
GOD VAART OP MET GEJAICH,

VRAAG EN ANTWOORD 46_49.

Vraag: ïÍat verstaat gij daarmede: Opgevareu ten hemel?
Antrooord: Dat Christus voor de oogen Zijner jongeren
van de aarde ten hemel is opgehevenl en aát gii ons ten
goede-daar is, totdat Hij wedórkomt, om te ooráeelen cle
levenden en de dooden.
Vraag: Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der
wereld, gelijk Hii ons beloofd- heeft?
Antroooyd: Christus is waarachtig mensch en waarachtig
God. Naar Zijn menschelijke--nat-uur is Hi; niet meer op
aarde, maar--naar Zijn Godheid, majestèit, genade en
Geest wijkt Hij nimmermeer van orls,
Vraag: Maar zoo de menschheid niet overal is waar de
Godheid is, worden dan de lwee naturen in Christrrs niet
van elkander gescheiden?
Anhooord:- Ganschelijk niet; want dewijl de Godheicl
door niets kau ingesloten word-en 

"r, 
oo"rui tegenwoordig

is, zoo moet volgen, dat zij wel buiten huu. uïrr!"rro^"r,
menscnheld rs, en nochtans njettemin ook in haar is, en
persoonlijk met haar vereenigd blijft.

. Vraag: Wat nut ons de hemelvaart van Christus?
Antru-oord: Ten eerste, dai Hrj in de hemel voor het aan_
gezicht Zijns Vaders onze Vodrspreker is. Ten anJere, datwij 

_o-ns vleesch in de hemel tot een zeker pand hebben,
dar Hij, als het Hoofd, ons, Ziju lidmaren,;k i; ii"h 

"uinemen. Ten derde, dat Hrj ons Zijn Geest tot een tegen_
pand zendt, door vriens kracht wij zoeken dat daarboven
is, waar Christus is, zittende ter rechterharrd Coá., 

"r,niet dat op de aarde is.

Op Hemelvaertsdag wo_r_de_n w_rj bepaald bij de waarheid, dat
onze dierbare Heere e''.Heiland-Jezirs Ctrrisïus-teeit, à.iïii: i,
opgen_omen in de hemel en daar gezeten is aan d" R""iiieÀu"dyan_ God, den almachtigen Vaier, totdat Hij """-ár"" ,.fwederkomen, om te oordeelen de levend"., 

"ri d; A";J;;, ""de verloste zielen i-n Z.rj.l zalige_heerlijkh;id ,dl"È""s";.
Fen kostelijk-e waarheiá is dat"! Zil roept ons toe: Het hart naar
boven! Laat los de schat, die ver[ant àtiit ir, "" ""-"-i.." a"
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schat, die in de hemel is. Versnaadt al het vergankelijke en al
het zichtbare en aardsche, en gelooft in het blijvende, het
eeuwige, dat in de hemel bereid is voor 's Heeren volk. Die
van de aarde zijn, zíjn aardschgezind. Maar die den Heere heb-
ben gevonden als hun eenig Heil, hebben afgelegd al wat in
het hart is, al wat hen wil vastbinclen aan het aardsche en ver-
gankelijke. De arme mensch gelooft alleen, wat voor oogen is.
Hij jaagt alleen na, wat oogen en zinnen waarnemen. Maar de
voor God arme hebbe afgelegd dit jagen en streven, en hebbe
voor de oogen zijns harten Dien, die niet gezien wordt, maar
rlie is en leeft, en ons ziet en kent, die de sleutelen heeft van
hel en dood, wien alle macht gegeven is in hemel en op aarde,
en die gebiedt den rechtvaardigen te prediken, dat zij het goed
zullen hebben.
l)eze waarheid van Christus'hemelvaart willen wii eens wat
meer van nabij beschouwen en zien, wat daarvan in de Boeken
van Mozes en die der Profeten is voorzegd, en wat wij dien-
aangaande bericht vinden bij de Apostelen en Evangelisten.
Vervolgens overdenken wij het geloofsartikel ,,opgevaren ten
hemel", en overwegen het groote gewicht daarvan en de troost,
die ons uit Christus'hemelvaart toekomt.
Adam werd uit het paradijs verdreven, nadat hij bekleed was
met de gerechtigheid van Christus. Nadat hij de belofte van
den Christus had ontvangen, dat het Zaad der vrouw de kop
der slang zou vermorzelen, en God zelf hem had bekleed met
rle mantel der gerechtigheid, toen Hij hem rokken van vellen
auntrok, moest het met hem de ellende in. En toch noemde hij
Eva een moeder aller levenden. Daar nu hierbeneden immer
nood en ellende is en een gestadige dood heerscht, en toch Eva
cen moeder aller levenden is, kan hier niet worden gedacht
oon een aardsch leven, - want daar heerscht de dood, - maar
o&n een leven in de hemel. Als van het Vrouwezaad gezegd
wordt: ,,Het zal de kop der slang vermorzelen", dan staat ÍIij
op van de dooden en vaart ten hemel, en de moeder aller le-
venden met Hem.
ln de geschiedenis van Noach lezen wij (Gen.8 :21): ,,En de
I Ícere rook dien liefelijken reuk, en de Heere zeide in Zijn
hort: [k zal voortaan den aardbodem niet meer vervloeken our
rlcs Menschen wil". Zoo voer dus het offer op tot God, en FIij
rrxrk de reuk van dit zoenoffer, dat Hem welbehaaglijk en
rrnngenaem was; en dit predikt ons de hemelvaart van onzen
llccre Jezus Christus.
Áls de hoogepriester op de tiende der maand Tinri met hct
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bloed ingaat in het heilige der heiligen, door het voorhangsel
heen, om aldaar verzoening te doen voor het volk, dan is dat
een afschaduwing van de hemelvaart van Christus, die door
!'et voorhangsel van Z{in eigen vleesch heen met Ziin bloed de
hemelen is ingegaan en daar een eeuwige verzoening heeft ge-
vonden.
Als Salomo met het oog op de vijanden tot den Heere roept:
,,En nu, Heere God! maak U op tot Uw rust, Gij en de ark
Uwer kracht!" - wat anders schaduwt dit af dan Christus'
hemelvaart? Zoo bracht ook David de ark op naar Jeruzalem,
en Salomo bracht haar van de berg Davids in het huis, dat hij
den Heere gebouwd had. - En van deze hemelvaart is ook
Henoch een schaduwbeeld, ook Elia, ioen hij in een vurige
wagen met vurige paarden ten hemel voer.
Onder het Oude Verbond reeds heeft de Engel des Heeren
steeds te kennen gegeven, dat Hij ten hemel zou varen. Dat
vindel wij duidelijk biiv. Richt. 6 z 19 v.v. Daar lezen wij:
,,En Gideon ging in, en bereidde een geitenbokje", dat was
voor de zonde, ,,en ongezuurde koeken van een efa meel", dat
waren tien gomers, dus voor de overtreding van alle Tien Ge-
boden Gods, tot heiliging tegen de onreinheid. ,,Het vleesch" -van den geitenbok - ,,leide hij in een korf, en bracht het tot
Hem uit", n.l. tot Gods Engel.
,,En de Engel Gods" - d.i. Christus - ,,zeide tot hem: neem
het vleesch en de ongezuurde koeken, en leg ze op dien steen-
rots", - dus op den vasten en onwankelbaren grond van de
eeuwigg genade en liefde Gods, - ,,er giet het sop uit", _-
namelijk over het vleeseh, zoodat het oogenschijnlijk bedorven
was, ten minste z6ó loebereid, dat het onmogeliik kon branden
en dus de reuk van het offer niet ten hemel kon stijgen. Doch
Gideon zeide niet: ,,Dat gaat niet aan, zoo kan het niet bran-
den!" maar ,,hij deed alzoo", staat er.
,,En de Engel des Heeren", d.i. Christus, ,,stak het uiterste van
den staf uit, die inZijnhand was", - de staf is het beeld van
den voor de Zijnen verworven Geest der genade, - ,,€rI roerde
het vleesch en de ongezuurde koeken aan; toen ging er vuur
op" - het vuur van toorn, het vuur van eeuwige liefde, van
eeuwige genade en goedgunstigheid - ,,uit de rots", - het
beeld van de eeuwige grond van Gods erbarming - ,,en
verteerde" - niet Gideon, niet het zondige volk, maar - ,,het
vleesch en de ongezuurde koeken", d.i. Christus, die voor ons
-werd tot zonde en onreinheid. ,,En de Engel des Heeren be-
kwam uit zijn oogen".
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Hij ging in cle rook en in de reuk oan het off er op tot God, om
af-tà bàelden, dat Christus is in deze reuk en in het offer, dat
tot God opstijgt.
Hetzelfde vinden wij wederom Richt. Li : L5 v.v. Hier lezen
wij: ,,Toen zeide Mánoach", de vader van Simson, ,,tot den
Engel des Heeren", d.i. tot Christus -: ,,Laat ons U toc\ op-
houden, en een geitenbokje voor Uw Aangelich-i bereiden".
FIij wist niet, wién hij voor zich had. Hij- u'ilde Christus een
gaïe toebrengen, wildà Hemzelf een offer blgngen- en verstond
niet, dat dezó Engel zelf. het O{fer was. o,Maar de, Engel des
Fleeren zeide tot Manoach: Indien gri Mri zult ophouden, Ik
zal van uw brood niet eten; en indien gij een brandoffer zult
doen", d.i. alles in vlammen laten opgaan eL zoo belijden, dat
alles genade is, ,,dat zult gij den Heere offeren", den trogwen
Verbàndsgod, die is en die was en die zijn zal, den God van
alle genaáe, die niet laat varen de werken Ztlner hanclen.

,,Want Manoach wist niet, dat het een Engel des Heeren'was",
dat het Christus was, hij dacht slechts een mensch voor zich te
hebben.
,,En Manoach zeide tot den Engel des Heeren: Wat is Uw
n&am, opdat wlj U vereeren' wanneer Uw woord zal komen",
namelijË dat mijn onvruchtbare vrouw een zoon zal hebben.

,,En dè Engel des Heeren zeide tot hem: \Vaarom vraagt gii
dus naar Mijn Naam? Die is toch wonderlijk". 'Wa-nt het is een
Naam, die verheerlijkt wordt te midden van den dood, te mid-
den van onmogelijÉheid en ondergang, looda-t gij allen zult
bekennen: Het is van den Heere geschied, en het is een won-
der in onze oogen. ,,Toen nam Manoach een geitenbokje",
voor de zonde, ,,en het spijsoffet", voor de onreinheid, ,,en
offerde het op den rotssteen", - op de grond va-n-eeuwige
genade 

"tt 
ootfe"-ing, - ,,den Heere. E-n Hrj handelde won-

àcrlijk inZlin doen. En Manoach en zijn-huisvrouw zagen toe'

Iin het g"."iti"dd", als de vlam van het altaar pPvoer naar den
lrcmel, íoo oon de Engel des Heeren op in de olam des allaars",
Zrxr liet Christus het hun in een beeld zien, dat Hij in de vlam
rles altaars, in de reuk van het offer opvo€r tot God, om daar
voor Zijn troon te vinden genade en ontferming voor een door
vi.janden onderdrukt volk.
Zoo gaat het de gansche Schrift door. Vooral de drie volgende

