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Liefde in de kastijding.
Gods volk wordt vaak beproefd en de hand van de Heere ligt zwaar op hen. Toch is er
vaderlijke goedheid in Zijn kastijdingen en oneindige goedertierenheid in hun bezoekingen.
Hebt u ooit de volgende gelijkenis gehoord? Er was een herder, die een schaap had, dat hij
naar een andere en betere wei wilde overbrengen; hij leidde het, maar het wilde niet volgen;
hij riep het, maar het wilde niet komen; hij dreef het, maar toch volgde het zijn eigen zin.
Eindelijk zei hij: dit zal ik doen: het schaap had een klein lammetje naast zich en de herder
nam het lam in zijn armen en droeg het weg, en toen volgde het schaap ook. Zo is het ook met
u; God heeft u toegeroepen, en u bent niet gekomen; Christus zei: ”kom” en u wilde niet; Hij
zond lijden en u wilde niet komen; eindelijk ontnam Hij u uw kind en direct kwam u; toen
volgde u uw Zaligmaker. U ziet, dat dit niet anders dan de drang van de liefde was van de kant
van de goede Herder. Het lam nam Hij alleen om het schaap te behouden, en de Heiland nam
uw kind naar de hemel, alleen om u ook daarheen te brengen. O, gezegende beproevingen,
gezegende verliezen, gezegende sterfgevallen, die uitlopen op winst voor het geestelijk leven!
U weet, dat als iemand van een akker een oogst wil verzamelen, hij die akker dan eerst
beploegt. De akker zou kunnen klagen en zeggen: waarom doorsnijden deze ploegscharen
mijn oppervlakte? Waarom deze opmerking? Omdat er niet gezaaid kon worden, voordat er is
geploegd; scherpe ploegscharen maken diepe voren voor het goede zaad. Of neem een ander
voorbeeld uit het dagelijks leven: een mens wil uit een verroest stuk ijzer een blinkend zwaard
maken, dat bruikbaar zal zijn voor een dappere soldaat. Wat doet hij nu? Hij legt het in het
vuur en versmelt het; al het vuile neemt hij weg en hij verwijdert de roest. Voorts bewerkt hij
het met zijn hamer, hij slaat daarmee op het aambeeld, hij verstaald het door het vuur, tot het
eindelijk een goede staaf wordt, die niet breken zal in de strijd. - Dit is het, wat God met u
doet. Ik bid u, lees toch niet verkeerd in het boek van de Voorzienigheid van God. Als u er
goed in leest, zult u er dit in vinden: ”Ik wil deze man genadig zijn, daarom heb Ik hem
geslagen en verwond. Zo velen Ik liefheb, die bestraf Ik en kastijd Ik.” Komt dan, laten wij
weerkeren tot de Heere, want Hij heeft verwond, en Hij zal helen; Hij heeft geslagen en Hij zal
ons verbinden.

Neem uw zwaard op.
Neemt het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. Efeze 6: 17
We moeten er niet op hopen dat we de overwinning behalen door neutraal te blijven of door
een wapenstilstand te tekenen. We zijn verplicht om te blijven strijden. We moeten niet
proberen ons geliefd bij de tegenpartij te maken, door aan zijn bijeenkomsten of
feestmaaltijden deel te nemen. Zulke orders worden niet gegeven. We moeten onze wapens
ter hand nemen en uittrekken in de strijd. U er niet van uitgaan dat u de overwinning toevallig
zult behalen. Nog nooit is iemand door een gelukkig toeval zalig geworden. Door zorgeloosheid
kan ontzettend veel beschadigd worden, maar het tegenovergestelde, de overwinning, kan er
niet mee bereikt worden. Als wij “Gods water over Gods akker laten lopen” effenen wij de weg
naar het verderf.

