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smalle weg komen daarboven inZijn heerlijkheid. Uw Vader
heeft goede oogen, Hij ziet alle uw behoeften. Voor vele jaren
reeds heef t 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 zeger'.'Wanneer wij het voor gewis
houden, dat alles van den Vader komt, dan zullen wij 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.'IVanneer 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 HOAT N ONZE PLAATS,

VRAAG EN ANTWOORD 
'9.

Vraag: Heeft het iets meer in, dat Hij gekruisigd is ge-
weest, dan dat hij een andere dood gestorven ware?
Anhooord: Ja, want daardoor ben ik zeker, dat Hij de
vervloeking, die op mij lag, op zich geladen heeft, wani
de dood des kruises was van 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, opdathij 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 Jents Christus met
<le bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft". Zeer
Í{o{rrne 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.
ln het dagelijksche leven wordt iemand bespot, uitgelachen en
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te schande gemaakt, wanneer hij, na voorgegeven te hebben
iets kunstigs en schoons tot stand te kunnen brengen, alles
daartoe aangewend hebbende, toch blijkt niets te vermogen.
Wij allen zullen iemand kleinachten, ja verachten, die meent
iets te kunnen, iets te weten en iets te zullen en toch in plaats
van iets uit te richten, slechts schade aan de zaak doet en haar
bederft. Is dit nu een zaak van zoodanige aard, dat daardoor
een schade voor het algemeen ontstaat of de eer rran een aan-
zienlijk man of de majesteit van den koning aangerand wordt,
dan vooral moeten wij zulk een aanmatiging verfoeien. Wij
allen echter zijn geneigd, ons iets aan te matigen, dat wij toch
in 't geheel niet zijn, en ook volstrekt niet kunnen. Ik denk
hier aan de hoofdsom van Gods geboden: liefde tot God en den
naaste. Van de liefde tot God hebben wij, zooals wij bestaan en
leven, m&ar zeer weinig begrip; maar van de liefde tot den
naaste hebben wij wel eenig begrip, in zooverre wij namelijk
voor onszelf aanspraak maken op de liefde van den naaste.
Of wij echter den naaste overlast aandoen, hem plagen, kwel-
len en krenken, allerlei dingen van hem weten te vertellen,
waarmee wij zijn naam smaden en hem schande aandoen, dat
nemen wij niet zoo nauw, hoewel wij toch ook de Catechismus
hebben geleerd. Maar nu vraagt God: ,,IIoe kunt gij Mij lief-
hebben, dien gij niet gezien hebt, indien gij uw broeder haat,
dien gij gezien hebt?" (1 Joh. 4 : 20). Wanneer wij maar op dit
ééne letten, dan moeten wij ook onze vervloeking bedenken.
Want het is toch werkelijk schandelijk, dat de eene blinde den
andere om zijn blindheid bespot. Het is toch werkelijk schan-
delijk, dat iemand, die zelf geen zorg draagt voor zijn huis-
houding, op de huishouding van een ander ziet. Dat de lamme
den lamme, de zieke den zieke bespot, omdat deze lam, omdat
deze ziek is. Smadelijk is het, dat één moordenaar een ander
beschimpt, die zelfs onschuldig is. En wat al zonde komt er te
voorschijn, wanneer wij eens door Gods Wet onderwezen wor-
den, wanneer deze tuchtmeester ons bij de hand neemt en er
ons opmerkzàam op maakt, hoe wij, de gebreken van anderen
ziende, niet letten op onze eigen gebreken. Vergeten wij niet,
dat de zonde tegen den naaste ook een zonde is tegen God.
God wil van ons volstrekt geen vroomheid, Hij wil ons als
goddeloozen rechtvaardigen, maar Hij zegt enkel dit: Ik heb
u om niet van Mijn honig gegeven; wilt gij Mij danken, breng
uw naaste dan ook een weinig van hetgeen u zoo heerlijk heeft
gesmae,kt; Ik heb u uit loutere genade vergeving geschonken
en uw gansche onmetelijke schuld u kwijtgescholden, eisch nu
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ook niet onbarmhartig de kleine schuld van uw broeder! (Ver-
gel. Matth. 18 :25--35). Ik moet u hierop opmerkzaam maken.
Onze Gemeente telt maar ruim duizend zielen, wij leeren
elkander dus onderling veel beter kennen dan het mogelijk is
in een Gemeente, die vele duizenden leden telt, maar die ver-
strooid zijn en zonder tucht leven. Een weefsel nu is slechts
half klaar, als men enkel de schering heeft; eerst wanneer men
de spoel met de inslag er door laat gaan, krijgt men een geheel
en daar gaat het om.
Indien wij nu bij zulke zonden onze vervloeking moeten er-
kennen, om niet te spreken van onze zonden tegen God, dan
moet dit bij ons behoefte en verlangen naar troost werken err
wel naar deze, dat, waar wij onze zonde erkennen eu belijden,
wij de zekerheid mogen hebben, dat onze zonde en vloek voor
God niet meer op ons ligt, maar van ons is weggenomen. Wij
hebben geen troost, zoo wij ons niet doemwaardig achten en
gevoelen. Als wij echter voor God komen als zulken, die ver-
doemenis en vloek verdiend hebben, dan hebben wij de troost
noodig en verkrijgen die ook, deze troost nml.: Christus heeft
mijn vloek op zich genomen, heeft die van mij weggenomen.
En dat weet ik, daarvan ben ik zeker en gewis, doordat Hij
niet een gewone dood gestorven is, maar de kruisdood, want
de kruisdood was door God vervloekt.
Deze troost houdt de Catechismus ons voor in vraag en ant-
woord 39. ,,Heeft het iets meer in, dat Hij gekruisigd is ge-