lrlnoËen dieneníel in gedachtenis te worden -geh-ouden'
l's.47 : 2 v.v.: ,,Al gtj volken!" - niet enkel de Joden, manr
allc volken of Heide-Ën, allen, die zich bevinden in de macht
tlt:s <luivels en met banden der zonde gebonden zijn; ik ver-
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kondig u een Rijk van vrijheid en verlossing! - ,,klapt in de
hand". Prijst God niet alleen met mond en lippen, maai met al
uw doen, met al uw geloof, - ,,juicht Gode", trots duivel en
hel, die u den mond willen stoppen, ,,met een stem van vreug-
degezang", ofschoon'Wet en geweten u aanklagen. ,,Want de
Heere", d.i. Christus, ,,de Allerhoogste", Hij is hoog verheven,
toen Hij opgevaren is ten hemel, en heeft een Naam ontvangen,
die boven alle namen is, opdat in Zijn Naam zich zou buigen
alle knie.
En Hij is verschenen wonderbaar, vreeselijk, heerlijk, een groot
Koning van genade, gerechtigheid, vrede. Hij heeft alles in
Zijn hand, Hij is ,,een groot Koning over de gansche aarde, Hij
brengt de volken onder ons". Zoo wij getuigen van Zijn genade
en ontferming. Wij zullen hen overwinnen door de prediking
van Zijn Evangelie. Maar de natiën, de huichelaars, die tegen-
streven, zullen onder onze voeten gebracht worden, zooals de
Heere zelf de slang onder Zijn voeten heeft gebracht.
,,Hij verkiest", met eeuwige verkiezing en genade, ,,voor ons
onze erfenis". Hrj, de rijke God, die ons niet noodig heeft, Hij
heeft er een vermaak in, een erfdeel te bezitten, dat Hij lief-
heeft. Hij verkiest ons tot Zijn erfdeel, ,,de heerlijkheid van
Jakob, dien Hij heeft liefgehad. ,,Sela", d.i. nog eens! en nog
eens! - Groot is de verborgenheid: God is geopenbaard in
vleesch; maar de verborgenheid is geopenbaard en gepredikt:
,,God vaart op met gejuich". Hij heeft het verworven, dat
Adam en al zijn kinderen, die in den Heere zijn, ook opvaren
met gejuich, als zij eenmaal bevrijd worden van het lichaam
dezes doods. Hij heeft de hemel verworven. Hij vaart ten
hemel voor de Zijnen, Hij, de Heere, die is en die was en die
zijn zal, de Vader der eeuwigheid vaart op ,,met geklank der
bazuin". De millioenen engelen omringen Hem, en blazen op
de bazuin, omdat hun Heere, die aan het krtris heeft gehangen,
weêr in de hemel komt en zich aan de Rechterhand GodJ op
Zijn troon zet als Hoogepriester en Koning.
Evenzoo vinden wij het in het gebed Ps.57 : 8 v.v.: ,,Mijn hart_Lvenzoo vrnden wrJ het tn het gebed Ys. r7 : I v.v.: ,,Mr;n hart
is bereid, o God! Mijn hart is bereid; Ik zal zingen en psalm-
zingen". Want de hemelen zijn Mij ontsloten en de hel is toe-
gesloten en verzegeld, en krijgt l\{ij nimmer in haar macht.
,,Waak op, Mijn eer!" waak op, Mijn tong, om 's Heeren lof te
verkondigen, ,,waak op, gij luit en harp!" want de Heere helpt
de armen en ellendigen zeer wonderbaar! ,,Ik zal in den dage-
raad opwaken. Ik zal U loven onder de volken, o Heere", fk
zal hun het Evangelie van Uw genade verkondigen. ,,Ik zal U
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psalmzingen onder de natiën", o-ndel de zondaren, die Gij
ierlost. JWant Uw goedertierenheid is groot tot aan de
hemelen';, - waaruou ik henengaan, om de hemel, om de
goedertierenheid Gods niet over mij te hebben? Allerwegen
itrekt zlj zich uit, - ,,en IJwe waarheid" - Uwe tr-ou1Y, de be-
trouwbaarheid van Uw getuigenis - ,,tot aan de bovenste
wolken. Verhef U booen de hemelen, o Godl Uw eer zij over
de gansche aarde". En als God zich boven de hemelen verheft,
dariregent het hierbeneden enkel goedertierenheid en genade.
En zoo lezen wij wederom Ps. 68 : 18: ,,Gods rDagenen z-iin

tmeemaal tien íuizend, de duizenden' oerdubbeld". Voor het
oog vaart Hrj op in een wolk, in r,r'aarheid echter was Hij om-
ringd door vóle-duizenden wagenen. Gods engelenscharen wa-

""rr'h"t, 
die zich om Hem veràmelden, Hem omringden en de

wolkenwageu vormden, waarop Hij ten henel voer. ,,Gods
lio t*""*.al tien driizenà, de duizenden verdub-wagenen zrJlr tweemaal llen oulzenq,

belá. De Heere is onder hen, een Sinaï in heiligheid!" Zii zagen,
nu Hij ten Hemel voer, alles aan Hem vervuld, wat zij eens in
een beeld op Sinaï hadden gezien.
,,Gíj zijt opg"oar"o in de hoogte",-hoog bove-n alle-hemelen,

-uóhtóo, Lée"schtppijen er. krachten, - ,,Gii hebt- de ge-

oangenii geoanketijic-geooerd", - in de hemel. Zoo kan dus
nieÀand Àeer in dó gevangenis blijven, neen! in de stad Gods
ziin allen vriieeboren kinderen. ,,Gii hebt SaDen genonten"....,
dát ir de'geoáde des Heiligen Geestes, gelijk de Heere zegt:

,,Indien dJn gij, die boos zijt, weet uw kiryler-en goed-e- gaven
i" g"o"o, hoeveel te meer zal de hemelsche Vader den Heiligen
Geést geven dengenen, die Hem bidden?" -
,,Gij h;bt galren !"oo*"lr, om uit te deelen", niet onder heili-
gen, niet old"" eágelen, maat ,,onder de menschen", - ouder
àulken, die van zichzelf. belijden, dat zij menschen z1in, en zich
verwonderen, dat zij als mènschen een genadige God vinden.
,,Ja, ook de rcederhoorigen" , ook onder hen, die tot dusver- nietr
wilden weten van den H"""e enZiingenade; naar Gij zult hen
overwinnen met de macht Uwer liefde, Gii wilt daar blijven,
Gij wilt bij hen zijn al de dagen tot aan de voleinding der wo-
reld, - bij dit arme volk.
Wat nu Ëetreft de Evangelisten en Apoetelen, zotl lt'lrrijft
Markus aaugaande ChrisÍus' hemelvaart aldur: ,,Ds llours
dan, nadat ítti tot hen gesproken had, iE oplonomsn -in 

don
hemel, en is-gezeten aán-de Rechterhand Godr" (lftxlfdlt.
16 : 19). Men iroet dit echter niet zóó verstoan' alrof hler llo'
doeld wordt het gesprek, dat Hij aan tafel mot Zijn jongeren
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had gehouden (Ys. 14), want de Evangelisten kunnen niet alles
zoo uitvoerig behandelen, zij moeten kort zijn. Er is nog veel
gebeurd en ook nog veel gesproken tusschen dat gesprek aan
tafel en dit laatste gesprek, dat de Heere Jezus met Zijn dis-
cipelen hield. Het wil zeggeni Hij werd opgenomen, terwijl Hij
met hen sprak, als een vriendelijk en liefhebbend leermeester,
die niet kan nalaten met zijn kinderen te spreken, zoolang hij
ze lnog bij zich heeft, en hun alles te zegger', eer hij weggaat,
opdat zij het toch goed zullen onthouden. En terwijl Hij nog
met hen spreekt, komt er een wolk, d.w.z. de duizendmaal
duizend engelen komen en heffen Hem op, dragen Hem de
hemel binnen, waar Hij zich zet ter Rechterhand Gods.
Lukas verhaalt in zijn Evangelie (Hoofdst. 24 : 50 v.v.): ,,En
Híj leidde hen buiten tot aan Bethanië", d.i. twee duizend
schreden of een Sabbatsreize van Jeruzalem. Hier had de
Heere veel geleden, veel geworsteld, gestreden. Maar dat is
juist Gods wijze van doen: de Zijnen daar, waar zij door duivel
en wereld door het slijk gehaald zijn, weêr tot eere te brenge,n,

- dat wordt door de geschiedenis van alle tijden bewaarheid.
Hier had de Heere onuitsprekelijk veel geleden en met de dood
geworsteld. Hier werd ook de weggaande bok losgelaten en de
asch der roode vaars verzameld en weggelegd.
Hier, op de Olijfberg, voer Hij nu ook ten hemel.
Hij leidde hen dus buiten tot aan Bethanië, en nadat Hij nog
veel met hen gesproken had, hief Hij Zijn. handen op. Want Hij
wist, dat wereld en duivel hen op alle mogelijke wijzen ver-
zoeken en vijandig bejegenen zouden. Maar Hij wist ook, r,r'ie
Hij uitverkoren had, en dat zij's Vaders kinderen waren. Daar-
om hief Hij Zijn handen op en zegende h.en. Toen was de tijd,
de ure gekomen, dat de duizendmaal duizend engelen zouden
komen, om Hem op te nemen in hun wagen, opdat de zegen,
waarmeê Hij de Zijnen zegenl, op aarde zou blijven, een
eeuwige zegeln zolu zijn van onzen Hoogepriester en Koning.
Daarom zegt Lukas verder: ,,En het geschiedde, als - d.i. ter.
wrjl - Hij hen zegende, dat Hij oan hen scheidde en merd op-
genornen ín den hemel", zoodat Hij dus zegenend van herr
scheidde. En de jongeren deden als Manoach en zijn vrouw,
,,zij aanbaden Hem, en keerden rceder naar Jeruzalern", --
hoe? met groote droefheid? - neen, ,,met groote blijdschap".
Wat maakt hen dan zoo blijde, daar toch hun Heere en Hoofd
van hen weggegaan is? Dat doet de zegen, waarmeê Hij hen
gezegend had!
In de Handelingen der Apostelen verhaalt Lukas ons de hemel-
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vaart van Christus nog uitvoeriger. Hier lezen wij (Hoofdst.
1 : 9 v.v.): ,pn als Hij dit gezegd had, roerd Hij opgenomen,
daar zij het zagen". De discipelen hebben het dus met hun
oogen gezien, waarom onze Catechismus ook zegt: ,,dat Chris-
tus uoor de oogen Zijner jongeren van de aarde ten hemel is
opgeheven". ,,En een molk nam Hem meg oan hun oogen. En
alzoo zij hun oogen naar den hemel hielden, terrotjl Hij heen-
ooer, ziet, tmee mannen", d..i. twee engelen in de gedaante van
mannen, ,,stonden bij hen, in roiíte kleeding,"
Het wit is de kleur der gerechtigheid, der onschuld, der over-
winning, behaald op de dood, waarbij men door de dood heen-
gaat en zich niet alleen aan de dood ontworstelt, maar hem
ook overwint, zoodat men voortaan over hem heerscht. -,,Twee mannen stonden bii hen, in witte kleeding, roelke oole
zeiden".... ,,Ook"? wie heeft het dan te voren gezegd?
De Geest Gods had het te voren gezegd, en zíj hadden het
immers met hun eigene oogen gezien, dat Hij ten hemel was
gevaren. ,,Gíj Galileesche fitannen", - zij zeiden niet: ,,Gii
hoogwelgeborene, gij heilige mannen". Dat zou hun niets ge-
holpen hebben; neen, zij moesten de troost hebben, dat, daar
hun Heere in de hemel is, zij ook in de hemel bekend ziin als
Galileesche mannen, menschen uit het duistere, het zondige
land. ,,Mijn vader was een bedorven Syriër."
,,Gij Galileesche mannen, - deze Jezus, die oan u opg,enornen
is in den hemel", die tot dusverre met u was als een menscb
onder u menschen, ,,zal alzoo komen, gelijkerroijs gij IIem naar
den hemel hebt zien heenoaren", d.i. met het verheerlijkte
lichaam, met hetzelfde lichaam, waarmeê Hij opgenomen is ten
hemel. En daarom betuigt ook Petrus, Hand. 2 :34-36: ,,Want
Daoid is niet opgeDaren i,n de hentelen; maar hij zegt: Dei
Heere", - d.i. God de Vader, - ,,heeft gesproken tot mijn
Heere" - d.i. tot God den Zoon, tot Christus --: ,,Zit aan Mijn
Rechterhand, totdat lk Um oijanden zal gezet hebben tot een
ooetbank Uroer ooeten. Zoo roete dan zekerlijk het ganscha
huis lsraëIs, dat God dezen Jezus, dien gij gekruist hebt, tot
een Heere en Chrístus gemaakt heeft", - tot den hoogsten
Profeet en Leeraar, den eenigen Hoogepriester en eeuwigen
Koning.
En nu lezen wij Ef. 5 : 7 v.v.: ,,Maar aan elkeen oan ons is de
genade gegeoen, naar de maat der gaDe Dan Christus, Daarom
zegt Hij" - in de 68ste Psalm -: ,,Als Hij opgeoaren ís in de
hoogle, heeft Hij de geoangenis $eoangengenomen, en heeft
den menschen gaoen gegeDen, Nu dit: Hij is opgeDaren; rcat ic
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het, dan dat Hij ook eerst is nedergedaald in de nederste dee-
len der aarde?"
Dit laatste is een lrebreeuwsche spreekwijze en wil zeggen,
dat Hij zich op het allerdiepst vernedert heeft en als een
kindeke heeft gelegen in de schoot der moeder, naar Ps.
I39 : t5:,,Mrjn gebeente was voor U niet verholen, als ik in het
verborgene gemaakt ben, en als een borduursel gewrocht ben,
in de nederste deelen der aarde". Nu 'r,r'ordt echter een kind
niet gevormd ,,in de nederste deelen der aarde", maar dit is
een dichterlijke spreekwijze voor: onder het hart der moeder.
Zoo is Hij dus nedergedaald, heeft zich in de allerdiepste smaad
begeven, toen Hij in ons vleesch kwam, en heeft zoo al onze
schuld en zonde op zich genomen en is zonde en vloek ge-
worden voor hemel en hel. ,,Die nedergedaald is, is dezelfde
ook, die opgeoaren is oerre booen al de hemelen", - waartoe?

