
zIlN OPSTANDTNG I/OOR Otf,S EEN HOORT{
DES OT/ERVLOEDS.

YRAAG EN ANTWOORD 4'.

Vraag: Wat nut ons de opstanding van Christus?
Antmoord: Ten eerste heeft Hij door Zijn opstanding de
dood overwonnen, opdat Hij ons de gerechtigheid, die
Hij door Zijn dood ons verworven had, kon deelachtig
maken; ten andere worden wij ook door Zijn kracht op-
gewekt tot een nieuw leven; ten derde is de opstanding
van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding.

'Wij 
lezen 2 Kon. 13 : 20 en 21: ,,Daarna stierf Elisa en zíj be-

groeven hem. De benden nu der Moabieten kwamen in het
land met het ingaan des jaars. En het geschiedde, als zij een
man begroeven, dat zíj, ziet, een bende zageni zoo wierpen zij
den man in het graf van Elisa; en toen de man daarin kwan
en het gebeente van Elisa aanroerde, werd hij levend en rees
op zijn voeten". Deze geschiedenis geeft ons, naar ik meen, een
duideliik begrip van de opstanding van Jezus Christus, wat
betreft de weldaad, die wij daarvan hebben. - De beenderen
van Elisa hadden geen leven in zich om een doode levend te
maken, maar Elisa had gepredikt het Woord van den levenden
God. Nu was hij wel gestorven, maar het Woord bestond noch-
tans, het Woord van den levenden God, die niet sterft. Het
volk Israël echter, van God afgevallen als het was, had het
levende Woord laten varen. Daarom kwamen zij nu in de be-
nauwdheid en werden door de Moabieten overvallen en ver-
drukt. Nu geschiedde het, dat zij een man begroeven. En, ter-
wijl zij daarmee bezíg zijn, zien zij de Moabieten. Het wordt
hun bang. Zij denken: ach, die zullen ons gevangen nemen en
dooden! Waren zij nu bij het Woord van den levenden God
gebleven en hadden zij daarheen de toevlucht genomen, dan
behoefden zij niet te vreezen voor de Moabieten. Dat wilde
God hun nu toonen, dat er waarlijk in Zijn Woord, zoo men
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zich daaraan houdt en daarheen de toevlucht neemt, eett
kracht ligt, om ook het onmogelijke te volbrengen en uit iedere
nood, uit iedere dood te verlossen. Daarom gebeurde het, dat,
toen zij den man in Elisa's graf wierpen en hij de beenderen
van Elisa aanroerde, hij weder levend werd en rees op zijn
voeten. Zoo kon het volk zien: nemen wij onze toevlucht
tot Gods ontferming en gelooven wrj Zijn Woord, dan zullen
wij leven en van alle lijden verlost zijn. De levendmakende
kracht ging alzoo van God uit, niet van de beenderen van
Elisa, noaar wel door zijn beenderen heen, opdat zij, die door
Elisa Gods"Wcord ontvangen hadden, ook tot Gods Woord de
toevlncht zouden nemen. God wil dus daarmee zeggen: Be-
keert u tot Mij, zoo ntlt gij verlost zijn! Zie,IsraëI, zoo ziethet
er te midden van nood en dood voor u in de hemel voor Gods
troon uit! Neem tot Hem uw toevlucht en ervaar, hoe gii ge-
holpen wordt. Maar de menschen hebben eerst de vlucht ge-
nomen en toen het groote wonder gezien. Zij hebben niet eerst
geloofd en toen gezien. Want juist als wij in zonde, nood en
dood ons bevinden, toont God niet alleen wat Hij kan, maar
ook wat Hij doet en wil doen.
Overwegen wij nu de kracht der opstanding van Jezus Chris-
tus en leggen wij daarbij tot grondslag de eenvoudige vraag
rran onze Heidelbergsche Catechismus: ,,'Wat nut ons de op-
standing van Christus"? ,,Ten eerste heeft Hij door Zijn op-
standing de dood overwonnen, opdat Hij ons de gerechtig-
heid, die Hij door Zijn dood ons verworven had, kon deelachtig
maken; ten tweede worden wij ook door Zijn kracht opgervekt
tot een nieuw leven; ten derde is de opstanding van Christus
cen zeker pand van onze zalige opstanding".
l)e Catechismus zegt, dat Christus door Zíjn opstanding de
dootl ooerroonnen heeft. Dat hebben rvij zoo te verstaan: toen
Christus in het graf lag, bevond Hij zich als onze Borg in de
rnacht der hel. Hoewel Hij alreeds alles volbracht en Zijn ziel
in de hand van den Vader overgegeven had, toch bevond Hij
zich, in het graf zijnde, als onáe Borg in de macht der hel.
l)aarom zegt Petrus Hand. 2 z 24:,,Alzoo het niet mogelijk was,
<lat llij van denzelven dood zou gehouden worden". En Jezus
zr:gt in Psalm 16 : tl, ,,Gtj zult Mij het pad des levens bekend
rrrrrken". Dat is de weg om uit de macht van hel en graf te ge-
rrrken. De duivel zal zich nooit meer hebben verblijd dan toen
hij ook den Fleere gebracht had onder de menigte der dooden,
<lic door zijn verleiding gestorven en zoo een prooi geworden
wuren der eeuwige verdoemenis. De anderen echter, die hij in
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zijn macht had, waren schuldig, maar Jezus was onschuldig
en de duivel had dus misgerekend en zich te vroeg verblijd.
Hij moest Hem weder loslaten en was zoo zijn macht kwijt. Dat
betuigt ook de Apostel Pauhrs Hebr. 2 : l*,,Overmits dan de
kinderen des vleesches en bloeds deelachtig z7jn, zoo is Hij -
Jezus Christus - ook desgelijks derzelven deelachtig ge-
worden, opdat Hij door de dood", d.i. door Zijn dood de ver-
lossing aanbrengen zou. Jezus toch kon niet sterven, zoo Hij
geen vleesch en bloed aan zich had gehad. Jezus rras geen
geest, maar waarachtig God en eyeneens waarachtig Mensch.
En als rvaarachtig Mensch is Hij gekomen om voor ons te lijden
en de dood te sterven, die wij verdiend hadden. Vandaar dat de
Schrift zegt: Hij is desgelijks derzelven deelachtig geworden,
o,opdat Hij door de dood te niet doen zou dengene, die het ge-
weld des doods had, dat is den duivel en verlossen zou al
degenen, die met vteeze des doods door al hun leven der dienst-
baarheid onderworpen waren".,,Der dienstbaarheid onder-
worpen", - een verontrust geweten is immers een dienst-
knecht van de dood. In een verontrust geweten heerscht dood
en verdoemenis en zulk een geweten wordt zoo vastgehouden
door de banden des doods, dat geen menschelijke overredings-