weest, dan dat Hij een andere dood gestoryen ware?" Ant-
woord: ,,Ja, want daardoor ben ik zeker, dat Hij de ver-
vloeking, die op mij lag, op zich geladen heeft, want de dood
des kruises was van God vervloekt".
W'ie naar waarachtige troost verlangt, die vindt voorzeker in
deze vraag en dit antwoord genoeg. Wie deze vraag en dit
antwoord recht verstaat, moet zalig leven en getroost sterven
t'n zal ook de zekere waarborg voor zijn dagelijksch brood en
tijdelijk doorkomen daarin vinden. De rijke zie hier niet op
zijn schatten, maar roeme in zijn geringheid en zegge: Ik heb
cen nog veel grootere schat in mijn Catechismus, dat is een
parel, die ik met alles, wat ik heb, niet kan betalen.
l)e vraag wordt gedaan ten behoeve van een ziel, 4ie verslagen
en verbroken ternederligt vanwege haar zonde en voor Gods
toorn vergaat. Zij wordt gewezen op Christus' dood aan het
kruis. En deze beschouwende spreekt zij Zeg mij, heeft dit niet
nog een gansch bijzondere beteekenis, heeft God niet nog icts
gansch bijzonders daarmee op het oog gehad, dat de llcere
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Jezus aan een kruis gestorven is ? Nu wordt haar in de Cate-
chismus het antwoord in de mond gelegd: ,,Ja, want daardoor
ben ik zeker, dat Hij de vervloeking, die op mij lag, op zich
geladen heeft, want de dood des kruises was van God ver-
vloekt".
Dit antwoord nu heeft de Catechismus niet van zíchzelf, maar
de schrijver van de Catechismus heeft het gevonden in de nood
zijner ziel. Als h{i zegt: ,,want de dood des kruises was van
God vervloekt", dan wil hij daarmee te kennen geyen: wie aan
het kruis hing, die was door God vervloekt. Dit heeft de Cate-
chismus niet van zichzelÍ, maar heeft het in de Schrift ge-
vonden. De Apostel Paulus schrijft, Gal. 3 : 15: ,,Christus heeft
ons verlost van de vloek der Wet, een vloek geworden zijnde
voor ons, want er is geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan
het hout hangt". De Apostel heeft dit dus ook weer niet van
zíchzelf., hij zegt immers: het staat geschreven. O, dat wij ons
toch steeds alleen met de troost der Heilige Schrift lieten troos-
ten! Slechts dan wordt het ware en goede fundament, de rechte
grond in de ziel gelegd, wanneer men steeds aeht geeft op het-
geen geschreven staat. Als wij hier nu nagaan, wat geschreven
staat, moet ons dit tot bijzondere onderwijzing en bevestiging
dienen; wanneer gij toch leest, wat hier de Apostel Paulus en
volgens hem de Catechismus zegt, kon het zijn, dat het u even-
wel niet recht duidelijk was, waarom juist de kruisdood van
God vervloekt was.
Welnu, dat lezen wij in het vijfde Boek van Mozes; van daar
heeft de Apostel het. Hoofdstuk 21 :22 en 23 staat geschreven:
,,'Wanneer in iemand een zonde zal zijn, die het oordeel des
doods waardig is, dat hij gedood zal worden en gij hem aan het
hout zult opgehangen hebben, zm zal zijn dood lichaam aan
het hout niet overnachten, maar gij zult het zekerlijk ten zel-
ven dage bewaren: want een opgehangene is Gode een vloek.
Alzoo zult gij uw land niet verontreinigen, dat u de Heere uw
God ten erve geeft". Wat Paulus nu in de Brief aan de Galaten
zegt, heeft hij uit deze woorden afgeleid. Hier staat: een op-
gehangene is Gode een vloek; Christus nu was een Opge-
hangene, dus was Christus Gode een vloek. Paulus had vol-
komen het recht, om deze gevolgtrekking te maken. Mocht nu
echter iemand komen en zeggen: Dat kan van Christus niet
waar zijn, want Hij was immers zonder zonde, Hij was immers
onschuldig! Zoo zolt de Apostel antwoorden: Wat gesehreven
staat, dat staat geschreven. En hoewel Christus onschuldig
was, Hij was nochtans bij God vervloekt. Gaat gij nu echter
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voort en_ vraagt gij, hoe dit_toch mogel{jk is, dan ontvangt gij
van Paulus dit aniwoord: Christus was bij God vervloeÈt Àló
een Opgehangene in onze plaats. Daarom heeft Paulus de
woorden niet aangehaald naar het Hebreeuwsch, maar naar
de Grieksche vertaling der Ze,tentig. Naar het Hebreeuwsch
lezen wij: ,,want een opgehangene is-Gode een vloek", maar in
de_vertaling, die de Apostel gevolgd heeft: ,,Vervloekt is een
ieder, die aan het hout hangt". Het ,,voor God" of ,,Gode"
heeft de_Apostel niet, en wel daarom niet, omdat hij ons Chris-
tus voorhoudt als gekruisigd in onze plaats. Ook gebruikt hij
nog een ander woorrl voor ,,vervloekt", dan in <ié Griekschó
vertaling staat, een sterke uitdrukking en zegt eigeniijk: Vloek
ligt op een ieder, die aan het hout hangt.
Maar nu is het de vraag, of wij-niet nog iets meer riaarin kun-
nen zien of niet God zelf daarin afgeschaduwd heeft de dood
van Christus aan het kruis, zoodat wij dus niet alleen de ge-
volgtrekking maken: Alle opgehangetrên zijn Gode een vloék,
Christus rvas een Opgehangene, dus was Hij een vloek. Maar
ook bedenken: toen God dit zeide, heeft Hij op Christus ge-
zien, die aan een kruis of hout zou worden génageld of ge-
hangen voor ons.
Maar, waarom rvas juist een opgehangene Gode een vloek?
Waarom niet evengoed iemand, die bijv. gesteenigd was? En
verder: welke zonde is,hel die het oordeel des doóds rvaardig
is, r,vaarom iemand gedood werd door hem op te hangen? Dó
Joodsche geleerden zeggen. het is de zonde der afgoderij, der
Goclslastering, der ongehoorzaamheid. Wij willen dit 

