zaakt, Hij ziet alles, alles, en ziet tot op spijker en naald, en tot
op de schoenriem, wat de Zijnen ontbreekt.
Hij ziet dat niet alleen in het oogenblik, waarin het ons ont-
breekt, maar lange tijd tevoren reeds. Aleer ons iets ontbreekt,
heeft Hij reeds lange tijd gezien, rvat wij noodig hebben, welk
geyêar over ons komen zoude, wat wij moeten hebben voor dit
leven, wat wij doen zullen, hoe wij verkeerd zullen wandelen,
hoe wij dwalen zullen; dat ziet Hij alles van te voren, dat heeft
Hij van eeuwigheid geweten, en daarom heeft Hij ook zelf van
alle eeuwigheid her besloten, hoe alles gaan zal. Dat is Zijn
eeuwige raad.
Dit weten is bliivend bij Hem. Hij weet het, wat over een jaar
geschiedt en wat gij over een jaar noodig hebt. Hij weet heden,
dat over een jaar urv kleeding versleten is, dat over een jaar
uw schoenen versleten zijn, Hij weet het van te voren, waïrneer
weefstoelen stilgezet worden, wanneer uw werk ophouden zal.
Hij weet echter ook, dat gij voedsel hebben moet. Hij weet het
van te voren, wanneer verzoekingen komeno wanneer zonden
in u opkomen zullen - dat weet Hij alles van te voren.
Nu zorgt Hij, dat dit alles zoo komt, dat de Zijnen in de noocl,
in smart, niet omkomen, niet een buit des duivels worden. Dit
is Ziinvoorzienigheid. Dan treedt Hij overal tusschenbeide,wel-
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iswnar, onzichtbaar, men ziet Zijn handen niet. Honderdmaal
zict Hij alles, zonder dat wij het merken. Zoo ondankbaar en
blind àijn wij. God grijpt voortdurend bij alles -in, en tiaarom
hcet hefin de Catechismus: ,,de almachtige en alomtegenwoor-
rlige kracht Gods."
l)ó Catechismus beschrijft Gods voorzienigheid als een kracht.
Ilet is eigenlijk dezelfde Geest, die bij de schepping--over de
wtrteren á*""Jd". (Genesis 1" z2). Hii is het, die van Yatler en
Zoon uitgaande, èn in de wereld èn il de gemeente, bÏ alles
ingrijpt. -W.orr""" Hii echter een kracht genoemd wordt, zoo

*iÍ áàt zeggeu, dat het niet een leiden en regeeren--is, dat
nlcchts in gláachten bestaat, maar dit werkelij-k van- God een
kracht uitlaat, juist zoo als het van den Heere Jezus heet: ,,En
rlc schare àocht Hem aan te raken, want er ging een kracht van
llcm uit, en Hij genas ze allen" (Lukas 6 : 19). En zooals Hij
zclf zeide, toen ààbloedvloeiende vrouw Hem aangeraakt had:
,,lk heb bekend, dat kracht van Mij uitgegaan is" (Lukas
il : 46). Aldus gaat ook een kracht uit van God, niet,een doode,
rnu{rr een levende kracht. En deze kracht is tegelijkertijd een
nlrnachtige kracht.
licn almachtige kracht - een soldaat legt zijn glwe-er op u aan
r:u spreekt: gij ziit in mijn geweld, !k schiet u dood. Maar van
(lod-gaat eeo k"Àcht uit, een almachtige kracht, dat, ofschoon
rlc soldaat wil, hij de vinger niet bewegen, niet drukken kan.
l)tt is de almachiige kraóht, Gods almacht, dat Hii terneder-
wcrpt, wat hoog is, dat Hij verhoogt, wat in de diepte ligt, dat
llij,^waar nietsls, nochtans iets schept. Alles is in deze kracht
lxrsioten. Daarvan hebben wij een merkwaardige Psalm, d-e

honderd acht en veertigste: ,,Looft Hem, zon en maan! Looft
llcrn, alle gij lichtendJ sterren! Looft Hem-, gij hemele^n der
hcrnclen; "; gij wateren, die boven de hemelen zijt! Looft den
I lccrc, van dè áarde, gij walvisschen en alle afgronden! Vuur
cn hagel, sneeuw 