kracht in staat is het daaruit te verlossen. Een verontrust ge-
weten is vol vrees voor de dood en beeft bij de gedachte aan de
eeuwigheid en de oordeelsdag. Hoe wordt nu zulk een geweten
van zijn banden bevrijd? Zulk een ziel kan alleen verlost wor-
den door iemand, die in dezelfde banden ligt, waarin zij zich
op het oogenblik bevindt en voor de eeuwigheid vreest. En in
deze bandèn lag Een, wiens Naam is Jezus. En toen Hij voor u
daarin lag, zijn de banden door Hem verscheurd en gij hebt
niets te vreezen. Komt nu Christus met Zijn krachl en Zijn
Heilige Geest in het hart, om het de mensch aan te zeggen, dan
juicht het verslagen geweten en wijkt de vrees voor de dood,
want de ziel heeft gehoord en geloofd, dat Een voor allen de
macht van de dood heeft te niet gedaan, dat Een voor allen den
duivel, die voortdurend voor'Gods rechterstoel spreekt: ,,Die
zondaar is mijn en ik eiscb naar recht, dat hij sterft!" met
zulke eischen heeft te niet gedaan. De duivel heeft echter niet
kunnen gelooven, dat Hij den Zoon van God in zijn macht had
en dat deze in Zijn liefde, gerechtigheid en genade sterker was
dan de duivel. Zoo heeft Jezus, doordat Hij in het graf lag en
vervolgens opstond van de dooden, den duivel te niet gedaan
met zijn doodsgeweld, om de mensch naar de hel te sleepen en
hem in zijn benauwdheid en vertwijfeling in de eeuwige dood
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te houden. Zoo heeft Jezus door Zijn opstanding de dood over-
wonnen.
Dit nu heeft Jezus ons ten goede gedaan. Hij heeft het niet
voor zichzelf gedaan, maar opdat Hij ons de gerechtigheid, die
IIí"; door Zijn dood DermorDen had, kon deelachtíg maken. -
Jezus heeft dus door Zijn dood gerechtigheid verworven. Hij
stierf immers onschuldig. Hij is den Vader gehoorzaam geweest
tot de dood. Nu FIij zoo stierf, stierf Hij der zonde, onr onze
zonde te verzoenen, om voor onze schuld te betalen, om onze
<>ngehoorzaamheid weg te nemen. Dat juist is Zijn genade, dat
IJij, die is de Zoon Gods, op zich neemt al onze zonde en schuld
en voor ons tot zonde en schuld gemaakt wordt, met zich wil
omdragen ons vleesch en bloed, onze zwakheid en verdoeme-
rris. Dat Hij 266 wil sterven en alzoo wil blijven in gehoor-
zaamheid aan God. Christus is niet voor zichzelf gehoor-
zaam geweest, maar voor anderen, in de plaats van ande-
ren, gehoorzaam als Borg en Nliddelaar. Allen, die de Vader
Hem gegeven heeft, zijn ongehoorzaam en moeten daarom
sterven, hun innerlijk ,,ik" is zoo volslagen ongehoorzaam en
verdorven, dat er aan geen gehoorzaamheid te denken valt.
Daar treedt echter Jezus op als Borg en is volkomen gehoor-
zaam aan het Goddelijk gebod, aan de wil des Vaders. Hij vol-
brengt voor de Zljnen hun dagwerk, opdat volkomen volbracht
zij, wat volbracht moet worden. - Ziedaar de gerechtigheid,
die Hij ons door Zijn dood heeft verworven.
I)eze gerechtigheid zal echter niet hier op het blad, in het boek
of in de lucht leven, maar deze gerechtigheid zal ons deel-
achtig gemaakt worden. Christus is opgestaan, om ons de
gerechtigheid, die Hij ons door Zijn dood verworven had, deel-
achtig te maken. Paulus schrijft Rom. 4 : 25 vv.: ,,Nu is het
niet alleen om zijnentwil (d.i. om Abraham) geschreven, dat
het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welken het
zal toegerekend worden, namelijk dengenen, die gelooven in
l{em, die Jezus o'nzert Heere uit de dooden opgewekt heeft.
Welke overgeleverd is om onze zond.en, en opgewekt om onze
rechtvaardigmaking". - ,,Overgeleverd om onze zonden", -rlit ,,overgeleverd" is een huiveringwekkend woord! Iernand
overleveren is zooveel als: hem van zich werpen, gansch en al
overgeven aan de eeuwige verdoemenis, geheel van zich stoo-
len, prijsgeven aan den duivel, aan alle macht der hel en alle
rnoedwil der menschen. Gelijk wanneer men iets wolgelijks,
nfschuwelijks., schandelijks van zich werpt en wegslingert in
rlc afgrond en er niets meer van wil weten. f)c heiligc lleerc
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wordt zonde voor ons en nu Hij zonde wordt voor ons, wordt
Hij ook als een zondaar aangezien (2 Cor. 5 z 2l). De gezegende
Heere wordt vervloekt voor ons en wordt aangezien als een
vervloekte, als Een, die de zonde van millioenen menschen
draagt. Zoo wordt Hij beschouwd door den heiligen God, door
de heilige Wet en wordt als zonde uitgestooten. Zoo heeft God
Hem overgeleverd om onze zonden, opdat wij in eeuwigheid
niet van God verstooten en overgeleverd zouden worden. Hij
heeft onze zonden gedragen, heeft een volkomen genoeg-
doening aangebracht en heeft een volkomen verzoening ge-
vonden. Nu moet het openbaar worden voor Gods gericht, voor
Zijn rechterstoel, voor de hemel, voor de wereld en voor alle
duivelen: de Man, die daar in de gevangenis van het graf ligt,
is onschuldig! Hij heeft geleden, Hij is gestorven, Hrj is door
de Wet beschouwd als zondaar. En deze heeft FIem naar recht
veroordeeld, maar Hij heeft van geen zonde geweten. \Mat Hij
gedaan heeft, heeft Hrj gedaan voor anderen, als Plaatsbe-
kleeder voor anderen. Hij heeft genoegdoening aangebracht,
heeft volkomen betaald. Ik ben tevreden, hier is de kwitantie,
laat Hem vrij! En de Gevangene kwam uit met de gevangenis
en nam de gevangenis gevangen (Ef. 4 : 8). Wat Hij opstorid,
Hij deed het niet voor zichzelf. Het zou Godslastering zijn, om
van FIem te verklaren: Hij was in zichzelf. onschuldig. Zou ik
zoo iets op de lippen nemen, om van den heiligen God te zeg-
gen: Hij is schuldig, of onschuldig? Alles aan Hem is heilig!
Komt Hij nu, na als misdadiger in de gevangenis te hebben
gelegen, er uit, dan heêft Hij de banden gedragen voor ande-
ren, dan heeft Hij in de gevangenis gelegen voor anderen en
wordt uit de gevangenis geroepen. En bewezen is het: Hij heeft
de straf ondergaan, Hij heeft aan de 