- 
aan-

nemen, hoewel wij in de Boeken van Mozes niets daarover
vinden. Zooveel is zeker, het was een zware, vreeselijke zonde,
een schrikkelijke, afschuwelijke, schandelijke misdaad, die be-
gaan was. Maar dit is ook zeker, dat er allerlei schande-
lijke en gruwelijke zonden geweest zijn, waarom iemand toch
niet H'erd opgehangen. De zaak wordt ons slechts uit één plaats
in de Boeken van Mozes duidelijk, waar het aan een hout ,rp-
gehangen worden als straf voorkomt. Wij lezen namelijk Num.
25 : t vv.: ,oEn Israël verbleef te Sittim en het volk begon te
hoereeren met de dochters der Moabieten". Bileam had koning
Balak een listige raad gegeven. Hij wist: dit volk is door nieti
te schaden en uit te roeien, maar het volk heeft een zwakke
zijde, wanneer wij het daarin aantasten, kunnen wij het wel
verderven (Num. 1l : 16). Alle volkeren zijn hun afgoden ge-
trouw, getrouw dikwijls tot in de dood. Hun afgoden mogen
de afschuwelijkste gedaanten hebben en hun godsdienst álle
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redelijkheid in het aangezicht slaan, daar vragen zij niet naar.
Zij schamen zich niet, zich openlijk neer te werpen voor een
afgod en dien te aanbidden. Gods volk echter heeft een steenen
hart, heeft een hoerenhart, het is een ontrouw volk. God moet
Zijn uitverkorenen met onbegrijpelijke goedertierenheid en
trouw bij zich houden, anders loopen zij elk oogenblik van
I{em weg. Geen volk, dat zich voor de schandelijkste, de
dwaaste godsdienst schaamt, maar het volk. dat de ware Gods-
rlienst lteeft, schaamt zich daarvoor. Dat wist Bileam. Welaan,
dacht hij, het volk in deze zwakke zijde aangetast en wij zul-
len het wei in onze macht krijgen! Zendt slechts eenige schoone
maagden in het leger, dan zullen zij zich buigen voor onze
goden en de Heere zal hen verwerpen en ombrengen. Zoo ge-
zegd, zoo gedaan. ,,En het volk begon te hoereeren met de
dochteren der Moabieten. En zij noodigden het volk tot de
slachtoffers van haar goden". Ik kan u niet beschrijven, hoe
dat rvel toeging, maar het zai u eenigszins duidelijk worden,
wanneer gij in uw gedachten de een of andere openbare feeste-
hjkheid of vermakelijkheid samenvoegt met [et opgaan teÈ
kerk en gij dus kerk en openbare vermakelijkheid :vóreenigt,
zoodat men dus eet en drinkt, banketteert en pret maakt èn
daarhij toch steeds nog een Christelijk tinije hewaart. ,,En het
volk at"; en wanneer men gegeten heeft, en verzadigd is van
de kostelijke spijzen, maakt men den goden een co-pliment -.en_h_oog zich voor hare goden". En fsraêl konpeldè zich aan
Baál-Peor. Het is schrikkeliflc, dit te lezen. Wanneer hier stond:
een leeuro liet zich bijten door een haas, was het nog bij lange
na niet zoo ongerijmd, IsraëI, het leeuwenvolk, door niets te
overwinnen, koppelt zich aan Baál-Peor, aan een schande-
lijken afgod! Het is niet oorbaar, openlijk in boeken te schrij-
ven, nog veel minder voor een Christelijke Gemeente uit te
spreken, - de eerbaarheid verbiedt het, - welk een schande-
lijke atgod deze Baiil-Peor was en aan dezen koppelt zich
IsraëI, het leeuwenvolk, dat door niets te overwinnen was!
,,'foen ontstak de toorn des Hee4en tegen Israël, en de Heere
zeide tot Mozes: Neem al de hoofden vàn het vclk, en hang ze
den Heere tegen de zon, zoo zal de hittigheid van des Heeren
toorn gekeerd worden van IsraëI". - Wij zien hier dus een
9pe_nhjke overtreding, een openlijke schanddaad, begaan door
Gods_volk, in het aangezicht van de hemel, in het aángezicht
van God en alle heilige engelen, in het aangezicht oun Morer,
den trouwsten knecht des Heeren, in het aangezicht van hel en
duivel! En Mozes kon niets doen. Dat blijki uit Vers 6: ,,En
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ziet, een man uit de kinderen Israëls kwam en bracht een
Midianietische tot zijn broeders voor de oogen van Mozes en
voor de oogen van de gansche vergadering der kinderen
Israëls, toen zii weenden voor de deur van de tent der samen-
komst"! Terwijl dezen dus huichelachtig weende'r en geen
hand wilden uitsteken, werd openlijk zulk een zonde en mis-
daad, zulk een schanddaad bedreven! Deze misdaad moest
gestraft worden, hierom moest zij gestraft worden: men
heeft openllik zijn eer, de eer van Gods Naam, aan den schand-
god overgegeven. De hemel heeft daarover geweend, de hel
heeft daarover gelachen! Openlijk zal nu ook de straf worden
voltrokken en door allen worden gezien: gehangen zullen zij
worden! Gelijk zij hun eer voor den schandgod ten toon heb-
ben gesteld, zoo z:ullen zij allen te zamen hangen aan een hout,
als een gruwel zullen zij voor God, de engelen en de wereld
aan de galg hangen! Maar hoe? Zal nu God alZiin volk, Zijn
gansche IsraëI, dat gezondigd heeft, aan het hout laten hangen?
Tallen zij allen als voorwerpen van afschuw, als een gruwel
voor God openlijk worden opgehangen? Zij hebben het ver-
diend, zij hebben het allen verdiend, daar zij niet zijn opge-
staan om IVIozes te helpen. Maar neen, dat doet God niet! ,,Hij
weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde, dat wii stof zijn".
l)aarom neemt Hij de hoofden van het volk. Die zullen Hem
ter verzoening worden gegeven in plaats van het gansche volk,
cn tegen de zon zullen zij opgehangen worden. Daar hangen
zij nu, de hoofden van het volk, als voorwerpen van afschuw,
nls een gruwel aan het hout. De misdaad en de vloek is op hen
gekomen. Maar in de oversten hangt eigenlijk het gansche volk
nrrn het hout. God laat nu Zijn toorn, Zijn vloek komen op de
gchangenen. Dezen hangen hier dus plaatsbekleedend, zij
dragen de zonde van het gansche volk, zij brengen aan de
wraakeischende gerechtigheid van God genoegdoening, nu zij
non het hout hangen. Het volk ziet het en deze aanblik predikt
hrrn: Gij wildet niet genieten het heerlijke, dat de aarde u gaf,
rntar naamt hetgeen de hel u aanbood; gij wildet niet genieten
hetgeen de hemel u schonk, maar in aanmatiging, als waart grj
vcrvuld met het hemelsche, hebt gij uw eer aan Baál-Peor ge-
gcven! Gij zult nu geen hemel en geen aarde meer hebben,
rrrntr zult gehangen worden aan het hout, opdat het gansche
volk zie, wat het in dezen Baál-Peor heeft, opdat het in een
voorbeeld zie, welk een rechtvaardig God Ik, de Heere, ben, en
wclk een wraak Ik neem, wanneer men Mijn eer schendtl En
lrtrt volk staat daar, ziet het aan en moet op zijn hornt slann en
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zeggeni O God! ik was het waardig hier te hangen als een
vloek,_een gruwel voor U! Maar Gij làat mii leven, êij wonder_
bare,-barmhartige God! Gij laat de gloed van Uw ttorn ont,
branden tegen de oversten. Dezen áoeten mijn vervloeking
dragen!
Zoo hebbet_wij hier dus een schaduw, een beeld van hetgeen
onze lieve Heere en Heilanrl was, toen Hij aan hef kruis Éing
als ee_n vloek, om van ons de vloek weg te nemen. Deze ge-
schiedenis brengen wij in verband met 