- ,,opdat Hij alle dingen oeroullen zou",
En Ef. 9 : 5 en 6z ,,Toen rcij dood roaren door de misdaden,
heeft God ons leoend gemaakt met Christus; (uit genade zijt
gij zalíg geroorden); en heeft ons rnede opgemelct, en heeft ons
mede gezet in den hemel, in Chrístus JezLLs" , zoodat wij dus in
onzen Heere en Heiland, in ons overwinnend HooÍd, als Zijn
leden reeds meê ten hemel gevaren zijn.
In de Brief aan de Hebreën nu zegt Paulus, dat de Heere Jezus
Christus in de hemel ingegaan is met Zijn bloed, niet in het
heiligdom op aarde, en ons een gewisse, eeuwige verzoening
heeft verworven, ons tot grooten troost, wat zoo schoon err zoo
duidellik uitgedrukt wordt door de Catechismus in Vr. en
antw. 46: ,;Wat oerstaat gii daarmede: opgeoaren ten h.emel?

- Dat Christus ooor de oogen Zijner jongeren oan de aarde
ten hemel is opgeheosn", -Hij is dus niet verdwenen, ook is Zijn lichaam niet alomtegen-
woordig geworden, maar werkelijk van één bepaalde plaats
op aarde opgevaren naar een andere bepaalde plaats, d.i. naar
de hemel, opdat wij het voor waar en zeker houden, dat onze
Heere Jezus Christus met hetzelfde lichaam, dat Hij hier op
aarde had, met het verheerlijkte lichaam, in de hemel daar-
boven is gezeten, ,en dat Hij ons ten goede daar is", d.i. tot
ons heil, tot onze zaligheid aldaar is en blijft, ,,totdat Hij me-
derlceert, om te oordeelen de leoenden", die alsdan leven zul-
len, ,,en de dooden", die alsdan in de graven zijn. Want niet
allen zullen ontslapen zijn, \vanneer de Heere komt, maar het
zal alles zijn, juist zooals het mr is. De een zal in de weefstoel
zítten, de ander buiten op de akker zijn. Hier zal er een met
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smarten nederliggen, ginds zullen er feestvieren. De een zal
ongerechtigheid bedenken, de ander zinnen op hetgeen recht
is. De een zal op het kantoor zitten en tot God zuchten om Zijn
zeger., de ander zal in zijn geldgierigheid zijn geld tellen en
zich in de aanblik van ziin goud verheugen. De een zal voor
vrouw en kind tot God bidden, de ander vrouw en kind mis-
handelen. De onderwijzer zalbezig ziin met aan de kinderen
onderwijs te geven,. .. . doch genoeg: alles zal ziin, zooals het
op dit oogenblik is, en - op eenmaal schalt de bazuin en wordt
er geroepen: ,,De Bruidegom komt!" - Tot eeuwige vreugde
dergenen, die naar Hem uitgezien hebben en in stilte tot Hem
geroepen hebben: ,,Jan kom, Heere Jezus!", maar tot ver-
schrikking (en welk een verschrikking!) van al degenen, die
Zijn verschijning niet liefhebben. Welk een verschrikking voor
allen, die huichelden wat zij toch niet geloofden.
Maar, vraagt de Catechismus verder (Vr. 47), ,,is dan Christus
níet bíj ons tot aan het einde der roereld, gelijk Híj ons beloof d
heeft?" Ja waarlijk! maar ,,Christus is ruaarachtíg mensch",

- niet in schijn een mensch, geen Godmensch, niet half God
en half mensch, maar waarachtig mensch, geheel mensch, zoo-
als wij menschen zijn, met lichaam en ziel, maar ook :rD&dl-
achtíg God", geheel God, van één Wezen met den Vader en de
Heilige Geest. ,,Naar Zijn menschelíjke natuur is Hij niet
tneer op aarde", - anders zou Hij geen Priester zijn (Hebr.
8 : t4), - o,pa€r", wat veel heerlijker is, ,,naar Zijn Godheid,
Majesteit, genade en (]eest ruijkt Hij nimmerrneer Dan ons,"
Dat belijden alle geloovigen, zij weten het en hebben het wel
ervaren. Nu zegt echter de Lutheraan: Op die w-ijze - \Man-
neer de menschheid niet overal is, waar de Godheid is - wor-
den de twee uaturen in Christus gescheiden. Want de Luther-
schen houden staande, dat het lichaam en bloed van Christus
lichamelijk is, met en onder het brood en de wijn in het Avond.
maal aanwezig zijn. Daarom beweren zij, dat Christus'
menschheid alomtegenwoordig is, evenals de Godheid van
Christus, omdat anders de twee naturen zouden gescheiden
zijn.
,,Ganschelijk niet", antwoorden wrj, ,,rDant mitsdien de Gocl-
heid onbegrijpelijk en ooeraltegenmoordíg is, zoo moet oolgen,
dat zij mel buiten hare aangenornen menschheid is, on noelv
tans ook ín dezeloe is, en persoonlijk met haar oereenigcl
blijf t", - alzoo, dat Christus als waarachtig menaeh zit ter
Rechterhand Gods, d.i. in de heerlijkheid des Vadora vtxrr do
nrenschheid. Maar naar Zijn Godheid, Majesteit, genarle en
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Geest breidt Hij zich uit en kan ons wel hooren, ziet alles en
verneemt alles, en wijkt van Zijn duurgekochte Gemeente
nimmer.
En nu, ,,roat nut ons de hemeloaart oan Chrístus? (Yr. 491. Ten
eerste, dat Híj in de hemel ooor het Aangezicht oan Zijn Va-
der onze Voorspreker is". Dat wil zeggen: Hij bevindt zich in
de hemel voor Gods Rechterstoel, treedt daar voor ons op met
Zijn bloed ter betaling van al onze schuld, treedt op met Zijn
gerechtigheid, die Hij voor ons verworven heeft. Hij zegt: ,,Va-
der, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij
gegeven hebt" (Joh. 1? :24), en ,,Yader, Ik wil niet, dat één
van dezen in het verderf nederdale, Ik heb een eeuwige ver-
zoening gevonden". En zoo maakt Hij de beschuldigingen, die
wet en duivel tegen ons inbrengen, krachteloos, en bedekt met
Zijn genade alle overtreding, en zegtz ,,Deze goddelooze ben
Ik, en deze goddelooze is rechtvaardig in Mij". Zoo treedt Hij
voor het Aangezicht van Zijn Vader en is onze Pleitbezorger
en Voorspreker voor dit wondervolle gerechtshof, zoodat alle
goddeloozen en door den duivel gebondenen, die gaarne vrij
zouden zijn en tot Hem om verlossing zuchten, verlost worden.
Zoodat tot den duivel, - die reeds het een of ander kind in zijn
macht meent ie hebben, door de dood meent te kunnen weg-
rukken en in de hel werpen, - zoodat tot den duivel gezegd
wordt: ,,Neen, deze is een uitverkorene van Mijn Vader, deze
is gered en verlost, als een vuurbrand uit het vuur gerukt!"
Zoo is Hij de alleen wijze Voorspreker. Maar dat is nog niet
genoeg. Hij heeft zich Zijn Gemeente tot een Bruid verworven,
en nu geeft Hij haar een ring tot pand, en zii geeft Hem ook
een ring tot pand. De ring, het pand, dat Hij van Ziin Bruid
ontvangen heeft, is haar vleesch en bloed, dat Hij met zich op-
genomen heeft in de hemel. Dat geeft ons de gewisheid en
zekerheid, dat, nademaal Hij ons vleesch mede opgenomen
heeft in de hemel en gezet ter Rechterhand des Vaders als ons
Hoof d, ook wij, Zíjn lidmaten, tot Hem moeten lcomen, Zoodat
de Zijnen zich verzekerd mogen houden, dat zij zullen vol-
harden bij de genade en verlost worden, niet de ziel alleen,
maar ook het lichaam, opdat voor den duivel niet een klauw
achterblijft. Nu kan de geloovige zeggen: ,oKom maar, duivel,
gij kunt mij niets doen, mijn lichaam en mijn ziel zíin daar-
boven in de hemel, Christus is mijn lichaam, Christus mijn
ziel. In Hem ben Ik geheel en volkomen geborgeÍr". -Van de hemel zendt de Heere aan Zijn Bruid ook een ring als
tegenpand, dat is Zijn Heilige Geest. De Heere zou immers niet
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op aarde blijven en wii ook niet. In de hemel behooren wij. En
daarom was er Hem aan gelegen, zich in de hooge hemel te
zetten en de Geest te zenden, opdat Hij de Ziinen onderwijze
aangaande de raad ter zaligheid en Hlj zoo hun Leeraar en
Profeet zij. Opdat Zijn Gemeente door de Geest deze rechter-
lijke uitspraak der genade hoore en verneme: ,,Gij zijt vrij, uw
zonden zijn u vergeven!" en zoo vrede hebbe. -En ten slotte volgt in de Catechismus nog deze troostvolle be-
Íofte en onderwijzing: ,dat roij door Zijn", des Geestes, ,,kracht
zoeken, mat daarbooen is, rcaar Chríslus is, zittende ter Rech-
terhand Gods, en niet ruat op de aarde is",
Dat is wel is waar het zwaarste; doch als dat er niet is, ge-
looven wij van de garrsche hemelvaart van Christus niets. Van
tvreeën een: óf er wordt gezocht, wat daarboven is, en om
Zijns Naams wil prijsgegeven, wat hierbeneden is, èf er wordt
niet geloofd, dat Christus ten hemel gevaren is. Heeft Hij zich
daarboven gezet ter Rechterhand der macht, dan vermag geen
duivel iets tegen Hem en de Zijnen. De wereld en al het zicht-
bare, zij kunnen niets uitrichten. Wanneer wij echter aan dui-
vel, vleesch en bloed in ons ongeloof toegeven, gelooven wij
dan, dat Jezus is opgevaren ten hemel en bekleed met macht?
O, hoe gelukkig zouden wij allen zijn, zoo wij het geloofden en
met ons ongeloof voor God kwamen en tot Hem riepen wat
eens een zwaarbeproefde vader zeide: ,,Ik geloof, Heere, kom
mijn ongeloovigheid te hulp". De Heere heeft thans immers
alles, alles in Zijn hand voor ons. Aan het kleine kind schenkt
de Heere Jezus speelgoed, aan de ouden, dat zij de zegen Gods
zien. Hij geeft alles, wat wii voor het leven behoeven.
Als wij echter door het zichtbare en door onze begeerlijkheden
ons laten weêrhouden, dat wij niet wat daarboven is zoeken,
en als dan onze Heere en Heiland loslaat, dan zijn wij Verloren.
Hoe dan? 'Wel, omdat dan eens tot ons zal gezegd worden: Gij
hebt uw vrouw geéerd, gij hebt op uw kinderen gezien, gij hebt
geld en goed, grj hebt bet tijdelijk doorkomen hooger geacht
dan Mij, Ik ken u niet! O, dat wij met onze zonden voor God
komen en de goede keuze doen, dat wij waarachtig met <lc

voet des geloofs deze aarde van ons stooten, en gelooven, dat
onze wandel niet hierbeneden, maar in de hemel ia, wonr
Christus is, zittende ter Rechterhand Gods (Filipp. I : 20, Col.
3 : l).
Moar men ziet de wereld, vleesch en bloed aan, en van den
Tleere Jezus wordt maar wat gepraat. Wat is echter al hct
zichtbare, wanneer Hij eens komt?
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iemand heet: ,,Hij is opgenomen!"
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Gelukzalig, die zich verlaten heeft op de goedertierenheid des
Heeren, voor hem breekt een heerliike, lieflijke ure &an, als hij
eens gaat scheiden van deze aarde en tot den Heere, zijn Hei-
land, gaat. De Heere blijft bij ons met Zijn zegen, geUjk Hii is
ten hemel gevaren. Met Zijn Godheid, Majesteit, genade en
Geest wijkt Hij nimmer van ons, van alle oprechten, die met
Hem rvandelen door bezaaide en onbezaaide landen. O, welk
een genade! Aan Hem is het te danken, dat het eens van zoo

Amen. ZWAT{EN ZWEMMEN OP T,I/IJDE STROOMEN.

. VRAAG EN ANTWOORD 50 EN 51.

Vraag: Waarom wordt daarbij gezet: Zittende ter rech-
terhand Gods?

Antrooord.: Daar Christus daarom ten hemel gevaren is,
opdat Hij zichzelven daar bewijze als het Hoofd Ziiner
Christelijke Kerk, door wien de Vader alle dingen re-
geert.

Vraag: Wat nuitigheid brengt ons deze heerlijkheid van
ons Hoofd Christus?
Antmoord: Eerstelijk, dat Hij door Zijn Heilige Geest
in ons, Zijn lidmaten, de hemelsche gaven uitgiet. Daar-
na, dat Hij ons met Zijn macht tegen alle vijanden be-
schut en bervaart.