'Wet genoeggedaan, daar-
om komt Hij onschuldig te voorschijn, ia onschuldig als onze
Borg. Wie heeft dan nu de onschuld? Wie heeft de gerechtig-
heid ? Zij, dre de Vader Hem gegeven heeft, zij, die nederliggen
in ketenen en banden, die zich in de gevangenis bevinden, zij
hebben de gerechtigheid! De gerechtigheid, die IIij verwerft,
de kwijtschelding, die Hij ontvangt, houdt Hij niet voor zich-
zelt zij is voor de Zijnen, die moeten haar hebben! De ge-
rechtigheid is voor de Zijnen, de heiligheid, de onschuld, de
vrijheid, het leven, alles is voor de Zljnen, zij moeten het alles
hebben! - Zoo heeft FIij de dood overwonnen, heeft den dui-
vel overwonnen, de zonde en schuld overwonnerr, zoo heeft FIij
alles overwonnen, opdat Hij ons de gerechtigheid, die TIij ons
door Zijn dood verworven heeft, kon deelachtig maken.- Hii

224

I

I

deelt deze gerechtigheid uit-. Dat doet Hij in Zijn genade door
de prediking des W'oords, dat doet Hij, doordien Hij bij het
Woord ons de Heilige Geest geeft, opdat wij Christus door een
waarachtig geloof ingelijfd en alzoo Zijn weldaden deelachtig
worden.
Het spreekt vanzelf, dat geen mensch van nature naar deze
gerechtigheid vraagt of er aan denkt. Het is de Heere, die
den mensch leert, dat hij de dood toebehoort. Men heeft wel
van die menscheno die, wanneer zij een weinig ziek worden,
ook een weinig aan het sterven denken en beginnen te schreien.
Maar wie gevoel krijgt van zonde en schuld, zoodat hij zich
niet meer weet te helpen, die moet genade, die moet gerechtig-
heid gevonden hebben, de zonde moet weg zijn. Hij moet
weteno hoe het daarmee staat en of er een betaling en ver-
zoening is. Dan kan men zich niet helpen met de van buiten
geleerde Catechismus. Er is leven, het Woord betoont zich
werkzaam in het hart. Men gevoelt zich des doods, men ge-
voelt, dat men goddeloos en vol van ongerechtigheid iso men
doet zijn best, maar komt nooit tot een gerechtigheid, zooals
men zich die inbeeldt, die men zou kunnen voelen en tasten,
en bij zich in de zak dragen. - Neen! men wordt meer en
meer verstoken van alle gerechtigheid, wordt meer en meer
een arm dier. En toch moet men een goed geweten hebben en
hoe kan men dat, als men weet: er is een groote schuld te be-
talen, morgen is zij verrallen, dan komen de dienaren der hel
en brengen mrj in de eeuwige gevangenis. Ik moet weten,
of het waar is, wat mijn geweten zegt, dat mijn schuld zoo
groot is, ik moet weten, of het waar is, wat ik gehoord heb van
een goed Man, die voor mij betaalt. opdat ik Hem moge ge-
vonden hebtren en één met Hem moge zijn in geloof. Nu wordt
het geweten tot rust gebracht, er komt iemand en zegl:,,Vrees
niet! wat zoekt gij den Levende bij de dooden?" (Luk. 24 : 5).
l{ij heeft de gevangenis verlaten en gij, gevangene, hoor! ik
verkondig u vrijheid! Gij zijt vrij! De Wet kan u niet meer
veroordeelen, gij hebt geen schuld meer. Zie in het ledige graf
van Christus en zie de doeken, door de hand der engelen
samengerold.
Zoo komen wij vanzelf tot het tweede punt van het antwoord:
len anclere morden mij ook door Zijn kracht opgeroekt tot een
nieuro leoen, Dat is echter een zwaar stuk. Er is een oud leven,
rlot is het leven in Adam. Wie geen ander, geen nieuw leven
onl.vnngt, dic is dcs doods. Het oude leven wordt echter een
rncnsch ontnornen in de opstanding, in de wedergeboorte. Dan
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ontvangt hij een nieuw leven. En - heeft hij dit nieuwe leven
ontvangen, dan gaat het hem, als wanneer een mensch jong is:
dan is hij blijde, frisch, vroolijk, terwijl hij, oud zijnde, zwak
en krom is en nauwelijks zijn handen kan gebruiken. Het
nieuwe leven nu ligt in Christus, zoodat men het niet ziet. En
is het oude leven ook voor het oog des geloofs weg, het is noch-
tans aanwezig en wil het nieuwe leven boven het ho,ofcl
groeien en het verstikken. En dat gelukt maar al le zeer,
want wij zijn nu eenmaal door het zichtbare gansch en al ge-
vangen genomen. Zoo kan het niet anders of een mensch, al
heeft hij ook het nieuwe leven ontvangen, zou toch door het
oude leven overweldigd worden, zou omkomen en het nieuwe
leven verliezen, indien niet de Heere Jezus zoo machtig was,
om voortdurend het nieuwe leven niet alleen te onderhouden,
maar ook voortdurend als uit de dood te voorschijn te roepen.
Ja, zoo is het naar de ervaring! Zoo dikwijls iets geschieden
moet om Gods wil, zoo dikwijls een werk Gods gedaan, waar-
achtig geloof geoefend moet worden, Creigt het leven, dat de
Heere een mensch gegeven heeft, voortdurend verstikt te wor-
den. Dan moet de Heere het r,r'eer opwekken. O, wanneer wij
een valsche leer aanhangen, dan kunnen wij allen geestelijk
levend zijn, dan kunnen wij onszelven ook levend maken. Men
heeft daartoe allerlei middelen. Maar indien het in de ziel
waarheid is, blijft het ook waar, dat God het Zijn beminden
als in de slaap geeft, dat de Heere eeuwig voor de Zijnen
waakt. En dan doet Hij nog, zooals Hij deed in Gethsémané,
toen de.discipelen sliepen: Hij bad en wekte hen op uit
hun slaap. Vandaar, dat geen kind van God te eenigen dage
roem voor zichzelf. heeft, de Heerc is gekomen en heeft ge-
zegd: ,,Sta op uit de dooden!". En de mensch gaat en doet
wat hij niet had willen doeno hij zou een andere v.reg ge-
kozen hebben, maar hij gaat en doet Gods wil. Zoo is het onze
wil, maar het blijkt, dat het Gods wil en niet onze wil, niet de
wil van ons vleesch, ook niet van ons vrome vleesch is. Veel
gemakkelijker kan men uit harde doornen liefelijke bloem.en
te voorschijn roepen dan dat een kind van God een daad doet,
die in God gedaan is. Dat is een voortdurend scheppen en in
het aanzijn roepen als uit de dooden. De kiem is er, het zaad is
er, het zaad van het onvergankelijke Woord, maar zai er vrucht
gedragen worden, zal er iets in gerechtigheid geschieden, zoo
rnoet er kracht van boven komen, kracht uit de opstanding
van Christus. En dit is de kracht, die opwekt tot een nieuw
leven.
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Deze waarheid moeteir wij vasthouden, dan weten wij, waar-
aan wij ons hebberi te houden, \yanneer voortdurend ons alles
ontzonken is. De leer, dat de mensch na de wedergeboorte iets
kan en vermag, voert ten slotte slechts tot huichelarij of tot
wanhoop. Maar de belijdenis, dat wij midden in de dood liggen,
drijft tot het ootmoedig gehed: Heere, maak mij levend door
Uw Woord! En dit behoudt in het leven. De Heere komt en
verheerlijkt aan een doode Zijn wonderbare macht, zoodat een
mensch gelooft, al ziet hij niets dan het tegend.eel. Dat is
schoon uitgedrukt in Rom. 6 : 5:,,'Want indien wij met Hem
óón plant geworden zijn in de gelijkmaking van Ziin dood, zoo
zullen v'ij iret ook ziin in de gelijkmaking van Zijn opstanding".
Want in de praktijk worden wij gebracht tot dezelfde dcod,
;roodat alle macht ons ontnomen wordt, zoodat er overblijft een
zuchtend schepsel, dat rcept vanwege zijn dood: ja, in 't geheel
niet meer roept, rnaar nederligt en dood is. De Heere Jezus
wacht niet op ons, maar wanneer Hij iemand het leven wil
lleven, dan neemt Hij hem als het ware bij de haren en zet hem
lrier of daar neer en vraagt aan de geheele -wereld niets. Of er
kracht is of geen kracht, of er geloof is of niet, de Heere kent
rle Zijnen. Daar is een gebroken riet, Hij neemt het in Zijn
Irand, en met dit gebroken riet lícht Híj de roereid uít hare
uoegen!
l)nt is dus het tweede punt: dat wij door Zijn kracht worden
opgewekt tot een nieuw leven. Daarom bidt Paulus in zijn
llrief aan de Efeziërs, Hoofdstuk I : t8 vv.: ,,Opdat gij rnoogt
rveterr, welke zij de hoop van Zijn roeping, en welke de rijk-
<lom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen; en
wclke de uitnemende grootheid, Zijner kracht zij aan ons, die
gclooven, naar de werking der sterkte Zíjner macht". Aan ons,
rlic gelooveir, ja, die gelooven! Geloof, - dat is het ónmoge-
lijkste, dat zich laat denken, dat op de menschelijke akker niet
kun groeien. Ach, wie geloof heeft, slechts als een mosterdzaad,
rlic zegt met den profeet Habakuk, al gaan ook alle nooderr
ovcr hem heen: ,,Ik zal in den Heere van vreugde opspringen,
ik zal mij verheugen in den God mijns heils. De Heere Heerc
is rnijn sterkte; en Hij zal mijn voeten maken als der hinden en
I l1i zal mij doen treden op mijn hoogten. Voor den opperzang-
rrrct:slcr op mijn Neginoth!"
( jtrlooÍ! 

- ja, hoe komt een Christen oan geloof ?

..Wij gcl<xrven naar de werking der sterkte Zijner macht, dic
llij gcwrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit dc tlooclen
lrccl't op$cwckt en hecft Hem gezet tot Zijn Rrx:lrtcrlrtnrl in
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de hemel. verre boven alle o'erheicl en macht en kracht en
heerschappij _en allen naam, die genaamd *o"dt, oiei átt""oin deze-wereld, maar ook in de-toekomende; en tià"d 

"1"dingen zijn voeten onderworpen en heeft Hem d"" ó"ÀL*"t"
gegeven tot een Hoofd boven alle dingen,,. De Heere God
heeft. drls a.l Ziin kracht gelegd in Chiist.., to"o-Éi; H"-
va1 d9 dooden opwekte en nu-gaat van Hem deze kraËht uit
in de Zijnen en werkt in hen,. opdut zij gelooven. Want ai, noij
opgewekt worden tot een nieuw leoêi, zoo is Hij de Aanl
vanger en_voleinder daarvan, de Eerste en ook de Llatste. Hij
gnjpt bij_d" t'and, richt op, geeft moed en genade, om te hopen
en te verbeidet o-p Hem 1e àien en de oogàn gericht te houàen
op den Heere God, al heeft men ook nieti, ei al ziet men ook
niets; en le zegge-n: ,,Verblijd u niet over mrj, o mijn vijandin;
wanneer ik gevallen ben, zal ik weder opstaán. wánneËr ik in
de duisternis zal gezeten zijn, zal mij dê Heere """ Uàhi ,;"!Ik zal.des.$".:lgt gramschÀp dragen, want ik heb telen Hóm
gezondigd!" (Micha- Z_: Z-9). Wát zegt de Heere? lOi" l.li;
ecren, zal Ik eeren!" En zoo bevelen *ij o"orr* e^ kínd, havË
9'- goed, lichaam en ziel in de handen .,nan onzen getro'wen
Schepper.
Nu komt het derde punt. Daarvan hebben wrj eigenlijk maar
weinig begrip.^En het is het grootste stuk. Zoo áit ïi;t."-en brj
een ope-n graf staat of anders op het kerkhof komt, is heï
troostrijk te wete': de opstandtng oan Christus is ein pand
o;1n.mij1t. zalige,opstanding._ Ja, hoc is het mogelijk, clat
Christus' opstanding 

""o_pund 
moet zijn oan mijnïfï; 

"p-standing?'Dat hangt. wedèrom daa"oaï af, datïi; ctr"i.t.rt
beschouwen als onzón Borg. wat doet de heiiige He"l", di"r, de
hemelen der hemelen niel kunnen omvattà, in het eraf?
waartoe staat Hij op yit het graf ? Hij heeft i-t"".r-ui aË zi;-
nen met zich en aan zich. Hij komt ali Borg uit het graf ; niót
als een geest, maar met ziel 