"Deut. 2I : Z2z,,Win-
neer in iemand een zonde zal zijn, die het oordeel des doods
waardig is, dat irij gedood zal worden", - ds1 men niet met
hem doet zooals anders, maar hem aan het hout zal opgehangen
hebben. Wie voor zijn misdaad de dood onde"guan*h"eft-er,
gestorven is, die is ger_echtvaardigd van zijn zonde, zoodra hij
gestorven is. Hier hebben wrj echter een misdaad,-waarop dó
riood stond, maar waarbij de overtreder niet alleen rnoest ster-
ven, maar ook nog in de dood op het hoogste gesmaad en ont-
eerd worden, waar a! de schande van zijn -isdaad aan hem
bezocht moest worden, door hem aan een hout te hangetr) zoo-
dat hij in zijn dood al de schande en de smaad van zijnlistlaacl
moest dr-agen en_ als een gruwel en een schandvleË hing voor
het,oog der wereld. - Welke zonde is dat dan nu? Wij hibben
zulk een zonde gezien in de geschiedenis met de Midianieti-
sche. Wat voor een zonde was het dan? Ik kan het niet zeggen:
de eerbaarheid verbiedt dit. Het was een zonde, waarbij-alle
gevoel van eer en waardigheid in de laagste laagheid onder-
ging. Was het afgoderrj, was het Godslastering? Vórzeker vin-
d"1_*ri in de geslhiedenis met Baàl-Peor afgóderij en heeft de
liefde tot het vervloekte vleesch de menschett duu"ïo" gebracht.
Was het Godslastering? Zeker was hier Godslasteringi-Was het
ongehoorzaamheid? Ja, ook dat is het geweest! Stáat het in
verband met hetgeen vrij in hetzelfde ál.te Hoofdstuk, vers
18 vv. lezen: ,,'Wanneer iemand een moedwilligen en weder-
spannigen zoon heeft, die de stem zij's vaders en de stem zijner
moeder niet gehoorzaam is; en zij hóm gekastijd zullen hebben
en hij naar hem niet hooren zal, zoo rrril"tuijn oader en zijn
moeder hem grijpen, en zij zullen hem uitbrengen tot de oud-
sten zijner stad, en tot de poorte zijner plaats, eí zij zullen zeg-
gen tot de oudsten zijner stad: Deze onàe 

"ooois 
afwijkende en

wederspannig, hij -is onze stem niet gehoorzaam, iril i, u"r,
brasser en zuiper. Dan zullen alle liedón zijner stad Ëem met
steenen overwerpen, dat hij sterve. En sr.i zult het booze uit het
2t2

nridden van u wegdoen. Dat het gansche Israël hoore, en
yreeze" ?