Toen Christus in de hemel werd opgenomen, rverd Hij niet
alleen zóó opgenomen, gelijk allen, die in den Heere ont-
slapen, opgenomen worden, maar aan FIem zien wij dit bij-
zondere, dat Hij, na de reinigmaking onzer zonden door zich-
zelf teweeggebracht te hebben, opvoer als Heer over zonde
en dood. Toen de waarachtige God, in het vleesch geopen-
baard, opgenomen werd in heerlijkheid, werd voor hemel,
aarde en hel plechtig het getuigenis afgelegd, dat Hij de
eeuwige gerechtigheid had aangebracht. Het getuigenis is af-
gelegd, dat de gevolgen van Adams majesteitsschennis zijn
opgeheven, en dat de Zoon Gods in Zijn vleesch, in Zijn diepste
vernedering en Zijn smaad om onzentwil, gezegepraald heeft
over de zonde en over al Zijn en onze vijanden, en dat rvij
thans, voor zooyeel wij Hem door een oprecht geloof zijn inge-
lijfd, in Hem waarlijk van alle zonden verlost en van alle mis-
claden gerechtvaardigd zijn.
In onze naam, d.i. voor ons, in onze plaats, heeft Hij onze hoog-
moed in het paradijs, waar wij Gode gelijk en als God wilden
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ziin, in Zijn vrijwillige vernedering geboet, en is Hij onschul-
dig, in onze plaats, als schuldig ter dood veroordeeld geworden,
omdat Hif beleden heeft: Ik ben Gods Zoon. Nu moet aan het
licht komen dat Hij onschuldig, als Borg, vreemde schuld op
zich genomen, gedragen en verzoend heeft. Hij moest het volk
van Zijn erfdeel Gode wederbrengen, voor dit volk eeuwige
eer verwerven en het erfdeel innemen, dat Hem als loon voor
de arbeid Zijner ziel door den Yader toegezegd was. Hij had
in het vleesch de wil des Vaders gedaan, het verlorene had Hij
verlost. En om het verlorene in zic}r'zel| den Vader weder te
brengen en bij de verkregen verlossing te houden en te be-
waren, werd Hij opgenomen in heerlijkheid.
Het doel, het hoogste en voornaamste doel, het einddoelZíjner
hemelvaart was, dat Hii zich zelle ter Rechterhand Gods, des
almachtigen Yaders.
Welke beteekenis dit voor de Gemeente heeft, willen wij in dit
uur tot onze vertroosting en leering overwegen.
De profetische en apostolische Schriften getuigen van dit zit-
ten ter Rechterhand Gods bijna op elke bladzij.
Ik wijs vóór alles, wat de profetische Schrift aangaat, op de
110de Psalm. Daarin ligt de goudader der vertroosting, welke
in de apostolische getuigeniss en zoo overvloedig is.
Markus zegt (Hoofdst. 16): ,,De Heere is opgenomen in de
hemel; en is gezeten aan de Rechterhand Gods".
Petrus betuigt voor de groote raad: ,,God heeft dezen (n.1.

Jezus) door Zijn Rechterhand verhoogd tot een Vorst en Zaïig-
maker, om Israël te geven bekeering en vergeving der zon-
den" (Hand.5 :51).
En op de Pinksterdag sprak dezelfde Apostel voor de gansche
menigte, die hem hoorde: ,,Hij (Jezus) dan, door de Rechter-
hand Gods verhoogd zijnde, en de beloften des Heiligen Gees-
tes ontvangen hebbende van den Yader, heeft dit uitgestort,
dat gij nu ziet en hoort" (Hand. 2 z 33).
De Apostel Paulus schrijft aan de Romeinen (Hoofdst. 8):
,,Wie is het, die verdoemt? Christus is het, die gestorven is; ja
wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter Rechterhand Gods
is, die ook voor ons bidt".
En aan die van Corinthe (1 Cor. t5 z 25): ,,Hij moet als Koning
heerschen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal ge-
legd hebben".
Aan die van Efeze (Hoofdst. 1) schrijft hij aldus: ,,Hij heeft
Hem gezet tot Zijn Rechterhand; verre boven alle over-
heid, en macht, en kracht, en heerschapp{i, en allen naam, die
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genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de
toekomende; en heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en
heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle
dingen".
En aan de Filippensen (Hoofdst. 2 : 9): ,,Daarom heeft Hem
ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam ge-
geven, welke boven alle naam is; opdat in de Naam van Jezus
zich zou buigen alle knie dergenen, die in de hemel, en die op
de aarde, en die onder de aarde zijn, (d.i. op de zee en de
eilanden der zee) en alle tong zou bel{fden, dat Jezus Christus
de Heere zij:. tot heerlijkheid Gods, des Vaders".
Zoo ook aan de Colossensen (Iíoofdst. 2 z I0, 15) : ,,En gij zijt
in Hem volmaakt, die het Hoofd is van alle overheid en macht";

- ,,Hrj heeft uitgetogen de overheden en de machten, en Hij
heeft die in het openbaar ten toon gesteld, en heeft door het-
zelve over hen getriomfeerd".
En Hoofdstuk 5: ,,Indien gij dan met Christus opgewekt zijt,
zoo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende
aan de Rechterhand Gods".
En Petrus betuigt in de eerste Brief (Hoofdst. 5 :22): ,,fezus
Christus is aan de Rechterhand Gods opgevaren ten hemel,
de engelen, en machten, en krachten Hem onderdanig gemaakt
zijnde".
Johannes schrijft: ,,Wij hebben een Voorspraak bij den Vader,
Jezus Christus, den Rechtvaardige" (1 Joh. 2 z l).
En in de Brief van Paulus aan de Hebreën lezen wij (Hoofdst.
t : 5): ,,Hij is gezeten aan de Rechterhand der Majesteit in de
hoogste hemelen".
Vs. lf : ,,Tot welken der engelen heeft Hij ooit gezegd: Zit aan
Mijn Rechterhand, totdat Ik uw vijanden zal gezet hebben tot
een voetbank uwer voeten?"
I{oofdstuk 2 : 5: ,,God heeft aan de engelen niet onderworpen
rle toekomende wereld, van welke wij spreken", d.w.z. de huis-
houding der genade heeft Hij ZijnZoon onderworpen.
l{oofdstuk 5 : 2z ,,Hij is getrouw dengene, die Hem gesteld
hccft, in geheel Zijn huis".
Vs. 6: ,,Christus is Zoon over Zijn eigen huis, wiens huis wij
zijn".
I loofdstuk 4 z 142 ,,Wij hebben een grooten Hoogepriester" (op
<lc troon der genade).
lloofdstuk 7 : 24-26:,,Hij heeft een onvergankelijk pricster-
nchnp, waarom Hij ook volkomen kan zalig maken <letrletten,
dic door l{em tot God gaan, nlzoo Hij nltijd leeft, om vtxrr hcn
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te bidden". - ,,Hij is hooger dan de hemelen geworden."
Vs. 28: ,,Het woord der eedzwering stelt den Zoon, die in der
eeuwigheid geheiligd is".
Hoofdstuk 3 : 1, 2: ,,Wij hebben zoodanigen Hoogepriester, die
gezeten is aan de Rechterhand van de troon der Majesteit in
tie hemelen, een Bedienaar van het heiligdom, en van de ware
tabernakel, welke de Heere heeft opgericht, en geen mensch".
Hoofdstuk 1..0 ; 12:,,Maar dezeo een slachtoffer voor de zonde
geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de Rechter-
hand Gods".
Op grond van al deze getuigenissen der Heilige Schrift vragen
wij met onze Heidelbergsche Catechísmus (Vr. 50): ,,'Waarom
wordt daarbij gezet: zittende ter Rechterhand Gods ?" en ant-
woorden: ,,Dat Christus dáárom ten hemel gevaren is, opdat
Hlj ziehzelven dáár bewijze als het Hoofd Zijner Christelifke
Kerk, door hetwelk (d.i. door welk Hoofd) de Vader alle dingen
regeert".
Wij vragen verder (Vr. 5Í): ,,'Wat nuttigheid brengt ons nu
deze heerlijkheid van ons Hoofd Christus?" en antwoorden
wederom: ,,Eerstelijk, dat Hij door Zijn Heilige Geest in ons,
Zijn lidmaten. de hemelsche gaven uitgiet; daarna, dat Hij ons
met Zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart".
Christus bewijst zich als het Hoofd Zijner Christeliike Kerk.
Dat doet Hij niet naar Zijn Godheid op zichzelf gedacht. ook
niet naar Zijn menschheid op zichzelf gedacht, rnaar als Chris-
tus, als het vleesch-geworden en met dit vleesch in heerlijkheid
opgenomen Woord, derhalve als onze verhoogde l\liddelaar,
Borg en Uitvoerder van het Nieuwe Verbond. Dat doet Hij als
I{oogepriester en als Koning, niet rneer in zwakheid, maar in
Zijn hemelsche Majesteit, in Zijn heerlijkheid en in de heerlijk-
heid des Vaders.
Daar God een Geest is, zoo moeten wij het zitten ter Rechter-
hand Gods naar Geest verstaan, zoodat het wil zeggen, dat Hij
gelijke eer als Middelaar met den Vader heeft, en dat de Vader
alles door Hem regeert.
Overwegen wij eerst, hoe Christus zich als Hoogepríester, en
dan, hoe Hij zich als Koníng, als het Hoofd Zijner Kerk bewijst.

In de hemel is Christus niet dood of werkeloos, maar Hij leeft
eeuwig voor God. tlij is elk oogenblik zonder ophouden bezig,
voor Zijn Gemeente bij den Vader tusschenbeide te komen
voor alle mogelijke omstandigheden, waarin zich Zijn Ge-
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meente bevindt, en voor alle denkbare toestanden, waarinziin
Gemeente verkeert.
Ilet ambt van een priester is: voor de zonden van het voik ie
oli"À, voor het oàlk t" bidden en zich in de bres te stellen,

à" fr"t volk te zegenen met de Naam, met de genade en de

zegeln van God.
CËistos is bij den Vader, p1li zit met den Vader !n Zijl troon'

rie Vader zieí op Hem en ho-ort Hem, en het is door de voor-

bede van Chrisius, dat Zijn éénmaal aangebracht offer. voort-
áor"od met oneindige wÀarcle en kracht werkl, en Zíin één'

,n..1 \re"goten bloed"voor de Z-iinen spreekt, opdat bij aanvang

;;;";tg.ttg, áug en nacht, het gansche levèn door, bij God

geen tooin oÍ griÀmigheid aanwezig zij, maar verzoening voor

irlle zondeo á 
"""Èvaardigmaking 

van alle misdaden. In
Ón"irtr* is de vaste. levendel nooit áoede of zwak wordende'

.,"""".ïa""lijke wil,'om allen, die de-Vader Hem gegeven heeft'

,.frít" Á"t Ën o"o itnn,onden, en dáárvogr le zorgen, dat hun
,,,J" ;;;;;gáoenirrg, ger-echtigh"t-d 

"-1 
heiligheid voortclurend

i.Ëu"ïekená "t seï"h"orrken i'orde. Hij weet echter, dat deze

,vil"ook de wil d"es Vaders is, en dat de Vader deze ijve_r van

Z,i:"ï"tJ" tot allen,_die in zichzelf 
^verloren 

zijn, g_oedke'rt,

.,i H"rr, met een eed gezworen heeft, dat Hij aql Zijn voor-

.r,""ok enZíineisch (Ps.2 : 8) gevolg zal-geven'-D1qo.q z-eg!