"n 
li"h.u-._Nu iï zijn lichïarnmijn

lichaam. 
_Is Zijn lichaam in het graf, dan ookï"f Àt"* Wii,

die des F,Ieele1 zijn, lagen_dus óeds in het gÀt. Éï i.'orrr"
.Borg en doet alles voo-r de Zijnen. Hij gaat -"ih"r, in"het graf,
om hun ook de zekerheid te geven,-dát Hij hen ook Àei'rich.it het graf wedergebracht heeft. Is nu óh.i.trr. opg"rt.rrr,
opgestaan voor u en mij, dan heb ik een zeker onde"iind va'
mijn zalig_e_opstanding. 'W-ant 

er kan niets zekerd""r'r;rr, duny.t.-rjl Koning_voor mij heeft doorgemaakt.
flhrist rs' opsianding -r" ,'rrj een onderpand van mijn zalige
opstanding. Ik zou niet gaarne willen-opstaan, ik ïenschte
228

liever niet geboren te zijn, dan op te staan ter eeuwige ver-
cloemenis. Ik weet, er komt een dag, waarop het heet: Gij
tlooden, staat op en komt ten oordeel! Dan komen wij allen
uit de graven en dan begint het oordeel. Dan begint de schei-
ding van goeden en boozen, dan worden de schapen aan de
rechterhand gezet en de bokken aan de linkerhand. Nu moet
ik weten, of mijn opstanding een zalige opstanding zal zijn.
God heeft het zoo verordend, dat Hij niet alleen de geest wil
zalig hebben, maar dat wij geheel zullen zalig zijn met lichaam
en ziel. Het sterfelijke zal onsterfelijkheid aandoen en het ver-
derfelijke onverderfelijkheid. Het spreekt vanzelf, dat ons
lichaam verheerlijkt wordt, om gelijkvormig te zijn aan het
verheerlijkt lichaam van Christus. De duivel kan het stof eten,
maar geen klauw van Gods volk achterhouden; hij moet allen
weder uitleveren, opdat zij verheerlijkt worden en met alle
engelen Gods eeuwig leven en om Zijn troon zweven, om Hem
te prijzen en het Lam, dat ons ryan al onze zonden gewasschen
lreeft. - Vanwaar weet gij, dat het zoo geschieden zal? Dat
weet gij omdat Christus opgestaan is van de dooden, daar-
om zult ook gij eenmaal zalig uit het graf opstaan. Men
moet echter met Christus vereenigd zijn in het geloof, anders
is alle hoop valsch en de mensch beeldt zich iets in, waarvan
toch niets komt. De Catechismus heeft echter menschen voor
zich, wien het om troost bang is voor hun ziel, menschen dus,
<lie de eenige troost wenschen te bezitten in leven en in ster-
vcn, die gaarne zouden willen zijn, zooals God wil, dat zij
rnoeten zijn. Die bij God aanhouden: Leid mij, ik weet de weg
niet! leer G,j *rj, ik ben zoo onverstandig! Verleen mij Uw ge-
nude, opdat ik niet mijn eigen wil doorzet, maar Uw wil door
rnij gedaan wordt. Deze troost zullen wij dus hebben: - als wij
{rrm en ellendig zijn en toch gaarne gerechtigheid zouden wil-
len hebben, gaarne heilig willen wandelen voor God, niet kun-
ncn en toch moeten, - dat wij de toevlucht nemen tot den
llciland onzer zielen en weten: de duivel zal geen klaur,v van
ons achterhouden en wij zullen, al liggen vrij midden in de
<l<lod, nochtans leven! in Jezus'leven! Amen.
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HIJ DOET EEN DAG I/AT,{ ZEï/EN ZONNET,{
O'{ER O1[S OPGAAN.

YRAAG EN ANTWOORD 4G-49.

l/raa!: Wat verstaat gij daarmede: Opgevaren ten he-
mel?

Antmoord: Dat Christus voor de oogen Zijner jongeren
van de aarde ten hemel is opgeheven, en dat l{ij ons ten
goede daar is, toidat Hif wederkomt, om te oordeelen
de levenden en de dooden.
Vraag: Is dan Christus niet bij ons tot aan hei einde der
wereld, gelijk Hij ons beloofd heeft?
Antmoord: Christus is wearachtig mensch en waarach-
tig God. Naar Zijn menscheliike natuur is Hij niet meer
op aarde, maar naar Ziin Godheid, majesteit, genade en
Geest rvijkt Hij nimmermeer van ons.

Vraag: Maar zoo de menschheid niei overal is waar de

fffTl*uï*ï;ti:ff twee naturen in crrristus niet

Antmoord: Ganschclijk niet; want daar de Godheid door
niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is,' zoo moet volgen, dat zij wel buiten haar aangenomen
menschheid is, en nochtans niettenrin ook in haar is, en
persoonlijk met haar vereenigd blijft.
Yraag,: W'at nut ons de hemelvaart van Christus?
Antruoorcl: Ten eelste, dat Hij in de hemel voor hei
aangezicht Zijns Yaders onze Voorspreker is. Tcn andcre,
dat rvij ons vleesch in de hemel tot een zeker pand
hebben, dat Hij, als het Hoofd, ons, Zi.in lidnraten, ook' tot zich zal nemen. Ten derde, dat Hij ons Zijn Geest
tot een tegenpand zendt, door wicns kracht wi.i zoekcn
dat daarboven is, waar Christus is, zitiende ter rechier-
hand Gods, en niet dat op de aarde is.

Onze dierbare Heere en Heiland bleef na Zijn opstanding nog
veertig dagen op aarde; dat zijn juist even veel dagen, als Hij
in de woestijn heeft doorgebracht, toen Hij met de wilde
dieren was en Hem hongerde, toen IIij den duivel met het

2\O

woord: ,,Er staat geschreven" drie malen sloeg, en de engelen

toát *oá"tt en HËm dienden. Wij vinden het geill ,'veertig"
;;;;"ail de Schrift. Het duidt óen volle en beslissende. tijd
aan voor de uitvoering van Gods raad. Zoo was ook Mozes

"eertig 
dagen en veertiá nachten op de berg Horeb'

wat onze Heere in deze veertig dagen op aarde gedaa-n-heeft,

i. "". ten deele bekend uit de Evangeliën, uit de Handelinge_n

d"" ep"ttelen en uit de eerste Brief van Paulus aan de

Ót"i"t-Uie"s. In het 15de Hoofdstuk schrijft de Apostel: ,,Hij is

""" Ó"tut gezien, daarna van de twaalven' Daarna is Hij ge-

;;;;; lit ol"t, daarna van al de Apolt-elen"' Uit de,Eva'-

;"i*" *"ï"n wij, dat Maria Magdalena Hem het eerst heeÍt

[erien, daarna .ttde"e vrouwen en de beide Emmausgangers'

b;È;"t";*i1, dut Hij in het midden-derdisciPelen stond' en

;"ià;' ,,V"ede"zij ulieáen!". En dat Hij dit acht dagen,later
h;;il.id", tá"" tttt-as ook tegenwoordig wts; verder,dat de

Heere zichzelf. wederom aan de discipelen openbaarde aan

de zee van Tiberias.
ó;ï; """"tigrt" 

dlg qg v-ergaderde onze Heere Zijn discipelen

""-À"g 
À"tï"tt aJ On;ru"""g qp,-ty.9ar ook Gethsémané lag'

á..ï È-i; ,ro veel had gË1e.1e". nï Hij ging toen met hen naar

Bethanië. Aldaar klonlren Zijn laatste woorden: ,'l1et komt u

niet tce, te weten de tijden óf gelegenheden, die de Vader in
Zlj; ;tg"; macht gestËld heeft] máar gij zult ontvangen de

i.J."frlï"t Heilige; Geestes' die over " kàmett zal; en gji zult
Mu;; g;i;li"" Iij", zoo te Jeruzalem als in geheel Judea en

Samaria, en tot aan het uitËrste der aarde. Fn als Eij dit-ge-

;;ïir;á, hi"f uii Zijn har-rden op en zegende Zijl.discipelen'
Éï fr"f ó"t"t i"dá", ïh Hlj hen 

'egende, 
daf. |trl van hen

r"tt"iaa"J"n de Heere werd-opgenomen' daar zij het.zagen' en

"á" 
t""tÉ nam Hern *eg oott ooor hutt oogen' 9n Hii J99r- op

"..r a" hemel. En als Zi; ho" oogen naar de hemel hielden'

i.:^rl.ii ffí heenvoer, ziei, tw-ee m€nnen stonden bij hen' in
*itl" f.f*áing; welkó ook zeiden: Gij Galilésche mannen! wat

stnrrt gij en zíet op naar de-hemel? Deze lezts' die.van u op-

o.i,,.,fiá is in de h"-"1, zal alzoo komen, gelijkerrvijs gij Henr

;;;';;h;-"1 liebt zie.n heenvaren' Toen aanbaden- zij Henr

.,,,-t 
"""a"" 

weder naar Jemzalem met groo{e blijdschap."

ii;;i;;; á; g"r"t i"a""is, voor zoover ivij d.ie ,'it het Woorrl'k,:,t;i. 
"""'"f h"tge"" Christus in rle veertig dagen ttp nnrrltr

u",lonn-hccft. en hàe Hii naar de hcmel is heengevn-rcn'-

ij-'il;;;;;ii.i fnfo.t"s"bcschrijft de hcmclva.rt <lcn Ilcert'.
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op deze wijze.,,De Heere is opgenomen in de hemel en is ge-
zeten aan de Rechterhand Gods". En de Apostel Paulus aldus:
,,God is opgenomen in heerlijkheid" (l Tim. 5 : 16).