"o 
áá*p"t ; gij stormwild, die Zijn woord

rkrctt êij bergen van allà heuvelen; vruchtboomen en alle
r.crlrrrboo,-men! Het wild gedierte en alle vee; kruipend gedierte
r.rr gtrvleugeld gevogeke-! Gi3 koningen der aarde, en alle vol-
kr,rit gi; vósteri"tt áll" rechlers der aarde! Jongelingen en ook
nr,,,,gdón; gij ouden met de jongen!" (Ps. 1!8 23,4,7--12),
V,u,rwnar,"ón almachtige kraóht is het! Een veldheer heeft
rcr.rls het grootste gedeelte van zijn soldaten_ verloren, het voort-
trcrltnn ,icr gereformeerde kerk in zijn land- zwee-ft in het
grrxrlstc ge"oÀ", maar God de Heere leidt het alzoo' dat ze een

i,,,,,r, tcgen <len vijand zijn, dat hij vluchten moet' en <le won-
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derbaarste slag geslagen wordt, die ooit geslagen geworden is!
De vloot der Nederlanders is vastgevroren, zij ligt als vast-
geketend in het ijs, de vijand wil haar in brand steken eït zoo
vernietigen; maar God laat sneeuw vallen, God laat dooiweder
intreden, en de schepen ontvluchten!
God heeft ook de stormwind inZijnhand! Een geweldige vloot
van honderd en vijftig groote schepen rukt aan om het land te
vernietigen. Het volk schreeuwt tot God, en God almachtig laat
een stormwind komen, die de gansche vloot vernietigt, zoodat
slechts dertig schepen, en ook deze half verbrijzeld, terug-
komen! Zooheeft God alles in'lijn hand, macht en geweld, en
werkt met Zijn almachtige kracht alzoo, dat eenmaal een der
machtigste koningen zegger. moest: God is Luthersch ge-
worden! En vadk ook kan gezegd worden: God is Calvinistisch
geworden. Want God was steeds nabij het kleine hoopje, dat
tot Hem riep, waar geen hulp was.
De kracht Gods is niet slechts almachtig, maar zij is ook alom-
tegenwoordig, alzoo, dat zij oogenblikkelijk ingrijpt, steeds
rondom Gods kinderen is, hen beschut en bewaart, en de
vijanden terug houdt. Dat zien wij aan het gansche lijden van
or.zer. dierbaren Heere en Heiland Jezus Christus, hoe Gods
almachtige en alomtegenwoordige kracht werkzaam geweest
is, om alle wereldlijk en kerkelijk geweld over hoop te werpen,
en op't allerheerlijkst aan't licht te laten treden de gerechtig-
heid, die voor Hem geldt. Dit is de kracht, ,,door welke Hij alle
dingen, tlie Hij geschapen heeft, alzoo onderhoudt en regeert,
dat loof en.gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare
jaren, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en
armoede, en alles, niet bij geval, maar van Zijn vaderlijke hand
ons toekomt."
Loof - de bladeren en de vruchten, die aan de boomen groeien;
het gras - de spijze voor het vee, mitsgaders het koren op de
velden: God heeft het in Zijn hand.'Wanneer Hij wil, zoo groeit
niets, en wederom, wanneer Hij wil, is het een vruehtbaar jaar.
Wanneer Hij wil, zoo komt de mensch met weinig uit. En wan-
neer Hij wil, zoo kan alles in overvloed voorhanden zijn, en
toch de markt leeg staan.
Alles heeft Hij in Zijn macht. Het eene jaar laat Hij het zoo
regenen, dat het vee niet op het veld blijven kan, en van louter
natheid niets groeien kan. Een ander jaar laat Hij het zoo
droog worden, dat van louter droogte niets groeien kan.
Wederom laat Hij het komen, dat booze koortsen en pestilentie
gansche steden, gansche landen verwoesten. Niet van men-
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schen, maar van God alleen hangt het af, rijk of arm te maken.
Dat de mensch een gulden, dat hij een stuiver verdient, dat lrrj
rijk of dat hij arm wordt, staat alleen in Gods hand. Dat lrrj
gèzond is, of dat hij krank wordt, God is het, die het doet. Wat
rnoest Elisa doen, toen het heette, dat hij krauk geworden was
van zijn krankheid, van welke hij stierf ? (Zie ll Koningen
t\ : l4). Moest een zoo heilig man nu aan een krankheid ster-
ven, even als ieder ander? Ja, de krankheid was van God, en
hij voer niet op een vurige wagen ten hemel, zooals Elia, omdat
het God aldus niet behaagde. Gocl liet de duivelen Yoorname-
lijk woeden in de dagen van het in het vleesch gekomen zijn
v&n onzen Heere, opdat openbaar zou worden, dat Hij ook een
IÍcere was van de duivelen, en hen zeer wel kon uitdrijven. Hij
gceft aan Zijn discipelen macht kranken te genezen, dooden op
lc wekken, en nochtans lezen rvij van de andere kant: ,,Tro-
l'imus heb ik te Milete krank gelaten" (II Tim. 4:20) en: ,,drink
niet langer water alleen, maar gebruik een weinig wijn, om
uwe maag en uwe menigvuldige zwakheden" (I Tim.5 :23).