ëittiti"t, ,,Vtd".! Ik wil, dat íaar Ik ben, ook die- bij I\{ï
,i:",*"n" Gij Mij gegeven hebj'. Zoo v-erschiint g1l elk oogen-

i;íiË "";; d"ttïud"ï ioo" or'r. En dáárdoor, dat IIij den Vader

tii; .ii;. voorhoudt, !ren-g! Hij teweeu. dat het woord des

vaders als een ,Jt;;"1;;iile".istis,l biijft 'u" Zijn volk, uit
kracht van het éénmaal volbrachtetn eeuwig ge_ldende offer.
:ït;i *no"d n.1., hetwelk ons, in onze verlorenheid' van het

Iti,it eillad in het hart wordt gesproken: ,,Ik heb gezworen'

rlat Ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal; want
i;;;g;; zullen wijkà en heuvelen wankelen, ''laar-Mijn goe-

,i""iil"""treid zal"niet van u wijken, en het Verbond van tr{ijn
u."de zal niet wankelen, zegt'de Heere, uw Ontfe-rmer"' En

l,;;;;J;;" *tn"d' ,,21i nileiMij allen kennen, van hurt klein-

rt" .f l"t hrr' groot.Ï" io". W""t Ik zal hun ongerechtigheid
;l'd"";;, 

"n 
ttrïo ,ooden niet-me-er gedenken"' En hct clcr<le:

..lnáien deze ordeningen (als die der zon, maan' sterren cn z()(',

rlic Hem moeten g-"h;o"r"-en), van voor Mijn,anngezirrlrl zrrl-

1.n wijken, ,* ,ii-oot tt"i ,uía van Isr_aël ophotttl*n. rlnt lrr'l
scen volk zii vooi- Mij;;""g;'i"ht, al de dagen' lott zcgt rltt

ii""r","ïïirË"'á; íi;il;1"r, ïun'booen gemeten, e' do f.rr'
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damenten der aarde beneden doorgrond kunnen worden, zoo
zal Ik ook het gansche zaad van Israël verwerpen, om alles,
wat zij gedaan hebben, spreekt de Heere" (Jes.54; Jer. 31).
Alzoo betuigt de Apostel Paulus: ,,Christus blijft eeuwig als
Hoog'epriester". En: ,,Hii is in de hemel ingegaan, om nu te
verschijnen voor het aangezicht van God voór ons". En de
Apostel Johannes zegt: ,,Het bloed van Jezus Christus, Gods
Zoon, reinigt ons van alle zonde". Dezen Hoogepriesler dus,
Zijn o|f.e4 Zijn bloed, al hetgeen Hij gedaan et gèledeo heeft,
ziet deYader aan, en daarop ziende vergeeft Hijbns orLze zo:n-
den, rekent ons deze niet toe, maar rekent ons {oe de volkomen
genoegdoening van Christus; gelijk geschreven staat: ,,Wie zal
beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is
het, die rechtvaardig maakt". Daarom moogt gij, kinderen
Gods, uw eeuwige, gedurige verzoening met God, uw ver-
zoening voor elke dag en elk uur voor zeker en gewis houden.
Gij moet daaraan niet twiifelen, daar gij vernomen hebt, dat
onze dierbare Heere Zijn ambt, dat de verzoening aangebracht
heeft, zonder ophouden bij den Vader *.a"rree*t. - Hii doet
dit overeenkomstig het volkomen welbehagen des Vaders, die
met een eed gezworen heeft, dat Hij Zijn Zoon heeft aange-
nomen, aanneemt en zal aannemen, zoo dikwijls Hij als Borg en
Hoogepriester voor Zijn volk opkomt. Daarom hebben wijàlle
reden, om ons aan deze trouwe en onvermoeide Yoorspraak
met een hartelijk vertrouwen over te geven en ons op Hem te
verlaten, daar Hij zich in zulk een macht en heerlijkheid van
des Vaders welbehagen bevindt. Wie is maehtig in de hemel,
Qp aarde en in de hJl, om met goed gevolg op tó komen tegen
degenen, voor welke Christus nu tusschenbeide treedt? Wie
heeft nog macht of bevoegdheid om aan te klagen en te ver-
doemen, nu wij een Pleitbezorget hebben, die bèwrjst, dat Hij
in den persoon van den zondaar aan de Wet voldaan heeft, en
die niet dulden kan, dat ook maar de geringste beschuldiging,
hetzij van den Satan, of van het geweten, of van de zonde, te-
gen de Zljnen bliift staan? O, welk een onbetwistbaar recht,
welk een almachtig vermogen heeft Hij om, wanneer wij voor
Zijn voeten ternederliggen en met toorn en verdoemenis voor
oogen om genade aanhouden, aalr Zijn boden het bevel te
geven: ,,Zegt den onbedachtzamen van harte: Weest sterk en
vreest niet!". En om uit kracht van Ziin hoogepriesterlijke
macht en bevoegdheid zelf tot het bekommerde hart te spre-
ken: ,,Ik, Ik delg uw overtredingen uit, om Mijnentwil, en ge-
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denk uw zonden niet. Gij zijt om niet verkocht, gil zult ook
zonder geld gelost worden!"
Als Hoogepriester houdt Hij alzoo Zijn Vader Ziin offer-voot
en bidt voàr Zijn volk. En dat Hij bidt voor ons, die ondanks
de beschuldiging van duivel, zonde en'Wet aan Hem blijven
hangen, - welk een vaste en onwrikbare grond i9 o-ns dit, on
in alle nood van lichaam en ziel, en voor al onze behoeften in
Zijn Naam te gaan tot de troon der gelade; qT zonder- op-
hóuden van dón Yader onzes Heeren Jezus Christus al de
goede gayen af te smeeken, die Hii in-Christ-us Je-zus en om
Ltin" íoorrs wil aan Zijn volk genadig beloofd heeft te zullen
geven.
iVaarlijk, Hij heeft het niet slechts éénmaal-gezegd, en JJij zal
het miilioenên malen houden, wat Hij, de trouwe Hooge-
priester, gesproken heeft: ,,fndien-gij iP Mij blijft' en Mijn
ivoorden i" rr bli;""", zoo wat gij wilt, zult gij begeeren,.en het
zal u geschiederi" (Joh. 15 , í, 16; - 14 : 13,14; - 16 z 23).

Indiei het ons "" 
o"- te doen is, dat wij vrucht dragen, zoo

laat ons in de ware Wijnstok blijven, laten wij geel duim-
breed wijken voor Satan, zonde en wereld, die ons bet ver-
trouwen'op Zíin genade willen ontrooven, en ons trachten af
te scheure'n ottt á" ware Wijnstok. Laat ons Zijn woo,rden in
onze harten bewaren. Opdai wij geen hoorders worden, die
vergeten, dat Hij zegt: ,,Êfraïm! wat- heb Ik meer met de af'
god"en te doen? Ít néf Hem verhoord,-en zal op Hem zie'n, Ik
ial Hem zijn als een groenende denneboom, uwe vrucht is uit
Mij gevonden" (Hos. 14 z 91.

Ja, ófschoon de troost voor onze oogen verborgen is, zoo zal
íoch Zljn Woord waarheid blijken: .'Ik zal hen van het-ge-
weld dár hel verlossen, Ik zal-hen vrijmaken van de dood: o

dood! waar zijn uw pestilentiën? Hel, waar is uw verderf?"
Ofschoon het iegendeel gezien rvordt, en-het ons bij aanv€t-ng

of voortgang gtát, gehjÈhet Maria Magdalela ging,.voordat
de Heeró r"í"-o duiielen uit haar uitwierp; of zooals het haar
was, toen zij zoo hartverscheurend weende en in vertwijfeling
uitríep: ,,Zijhebben mijn Heere weggenomen' en ik weet niet,
waar zij Éem gelegd hebben!:'. - Ofschoon wij -terneer'
gebogetr" orrr" *àg gáut , en in het gevoel onzer zonclen geen

Ï"oo.ï meer kunnàt ..trr"*en' en z'chten: ,,Aeh Flecrct walt-
ncer komt Uw vrede?" - en wij uitroepen: ,,lk t'lltrrrtlig

-""r"fr, wie zal mij verlossen .it liet lichnirrn dcz.en clotxle?"

zoo heblc' wii tochZiin woord: ,,Trt _nrg trc 5tr5t gij rriet ge-

}cden in Mlin Nalrn: bitlt, en gij zult ontvnngett' opdnt ttrv
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blijdschap vervuld zij" (Joh. 16 z 24). En zoo moeten al de-
genen, die verbroken van hart zijn en voor Gods Woord weg-
zinken, het vernemen en weten, en ik verkondig het hun, dat
op dit oogenblik in macht en heerlijkheid ter Rechterhand des
Vaders dit hoogepriesterlijk gebed door onzen Heere Jezus ge-
beden wordt: ,,Ik bid voor hen, - 

yoor degenen, die Gij Mij
gegeven hebt, want zij zijn Uwe. En al het Mijne is IJwe, en
het Uwe is Nlijne; en Ik ben in hen verheerlijkt. - Heilige
Yader! bewaar hen in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt,
opdat zlj één zijn, gelijk als Wij" (Joh. 17).
Hoe zeker kunnen wij er van zijn, dat de Vader Zijn toor-
bede aanneemt, en om deze hoogepriesterlijke, trouwe voor-
bede ons gebed, ofschoon wij het onwaardig zijn, toch zeker
verhooren zal; en ons geen bede, die ter eere van Zijn heilige
Naam geschiedt, opdat Zijn heilige wil rloor ons op aarde
gedaan worde, weigeren noch afslaan zal. Hoe waar is het
op deze grond, dat het gebed van alle armen en ellendigen, als
zij behoefte aan troost en verlossing hebben, veel zekerder
door God verhoord wordt, dan zij in hun hart gevoelen, dat zij
zulks van Hem begeeren. -De voorbede des Heeren kan niet anders, dan allerlei genade
uit Gods volheid bij Zijn volk ten gevolge hebben, zoodat zij de
Geest van genade en gebed ontvangen. Daarom hebt gij, Gods
vrijgemaakten, gij kinderen des Allerhoogsten, geen reden om
u vanwege uw zonden te laten terughouden, noch om u schrik
te laten aanjagen door zichtbare machten, die Gods eer, woord
en waarheid, trouwe hulp en bijzondere genade bij u in ver-
denking wil'len brengen. Machten die u daartoe met allerlei
dreigingen. met allerlei voorstellingen van geyaar of van de on-
mogelijkheid der verlossing op het lijf vailen. Want al zou het
oo\_de schijn hebben, alsof God Zijn aangezicht verborg, als
wilde Hij u niet, als had Hij vergeten genadig te zijn: de tróuwe
Hoogepriester is er toch en leeft ter Rechterhand Gods, des
almachtigen Vaders. Hij zal op Zijn tijd en uur komen en
ook bewijzen, dat gij in Zijn beide handpalmen gegraveerd zijt.
Hij moet Zijn gebed verhoord zien, ópdat ook wij hebbàn
wat wij gebeden hebben en vervuld worden van de goederen
van Zijn huis, waarvan Hij de Zoon en Verzorger is. En terwijl
\tj lijn volk geeft aan te houden om waarachtige heiliging in
het binnenste en een eerlijke wandel, brengt Hij het doár Ziln
voorbede,ook bij hen teweeg. dat zij als een vrijwillig volk in
hun gebeden, smeekingen en worstelingen met eên r,r'Àarachtig
hart zich aan Hem toevertrouwen-voor lichaam en ziel, voor
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tijd en eeuwigheid. Hij leert hen ziehzelf, met alles wat zij ziin
en hebben, Hem tot een levend dankoffer stellen. En dat zii, al
is het, dat zij nood en dood, duivel en wereld, zonde en onmoge-
lijkheid van uitredding voor oogen hebben, toch niet moede
worden, totdat zij over elke wederstand de in Hem geschonken
overwinning, Hem ter eere, behaald en bevochten hebben.
Als Hoogepriester bidt Hij niet alleen voor de Ziinen, maar Hij
zegent ons ook, - ja allen zegent Hij, zoowel kleinen als groo-
ten, die de Vader Hem gegeven heeft. Hij zegent hen zoodanig,
dat Hij door Zijn Geest de Vadernaam in hun hart schrijft en
hun leert ,,Abba, lieve Vader!" te roepen; en Hij vervult hen,
omkleedt hen en omgordt hen met Zijn Jents-Naam. Hij, die
de sterren met name telt, Hij heeft en houdt al de namenZrjner
gemeente, hetzij klein of groot, in het gedenkboek van Zijn
eeuwige liefde. Hij weet van elke naam, r,r'at maaksel hij is,
gedachtig zijnde, dat wij stof zijn. Moge ook Simeï Zijn Davids
vloeken; moge ook een koning Balak een Bileam door veel
goud verlokken om Zijn Israël door tooverspreuken en ver-
vloeking in de ellende te storten; mogen ook Wet, zonde en
duivel met allerlei vloek korrlen: - ,,Laat ze vloeken", zegtHij
tot den Vader,,,maar zegeln Gij!". En Hij geeft aan Zijn volk
ook dit gebed: ,,Laat ze vloeken, maar zegen Gij!" En daar
treedt l{ij op! de Hoogepriester, in de macht en Majesteit van
Zijn van den Vader verkregen erfdeel, van alle rijkdom van
zegeningen, met Zijn bruid aan Zijn Rechterhand. Jakob is
gezegend, en gezegend zal hij blijven. En voor al degenen, die
van het zaad der Joden zijn, moeten de Hamans vallen, zij
kunnen voor dit zaad niet bestaan. ,,Ik zal zegenen, die u
zep;enen", zegt Hij tot Zijn Abraham, ,,en lk zal vervloeken,
die u vloekt"; en: ,,'Wees een zegen". Christus werd voor ons
cen vloek, en nam onze vervloeking van ons weg op zich, en nu
lcgt Hij op ons Zijn zegen, Hij, de Bron van alle zegeningen.
l{et is dus een hoogepriesterlijke zegetr, welke zonde en
schande bedekt en wegneemt, en aan Zijn volk verlossing en
overvloeclige vrucht en volheid schenkt. O, troost in ons bitter
lijclen, daar Zijn zegen elke nacht verdrijft en een dag van
zeven zonnen over ons doet opgaan!