Laat ons nu onderzoeken, wat Mozes, de Profeten, de Psalmen
en de Apostelen omtrent de hemelvaart onzes Heeren tot troost
der Gemeente hebben voorzegd en geleerd.
Wat ten eerste de tíjd aangaat, dat Christus ten hemel gevaren
is, namelijk 9p de veertigste dag na Zijn opstanding, en dat Hij
dus veertig dagen op aarde gebleven is, - zoo moet ik u doen
opmerken, dat ,,veertig" een getal is, samengeeteld uit viermaal
tien, - een getal voor ruimte en tijd, een getal dier orde, waar-
il uitgedrukt_wordt, dat, wat de tien geboden aangaat, God de
Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest geíoegdoening
hebben, en dat ook voor den gevallen mensch, die verzoend in
God wordt opgenomen, genoógdoening is aangebracht, zoowel
wat T'isdaad, als wat schuld en straf en de vervulling dezer
geboden aarigaat. Het getal ,,veertig" is een getal ten doode,
zoo Gods raad verworpen, en ten leven, zoo dàze raad erkend
wordt.
Het heeft bij de zondvloed veertig dagen en veertig nachten
geregend, zoodat de zondvloed veertig dagen op dó aarde is
gekomen, om alle vleesch te verderven. Nu lag het zeer zeker
ter vervulling van de voorzegging, ,,dat alle vleesch den Hei-
lend Gods zott zíen",') in Gods raad, die voor alles zijn tijd
heeft, dat onze Heere nog veertig dagen en veertig náchtón
hierbeneden bleef. En het lag in Gods raad dat Hij ináeze veer-
tig dagen en veertig nachten, - een gelijke tijà als welke de
Israëlietische 

-verspieders besteedden om-het land te verspie-
den, - niet alleen verschenen is aan de ons in het Woord-be-
kende discipelen, maar dat Hij zich ook aan alle einden der
aarde zegene_nde bevonden heeft; en dat Hij zich ook levend
heef_t geopenbaard aan hen, die, evenals Zlji ons bekende dis-
cipelen, in zielsnóod en in duisternis en Àchaduw des doods
gezeten waren.
Van Zijn hemelvaart op de veertigste dag, d.i. van Zijn intocht
in h-et Kanaán, dat boven is, hebben wif, wat de tijd aangaat,
een liefelijke voorzegging dáárin, dat in iiet veertigsie laar.-(Cénjaar voor één dag gerekend) Israël in het beloofde land inging.

1) Luk. 1 : 6. Hoogd. vertaling. De Statenbijbel heeft: ,,Alle vleesch zal
de zaligheid Gods zien".
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Yan Zijn hemeloaart zelf hebben wrj brj Mozes allerlei voor-
zeggingen in beelden. Voornamelijk komen de offeranden hier
in aanmerking, die op het altaar verbrand werden. Wij lezen
van het offer van Noach: ,,God rook die liefelijke reuk, en
zeide in Zrlnhart Ik zal de aardbodem niet meer slaan om des
Menschen wil".') De offers op het altaar gingen in vuur op,
zij stegen in de vlammen ten hemel, en zoo nam God het offer
genadig aan en schonk Hij van de hemel Zijn genade, gerech-
tigheid en de Heilige Geest aan Zijn Gemeente. Zoo werd ook
het Offer, dat het tegenbeeld dier offers was, door God op-
genomen. Hij steeg allengskens met de wolken opwaarts, tot-
dat Hij in de lucht verdween en met de oogen niet meer kon
worden gezien. Daarna werd, om der wille van dit offer, de
Heilige Geest van boven nedergezonden.
De offeranden beduidden immers Christus in Zijn lijden, iu
Zijn opstanding en in Zijn opgenomen-worden in heerlijkheid.
En zij beduidden zulks niet alleen, maar naar het Woord en
voor het geloof was Christus het Offer.
Wij hebben daarvan de duidelijkste voorstelling in het Boek
der Richteren, alwaar wij lezen Hoofdstuk t3 z 19,20: ,,Toen
nam Manóach een geitenbokje, en het spijsoffer, en offercle het
op de rotssteen, den Heerc. En Hij (de Engel) handelde won-
derlijk in Zijn doen; en Manóach en zijne huisvrouw zagen
toe. En het geschiedde, dat de vlam van het altaar opvoer naar
de hemel, zoo voer de Engel des Heeren op in de vlam des
altaars. Als Manóach en zijne huisvrouw dat zagerl., zoo vielen
zij op hun aangezichten ter aarde", d.w.z. zij aanbaden den
opvarenden Engel. De Heere nu voer op in Zijn eigen offer,
dat Hij gebracht heeft op Golgotha, en toen Hij opvoer in dit
offer, in een wolk, toen aanbaden Hem de discipelen.
Wanneer wif in de Tabernakel ingaan, ziert wij overal in pro-
fetische beelden ook des Heeren hemelvaart. Niet alleen het
offer, dat voortdurend in een wolk van heldere rook van het
brandofferaltaar opwaarts stijgt, maar ook de reukwolken,
die van het reukaltaar opgaan. Voorts is deze hemelvaart af-
gebeeld in de hemelwaarts gekeerde adelaar in de cherubim.
Bovenal echter daarin, dat de hoogepriester met het bloed der
roode koe op de groote verzoendag inging in het heilige tler
heiligen. Op dit plechtige ingaan van den hoogepriester in het
binnenste heiligdom wijst toch de Apostel Paulus in dc Brief
nan de Hebreën bij elke gelegenheid, als hij spreekt van dc

"l

l) C;en.8 :9í.,,Om dcs Menschen wil", d.i. om Christus wil.
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ingang var. Chrislus in de hemel. Ook is het manna, dat in tle
go,.deo kruik in het heilige der heiligen gebracht werd, 

"-o 
d"

árk, wanneer zij in de tent of op Zionin de tempel werd ge-

bracht, een afschaduwing van deze hemelvaart. Persoonlijke
voorbeelden dezer hemelvaart ziin ook nog Henoch en Elia,
verder Jozef., die uit het gevangenhuis op de troon kwam, en,
uit de kuil getrokken, ter rechterhand van Faraó verhoogd
werd. Zoo ook David, die opgenomen werd, nadat hij veertig
jaren geregeerd had.

Duidelijk uitgesproken profetieën van Christus' hemelvaart
vinden wij in-Ps. 8 : 2: .O Heere, onze Heere! hoe heerlijk is
Uw Naam-op de gansche aarde! Gij, die Uvre Majesteit gesteld
hebt boven de hemelen!" De Naam des Vaders is immers niet
alleen aan de Joden, maar aan alle menscheri op aarde, die aau
den Zoon gegeoett zijn, geopenbaard geworden. En de heeriijk-
heid van áere Naato wordt geprezen van toen aan, dat God
Zijn Majesteit, d.i. Zijn Christus, gesteld heeft boven de heme-
len, d.w.z. den Zoon hooger gemaakt heeft dan de hemelen zijn.
Toen heeft de Vader Hem in de hemel opgenomen, - gelijk de
Apostel betuigt: ,,Hij heeft Hem gesteld over alle tronen, heer-
scÏappijen, overhedin en machten en alles, wat gen-aamcl

*o"dfi.t de hemel, en heeft Hem alles onderdanig gemaakt".
In de 16de Psalm spreekt Christus (Vs. 11): ,,Gij zult À{ij het
pad des levens bekênd maken; verzadiging-der vreugde-is bij
U* aangezicht; liefelijkheden zijn in Uw Rechterhand'
eeuwiglijÈ". Met deze woorden beschrijft de Messias. dat- Hrj
zal opoaren, om deze vreugde te genieten en in deze liefelijk-
heden aan Zijn Rechterhand als de verhoogde Midclela-ar
eeuwig te leven.
In dezólfde zin hebben wij te verstaan de woorden van het 7dc
vers van de 21ste Psalm: ,,Gij zet Hem (Uw Koning, Christu-")
tot zegeningen in eeuwigheid; Gij vervroolijkt -H-em door
vreugde -"t U* aangezicht". En de Gemeente bidt in het
laatsle vers: ,,Verhoog U, Heere! in ÏJw sterkte; zoo zttllen
wij zingen, en LIw *u"ht met psalmen loven". Want clit luidt
ats lil áen Evattgelist Markus: ,,De Heere is opgenomen in dc
hemel, en is gezeten aan de Rechterhand Gods. E1 zii, uitge-
gaan zijnde, predikten overal; en de Heere wrocht mecle, cn
Éevestigde het Woord door teekenen, die daaroP volgden".-Bi.j
Lukas lezen wij in het laatste Hoofdstuk geheel volgens dezc