V,eker is het, dat het Sanhedrin onzen Heere Jezus Christus
lreeft veroordeeld met rle uitroep: ,,Ziet, nu hebt gij Zijn Gods-
lastering gehoord: wat dunkt ulieden?" En allen zeiden: ,,Hij
is des doods schuldig!" Zeker is het, dat de ,Toodsche Tahnud
zegt: Jezts is gehangen als een duivelskunstenaar, die het
vrome Israël verleid heeft tot alleriei schandelijke a{goderij.
'leker is het, dat Adam ongehoorzaam geweest is aan Gods
Woord en het openlijk ontheiligd heeft. Zeker is het, dat rvij,
rleze twee verzen goed beschouwende, in weinige woorden hier
rle gansche lijdensgeschiedenis des Heeren lezen. - ,,'Wanneer
irr iemand een zonde zal zijn, die het oordeel des doods w&ar-
rlig is, dat hij gedood zal worden, en gli hem aan het hout zult
opgehangen hebben." Christus heeft geen zonde gekend noch
gcdaan, geen zonde was in Hem. Zij vonden dus geen zonde in
llem en nochtans oordeelden zij Hem des doods waardig. Zoo
zicn wij dan ook, hoe Gods Woord dit gezegd heeft met het oog
op Christus. Gods hand en raad heeft het zoo geleid, dat de
Joden onder de heerschappij der Romeinen gekornen zijn, op-
tlat Christus 266 zou gedood worden, namelijk door Hem aan
cen hout te hangen. Zijn lijk is niet de naeht over aan het kruis
gcbleven, maar Gods bevel luidde: ,,Gij zult het ten zelven
dnge begraven." Daarom verwekte i{ij Jozef van Arimathea
crr Nicodemus, opdat zij tot Pilatus gingen en om het lijk des
llceren Jezus verzochten. - Maar dit blijft staan: Een op-
gchangene is Gode een vloek. De Heere Jezus verzoende Gorl
slcchts daardoor, dat Hij deze straf alzóó droeg en aan het
kruishout hing als een vloek Zoolang de mensch aan het hout
hing, was hij Gode een vloek. Maar zoodra de zon ten onder-
gnng neigde, was God door zijn gehangen-zijn verzoend. Dat
wcten wij van Christus. Hij hing aan het hout als een ver-
vl<rckte, Hij droeg de vloek. Dat vernemen wii wel uit Zijn
ro(-\pen: ,,Mrjr God, Mijn God! waarom hebt Gij Mij verlaten?"
Mnar toen Hij daar zoo hing, ontzette zich de zon, z7j verbleekte
r.n verdonkerde en kon het niet langer aanzien. Maar eer de
zon onderging, had Hij God verzoend en riep: ,,Het is vol-
lrrncht!" Hij werd in de aarde gelegd en nam de onreinheid,
rlirr de opgehangene over de aarde bracht, weg en mede in Zijn
grnf. F)n, was voorheen de aarde vervloekt, thans, nu Hij derar-
in sliep, was zij gezegend.
lk lrerhaal het: ,,Een ieder bedenke bij zichzelf. zijn zonde en
vtrrvkrcking, nangezien de toorn van Gotl tegen de zonrle zrlo
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qroo! is, da! Hij die (eer Hij deze ongestraft liet blijven) aan
Zijn lieven Zoon door de bittere en smádeli;ke dood dós kruises
gestraft heeft". Weet gij dan ten laatste niet meer, waar met
zonde en schuld, waar met de afgoderij, Godslastering, onge-
hoorzaamheid en het aanhangen ouo Báiil-Peor, waaráet àat
alles te blijv-en, - o, bidt, dafu de oogen mogen geopend wor-
den, om op-het kruis te zien en dat SÍ d"re áoost mïogt deel-
achtig worden: Duivel, zegt gij, dat-ik vervloekt ben,--. hier
hangt mijn vloek tegen un vlóék!