Wij hebben nu overwogen, hoe Christus, als het Hoofrl 7,i,iner
Kcrk, zi<:h als I{oogepriester betoont; laat ons thnns zien, ltoc
llij als zoodanig zich betoont als KonÍng.
l)c Vadcr rcgccrt alles door Hem. De Vader hecft ann I ltrrn,
nls den vcrh<xrg<len Middelaar, alle maclrt cn krncltt Í{('|g(!v('!tl
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in hemel en op aarde. Daarbij gaf den Vader Hem nacht over
alle vleesch, opdat Hij het eeuwige leven geven zou aan allen,
die de Vader Hem gegeven heeft.
Dit nu is het eeuwige leven, dáárin bestaat het, dáárin leeft dit
leven, dat allen, die de Vader Hem gegeven heeft, den Yader
kennen als den eenigen waarachtigen God, en Jezus Christus,
dien Hij gezonden heeft.
Alzoo is het hier te doen om de ware godsdienst, om de ware
aanbidding en vereering.
Daartoe behoort, dat wij vrijgemaakl zíjn van het kwade ge-
weten en van alle booze werken der afgoderrj, en uitgerukt
uit en bewaard worden uoor de macht van het Beest, dat uit
de afgrond is, voor alle verleiding van den Satan en den anti-
christ. Ook daarvoor bewaard worden, dat wij onze knieën
niet buigen voor den BaáI, noch het merkteeken van het Beest
aan voorhoofd en hand ontvangen. Dat wij niet mededrinken
van de wijn van het groote Babylon, noch deel hebben aan zijn
gruwelen, maar voor onzer. Bruidegom bewaard blijven en
Hem worden voorgesteld als een reine maagd. Daartoe is Hij
de Hoogepriester op de troon, en is als onze verhoogde Midde-
laar Koning, een Koning van gerechtigheid en een Koning van
vrede.
In Zijn Koninkrijk moeten alle afgoden zich voor Hem buigen.
Alle engelen moeten Hem aanbidden, en aan Zijn volk, dat Hij
zich naar de r,r'il en het eeuwig voornemen des Vaders uit al de
Heidenen verzamelt, geeft Hij Zijn wetten, geboden en rech-
ten, en handhaaft deze bij Zijn volk, en bewaart Zijn volk
daarbij met'Zijn rechtmatige schepter. Hij heeft de gerechtig-
heid lief, daarom neemt Hij in Zijn Rijk op allen, die niet dan
schulden hebben en wier ziel bitter bedroefd is, hoeren en
tollenaars, die de bekeering van noode hebben, - allen, die
,,niet volk" en die ,,niet ontfermd" zijn. Want dit is 7,ijn ge-
rechtigheid: ,,Er is niets aanwezig bij dit arme volk, Ik heb
alles voor hen van den Vader ontvangen en verworven, zij
zullen hebben wat het Mijne is". En Hij leert dit volk Hem als
den Zone Davids, Hem als hun Koning, God en Heiland aan te
roepen en te a-anbidden. En Hij leert hun allen door Zijn Geest,
Zijn Vader als Vader aan te roepen, en met den Zoon en in derr
Zoon Hem voor hun eenigen waarachtigen God te houden.
Alzoo handhaaft Hij dus in de harten van Zijn volk Zijn rijks-
roetten, opdat zij blijmoedig voor cle geheele wereld en tegen-
over de geestelijke machten der duisternis en van den anti-
christ belijden: ,,Deze is onze God, die zal ons helpen. Deze is
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onze Koning en onze Wetgever". Zoodat zij zich wachten voor
alle valsche leer, voor alle wandel naar vleesch, voor allen, die
met werken omgaan. Zood.at zij door Zijn macht inwendig ge-
sterkt worden, om de goede strijd te strijden en het ware en
alleen zaligmakende geloof te behouden.
Want dat is de wandel naar Geest, en dat zlfn de zeden en dit is
de gehoorzaamheid Zijner onderdanen, dat zij den Vader des
Heeren Jezus Christus voor hun waren en éénigen God en
Vader houden, en, ofschoon zij niets zien, Hem aanroepen als
hun God en Koning, in het geloof de wonden en de heerlijk-
heid van hun Koning aanschouwend.
De Vader heeft Hem dus alles overgegeven, ten einde door
Hem alles z6ó te regeeren en te leiden, dat het eeuwig Evan-
gelie der genade van Jezus Christus en der liefde Gods des
Yaders, de heilrijke waarheid der eeuwige verkiezing des
Yaders naar de raad van Zijn welbehagen en der uitvoering
van deze raad door Zíjn Zoon, de heilrijke waarheid van de
rechtvaardigheid des geloofs, opgericht blijve tot een banier
voor alle volkeren. Gelijk geschreven staat in Psalm 47: ,,God
(d.i. Christus) is een Koning der gansche aarde; psalmzingt
met een onderwijzing! God regeert over de Heidenen; God
(d.i. Christus) zit op de troon Zijner heiligheid", d.i. op de
troon met den Yader, om te handhaven de leer der ware heili-
ging; op de troon, waarop Hij zich aan de Rechterhand der
Majesteit heeft gezet, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden
àoor zichzelf heeft teweeggebracht, opdat deze reiniging alléén
gehandhaafd, en alzoo de waarachtige en éénige God en Jezus
Christus in de Majesteit van Zijn Middelaars- en Koninklijk
ambt in eere gehouden bllive, tegenover alle zelfreiniging, die
toch slechts bevlekking is.
En alleen volgens deze wetten en deze regeering vervult Hii
de Zijnen, Zijn geliefde Kerk, al de leden van Hem, het zege-
pralend Hoofd, uit Zijn volheid met alle volheid Gods, die
lichamelijk in Hem woont. Opdat het waar blijve, wat van de
Gemeente geschreven staat: ,,De kon.ingin staat aan Uw Rech-
terhand, in het fijnste goud van Ofir", en: o,Des Konings doch-
ter is geheel verheerlijkt inwendig" (Ps. 45).
Dat bedoelt de Catechismus wanneer hii zegt: ,,Dat Hij door
Zijn Heilige Geest in ons, Zijn lidmaten, de hemelsche gaven
tritgiet". Hij houdt woord, nadat Hij gezegd heeft: ,,Ik zal den
Vuder bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven. opdat
Itij bij u blijve in der eeuwigheid, en Hij zal in u zijn". Hij
regeert Zijn Kerk door Zijn'Woord enZijn Geeet. Zoo gccÍt due
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de Yader deze Geest, en Hij, Christus, zendt, als Koning, van
den Vader deze Geest aan allen, die den Vader daarom bidden.
Opdat wij, die gelooven, volharden bij de belijdenis, en aan
deze belijdenis, welke wij belijden van den Vader enZijn Zoon
Jezus Christus, vasthouden met blijmoedigheid en een goed
vertrouwen. - Op d,eze wijze worden onze inwendige vijanden
overwonnen; en wij ervaren ten allen tijde, hoe onze Koning, de
God des vredes, den Satan onder onze voeten vertreedt. Want
llij, onze verhoogde Middelaar en Koning, zal, naar de zekere
toezegging, steeds de vrede bewaren, opdat wij voortdurend
Zijn Naam gedenken, en in deze Naam alle heeren, die zich de
heerschappij over ons aanmatigen, verhouwen
Terwijl Hij nu deze vrede bewaart, en opdat Hij de Zijnen
beware, regeert Hij hen, maakt hen levend, getroost en heer-
lijk door de prediking van Zijn Evangelie, zoodat het hun aan
geen gave ontbreekt. Hij versiert de gansche Kerk en ieder lid
daarvan in zijn stand met zoovele en zoodanige gaven der veel-
vuldige genade, als Hij, de Wijsheid Gods, dienstig acht tot
uitbreiding van Zijn Rijk, tot het welgelukken van het voor-
nemen des Vaders, tot de opbouw van Zijn huis, tot de wasdom
van Zijn lichaam, tot de inwendige welvaart van al Zijn onder-
danen. Opdat zij allen wandelen aan de hand des Geestes,
zoowel w&nneer zij moeten optrekken, als wanneer zij zích
legeren, opdat zij zich wèl bevinden onder de heerschappij van
goede werken, tot welke zij in Hem uitverkoren, geroepen en
geschapen zijn.
Als Koning trekt Hij voort op de wagen van Zijn heil, en scherp
zijn Zijn pijlen. Uit vijanden maakt Hij zich dag aan dag ge'
willige en gelukkige onderdanen. Die verre waren roept Hij
tot zich en maakt hen tot Zijn lidmaten door de prediking des
Woords en door Zijn levendmakende Geest. Hij dwingt de af-
valligen in de banden van het Verbond, maakt verovering op
verovering door Zijn liefde; richt aldus Zijn Koninkrijk op in
de harten dergenen, die Zijn vijanden waren; bevordert dat
Koninkrijk door ontdekking en wegneming van zonde, schuld
en straf, en reinigt de harten door Zijn koninklijke gênade,
gunst, mildheid, goedheid en gepaste tucht van alle vuilheid
en onreinheid, en van elke neiging om de wil des duivels te
doen.
In Zijn Koninkrijk maakt Hij al de Zijnen tot ridders en hel-
den, tot vorsten en oversten. De muren van Zijn stad zijn
edelgesteenten, de poorten zijn paarlen, de straten van zilver,
en in Zijn tempel is alles goud en enkel zijde, - en Hij vervult
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aan Zijn bruid de haar gegevene belofte: ,,Gij verdrukte, door
onweder voortgedrevene, ongetrooste! zie, Ik zal uw steenen
gansch sierlijk leggen, en Ik zal u op saffieren grondvesten.
En uw glasvensters zal Ik kristallijnen maken, en uw poorten
van robijnsteenen, en uw gansche landpale van aangename
steenen. En al uw kinderen zullen van den Heere geleerd zijn,
en de vrede uwer kinderen zal groot zijn".
Tenslotte bewijst zich ons gezegend Hoofd als Koning Zijner
Kerk dáárin, dat Hij, gelijk de Catechismus zegt, ,,ons met
Zijn macht tegen alle oijanden beschut en beroaarf". Dat is
naar Zijn woord: ,,Op deze uw belijdenis, dat Ik de Christus
ben, zal Ik Mijn Gemeente bouwen, en de poorten der hel zul-
len haar niet overweldigen". En ook zegt Hij: ,,ln de wereld
zult gij verdrukking hebben: maar hebt goede moed, Ik heb
de wereld overwonne11". - En wederom: ,,Vrees niet, gij klein
kuddeke! want het is uws Vaders welbehagen, u het Ko-
ninkrijk te geven". - En wederom: ,,Niemand zal Mijn scha-
pen uit Mijn hand rukken".
Duivel, dood, zonde en wereld, met al de tirannen, die in de
wereld zijn, zijn vijanden van Christus, de hemelsche Vader
rveet het. En omdat zij vijanden van Christus zljn, zíjn zij ook
vijanden vanZíjn Gemeente, vijanden van elk lid van Hem, het
Hoofd. De slang is listig, maar Hij verijdelt door Zijn wijze
maatregelen al hare listen. De dood heeft een machtige prik-
kel, dat is de zonde. Hij verstoort echter gedurig het gebieá der
zonde in de Zijnen. De zonde heeft een buitengewone kracht,
deze kracht ligt in de Wet. Opdat nu deze kracht de Zijnen
niet meesleepe naar haar wil, onderricht Hij de Zijnen hoe zij te
wandelen hebben in een door Hem vervulde Wet. De u'ereld
heeft een ongemeene aanlokkelijkheid. Nu laat Hij de Zijnen
de schoonheid en de onmetelijke schatten van het Rijk van
Zijn genade zien, en staalt in hen het geloof, zoodat het geloof
in ons de overwinning wordt, waardoor wij de wereld hebben
overwonnen, en haar leeren haten, verfoeien en verwerpen.
En opdat wij rijke troost hebben tegenover al onze vijanden,
noemt HljZijnGod onze God,Zijn Vader onzeYader. En noemt
ons lxoeders, en openbaart ons recht hartelijk en broederlijk
dc rijke hemelsche gerechtigheid en de almachtige Vadernaam
als een veilige brug, waarheen wij vlieden en ons verlost
zien.
ÏIoe worden wrj het gewaar, terwijl Hij ons on<ler Zijn schep-
tcr te zamen houclt, hoe waartrchtig Zijn woord is: ,,lk
zal voor u strijden en grj zult stil zijn".Z<xxlat wij Zijn Naurn
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maar hebben aau te roepen, om ons in een oogenblik in vrij-
heid gesteld te zien. Hoe ervaren wij het, dat Hij ons, als
wij bij Zijn vaan blijven, ter overwinning leidt! O, diepte
der wijsheid van Zijn bestuur: alle instrument, dat tegen Zijn
volk bereid rvordt, zal niet gelukken. Hij verijdelt alle vijande-
lijke aanslagen, die tegen ons, tegen Zijn Rijk bedacht rvorden,
zoodat wij mogen zingen: ,,Laten zii hun touwen spannen, zij
zullen toch niet houden: zij zullen ook de vlaggen op de
mastboom niet uitsteken!"') H{i heerscht naar het woord des
Vaders zoodanig midden onder Zijn vijanden, dat ook hun
geheimste aanslagen Hem bekend zijn. En Hij laat hen een
raad beraadslagen, die toch vernietigd wordt (Jes.8 : 10). Ja,
al het schepsel is Hem dusdanig onderworpen, dat niemand en
niets tegen Hem of Zijn broeders zich ook maar kan roeren of
bewegen, om hun schade te doen. En wat is er, dat aan de
Zijnen door Zijn regeering en voorzorg niet ten goede zou moe-
ten medewerken?
Hij heeft de gevangenis gevankelijk gevoerd, toen Hij opvoer.
En wordt den duivel iets toegestaan tegen de Zijnen, zoo zal
het alleen dit zijn, dat hij de hond van den trouwen Herder is,
welke echter de tanden zij,n uitgebroken, en die nu niets anders
vermag;, dan de schapen, als zij weerspannig ziin, naar de
plaats te drijven, waar het groene gras is.
En al is het, dat de zee nu bruist en kolkt, en de bergen door
haar onstuimigheid instorten, Zijn troon, waarop Hij als Pries-
ter en Koning zit naast den Vader, staat eeuwig en onwrik-
baar! Hij sprèekt, en de zee zwiigt en is stil. Zijn stad 9n Zijg
land, de áaide, welke alle zachtmoedigen beërven, is gebouwd
op de pilaren der eeuwigheid en heeft wijde stroomen.-Geen
róeiboot zal daar doorvaren, en geen opgetuigd schip zal daar
overvaren, daarin zwemmen alleen zwanen, die Hij voor Zijn
reine dieren heeft verklaard, en die nog het liefelijkst zingen
bij hun sterven, en die Hij in hun sterven_ herschept tot
adelaars, welke dan tot Hem opstijgen met kracht. Amen.

t) Jes.3):ZJa, volgens Luther.
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LAM EN LAM.