21ste Psalm; ,,Zij keerden weder met groote blijdschap, --
lovende en dankende God".
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In de 47ste Psalm nu lezen wij: ,,God vaart op met gejuich, de
Heere met geklank der bazuin. Psalmzingt Gode, psalmzingt!
psalmzingt onzen Koning, psalmzingt!" En Ps. 57 z 6,12t ,,Yer-
hef U boven de hemelen, o God! Uw eer zij o-ver de gansche
aarde". - Als Christus zichzelÍ echter niet, als onze sterke
God, boven alle hemelen verhèft, zoo is er voor ons in de
hemelen geen plaats, en als Hrl Zijn Goddelijke en Koninklijke
eer niet verheft over de gansche aarde, zoo gaat de geheele
wereld te gronde. Maar daar Hij wist, dat Hij in de hemel
werd opgenoïnen, en aldaar als de Zijnde en als de sterke God
inging, om alles onder één Hoofd te brengen, d.i. onder de heer-
schappij Zijner genade, wat in de hemel en op aarde was, zoo
juichte Hij, toen Hij opvoer, orr het eeuwige voornemen te vol-
voeren. En daar de gansche hemel dit wist, geleidde die onzen
Koning met geklank der bazuin, en bracht Hem zóó de hemel,
Zijn paleis, binnen.
En zoo juicht dan nu de Gemeente in de 68ste Psalm, zingende
en spelende: ,,Gij zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de ge-
vangenis gevankelijk gevoerd; Gij hebt gayen genomen, om uit
te deelen onder de menschenkinderen".
Van deze hemelvaart, en dat Christus zich gezet heeft ter
Rechterhand des Vaders, profeteert ook Jesaja, als hij door de
Heilige Geest spreekt: ,,Alzoo zegt de Heere: De hemel is Mijn
troon, en de aarde is de voetbank Mijner voeten; waar zou dat
huis zijn, dat gij Mij zoudt bouwen?" Als God tot ons menscherr
van een troon spreekt, dan is het immers van de troon der ge-
nade; op deze heeft Christus zich nedergezet, en daar deze
troon de hemel is, is het openbaar, dat de hemel Hem moest
cpnemen en Hij rius ten hemel zou varen. God is geopenbaard
in het vleesch, Hij is opgenomen in heerlijkheid.
Dat Christus ten hemel zou varen, daarvan profetecrt ook
Jeremia, als hij (Hoofdst. 1O z 21") zegt: ,,En Hij zal tot Mij ge-
raken". God woont in de hemel, al is Hij ook overal tegen-
rvoordig naar Zijn kracht, en zou nu Christus als de Zoon des
rnenschen tot God naderen, dan moest Hij ten hernel varen.
Fln Maleáchi spreekt: ,"U, die Mijn Naam vreest, zal de Zon
rlcr gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn
vlerrgelen". Dat beteekent met andere woorden: Christus,
onze gerechtigheid, hcft zich op van de diepte dezer aarde
an zet zich hoog boven alles in de hemel, en gelijk Hij ons ten
gocde alrlaar is, zoo deelt Hij van daar Zijn Heilige Geest mede
cn cloopt ons met deze Geest en met vunr.
Zacharia zcgt ons in het 14de Hoofdstuk duidelijk, dat Hij van

J

2i5



?
*

de Oliifber g zottopvaren' "84 Z1l^Ygtten"' lezen wij aldaar'

-;ií;ï' ;"" ;ild#'ï;# fiiló.l.lj tber g' die voo r J eru z al em

'"l:ï'Ëri1Ïl*r*"*3'"J"'[lJÍqËï*iffi 
".Ë":6ï,i'ffi :

iïï":.hË;;i;;ï;;2td;;t"" {er'.d'i' Hii stond er nu boven

op, als overwinna;l'ilï'"ït+n:+ ;t iï d""" heerlijkheid

werd Hij oo*"oo,"ï,', b;"Ëá;;h-Íe"lelijke olijfbers werd

echter zoodanig sàtpi"t""'"dat er van die tiid af aan geen

heelen meer te d";'Ë;ï ;-:È-" ;" d"'e ïoód'ch-kerkelijke

oliifbere, welke t"i'ïoïËïïaïà ti"a Coat voor de Heidenen

:;i#;:; i';il"il;;d;", o"'""ogespleten was' lag de stad van

den erooten Koning op-en' op"t o-" de oogin van alle

ellendiee "o 
o""Io"Ë heiderreoi--.open in de dauw des dage-

;;ïà"ï'b""e;;;;se"echtishei.dginq over hen op' en een se-

baande weg leiddeïï;à;:t;JË" i" rt.a heeft-sinds die tijd

tot zich getrokken J# t;h;;;' die niemond tellen kan' een

schare van treurigà;i;;;;'-k"""p"1""' kraam'rouwen en is

Ë;;"r;;'l;;;;;Í;' i"*ora"", "" 
r, d"bbrle er f enis met over -

vloedig "., 
orrg"tiio""l ge"ot ooo' uil" geslachten der aarde'

Want op de ti""dï à;; "" 
"pi'i" 

ttemeliaart is de Heere ge-

komen, en t o*t.JJ"tiÍi" ti:a Ën geeft een milde regen' Yroege

resen en spade tË;;;'Zï;ïi;"is te sterken' die mat is

(Pi. Oe ' to). waïó;ïk*J:á-al ontkwam door het dal Yan

ootmoed, d.w.z. á'd;il;';;tï"t uà"i" deed' naar Azal' d'i'

naar Zion, d" b";;ï;á]'o"d""i"g-" En toen kwam de Heere'

miin God, "t .lt" 
f,ii;;;"t U;oïI""""! terwijl er een groote

'#i:il*.ïl;ï"*trïïàJ 
"ï i" báËrt nederkwam op d e'ij rri gste

dag. Op di" aug'iïïft"tÏ"ttat:te licht van het farizeïsme'

dat toch doiste"'iJïJaJ;";;;hi-"i;t" "" "" 
stroomden frissche

;ï;;; "ir 
j*"'"rem" (Veigel'Zach' r4)'

Laat ons alsnu tot onze troost zien wat ons de Apostelen van

a" tt"-"l""art onzes Heeren leeren'"

Petrus ,"st auuÏí;ï';"i';i -a*a".'H-fdstuk 
van de Hancle-

linsen a"r lpo'i"tï;, á;iil Uá*a Christus heeft moeten ont-

vansen, d'w.2. heefi moet"" op""i"o 
-tot 

d" tijd' dat allcs

weder opg""ichi'ài Ë""i"ra it' ituib; sesproken heeft door

de mond o"', ul Z;""ï;iiË^ï"oi"tÀ' b;'; leert hij ons' dat

Christus tt, oo"""Ë"oË;lli d" h"*"i is'-en dat'God ons door

Hem zegent, d;;;à;têt'"i'tot^oot-Zi:" heilzaam woord

geeft, opdat ""tïá;t-ii"Ïr-afkeere 
;;; ;í" boosheden' en al-

zoo tot *u*ru"niiiJf"[à".ir,-g en tot hetïare geloof komt' En

terwijl Ch"i,t,,i'f.,"?iËï;tË;u* 
"wÀa 

seef"t' ons de predi-
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kins van Zijn Evangelie doet hooren en Zijn Heilige Geest

)ËÏi,,'ïiàuïïulai"ÏíJ"Ï" "t 
is' o.p aardè weer op al r'r'at

God van Zijn Kerk;;i;t*komst in het profetische rvoord

Eesnroken heeft. r r- rr^L. .'t#:""Ï;;"à;;'h;id 
is het de Brief van Paulus aan de Hebreën'

ïàk"ons;itlegt, *"u"to" Ctttltt* ten heTel ge.varen is'

ln hoofdstuk 4 : 1;l;;;; ""s 
de Apostel' dat wij een p;rooter

ils"p;i"r.;;i;bb";;ái" "i"t in een zichibaar heiligdom is in-

Eesaan. mattr tlo,r á;h;;;l;;doorgegaln tulIii is dus-in de

il?""i ïrï ï";"-È ;; ;";;; t *. 
-; 

J 
"., 

d" is ziin N a a m' zo-o m a ak t

Hii dus in de hemeï átj;;;iÈ';'dis "1" 
hun zonden' Dat doet

iiÏ ;:1ïrii-r,'rr;, ;i?,rl ê"-r""Ëtigh"id, 
r-net Zij.n sebed. Hij

a"ï,'iïtïï;J;7;;;;;;ë;i, heeft áe macht en kracht daar-

t*,'i.-.t["f."" .luo alle k"eaturen' en heeft al de gunst en

seneqenheid des vt;;;:,;-à;;ede te bedekken allen' die

ï{H" ;il;';;ï;;;"";; Ë;;ij; É " toen H ij hierbe neden

was, is Hij in uU". "ï"io."ht 
g"*"êtt,. gelijk als rvij' Hij 

.kan 
en

;;ï";;d"ltjá"" n"lm" met oize zwakheid' Zoo mogen en moc-

ten wij ons geheel;;;;;il;;" Ee-T toevertrouwèn' Hij kent

ons door en door,;;;i;;;-"-d' Want geen schepsel is on-

zichtbaar ooo, H"à]'*"* "ff" 
dingen zijá naakt en geopend

voor Zijn oogen, I'dil;;t nlj tïr"t' en Hij zal ons nu als

onze tráuwe Borg wel verzorgen'--.- .