Het is niet Gods opdracht om stil en rustig te zijn en de zaken licht op te nemen. We moeten
daarentegen altijd bidden en waakzaam zijn. De essentie van onze tekst is: “Neem het zwaard!
Neem het zwaard!” Dat betekent dus niet dat we moeten praten, redeneren, onderhandelen of
compromissen sluiten. Als een donderstem klinkt het: “Neem het zwaard!” De stem van de
Bevelhebber klinkt luid als een bazuin en roept ons toe: “Neem het zwaard!” Een christen is
alleen gehoorzaam aan de tekst als hij openlijk, beslist, duidelijk en moedig het zwaard ter
hand neemt. We moeten met het zwaard in de hand de weg naar de hemel inslaan.

En die dorst heeft, kome.
En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet. Openbaring 22: 17
Met goddelijke liefde tracht Hij zondaars te lokken, zoals een vader z’n kind lokt met het
uitsteken van zijn armen en het roepen: “Kom dan, kom maar.” ‘Nee,’ zegt nu iemand die
streng orthodox in de leer is, ‘God nodigt nooit alle mensen tot Zich; Hij nodigt slechts
bepaalde personen’. Stop meneer, is dat alles wat u ervan weet? Heeft u nooit in die gelijkenis
gelezen: "mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed; komt tot
de bruiloft.” Mattheüs 22: 4 En dat zij, die genodigd waren niet wilden komen? Hebt u nooit
gelezen dat zij die genodigd waren zich allen begonnen te verontschuldigen? Dat zij gestraft
werden vanwege hun afwijzen van de nodiging? Welnu, als dan volgens u de uitnodiging niet
voor iedereen bestemd is, maar alleen voor diegene die de nodiging aanvaardt, hoe kan deze
gelijkenis dan waar zijn? Het feit is er: de ossen en de gemeste beesten zijn geslacht, de
bruiloft is gereed, en de trompet klinkt: Wie dorst heeft, die kome en drinke! Hier zijn alle
dingen gereed, de nodiging is algemeen. Het is een belangrijke nodiging, zonder beperking. En
die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet. En deze nodiging wordt
gegeven in liefelijke woorden: ‘Kom tot Mij, Mijn kind, kom tot Mij.’ “De gehele dag heb Ik Mijn
handen uitgestrekt.”

Het geheim van de kracht.
Verheft u zich er op, gelovige, omdat u enige dienst voor de kerk en enig nut voor uw tijd hebt
kunnen verrichten? Wie heeft u van anderen doen verschillen en wat hebt u, dat u niet hebt
ontvangen? Hebt u een enkele lichtstraal in de duisternis doen schijnen? En, wie is het die uw
kaars heeft aangestoken? Wie houdt die brandende en zorgt, dat zij niet wordt uitgeblust?
Hebt u de verzoeking overwonnen? Hef de banier dan niet omhoog; laat geen
onderscheidingen prijken op uw borst; wie toch heeft u gesterkt voor de oorlog? Wie scherpte
u het zwaard en stelde u in staat de vijand te vellen Bedenk, dat u uit eigen kracht niets hebt
verricht. Als u vandaag een vat ter ere bent, heerlijk en versierd - als u een kostbaar vat bent,
met de kostbaarste reukzalf gevuld, toch hebt u uzelf niet geschapen. U bent het leem, maar
wie is de Pottenbakker? Als u een vat ter ere bent, het is toch niet tot uw eigen eer, maar tot
heerlijkheid van Hem, Die u geschapen heeft! Als u onder uw medemensen staat, zoals de
engelen staan boven de gevallen geesten - een uitverkorene, van hen onderscheiden, - bedenk
toch, dat niet enige goedheid in uzelf u deed verkoren worden. Ook is het niet geweest eigen
inspanning of uw eigen kracht, die u uit modder en slijk verhief, uw voeten op een rots stelde
en al uw gangen bevestigde. Werp de kroon van uw trotse hoofd, en leg al uw
onderscheidingen aan de voeten van Hem, Die ze u eenmaal schonk; - bedenk toch, dat niet
enige goedheid in uzelf u deed verkoren worden. Ook is het niet geweest eigen inspanning of
uw eigen kracht, die u uit modder en slijk verhief, uw voeten op een rots stelde en al uw
gangen bevestigde.
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Werp de kroon van uw trotse hoofd, en leg al uw onderscheidingen aan de voeten van Hem,
Die ze u eenmaal schonk; - bedek met de Cherubim en Serafim uw aangezicht en roep met
ons: ”Niet ons, maar Uwen Naam geef eer, voor eeuwig en altijd!” En wanneer u zich aldus
met ootmoed neer buigt, bereid u tot betrachting van deze andere les: ’’vertrouw nimmermeer
op uzelf’. Als u iets hebt te doen, onderneem het nooit in het vertrouwen op de arm van het
vlees. Buig eerst de knieën en vraag Hem om kracht, Die u versterkt, en dan zult u verheugd
terugkeren van uw werk. Maar als u gaat in eigen kracht, zult u de ploegschaar op de rots
breken; uw zaad zult u strooien aan de kust van de Zoutzee op het barre zand, en in de jaren,
die komen zullen, zult u uw dorre akkers overzien en zij zullen u geen halmpje opleveren om
uw hart te verblijden. ’’Vertrouw op de Heere te allen tijde, want in de Heere Heere is eeuwige
sterkte.” Die kracht komt u niet ten goede zolang u berust in eigen kracht. Hij zal u bijstaan,
als u Hem uw zwakheid belijdt; maar als u sterk bent in u zelf, zal Hij u Zijn kracht ontnemen
en u zult struikelen en vallen. Oefen u dan in de genade van dagelijks op God te leunen, zodat
u bekleed mag worden met de ootmoed, die u betaamt.

Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
Hij was voor ons, anders zou Hij nooit Zijn Zoon voor ons overgegeven hebben. Hij was voor
ons, zelfs toen Hij Zijn eniggeborene verdrukte en het volle gewicht van Zijn toorn op Hem
legde. Hij was voor ons, hoewel Hij tegen Hem was. Hij was voor ons, toen we door de
zondeval te gronde gingen. Hij hield toch van ons! Hij was voor ons, toen wij tegen Hem
waren, en ons met hand en tand tegen Hem verzetten. Hij was voor ons, anders zou Hij er
nooit voor gezorgd hebben dat we nederig Zijn aangezicht gingen zoeken. Hij is voor ons
geweest, door vele worstelingen heen. We hebben ons door ontelbare moeilijkheden heen
moeten vechten. We zijn verzocht geweest van buitenaf en van binnenuit. Hoe zouden we
stand hebben kunnen houden tot nu toe, als Hij niet met ons geweest zou zijn? Hij is voor ons,
laat me het zeggen, met heel de oneindigheid van Zijn hart; met al de almacht van Zijn liefde;
met heel Zijn grenzeloze wijsheid. Gekleed in volle pracht met alle eigenschappen die Hem God
maken, is Hij voor ons. Eeuwig en onveranderlijk is Hij voor ons. Voor ons als die blauwe
luchten opgerold zullen worden als een versleten kleed; voor ons, de hele eeuwigheid door.
Dit, kind van God, is voldoende voedsel voor uw gedachten, zelfs als u eeuwen had om het te
overpeinzen. God is voor u! Zo God voor u is, wie zal tegen u zijn?