l)it blijft vast staan, dat regen en droogte, vruchtbare en on-
vruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en krankheid,
rijkdom en armoede, - alles voor de goddeloozen tot een oor-
rleel is. Is er dorheid, onvruchtbaarheid, armoede, het is alte-
gnder voor den goddelooze Gods straf, wanneer het over hem
komt. Gaat het hem echter goed, zoo heeft hij wel te hooren
lruar het apostolische woord: ,,weet gij niet, dat de goeder-
licrenheid Gods u tot bekeering leidt?" (Rom. 2 z 4). Weder-
rrrn kan er Gods zegen zijn, hij wordt echter veracht, zoo is er
rr<rchtans een vloek. Want overvloed, gezondheid, rijkdom, is,
wrrl is 'r'aar, een schoone gave Gods, maar omdat wij zoo
nchrikkelijk verkeerd zijn, wordt het ons vaak tot een valstrik.
l)utrom heeft Salomo recht, wanneer hij bidt: ,,armoede of
ri.ikdom geef mij niet; voed mij met het brood mijns bescheiden
rkrcls, opdat ik zat (verzadigd) zijnde, U dan niet verloochene,
('n zcgge: wie is de Heere?" (Sp".30 : 8b en 9a).
Wnnneer de Heere met groote overvloed in huis komt, zoo gaat
rltr <lrrivel er ook steeds op zitten. Daarom is het een noodzake-
li,lk gebed: ,,verlos mij van den booze".
( ltat het goed, zoo vraagt de mensch niet naar God, gaat het
cchter slecht, dan vangt hij aan te roepen. 

'Wie echter genade
gcvonrlen heeft in Gods oogen, die mag met de Cateehismus
z(tlígon en voor waor en zeker houden, zij het voorspocd of
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tegenspoed, - alles komt, nu ja, waar van daan? Vanwege
mijn zonden! Dat heb ik verdiend! Dit komt daar vandaan, en
dat daar vandaan! En het moge gedeeltelijk waar zijn; waarom
zou de mensch zich niet verootmoedigen voor God? Waarom
zou hij niet spreken: ,,straft Gij mij, ik heb het verdiend?"
Maar een kind van God zal den duivel niet gelooven, die
het ons steeds wijs maken wil, dat het kr,r'aad van Gods toorn
zou komen, dat Hij u te niet zou willen maken, dat Hij u aan
den duivel over zoude willen geven! Alles komt van Zijn vader-
lijke hand.
Waar God w-elstand geeft, daar komt bij de mensch de huiche-
larij: o, wanneer ik maar niet hoogmoedig word! Dat geeft u
nu God, maar zie toe, gij komt daarmede op glad ijs. Gaat
het echter'niet goed, dan heet hett ,,zie, dat hebt gij met uw
zonden verdiend, dat is Gods straf !"
Maar de Catechismus zegt: ,,dat alles u van Gods vaderlijke
hand toekomt". Alles, alles, alles! Hoe is 't mogelijk! Hoe
durft de Catechismus zoo iets te schrijven? De man, die de
Catechismus geschreven heeft, was nog jong, had echter toch
reeds veel gezien; en reeds veel ervaren. Het waren andere tij-
den dan nu, het ging door het vuur en het water heen, -brandstapels werden voor de geloovigen opgericht, en er ge-
schiedden zeer veel gruwelijke zaken. Een ieder weet en voelt
het beste, welk een lijden hij door te maken heeft. Denkt u het
gruwelijkste, dat geschieden moge in huis of in de stad, denkt
u het beste en heerlijkste, - alles komt voor Gods kinderen uit
Zijn vaderlijke hand.
Geliefden! daar kan men heilig lachen. Maar eerst moet men
worstelen met God in het gebed, dat Hij ons genadig antwoord
geeft in de nood, wanneer men op dit woordje ,,alles" komt.
Ja, Gods kinderen zijn geplaagd, zijn de meest geplaagde
schepselen der wereld. Maar zij weten: het komt alles van Zijn
vaderlijke hand. Wanneer wij dat slechts vasthouden kunnen,
dan moge het hart bloeden, en de oogen van tranen over-
vloeien, het hart blijft nochtans gerust.
Dat wij slechts in welstand niet denken: ik ben de man! 'Want

is er welstand, zoo wordt hij ons zoo makkelijk, als het rvare,
tot een gouden staf, waarmede wij door de stad wandelen; alle
menschen moeten zien, welk een schoone rok wij dragen. Is
echter kwaad aanwezig, zoo komt op eens versagen, zoodat het
er naar uitziet, als leefde Gods Hoogepriester niet ter rechter-
hand des Vaders, en als ware het alles gelogen, wat het Evan-
gelie van genade verhaalt. Gaat het ons wel, dat wij een goede