Hoofdstuk 7' :26;;i ir;;i;Ë' "ffij is. hooger dan delemelen

;;;;à!!;:,I"^fi;".""r15"3,"#:tiï":1'*t"ft #,U::"-:Ï:teEen ons z\n en

;"ï;il#i "it a. hemel' moge ons verdoemen' - wanneer

wij ons maar aan d";;; É;;sgBiiester vasthouden' dan hebben

wii seen gevaar t" iï;;l Êl: ft*tt neer macht dan al de

hemólen, en de h;;"ï;;;;J" 'iË."t'aiit 
van Hem' en niet Hij

van de hemelen. ïiË;;r-iï;À-o"d""dánis. tronen, hêerschap-

niien. hooste, dt;Ë"- "L-it 
ft"" ons scÍeiden van de liefde

i;áa.. welÉe is in Christus Jezus-'

i,',;l, id -,r,'k ;,;b ;;ï" 
-Apostel, 

dat Tezus een Hoogepriester

Eeworden is in de"rlË*igfrËia naar deïrdening van Melchize-

i:i., ;ïil litj;i'";;áï"if'1' gnze voorlooper voor ons is

ïË;Ë" i; à"'r,Ë*"i. Ïirt-'êi r"i' opdat wij roor onze zielen

cle toevlucht i" à;h;;l zelf"nemet' o- de voorgestelde hoop

vast te houden. iï;;ÏïËl"i.i-ËáÍát het woordi ,,wie is het,

rlie verdoe*t? ii.;i;d;; hier;'- 4ie ook ter Rechterhantl

Gád. i., die ook voor ons bidt"'
Er ging E"r, ooo"ï''a" ft"^"I in-' en is nu zelf de Wcg' tl<xrr

welke wij binneïffi;;.'ï;1" d" zaak onzcr rc.ltv.artlig-
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making is Hij onze Voorspraak met Zíjn voorbede bij den
Vader. Hij wijst op Zijn offer, houdt dit den Va-der voor, vor-
dert, wat Hij verworven heeft, en is altijd Priester op de troon.
Zoo hebben wrj goede, gegronde hoop, dat onze zaak in de
hemel voorgestaan en goed behartigd wordt; - en deze hoop
is ons een anker der ziel, dat wij door het voorhangsel des
vleesches heen in de hemel der vrije genade werpen.
In Hoofdstuk B zegt de Apostel, dat Christus onze Priester
niet zijn zou, indien Hrj op aa.rde ware. Bijgevolg moet Hij in
de hemel wezen, want Hij treedt aldaar op met een offer, dat
eeuwig geldt, dat niet is naar een vergankelijke wet, maar
naar de eeuwige wil van God. In de hemel is onze zaligheid
alsnu een afgedane zaak, nadat zij eerst voor ons op aarde
verworYen werd.
Vergelijken wij verder Hebr. 9 : i4,34; Eï. 2 : 6.
Dezelfde Apostel Paulus zegt ook in de Brief aan de Colos-
sensen (Hoofdst. 3), dat Christus m booen is, zittencle ter
Rechterhand Gods. En Johannes schrijft, dat, indien iemand
gezondigd heeft, wij Jezus Christus, den Rechtvaardige, heb-
ben tot een Voorspraak bij den Vader.

Op grond van zulke uitspraken leeren en belijden wij dan
ook evenals de kleine kinderen volgens onze Heidelbergsche
Catechismus, Yr. 46 ,"Dat Christus, voor de oogen Zijner dis-
cipelen, van de aarde ten hemel is opgeheven, en dat Hij ons
ten goede dáár is, totdat Hij wederkomt, om te oordeelen de
levenden en de dooden". Wij leeren en belijden, ,,dat Christus
naar Zijn menschelijke natuur niet meer op de aarde is, maar
dat Hij naar Zijn Godheid, Majesteit, genade en Geest nimmer-
meer van ons wijkt". De nuttigheid, die wij van de hemelvaart
van Christus hebben, beschrijven wij met de Catechismus op
r-[e navolgende wijze: ,,Ten eerste is Hij in de hemel voor het
aangezicht van Zijn Vader onze Voorspreker; ten andere heb-
ben wij ons vleesch in de hemel tot een zeker pand, dat l{ij, als
het i{oofd, ons, Zijn lidmaten, ook tot zích zal nemen; ten derde
zend! Hij ons Zijn Geest tot een tegenpancl, door wiens kracht
wij zoeken, wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter
Rechterhand Gods".
Dat Christus voor de oogen Zljner discipelen ten hemel is ge-
varen, staat dáár tot troost van de arme ziel, als zij van den
duivel rvordt aangevochten, of het vrerkelijk waar is, dat
Christus in de hemel werd opgenomen.
Dat Hij ons ten goede dáár is, dient tot liefelijke troost voor de
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bekommerde ziel, als'zij schreeuwt: ,,O Heere! ik word oncler-
drukt, wees Gij mijn Borg". En als het haar gaat voor de
Rechterstoel, gelijk het naar Zach. 3 Jonta ging, dan weet zij
en ervaart zij ook, - of zal het ervaren, als zij om genade
aanhoudt, - wat Christus, als Engel des Heeren, d.i. als door
den Yader gezonden Borg des Verbonds, voor haar doet en
doen zal.
Dat Hij echter alzoo zal wederkomen, Hrj, Jezus, gelijk de
discipelen Hem zagen opvaren, waarborgt ons, dat wij den
.waren 

Jezus aanbidden en den waren Jezus ontvangen, zoo
wij aan dien Jenls gelooven, welke de profetische en apos-
tolische Schrift en leer ons voorhouden. Wij mogen Hem dus
van de hemei verwachten met de wonden in Ziin handen en
in Zijn zijde, in welke wij thans dagelijks genezing hebben
en in welke wij Hem zien en ontvangen in Zlin schoonheid en
in Zijn liefde tot ons kranken en verlorenen.
Ook is het voor degenen, die om de Naarn en het getuigenis
van Christus en om Ziin gerechtigheid worden aangevochten,
een heerlijke troost, dat Hij alzoo zal wederkomen, om te oor-
deelen de leveirden en de dooden. Want zij blijven Hem met
blifrnoedigheid verwachten. Dan zal Hij hun ziel en hun
iichaam van alles verlost hebben, en zii gedenken aan het
woord, dat de Heere gesproken heeft: ,,In het huis Mijns
Vaders zijn vele woningen; Ik ga heen, om u plaats te be-
reiden, en dan kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij
ook zijn moogt, waar Ik ben".
Gij daarentegen, die nog onbekeerd voortleeft en in uw godde-
loósheid vollrardt, gij hebt alle reden om voor deze waarheid te
schrikken, want als Hij komt, dan gaat ook in vervulling het
woord: ,,Zij z:ullen zien, in'welken zij gestoken hebben". - En
IIii zal Zijn vijanden en de vijanden Ziiner bruid in eeuwigheid
YeIWerpen,
Voor Zijn bruid is het echter goed, dat Hij niet meer zichtbaar,
niet meer naar het lichaam hier op aarde is. Want dan zou
zij de Trooster niet van den Vader ontvangen, en van de God-
heid, majesteit en genade van haar Bruidegom zou zij niets
gewaar worden. Maar nu is zij daardoor menigmaal-zoo zalíg,
:zoo zalig, dat zij steeds meer en meer vervuld wordt van het
verlangàn, om ontbonden en van het lichaam dezes doods ver-
lost te ril.r en bij den Heere in te wonen. En z,j draagt n9+ fiere
ootmoed het sieraad, haar geschonken, de onverbrekelijke
gouden keten des heils: ,,Die Hij te voren gekend heeft, - --
,lcren heeft Hij ook verheerlijkt" (Rom. 8 : 29, 30)'