Pe herhaljng van het een en ander moge u niet verdrieten.
-Het 

is wel zoo, dat wij, hetgeen wij eenmaal hooren van de
hee4ijke'Waarheid, meenen goed geioord te hebben. Maar in
de Gemeente komt het wel aán dà dag, hoe weinigen er goed
hocren. Al hebben_wij ook de prediking goed géhoord,"wij
zullen onszelf toch kwalijk weten te helpón, ,oo íi; de troost
noodig hebben. Intusschen door de prediking, door de leer moe-
ten wij ioch de troost ontvangen.
Is iemand nu een kind van Gód, dan zal hij dikwijls de vloek
gewaar worden en voor God moeten komen als een-vloekwaar-
dige, als een gruwel, al,s ismsrd, die waard is als een voorwerp
van afschuw voor God en Zijn heilige engelen opgehangen tè
word-en. Dat ligt in het gevoel van ein ieáer, die gevoefheeft
van hetgeen recht voor God is. Waar -en ,ich álzoo doem-
waardig ziet voor God, daar is het ons onmogelijk om te komen
tot het: Christus is een vloek geworden ooo" ons. Wanneer wij
diep terneergebogen zijn, moet God zelf de troost op ons harï
binden en daarin uitstorten, zullen wij met de cateclismus uit
ervaring zegge:a_ en getroost belijden: Ik ben zeker, dat Chris-
tus de vervloeking, die_ op mrj lag, - de vervloeking, die ik
verdiend heb, die ik-op het oogenblik in mijn ziel gevói en er-
vaar, - op zich geladen heeft; want de kruisdood was rran
God vervloekt, d.w.z. hij, die door ophanging aan een hout
gestorven was, was als opgehangene Gode-een vloek. Er was
in-hem-een z-onde, hij-deeQ de zonde niet alleen, maar zij ruas
ook in hem. Een zonde is het, die hij alzoo aanhing, waaïover
hij zijn gedachtenliet gaan, een wreïel in zijn binienste. Niet
maar een zonde, die door hem gedaan *erd en waarmee het
dan uit was, maar die diep in zijn binnenste, in hart en nieren
zat. Maar n,t o+ geen zonde, die hij alleen begaan heeft, maar
die te gelijk in het gansche volk zit, zoodat, *iurrrr""" -áo ,"r,groote zak had en het gansche volk daarin wierp, de een gelijk
zou zijn aan den ander. Een vreeselijke zonde wàs het, *uï"o-
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hij des doods schuldig was en niet alleen gedood, maar ook aan
cen hout gehangen werd. Het was een openlijke zonde en deze
rnocst ook openlijk gestraft worden. Alle zonde komt eenmaal
nan het licht, er kan geen zonde verborgen gehouden worden.
l)aarboven is een boek, de alwetendheid van den rechtvaardi-
gcn God, daar wordt alles opgeschreven. En wiens zonde niet
lrcclekt is, in die zin, zooals wij dat Ps. 32 z I lezen ,,Wel-
gclukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde be-
dckt is", - diens zonde zal openbaar worden in de oordeels-
rlug, wanneer Christus zal komen op de wolken des hernels.
l)nn komt alles uit, dan komt alles aan de dag. Deze straf ech-
It:r van het opgehangen-worden, was, zooals wij uit Numeri 25
lrrrlrben gezien, een straf, die iemand leed als plaatsbekleeder.
l)c hoofden van het vclk inoesten opgehangen worden, maar
zi.i hebben deze straf niet gedragen voor zich alleen. Ja, rvel
zijn zij gestraft om hun nalatigheid, maar om deze niet alleen,
rurders zou er niet op volgen: ,,zoo zal de hittigheid van des
llceren toorn gekeerd worden yan fsraëI". Op deze o'yersten
hccft dus de Heere de hittigheid van Zijn toorn doen aan-
konen. En zlj zijn dus als plaatsbekieeders voor het gansche
volk, dat deze straf verdiend had, aan het hout opgehangen.
Zrxr was het dus een openlijk ten toon stellen, waarbij de vloek
o1l zulk een opgehangene kwam, maar tevens weggenomen
wcrd van hen, uit wier midden hij genomen en voor wie hij,
orn cen voorbeeld te stellen, aan het hout werd gehangen.
Wonneer God gezegd heeft: ,,een opgehaDgene is een vloek",
rlon kan men met recht daaruit afleiden, dat alle opgehange-
rrt:n vervloekt zijn. Maar God heeft dit voor oogen gehad als
rrcrr heenwijzing op Christus, als een afschaduwing van de
krrrisdooci van Christus. Nu zegl d,e Apostel niet enkel: ,,Ver-
vkrckt is een ieder die opgehangen is". Maar hij spreekt naar
rlc (lrieksche vertaling met nadruk aldus: ,,Vervloekt is een
icrlcr, die aan het hout hangt". Het woord ,,vervloekt worden"
wil cigenlijk zeggen: gering geacht worden, veracht, veraf-
nchuwcl worden, weggestooten, verworpen worden, voor God
(.(.n í{ruwel zijn, aangezien er bij God enkel toorn, afschuw en
lcgt.rrzin tegen de zonde is, vanwegeZljn gerechtigheid en hei-
liglrcid. I{et woord ,,hangen" beteekent eigenlijk in de eerste
;rlrrrrls: tot overste maken, maken dat iernand hoog verheven is.
f rr rltrzc betcekenis vinden wij het ook Jes. 52 : 13 ,,Ziet, Mijn
hrrc<:hl znl vcrstandelijk handelen. Hij zal verhoogd en ver-
llcvt,n. ,in zccr hoog worden". Merkt grj nu, wat dat zeggen wil?
llij zrrl hoog zilten in glans, macht en majestcit, - ja, wel in
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Gods oogen, maar zeker niet in de oogen van alle vleesch.
Want dit: ,,Hij zal zeer hoog en verheven zijn", wil niets an-
ders zeggen dan: Hij zal aan de galg gehangen, aan het hout
genageld worden. Men ziet ook wel uit vers 14, wat de beteeke-
nis is. Want daar heet het: ,,Gelijk als velen zich over U ontzet
hebben, alzoo verdorven was Zijn gelaat, meer dan van iemand
en Zijn gedaante, meer dan van andere menschenkinderen".
Dit kon immers niet waar zijn, wanneer dit ,,zeer hoog en ver-
heven zijn" niet te r.'erstaan ware van Zijn smaad en Zíjn
schande, dat Hij'r'oor ons een vloek heeft willen worden. Dat
dit in Gods oogen de hoogste heerlijkheid was en iso dat is
voorzeker wat anders. Maar voor de Wet, volgens de waarheid
naar de letter, voor de wereld, voor het vleesch was het de
grootste schande, spot, smaad en hoon, waaraan de Knecht des
Heeren was blootgesteld, toen Hij aan het kruis hing. - Zoo
beteekent dus dit ,,hangen" allereerst: tot een vorst rnaken,
verhoogen en ten laatste ook hangen. Zoo is dus Christus ge-
nomen uit het midden der anderen, uit het midden van Gods
voik en is hoog verheven en verhoogd. Iiij is aan het kruis ge-
hangen en was daar hoog verheven.
Evenwel, hoe staat het nu daarmee, dat Hij als Opgehangene
een vloek was? Sommigen zeggen: niet als Opgehangene was
Jezus een vloek, maar de vloek lag te voren reeds op Hem
vanwege de zonde! Maar neen, Hii was als Opgehangene een
vloek.
God geeft ons de aarde en heeft ook voor ons de hemel ge-
maakt. Op de grond zullen wij blijven als menschen, naar
niets vragpn, doch genieten, wat God ons geeft en dan wordt
ons, wanneer wij sterven, de hemel geopend. De arme mensch
echter vergeet, dat hij gansch en al mensch is. Hij heeft zulke
hooge gedachten in het hoofd, hij wil zichzelf verheffen en ten
hemel opklimmen. Daar blijft dan echter de mensch tusschen
aarde en hemel hangen. Op de aarde heeft hij niets, hij geniet
niets van de aarde en van de hemel heeft hij ook niets. Welk
een schande, dat de mensch niet wil blijven op de plaats en in
de stand, waar hij door God is geplaatst, naar zich met zijn
fantasie van goed en kwaad hoog daarboven verheffen wil.
Dat zien wij reeds bij de kinderen. Zij willen altijd klauteren,
op tafels en stoelen, op hekken en palen klimmen, veel liever
dan op de begane grond te blijven. En evenzoo doen de ouden.
Wij vergeten, dat wij vleesch zijn, en dat onze gedachten vlee-
schelijk zijn. Onze fantasie is vol van hooge dingen en wij
zweven tusschen hemel en aarde. Daarom zeide de Heere op
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Sinaï tot het volk: ,,Wacht u op de berg te klimmen en deszelfs
cinde aan te roeren; al wie de berg aanroert, zal zekerlijk ge-