VRAAG EN ANTWOORD 50 EN 
'1.

Vraag: Waarom wordt daarbij gezet: Zittende ter rech-
terhand Gods?

Antmoord: Dewijl Christus daarom ien hemel gevaren
is, opdat Hij zichzelven daar bewijze als het Hoofd Zijner
Christelijke Kerk, door wien de Yader alle dingen regeert.
Vraag: Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van
ous Hooíd Christus?
Antrcoord: Eerstelijk, dat Hij door Z{in Heilige Geest in
ons, Zijn lidmaten, de hemelsche gaven uitgiet. Daarna,
dat Hij ons met Zijn macht tegen alle vijanden beschut
en bewaart.

Een goed onderdaan verblijdt zich over het geluk van z{in ko-
ning, dat zíjn koning de zegekrans draagt. Een goed koning
verblijdt zich over het heil, dat God hem voor zijn volk gaf.
Waar de zege bevochten is, daar is vrede, waar vrede is, komt
rvelvaart, daar worden de ergernissen en wat het maatschappe-
lijk leven schaden kan, nit de rveg geruimcl, de grenzen- be-
vestigd en het geheele rijk beschermd tegen den vliand. Zoo is
het in een welingericht aardsch koninkr{flc, maar veel meer
ngg in het Koninkrijk van Jezus Christus. Onze Heere Jezus
Christus draagt de kroon der overwinning, verblijdt zich in
Zijn God, over de overwinning, die God hem verleent. Hii ver-
heugt zich over het heil van Zijn volk, handhaaft de vred.e,
overlaadt Zijn volk met weldaden, geeft het goede wetten, en
waakt dag en nacht voor de uitwendige vrede en de veiligheid
Zijner onderdanen.
Dit wordt ons beschreven in de wondervolle Zlste Psalm. Een
Psalm van David is het, die in de Gemeente ateeds moet ge-
zongen worden. Hij begint aldus: ,,O Heeret de Koning ia ver-
blijd over Uw sterkte; en hoe zeer is Hii verheugd over Uw
heill" De Koning, die zich daar verblijdt, ia de llccro Jczua
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Christus. Hij verblijdl zích over de sterkte, welke God de
Vader, dien Hij ,,Heere" noemt, Hem geeft; Hrj zegt: ,,Mij
is gegeven alle macht in hemel en op aaïde". Hij verblijdt
zich over de sterkte des Heeren, in welke sterkte Hij alle
vijanden oyerwonnen heeft, en verheugt zích over des Heeren
heil, d.i. over de volkomen verlossing, welke Hem voor Hem-
zelf en Zijn volk gegeven is. Dit is dus een Psalm der over-
rvinning, van vreugde en gelukzaligheid. De Koning gaat
vooraan met de Psalm, en de Gemeente volgt. - ,,Gij hebt
Hem Zijns harten wensch gegeven", - deze wensch, dat de
kop der oude slang vermorzeld zij, - de wensclr, om allen,
die de Vader Hem gegeven heeft, in volkomen veiligheid te
brengen, - de wensch, dat Hij in staat gesteld zou worden, den
volke vrede en welvaart te brengen en te verzekeren. Dat is
Christus' wensch, welke de Yader IIem geeft. - ,,De uit-
spraak Zijner lippen hebt Gij niet geweerd". Hij bidt als
hoogepriester, als voorspraak van Zijn volk, en wanneer Hij
zoo voor Zijn volk optreedt, vindt Hij verhooring van Ziin ge-
beden. - Hierop volgt het woordje ,,sela", opdat wij wat hier
van Christus gezegd wordt beclenken, rustig ter harte nemen
en dikwijls herhalen. - ,,Grj komt Hem voor met zegeningen
van het goede". Dit wordt in Ps. 4í aldus gezegd: ,,Uw God
heeft U gezalfd met vreugdeolie, boven Uw medegenooten".
Het is de belofte, welke Christus van den Vader ontvangen
heeft, de belofte van de Heilige Geest. Dat zijn de ,,zegenin-
gen l'an het goede", voor land en volk. -, ,Op Zijn hoofd zet Gij
een kroon van fijn goud", d.w.z.: Gij geeft Hem alle eer, macht
en heerschappij in hemel en op aarde. - ,,Het leven heeft Hij
van U begeerd". Dat heeft Christus immers gedaan in de da-
gen van Zijn vleesch! Toen heeft Hij gebeden, dat God l{em
van de dood mocht verlossen, en God heeft Hem ook van dood
en graf en uit alle geweld des doods verlost. Zoo heeft God
Hem gegeven een leven, ,,lengte van dagen, eeuwiglijk en al-
toos". De apostel zegt, dat onze Heere Jezus Christus dls
hoogepriester en koning niet sterft, maar blijft, opdat Hrj
eeuwig priester en koning, voorspraak en troost, raad en vrede
van zijn volk zij en blijve. Wij hebben hier dus een profetie,
op grond waaryan wij ons allerheiligst geloof belijden, uitge-
drukt in de Twaalf Artikelen, dat n.l. Christus, onze Heere, is
gezeten ter Rechterhand Gods, des almachtigen \raders.
Laten wij tot onze vertroosting, onderwijzing, versterking en
vermaning dit zitten ter Rechterhand der Vaders overwegen,
en beschouwen wij daartoe behalve Ps. 2l nog andere
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Schriftuurplaatsen, en ook de kostelijke onderwiizing en ver-
klaring van onze Heidelbergsche Catechismus.
Onze Heere Jezus Christus is zichtbaar, voor de oogen Zijner
jongeren, door een wolk opgenomen in de hemel. Toen Hii
werd opgenomen in de hemel, werd Hij opgenomen naar Ziin
menschheid, d.i. met hetzelfde lichaam, waarin Hii hierbene-
den rondwandelde, en waarmee Hij leed aan het kruis, waar-
mee Hij in het graf lag en opstond, zoodat onze Heere Chris-
tus nu met datzelfde lichaam, doch verheerlijkt, zích in de he-
mel bevindt. Daar zit Hij nu ter Rechterhand Gods. Daar ech-
ter God geen menschelijk lichaam heeft, maar Geest is, wil
dit zeggen, dat Christus als onze Middelaar gezet is in alle
macht, eer en heerlijkheid, die de Yader heeft, en dat de
Vader Hem, toen Hij in de hemel kwam, als het ware aan
Zijn zíjde heeft gezet in de hoogste eer en hoogste heerlijkheid.
In de Naam des Vaders regeert Hij nu hier op aarde en in de
hemel met Zijn Woord en Geest, nret Zijn troost, als Midde-
laar, als waarachtig Broeder onder de broederen, en als waar-
achtig God en Mensch. Yan dit zitlen ter Rechterhand Gods
gewagen op tal van plaatsen de Psalmen en Profeten, en ook
de Apostelen en Evangelisten. Als Markus, de Evangelist, ons
mededeelt, dat Christus ten hemel gevaren is, laat hij er op
volgen: ,,En is gezeten aan de Rechterhand Gods" (16 : 19).
Petrus voor de groote raad, en ook reeds op de Pinksterdag,
predikt als hoofdsom van al wat tot onze vertroosting dient:
God heeft dezen Jezus verhoogd aan Zijn Rechterhand als
Heere en Christus. De Apostel Paulus in zijn Brieven is steeds
vol van het feit, dat Christus zit ter Rechterhand Gods, en
dus gezet is verre boven alle overheid en macht en kracht err
heerschappij en alle naam, die genaamd wordt, niet alleen
in deze wereld, maar ook in de toekomende; dat alles Hem on-
derworpen is. - Dit alles: het gezeten zijn ter Rechterhand
Gods. En Zijn Gemeente is onder Hem gesteld. I-Iij zit daar-
boven als Hoofd dezer Gemeenteo om met Zijn volheid alles te
vervullen. In zijn Brief aan de Hebreën zegt Paulus: ,,Tot
welken der engelen heeft Hij ooit gezegd: Zit aan Mijn
Rechterhand, totdat Ik uw vijanden zal gezet hebben tot een
voetbank uwer voeten?" (1 : l\). Dezelfcle Apostel schrijft
ook aan de Hebreën: Dit is de hoofdsom der ganschc lccr:
Christus als Hoogepriester zit ter Rechterhnnrl Cttrls. crt is
daar als de Zoon des huizes de Bedicna&r vrn nllc beknfdc
goederen, om die naar Gods wil uit te cleelen nttn tlc (lt'tttt't'rt-
tc. En clc Apostel sprcckt verder in dc ltrxrgsttr ovt'rlrrigirrg
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der waarheid, als hij aan de Romeinen schriift: ,,Wie is het,
die verdoemt? Christus is het, die gestorven is; ja, wat meer
is, die ook opgewekt is, die ook ter RechterhanC Gods is, die
ook voor ons bidt". ,,Wie zal beschuldiging inbrengen tegen
de uitverkorenen Gods?"
Opdat wij deze waarheid en de onderwijzing, vermaning
en vertroosting, die daarin ligt, goed ter harte nemen, zoo laat
olrs, op grond dezer belofte, leven en sterven op hetgeen de bei-
de hierop betrekking hebbende vragen van onze Heidelberg-
sche Catechismus behelzen. Laat ons toch niet denken, dat wij
daarboven verheven zijn.
Yraag 50 luidt: ,,Waaronx rcordt daarbíj gezet: zittende ter
Rechterhand Gods?" en het antwoord ís: ,,Dat Christus dáár-
om ten hemel geoaren is... ." Dat Hij deze aarde verlaten
heeft en niet hier gebleven is, dat heeft zijn grond, zijn oor-
zaak; gelijk Hij zelf eenmaal gezegd heeft: Het is u nut, dat
Ik wegga, anders kourt de Trooster niet; zoo wanneer [k ech-
ter zal heengegaan zijn, zal Ik Hem tot u zenden. Christus
is dus niet op aarde gebleven, maar ten hemel gevaren, en wel
dáárom ten hemel gevaÍen, opdat Hij daar zij het Hoofd Zijner
Christelijke Kerk? Neen, dat staat er niet, maar ,,opdat Hij
zichzelf daar beroijze -bewíjze! - als het Hoof d Zíjner Chris-
telijke Kerk", Zoodat dus de Christelijke Kerk - dat is niet
wat de mensch Christelijke Kerk noemt, maar: Zijn Chrisle-
lijke Kerk, die Zijn zalving heeft door het geloof, - van het
oogenblik af, dat Hij zich gezet heeft ter Rechterhand der Va-
ders, tot heden en tot de laatste dag, ervaren, bij zíehzelÏ er-
voren, bemerken en zien zal, dat Hij het Hoofd is. En wel zulk
een Hoofd, dat er niets, in't geheel niets door toeval geschieden
kan, maar dat daarentegen alles, het zij wat het zij, wat de
Kerk aangaat,Dan denVa.der door dit Hoofd geregeerdmordt.
Zoodat er geen andere regeering, - ik spreek niet van de we-
reldlijke regeering, maar van de regeering in de Kerk, in het
geweten, - zoodat er geen andere regeering is, dan de regee-
ring, welke geschiedt door dit Hoofd Christus. Voor deze leer
smelt de paus als een slak, als sneeuw voor de zon, en al zijn
rnacht en aanslagen worden verbroken.
De volgende vraag luidt: ,,Wat nuttighei
heerlíjkheid oan ons Hoofd Christus?"