239

I



De Zoon is als oudste broeder heengegaan en heeft de erfenis
in bezit genomen, opdat wij allen, die om Zijnentwil uit genade
tot kinderen zijn aangenomen, als erfgenamen Gods en mede-
erfgenamen van Christus, in het volle bezit der erfenis komen,
als het onze tijd is, dat wij ontslapen. Deze erfenis is zeker,
Hij bewaart haar voor ons, gelijk Paulus gezegd heeft: ,,Ik
ben verzekerd, dat Hij machtig is, mijn pand, bij Hem weg-
gelegd, te bewaren tot die dag" (2 Tim. 1 t l2), d.w.z. het deel,
tlat bij Hem weggelegd is, zal}Iij mij geven.
Overigens is Christus nu veel heerlijker en sterker bij ons en
in ons, dan wanneer Hij nog op aarde ware. Want met Zijn
Godheid houdt Hij het door Hem gebrachte losgeld in on-
eindige waardij bij den Vader. Met Zijn Maiesteit vervult Hij
de ziel, dat zij blijmoedig de zonde en de wereld verachten,
haten en versmaden kan, en beschermt Hij haar tegen hare
vijanden. Met Zijn genade troost Hij haar, zoodat deze haar
genoeg is in haar zwakheid, gelijk geschreven staat: ,,De ge-
nade van onzelo Heere Jezus Christus (zij) met u allen!" En met
Zijn Geest vergadert Hij haar, gelijk een herder zijn schapen,
en troost haar, als zij bidt: ,,Neem Uw Heilige Geest niet van
mij". - Terwijl Hij antwoordt: ,,Hij zal van uw mond niet
wijken, noch van de mond van uw zaad, noch van de mond
van het zaad van uw zaad, zegt de Heere, van nu aan tot in
eeuwigheid toe" (Jes. 59 : 2{).
Aan ieder, die toegedaan wordt tot de Gemeente, die zalig
wordt, den een voor, clen ander na, komt ten goede, dat de
Zoon aldus tot den Vader spreekt: ,,Laat hem in het verderf
niet nederdalen, Ik heb verzoening voor hem gevonden". Want
aan dit gebed hebben wij het te danken, dat de last der zonde
den heilbegeerige van de schouders wordt genomen, en dat de
beenderen genezen en beginnen te groenen bij alle treurigen
te Zion, bij allen, wier beenderen God verbrijzeld heeft.
De woorden: ,,dat wij ons vleesch in de hemel tot een zeker
pand hebben, dat Hij, als het Hoofd, ons, Zijn lidmaten, ook tot
àich zal nenien", - z\jn zoo te verstaan, dat het vleesch van
Christus in de hemel is, en dat wij leden van Zijn lichaam, van
Zijn vleesch en van Zijn beenen zijn. Zoo is dus ons vleesch,
niettegenstaande het zondig en aan de dood onderworpen is en
door de wormen in het graf wordt verteerd, reeds in de hemel
in Hem, niet als zondig vleesch, maar heilig en rein voor Hem
volgens de genadige toerekening van Zijn genoegdoening, en
de toerekening en schenking van Zijn gerechtigheid en lreiliSr-
heid. Want aldaar is Eén voor allen en allen in Eén, en deze
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Eéne zal Zijn gebed volkorren verhoord vinden, niet alleen wat
de Geest, maar ook wat het vleesch, d.i. wat de menschelijke
natuur, alzoo ons lichaam aangaat. - Dit is zijn gebed: ,,Va-
der! Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij
gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschout'en,
die Gij Mij gegeven hebt". Maar nu zal Hij er ook voor zor-
gen, dat dit ons vernederd lichaam verheerlijkt worde, opdat
[et gelijkvormig zij aan Zifn heerlijk lichaam. Wij hebben dus
Zijn-vleesch in de hemel tot een pand, dat wif onzen Verlosser
ui1 dit stof met deze onze oogen zien zullen. Dit laat zich van
ons vleesch niet scheiden.
Tenslotte: ,,dat Hij ons Zijn Geest tot een tegenpand zendt,
door wiens kracht wij zoeken, rvat daarboven is, waar Christus
is, zittende ter Rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is";

- dit toont aan, dat Hij ten hemel gevaren is' cm ons, die hier-
beneden midden in de dood liggen en Yan de dood zijn, daar-
enboven aan allerlei verzoeking, inwendig en uitwendig, zijn
blootgesteld, van uit Zijn hemel door Zijn heerlijkheid, d.i.-door
Zijn Geest,levend en heilig te maken en ons van de wereld en
vàn alle onrein}eid af te zonderen. - Ifet toont aan dat Hij er
steeds op uit iso ons te verzekeren, dat wij. verlo-st van al het
booze, Fi"- 

""rr*aal 
werkelijk zullen gelijk zijn, daar wij Hem

zien zullen, gelijk Hij is.

Ook is het ontroerend en vertroostend, de woorden ,,pêrd"
en tegenpand" vaR onze Catechismus te overwegen. In dc
liefde kent men pand en tegenpand. De Heere neemt van ons

tot pand in de Ëemel medè ons vleesch, want dat heeft Hij
immiers zelf aangenomen' en daarmede voer l{rj -ten--hemel.
Zoo verschaft Hij zíchzelf. daardoor de zekerheid, dat Hij ons,

die Hem door deí Vader gegeven zijn, ook bij zich zal krijgen'
Zoo neemt Hij tot pand, wát wij hebben e1-w-at lvij 3rjn' d'i'
,,vleesch". Daárentègen geeft Hij ons, wat Hij-heeffl d.i. ,,Zij-n
Óeest", en verzeke"*t ooi daardoor hierbeneden, dat yij de

Zijnen-zíjn, terwijl Zijn Geest -met onz-e geest getuigt, dat-wij
kiod""en Gods zijn. i{ij verzekert zichzelf en ons door deze

Geest, dat Hij hetïerk, dat Hij in ons b-egonnen heeft, ook zal
volvoeren en voleindigen tot bp Zijn dag, en ons, door alles

heen brengen en over alles heèn dragen zal- i" 49. eeuwige
heerlijkheiá. Ott., die in onszelf niets dan ,,vleesch" zijn, en
alleeri ,,Geest" zijn door deze ruiling der liefdepanden, welke
oo""-"n-*"êr-ruiÍ alleen van Hem is uitgegaan en door Hem
verricht!
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Gij hebt in korte trekken vernomen, welke de troost is, die wij
ontvangen in de hemelvaart van onzen I{eere. Geve Zijn ge-
nade u bij aanvang of voortgang een waarachtig verlangen
naar Hem, naar Z[in toekomst en de openbaring van Zijn heer-
lijkheid. Laat ons echter wel ter harte nemen, dat de twee
engelen, die als getuigen des hemels bij de Apostelen stonden,
tot hen gezegd hebben: ,,Wat staat gij en ziet op naar de
hemel?" Want opdat wij een goed vertrouwen op Hem hebben
tegen de tijd van Zijn wederkomst, als ook een hartelijk ver-
langen naar Hem, moeten wij indachtig blijven en ons daar-
onder buigen, dat wij vleesch zijn. Yerder moeten wij in het
voor ons geopende heilige der heiligen ingaan, aldaar op de Ark
des verbonds zien, en dankbaar erkennen, hoe Hij, onze groote
God en Zaligmaker, in het vleesch geopenbaard werd. Hoe Hij
ons vleesch en bloed volkomen deelachtig is geweest, hoe Hij
daarin zonder zonde de volkomen gehoorzaamheid heeft
aangebracht, ons in zich volmaakt heeft en daarna met ons
vleesch ten hemel is gevaren. 2ó6, met ons vleesch, en niet als
Geest, komt Hij eenmaal weder, om ons, die Hem met ver-
trouwen des harten aankleven, tot zich te nemen. Hij brengt
ons vleesch mede, zoo als Hii het in zich gerechtvaardigd en
geheiligd heeft en heiligt. Hii brengt geen zonde mede, zonde
zal Hij ook bij de Zijnen niet zoeken, ma&r hen vóór zich roe-
pen als de gezegenden Zijns Vaders, opdat zii beërven wat hun
bereid is van de grondlegging der wereld.
Onze lieve Heere en Heiland is tot den Yader gegaan, gelijk
Hij gezegd heeft, opdat.ook wii, die de toevlucht tot Hem ge-
nomen hebben, door Hem tot den Vader gaan. Daarom kan van
ons bij ons ontslapen naar waarheid gezegd worden: ,,Hij is tot
den Vader gegaan". Onze Heere is niet meer in de wereld;
heffen wij dus onze harten hemelwaarts, opdat het van ons
waar zij, wat de Apostel betuigt: ,,Onze handel en wandel is
in de hemel; wti zijn hemelburgers".
De Heere geve u een diep gevoeld heimwee naar het heerlijk
vaderland, waar de bergen der specerijen zijn, en waar wij
eten van de boom des levens en drinken uit de kristallijne
stroom, voortkomende uit de troon van God en van het Lam.
Daarboven in de hemel is Jezus! En geen zonde, geen dood,
geen tranen zijn daarboven. In de hemel is Jezus, boven
in de derde hemel, in het Paradijs, met allen die het moorde-
naarsgeloof bewaard hebben. Onze geliefden, die in den Heere
zijn ontslapen, zijn daar om Hem heen, zingen en spelen,
juichen en zijn vroolijk in Zijn tegenwoordigheid, slaan de
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harpen aan en wachten op ons, die ngg voleindigd moeten
wo"-deo. Maran-Atha! Indien iemand den Heere Jezus niet
liefheeft, die zij een vervloeking! Maran-Atha! De hoofden om-
hoog, gij, die door duivel, 'Wet en wereld ver-oordeeld- zlit, en
ttuu" d-e hemel ziet, of de regen voor u niet haast zal neder-
dalen. De Heere, die, terwijl Hij Zijn discipelen zegende, in
heerlijkheid werd opgenomen, hebbe u gezegend met een ge-
nadigà regen, met eèn Pinksterfeest, waarop gij juicht e-n ge;
druiJch maakt en vol wordt als het bekken aan het altaar!
(Zach.9 z t5). Laat ons Ziin smaadheid dragen, volhardgn r,r'!j

bij Zijn Naam, volharden wii, terwijl lvij^on-s in het vleesch
bóvinden, volharden wij bij het geloof: God opgenoTen in
heerlijkheid. En - waa" bleef deze, wqqr gene br-oedor, -
deze, gene zuster, die niet meerin ons qtidden gevonde't wordt
en ináen Heere ontsliep?.... O, houdt vast aan genade, aan
gerechtigheid, en het antwoord zal ooL voor mii, voor u zijn:
Hil, "ij - werd opgenomen in heerlijkheidt Amen.
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