dood worden. Geen hand zal hem aanroeren, maar hij zal
zekerlijk gesteenigd of zekerlijk doorschoten worden; hetzíi
een beest, helzij een man, hii zal niet leven!" (Et. l9-: t2 en
13). Ik kom nedór tot het volk! De Heere wil tot het volk neder-
dalen. Dat is Zijn troostrijk Evangelie.
Vervloekt is hij, die aan het hout hangt. 'Waarom staat hier
,,hout"? Wordt daarmee een kruis bedoeld? Dat is niet zeker.
l{et was eenvoudig een boom. Het kan echter ook een hout zijn
met een dwarsbalk aan het boveneinde. Ten minste was het
naar de Grieksche vertaling een hout met een dwarshout, een
uit twee stukken bestaand hout, dus ongetwijfeld een soort
van kruis. Doch dit zegt niets, tot een kruis bezigt men hout.
Waarom echter hout? 'Waarom staat hier: ,,Vervloekt is hij,
die aan hethout hangt"? Aan eenhout hing eens ons gansche
leven, al ons geluk, onze eer, heerlijkheid, vrede, welstand!
'lloen heette het: Eet niet van deze boom, Ik geef u alles, alles,
maar eet niet van deze boom!; bemoei u niet met hetgeen goed

en kwaad is, maar geloof Mrj, vrees Mij en bewaar de hof,
zooals Ik u gezegd heb! Maar de duivel was vervuld met nijd
cn kon het niet ,ritstaao, dat hier een schepsel in Gods beeld
wandelde. Hij dacht: kon ik toch maar Eva of Adam aan deze
boom opknoopen! Hoe zouden wij duivelen juichen, wanneer
Gods eór alzoo geschonden werd! Nu heeft hij het me-t Eva
door allerlei spróngen zoover gebracht, dat hij Ïaar older de
boom heeft en daàr betoovert hij haar met allerlei vleiende
woorden zoo lang, Iot zii eet en haar man ook geeft. En wat
wns daarvan hef gevolg? Hun oogen werden geopend e\ zji
z&gen, dat zij nuaLt waren. Nu wist de duivel wel: naar Gods
n chtvaardigheid moet thans Adam aan deze boom genageld,
ntn dit houf opgeknoopt rvorden! Denkt niet, dat misschien de
straf aan het kruis een bij God willekeurige straf rvas, integen-
rlr:el, zij was naar heilig recht. De mensch zal zoo tot een voor-
*""p or.t afschuw gesteld worden-. Nu hij het kle-ed Mijne-r
lrccrlijkheid en Mijn beeld heeft afgeworpen, zal de mensch
,rls een gruwel en een voorwerp van afschuw hangen aan die
lroom! Dat *as eigenlijk het rechtvaardig oordeel van God. Dat
rvist tle hel wel én zij juichte. Maar daar kwam de eeuwig-e
Wi.jsheid, daar tracl de Zone Gods tusschenbeiden en sprak: Ik
,,ri' g"ro"gdoening brengen aan de geschonden gerechtigheicll
Nn,ikt wil tk Mij tot een gruwel aan het hout laten nngelen.
Atlurn, ncen, hij zal niet aan het hout gehangen worden, rvcl
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heeft hij het verdiend, maar Ik, Ik heb een middel gevonden,
opdat hij verzoend wordt en bij dit hout nedervalt en van
schaamte en schande de mond niet zal durven opendoen, wan-
neer Ik hem alles zal hebben verge.rren.
Dit heerlijke Evangelie moest gepredikt en gehandhaafd wor-
den, niet alleen in de offers en ceremoniën, maar ook in hem,
die uit het midden der anderen genomen werd en als een voor-
beeld, als een voorwerp van afschuw, als een gruwel voor God
aan het hout hing. - Het is wel opmerkelijk, dat deze straf
nooit werd opgelegd aarr oreemdelingen. Wat God zegt van
hem, die het oordeel des doods waardig was en gestraft werd
door de dood, waarop nog het hangen aan een hout volgt, zegt
Hij van iemand uit Zijn volk. Het was een kind ven Abraham,
een Israëliet uit Israëlieten, iemand, die tot Gods volk be-
hoorde, genomen uit het middeh van Gods volk. Zulk een
voorbeeld van Zijn wraakeischende gerechtigheid en van Zijn
genade heeft God aan geen ander volk geopenbaard, maar het
alleen gesteld in het midden van Zijn volk. Dat moest heen-
wijzen op Hem, die nederdalen zou van uit de hooge hemcl en
nochtans Israëliet uit de Israëlieten, een Kind van Abraharn
was, Een uit Gods volk, voor welke allen Hij de vloek wilde
dragen en als een afschuw aan het.hout hangen. Uit het volk,