d brengt ons nu deze

Ik wijs er op, dat de Twaalf Artikelen van ons christelijk ge-
loof beloften zijn. Vraag 22 luidt imrners:,,'W'at is een chris-
ten noodig te gelooven?" en het antwoord: ,,Al wat ons in het
Ilvangelie beloofd wordt, hetwelk ons de Artikelen van ons
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algemeen en ongetwijfeld Christelijk geloof in een hoofdsom
Ieeren". Zoo is dus ook het Artikel, dat Christus zit ter Rech-
terhand Gods, des almachtigen Vaders, een belofte voor ons.
Wat nuttigheid brengt ons dan nu deze heerlijkheid van ons
Hoofd Christus? Welk nut hebhen wij daarvan? ,,Eerstelijlc,
dat Hij de hemelsche gaoen" niet eenigszins spaarzamelijk uit-
deelt, maar ze ,,uitgiet", overal waar dorheid is. Dat Hij deze
hemelsche gaven uitgiet ,door Zijn Heilige Geest in ons, Zijn
lidmaten," Hier zegge de gesnedene niet: ,,Ik ben een dorre
lroom". Er zíj slechts schuld, belijdenis van zonde; dan weet
de Heere door Zijn macht en Zijn zeger, met het weinigje olie
alle leege vaten te vullen, zoolang er nog leege vaten zijn, en
eerst wanneer deze beginnen te ontbreken, staat de olie stil
(2 Kon. 4 : 5-6).,,Dat Hij in ons, Zijn lidmaten, de hemelsche
g:{rrren uitgiet", wordt u gepredikt, opdat gij het niet maar
zóó aanneemt, wat in de Catechismus staat, neen, men vrage
zich eerst af : Ben ik een lidmaat van Christus? Giet Hij dat
ook in mij uit? Heeft Hij dat ook mij gedaan door Zijn Heilige
Geest, en doet Hij dat? Anders moeten wij zeggen: Ja, dat is
wel het nut, maar wii hebben daar niets aan. Deze zelfbeproe-
ving moet in ons leven komen, bij aanvang of voortgang, an-
clcrs zijnwij een vergeetachtig hoorder. ,,Htj zit terRechterhand
Gods en giet door Zijn Heilige Geest in ons, Zijn lidmaten, de
hemelsche gaven uit," - dat wil dus zeggen: deze Koning
geeft vrede, Hij brengt de welvaart van Zijn volk, zooàat zij
het goed hebben onder Zijn scepter en geen gebrek lijden. Het
wil zeggen: zij leven onder goede instellingen en wetten, onder
Zijn koninklijke goedertierenheid en genade. En in deze vrede
cn welvaart wil Hij Zijn volk bewaren. Daarom staat er: ,,dal
Hij ons met Zijn macht tegen alle oijanden beschut en be-
maart." - Tegen alle vijanden: dat zijn vooreerst uitwendige,
zichtbare, de antichrist, de viianden van het Woord der waar-
heid, die Gods Woord uit school en Kerk willen verdringen.
Maar ook onzichtbare vijanden, de duivel met zijn vele duive-
lcn, die niet ophouden tle Gemeente aan te vallen, om de Ge-
lneente te verwoesten, niet ophouden de leden der Gemeente
it:rler in het bijzonder te tiranniseeren en te kwellen, en de zic-
Icn op de dwaalweg te breng:en, van het geloof af te trekkcn
rrn in zonde, vertwijfeling of onzekerheid te siorten.
Olrdat nu een kind het vatte en versta, zeg ik: Mijn kinrl.
vrnagt gij: Waar is nu de Heere Jezus, die Jezrrn, rlitr ct'ns rltr
kinderkens op Zijn schoot nam en zeide: ,,Ltot dc kinrltrkcnn
lot Mij komen", hen met Zijn armen omving trrr zcgt:nrlc?
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Welnu, deze Jezus is met Zijn lichaam, dat Hij ontvangen heeft
van Zijn moeder, de maagd Maria, en in hetwelk Hij geleden
heeft, gestorven, begraven en opgestaan is, in de hemel. Want
God heeft in de hemel het middelpunt van de gansche heer-
lijkheid Zliner genade gesteld. Wanneer gij de profetieën van
Ezechiël leest, dan ziet gij daar in een beeld een allerheerlijkst
blauw (saffier) bij de troon Gods. Alle engelen en aartsenge-
len, serafs en cherubs, alle heiligen en voleindigden staan
daaromheen. Daar is een middelpunt in de hemel, daar is
Jezus, met hetzelfde lichaam, dat gij draagt. En wie is Hij daar
voor ons? Die daar op de troon zit, is het Lam. Het Lam? Ja,
kind, het Lam, opdat gij met uw klein kindergeloof zoudt
steunen op dit Lam en zeggeni

O Lam Gods, onschuldig,
Aan 't schand'lijk kruis geslacht,
Bevonden steeds geduldig,
Hoewel Gij waart veracht,

De gansche zondelast hebt Gij gedragen!

en opdat ook gij op dit Lam uw zonde zoudt leggen. - Chris-
tus, toen Hij opgenomen werd, werd niet opg_enomen- zooals
wij, wanneer wij voleindigd worden, maar Hij werd opge-
nomen als het Hoofd van zonde en dood. D.i. als degene, die
zonde en dood overwonnen en te niet gemaakt heeft. Wanneer
gij dus zonde hebt en gaarne van uw zonde en verkeerde aard
zoudt verlost zijn, kom dan toch tot dezen Jezus met het
gebed, dat Hij zich over u ontferme. Hrj alleen weet met
zonde om te gaan, gij niet! Hij rveet, al naar het Hem be-
haagt, u spoedig of langzaam lran uw zonden te reinigen. En,
rnijn kind, wanneer grj heden ziek wordt en aan ulr' dood
denkt, weet het dan: niet aan uw dood, maar aan den Heere
Jezus hebt gij te denken! Gij weet met de dood niet om te
gaan, gij qeet niet hóe over deze brug heen te komen, gij
weet niet, hoe door de diepe Jordaan heen te komen, maar
Jezus is de Heer over de dood, en Hij zal weten, wat Hij met
de dood beginnen moet. - Wanneer gij een vreeselijk groote
hond ziet, die bijten wil, w'ordt gij bang: maar daar komt de
meester van de hond en gebiedt hem: Stil! àf! - 266 is de
Heere Jezus in de hemel Heer over zonde en dood.
Maar waarom is Hij niet op aarde? FIet zou wat wezen, als
de Heere Jezus te Jeruzalem rvoonde! - Dan zoudt ge, als
gij tot Hem gaan en met Hem spreken wilde, de vreeselijk
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groote reis naar Jeruzalem moeten maken. Of alt Hij te Rome
worrnde, dan zoudt gij naar Rome moeten teizen. Of wanneer
Hij alleen te Elberfeld was, dan zouden alle menschen in de
geheele wereld naar Elberfeld moeten komen. Dat zou toch
niet gaan! En wat zou het zijn, als Hij wel bij u, maar niet bij
mij was? - Dat doet Hij dus niet. De Heere wil ook nu nog
op aarde zijn, maar niet uitwendig zichtbaar, niet net Zíin
lichaam, waarmee Hij gekruisigd is, maar Hij wil bij ons zijn,
getijk Hij gezegd heeft: ,,'W.aar twee of drie in Mijn Naam ver-
gaderd zijn, daar ben Ik in het midden van hen". Hij wil bij
ons zijn met Zijn Heilige Geest. In de prediking des 'Woords,

waar dit Woord in het hart valt, ontvangt men de Heilige
Geest, en met de Geest den Heere jezus in het hart, en in
smart, nood en dood zal Hij bervijzen, dat Hij is het Hoofd om
ie helpen.
Wat doet Hij dus in de hemel? Hij houdt den Vader Ziin
offerande voor, een offerande, die een eeuwige waarde heeft,
een volkomen, eeuwig geldende offerande. Die houdt Hij den
Vader voor, altijd door, dag en nacht, en op grond dezer
offerande bidt Hij, dat deze offerande den Vader behage voor
allen, die de Vader Hem gegeven heeft. En krachtens dit los-
geld spreekt Hij al dezen, die met schuld en zonde bezwaard
zijn, vrij, verkliart hen rechtvaardig en heilig. Verder wordt
in de hemel voortdurend dit gebed van onzen Hoogepriester
vernomen: ,,Vader, Ik wil, dat, waar Ik ben, ook die bij Mii
zijn, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid
zien."
Zoo kan ons dan niemand verdoemen, want Hij komt als Borg
voor ons op. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebb,gn
cen voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den recht-
vaardige. Hij houdt den Vader Zijn allerheiligste wil voor, dat
wie in Hern gelooft, zalig en gezegend worde. En zoo komt Hij
rrog met Ziji zegen, gelijk de regen op het gras, wanneer hei
dor is, zoodat alles weer heerlijk groent.
Nu hebben wij, die dit vernemen en aannemen en gelooven,
vrecselijke vijanden, ten eerste buiten ons, ten andere in one,
Iluiten ons: de menschen. In ons: onze oude mensch. Buiten
ons en in ons den duivel, de wereld, vleesch en bloed, ho<lvaar'
rlii, het lieve ,,ik". Wonderlijk gaat het nu toe. Christrrn tle
lleere heft Zijn kruis niet op, maar terwijl IIij in clc ltctnt'l rc-
gcert, blijft Hij toch nog regeeren van het krrtis trit, (rtt z(x,
.,.u,r.er Ziltt ledetr ook, dat alles er op uit in, hett lc grontlo
Itr richten. Daurom leert de Heerc ons z(xl rrtdrrrkkcllik: ,,Ztm
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iemand achter Mij wil komen, die verloochene zíchzelf.
neme dagelijks Zijn kruis op zich." Daarom stampt
Apostel het den lidmaten van Christus zoo in, om vergevens-
gezind te zijn, zachtmoedigheid en ootmoedigheid te oefenen,
de onderste weg te gaan, de vijanden, zij mogen nog zoo vree-
seliik, nog zoo duivelachtig zijn, te ontwapenen door liefde,
door geduld, door gebed en tranen, door zijn eigen bloed; en
als wij zoo d.e vijanden ontwapend hebben, dan kunnen wij
zeggen en zingen: Zijn Rijk wordt heerlijker door tegenstand.

- Daartoe heeft echter geen menschenkind, geen christen,
geen lidmaat van Christus op zichzelf macht. Er is bij ons niet
de minste kracht om in deze krijg staande te blijven, er is bij
ons geen gedachte aan, geen geloof, dat onze Koning, die de
overwinning reeds bevochten heeft, haar ook bij ons hancl-
haven zal. Wij moeten echter goed bedenken: Christus zit ter
Rechterhand Gods, niet opdat ik getroost zij, dat Hij mijn
vijanden verslaan zal, dat Hij den paus en de ketters, die mij
naar het leven staan, verslaan zal. Neen, Hij zit ter Rechter-
hand van God den Vader, opdat Hij mij, die niets ben; mij,
die belijd dat ik een leeg vat ben; die tegelijk -weet: ik ben
leeg en ik moet vol zijn; opdat Hrj mrj, die in deze nood tot
den Heere roep, met Zijn volheid vervulle. Opdat Hij mij
zwakke, die niets vermag;, met Zijn kracht van boven om-
gorde, om te doen, wat Hij gebiedt, - nameliik: volhard,
draag, verdraag, r,r'ees zachtmoedig! Een ieder drage des an-
deren last! en dergelijke. Doe aan hartelijke ontferming,
zachtmoedigheid, ootmoedigheid, geduld! en dergelijke. Nog-
maals, ga de onderste weg, laat u slaan en schelden, lijd en
verdraag, zegeu- uw vliand, zotg slechts, dat Sij kracht van
Boven krrjgt. Dan zult Srj de troost ervaren, dat Christus zit
ter Rechterhand van God den Vader, als Hoogepriester, in
wiens gerechtigheid onze ge:rechtigheid staat, en als Koning,
om ons te beschermen tegen onze vijanden. Als men echter
terugscheldt, ontvangt men niets. Indien men zich zelf
wreekt, indien men denkt: Slaat gij mrj, dan sla ik u weer;
Hebt gij een scherpe tong, dan heb ik ook een scherpe tong;
Doet gij mij kwaad, dan werp ik u het huis uit, - zie, dan
ontvangt men niets, dan zal men integendeel de troost ver-
liezen, dat Christus zit ter Rechterhand des Yaders als onze
Hoogepriester en Koning. Yolg Hem na, door bezaaide en on-
bezaaide landen, door alles heen, u vastgehouden aan Hem!
aan dit Lam! uw zonde en schuld op dit Lam gelegd. En Hem
gebeden, dat Hij door de macht Zijnler genade u verleene,
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en
de

dat gij, lam, dat zíng|;,,De Heer-e is mijn-He-rder",.- dit Lam
gelijL-moo gt zíin. En indien grj, lap, op dit Lam ziet, om u te
l"aten slacÈten, behoeft gij voor de wolven niet te vteezen,
maar overal is de overiiïning in Hem, onzen Koning; die
de zegekrarrs draagt, om ons hóil te bereiden. Amen'

279