202

gezondheid genieten, ja, dan gaan wi| rustig daarheen, zijn
onbekommerd, vragen naar niets, zijn onszelf tot god. Treedt
echter krankheid in, dan weten wij niet meer, of wij een erf-
deel hebben in de hemel; dat is vanwege deze zonde, en van-
wege gene zonden, zoo heet het in het hart. Wanneer God ons
echter tegenkomen wilde vanwege onze zonden, dan zoude Hij
ons reeds op de eerste dag onzer geboorte in de hel geworpen
hebben. Dat wij hoogmoedig worden in het geluk, en dat wij
versagen in de nood, dat is onze zonde. Wanneer wij kinderen
zijn, en het gaat ons goed, dan moeten wij weten, dat wii kin-
deren zijn, en niet meerderjarig; dat wij niets in onze hand
hebben; het is alles het goed van onzen Vader: daarmede mo-
gen wij niet handelen gelijk als wij willen. Komt echter kwaad
in het huis door het venster binnensneeuwen, het is ook uit des
Vaders hand, zoodat gij niet versagen zult, maar uw toevlucht
nemen tot het haryt des Yaders, aan hetwelk gij uw gansche hart
uitstorten moogt; tot de Vaderschoot, waar het kind alles kla-
gen en uitweenen mag. Wanneer het in het hart opkomt, dat
alles uit de vaderlijke hand komt, zoo wordt het hart aldus ge-
zalfd met troost en een goed vertrouwen, dat men Gode de eere
geeft, de eer van Zijn genade, wijsheid, rechtvaardigheid en
waarheid, en dat wij Hem, den Vader, de belofte voorhouden.
Want, waar het kwade komt, daar zendt de Vader dit Zijn kin-
deren in huis, opdat hun geloof en geduld beproefd worde, op-
dat zij in het geloof, waar niets voorhanden is, nochtans leeren
zich te verheugen in hun Heere en God. En wanneer het
,,Vader" er bijkomt, dan hebben wij alles achter de rug, dan
klemmen wij ons vast aan Zijn hart, en Hii spreekt: ,,tot hier-
toe". En hier zullen zich leggen uw trotsche baren, grj hoog-
rnoedige zee!
Wat is nu de vrucht van de kennis dezer voorzienigheid? Dat
wij in alle tegenspoed geduldig, en in voorspoed dankbaar zijn
mogen. De eere Gods is doel van alZijn leidingen; dat wij van
tlc afgoden afkomen en den waren God aanroepen, dat wij ge-
rluldig mogen zijn in alle tegenspoed, d.i. in al het lijden ons
horrden aan Hem, en alzoo met Zijn belofte door het lijden
lrcenbreken tot Z\n hart en tot Zijn genade. Daartoe moeten
wij op Zijn vaderlijke hand zien. Zten wij op menschen, op
sr:hcpselen, zoo bijten wij gelijk een hond in de stok, worden
ongcduldig, murmureerend, worden toornig, en meenen, dat
wij alles moesten hebben. Alles, wat wij maar bedenken kun-
non van vrede cn van vijandschap, het komt uit Gods vader-
li.jkc hnnrl, om ()ns tc houden naar Zijn wil, opdat wij langs de
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smalle weg komen daarboven inZijn heerlijkheid. Uw Vader
heeft goede oogen, Hij ziet alle uw behoeften. Voor vele jaren
reeds heeft Hij ze gezien. De schoenen, die gij noodig hebt,
I{ij heeft ze reeds laten maken, zij liggen bij den schoenmaker;
de kleeren, die gij noodig hebt, zij zijn óók reeds gereed, zij
liggen bij den kleermaker; het brood, dat gij behoeft, het is
reeds gebakken, het ligt bij den bakker. Hij heeft alles, alles
reeds laten maken, en houdt het gereed! Hoe kom ik er echter
aan? Ga gij maar voort te regeeren met uw drie, met uw vijf of
honderd gulden, wanneer gij kunt, de wijsheid zal u wel gaan
ontbreken. Alles hangt af van Gods vaderlijke hand, van Zijn
goedertierenheid, van Zijn zegen.'Wanneer wij het voor gewis
houden, dat alles van den Vader komt, dan zullen wif in tegen-
spoed geduldig zijn: mijn ziel wees stil tot God, en wacht op
Hern! Het wachten op Hem, het vasthouden aan Hem, dat
brengt de vrucht. Hij zal het wel maken! Wanneer Hij komt
met Zijn heil, zijn wij nog niet eens gereed.
Dat wij in voorspoed dankbaar zljn mogen, dat is nog een veel
zwaarder stuk dan in tegenspoed geduldig te zijn; want tot het
laatste noodzaken iemand de omstandigheden wel eens. Veel
voorspoed maakt een mensch trotsch, maakt hem ijdel, het
Evangelie wil de mensch wel aannemen, maar aan de wet
wil hij zich niet storen, vooral niet aan de wet der liefde. Om
in voorspoed dankbaar te zijn, om het te erkennen: ,,dit heb ik
van Gods vaderlijke hand", daartoe moet men van te voren
eerst veel nood doorgemaakt hebben.'Wanneer wij dan iets van
God ontvangen, dan zullen wij het recht naar waarde schat-
ten, anders'niet. Dat moet echter de nuttigheid van de kennis
der schepping en der voorzienigheid Gods zijn, dat wij in alle
tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn, en ten der-
de: voor de toekomst een goed vertrouwen op onzen getrouwen
God en Vader hebben zullen. Is Hij mijn God en mijn Vader,
mijn Heiland en mijn Ontfermer, die mij tot op heden geleid
heeft, zoo zal Hij mij ook voortaan leiden en beschermen, want
zonder Zijn bescherming gaan wij verloren.
Wanneer Hij het ons niet schenkt, zoo hebben wij niets. Wij
kunnen echter voorwaar een goed vertrouwen hebben op dien
God, die alles alzoo in Zijn hand heeft, dat de een tot den an-
der zeggen moet: alle schepselen, of zij willen of niet willen,
moeten een verbond hebben met hem, met wien God een ver-
bond gemaakt heeft! En dat hij getroost spreke: Hij zal mij
doorhelpen door alle kwaad, er door heen leiden inZijn eeuwig
rijk! Amen.
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HIJ HING AAN HET HOUT IN ONZE PLAATS,