dat Gods volk was en is, een van eeuwigheid uitverkoren volk,
waarva.n wij lezen: ,,Hij zal Zijn volk zalig maken van hun
zonden!" Een volk, dat niet enkel bestaat uit Joden, maar uit
alle volken en geslachten en tongen vergaderd wordt, door hen
in IsraëI, in Gods Gemeente in te lijven. Daar hebben wij dan
deze openbaring en verheerlijking van de wraakeischende ge-
rechtigheid, de toerekenende gerechtigheid en de plaatsbe-
kleeding; zij bestaat alleen in het midden van dit volk. Daar is
Een, een Broeder uit het midden der broederen. Hij heeft ons
vleesch en bloed, Hij is een Besnedene Gods, een Kind van
Abraham. Het gansche volk heeft verdiend gehangen te wor-
clen, reeds in Adam en door eigen schuld. Daar echter God Zijn
volk en Adam niet aan het hout wil slaan, neemt Hij den ande-
ren Adam en Deze neemt het op zich, is de ware lzak, draagt
zelf het hout, waaraan FIij hangen moet. Onze schande en onze
smaad, en dat wij een gruwel zijn voor God, Hij neemt het op
ziclt, en laat zich naakt en bloot aan het hout hangen, zoodat
de zon er van verschrikt en bij deze aanblik niet meer kan
schijnen. De schande nu, die Gods volk over zich heeft ge-
bracht door de zonde, de Godonteerende zonde, heeft veroor-
zaakt, dat het gehangen moet worden. Maar nu komt Christus,
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opdat deze schande bedekt zij, opdat- het voor de Gemeente
biijve staan, trots duivel en hel: ,,Welgelukzalig is hrj, wiens
ovórtreding vergeven, wiens zonde bedekt is". En zii-zal niet
ontbloot stáan en niet te schande worden voor de rechterstoel
van Christus, ten jongsten dage, maar bekleed worden met de
heerlijkheid van Ch"isto., terwijl Hij aan het kruis hangt,
naakt en bloot. Gods toorn moest op ons komen vanw'ege onze
schande en overtreding. Wij moeten Zijn vloek verwachten,
maar nu komt Een en boet voor al de anderen, door Zijn
hangen tusschen hemel en aarde.
Is eï nu onderscheid tusschen een ge\Mone dood en de dood
aan het kruis ? Heeft het iets meer in, dat Hij gekruisigd is ge-

weest, dan rlat Hij een a.ndere dood gestorven ware? Ach, van
Gods Wet weet de mensch niets af. Maar vervloekt is een ieder,
die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der
Wet, om dat te doen. Wanneer God ons zaligmakend overtuigt
van onze zonde, dan gevoelen wij deze vloek, dan is die ons
lrart binnengedrongen. - Zoolang wrj daarheen gaan als- ee.r-

lijLe lieden,-zoolang verstaan wij er niets van. Maar als de
góestelijke politie ons staande houdt en overtuigt van rleze en

[".t" ,otrde en schandelijke daad, dan liggen lvij voor God in
<lnze schande en onze smaad, worden voor God een gruwel en
bclijden: wij hebben billijk verdiend aan een boom gehangen
te worden ali een voorwe"p van afschuw voor hemel en aarde.
I)an komt de nood aan dèn man. Waar zal ik heenvlieden?
Waar zal ik blijven? Ik heb de eeuwige dood verdiend! I!-Se-
voel in mijn ingewanden de vloek en kan die niet ophe-ffen!
Wat kan ik ter verzoening geven aan Hem, Die alles heeft? In
zulk een nood houdt de Heilige Geest aan de ziel het eeuwige
llvangelie voor. Daar opent Hij de oogen der ziel, zood,al zíi
<len Heiland ziet aan het kruis, zoodat zij verstaat, wie Hij is,
rlic daar aan het kruis hangt als een voorwerp van afschuw,
cen gruwel en een vervloektc in Gods o9g. En waar zij dat ziet,
rlaai moet zij Hem hebben en zii wordt Hem ingeplant door
()()n waarachtig geloof. Dan worden de ringen gewisseld, de
lr<ruwringen! en Hii zegtz Ik neem urp schandring aan Mijn
vinger. De vloek, die gij hebt vercliend, Ik neem hem ,op Mij.
l)c Litterheid, de spot èn hoon, die in deze drinkbeker der ver-
vl<rcking lag, heb Ik tot de laatste druppel toe gedrolken. Gij
zrrlt daarvan niets drinken! Hier hebt eii Miin gouden ring!
Mijn eer! en op wat grens of gebied gij ook wordt aangehouden,
-- dit is uw pas! Amen.
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