VRAAG EN ANTWOORD 59.

Vraa{: Heeft het iets meer in, dat Hij gekruisigd is ge-
weest, dan dat hij een andere dood gestorven ware?
Anlrcoord: Ja, want daardoor ben ik zeker, dat Hij de
vervloeking, die op mij lag, op zich geladen heeft, want
de dood des kruises was v&n God vervloekt,

De Heere is rechtvaardig in Zijn spreken en rein in Zijn rich-
ten; ook waar Hij ons veroordeelt, wordt Hij verhoogd. Hoe
meer wij een klap op ons hoofd krijgen, wij met onze gedach'
ten, als waren wij wijs en als wisten wij wat goed en kwaad is,
des te meer wordt de Heere God verhoogd. En juist dan zijn wij
er gelukkig aan toe, als de Heere zich alzoo verhoogt, dat Hij
ons met al onze zaken en aanmatigingen veroordeelt en te gron-
de richt. Dat doet Hij alleen daarom, opdat wij leeren eens voor
altijd een streep te halen door onze naam, door ons zijn en ons
doen en afhankelijk te zijn en te blijven van Zijn goedertieren-
heid en genade. Wij hebben het noodig, dat wij voortdurend
onze zonde en vervloeking recht grondig leeren kennen en
daartoe gebruikt de Heere God zijn wegen en middelen: aller-
lei omstandigheden en verhoudingen van dit leven. Wij kunnen
nooit genoeg ter harte nemen, wat wij hooren bij het vieren
van het Heilig Avondmaal en wat ons Formulier tot waar-
achtige zelfbeproeving zegt: ,,Ten eerste bedenke een ieder
bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hlj zichzelf mis-
hage en zich voor God verootmoedige: aangezien de toorn van
God tegen de zonde zoo groot is, dat Hij die (eer Hij deze on-
gestraft liet blijven) aan Zijn lieven Zoon lents Christus met
<le bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft". Zeer
gaarne willen wij daarvoor de ooren sluiten en er niet op let-
ten. Maar wij moeten toch bedenken, een ieder bij zichzelf,
onze zonde en onze vervloeking, dat wij, - dat de mensch op
zíchzelf. voor God vervloekt is, dat Gods vloek op hem ligt.
In het dagelijksche leven wordt iemand bespot, uitgelachen en
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