De eis van het Evangelie.
Het Evangelie bestaat niet in het geven aan maar in het ontvangen van God. Het is nemen van
Zijn volheid, drinken uit Zijn fonteinen van het heil, ontvangen uit Zijn voorraadschuren.
Zondaar, bedenk, dat alles, wat God tot uw zaligheid van u eist is, dat u ontvangen zult en dat
Hij u de kracht om te kunnen ontvangen schenkt. Hij vraagt u niet om iets te verrichten, maar
om uw lege hand uit te strekken en te nemen alles wat u nodig hebt. Hij gebiedt u niet om uw
voorraadschuren te vullen en u te verrijken, maar Hij roept u alleen om uw armoede te
belijden en de deuren van uw lege zalen te ontsluiten, opdat Hij zegeningen over u uitgiete,
waarvoor u ternauwernood ruimte kunt vinden om die te bevatten. Hebt u deze waarheid
geleerd?
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Bent u er al toe gekomen om als een ontvanger uit de hand van God te leven? Hebt u gestaan
voor de deur van de genade om nederig de zaligheid te zoeken? Wanneer u nooit gewillig
geweest bent om de rijkdom van de genade van God te ontvangen in plaats van Hem iets te
geven van uw onbetekenende daden, als u niet gewillig bent om van Zijn genadige goedheid te
ontvangen, dan bent u een volslagen vreemdeling in alles, dat maar enigszins lijkt op het
evangelie van Christus.

Gods goedheid.
Toen twee of drie van onze bij elkander kwamen om een bijzonder gebed ten hemel te zenden
voor het afwenden van donkere wolken, die zich aan de horizon vertoonden, onbekend aan alle
anderen, hebben wij de kracht Gods zich zien openbaren ook in ons midden, en wij konden
daaraan niet meer twijfelen, dan wij konden twijfelen aan ons eigen bestaan. U, die uw
gebeden verhoord hebt gezien, prijs u de Heere, die uw smekingen gekroond heeft met
aanneming en ontferming. Denk er om, dat het is geschied op ons gebed, dat wij, als
gemeente zijn voortgegaan van kracht tot kracht. Zouden dan onze lofzangen niet met onze
gebeden wedijveren als de Heere goedheid geeft, zouden wij geen dankbaarheid betonen? In
onze gebeden beleden wij onze afhankelijkheid van God. Wij voelden, dat onze jaren nooit
gekroond konden worden tenzij de Heere ze kroonde. Nu die zegen gekomen is, laat nu onze
lofzang onze dankbaarheid bewijzen, terwijl wij uitroepen: ’Gij kroont het jaar met Uw
goedheid.'

Kenmerk van de wedergeboorte.
Indien u maar gesmaakt hebt, dat de Heere goedertieren is,” is dit een bewijs van goddelijk
leven in uw ziel; immers van nature vindt men geen bekoorlijkheid in Jezus. Ik vraag niet, wat
uw ervaringen geweest of niet geweest zijn, als Christus u dierbaar is, is het leven van de
genade in uw hart begonnen. Als u Hem liefhebt, als Zijn tegenwoordigheid u dierbaar is, als
Zijn bloed uw hoop en Zijn eer uw oogmerk en bedoeling is, indien Zijn persoon het voorwerp
van uw gedurige liefde is, kunt u deze neiging onmogelijk uit de natuur hebben ontvangen,
want u was dood; ook van uw verstand kunt u haar niet hebben gekregen, want dit is een
wonderwerk, dat God alleen, Die over alles heerschappij voert, in u kan hebben gedaan. Dat
ieder beproefde christen, die toch smaakt dat de Heere goed is, hier troost uit putte. ”De
oprechten hebben U lief.”

Zult Gij mij de voeten wassen?
Hij dan kwam tot Simon Petrus; en die zeide tot Hem: Heere, zult Gij mij de voeten wassen?
Johannes 13: 6
De Schotse Baptisten waren het gewend om de voeten van de heiligen letterlijk te wassen. Ik
durf te zeggen dat het sommige heiligen niet veel kwaad zou doen, maar toch was het nooit
bedoeld om het voorbeeld van de Verlosser letterlijk na te volgen. Dit heeft een geestelijke
betekenis en dit is wat Hij bedoelt. Als er een daad van vriendelijkheid of liefde gedaan kan
worden voor de gemeenste en meest duistere kinderen van God, moeten we bereid zijn dat te
doen. We moeten dienaren zijn van Gods dienaren. We moeten ons voelen als Abigail toen ze
tegen David zei: “Ziet, uw dienstmaagd zij tot een dienares, om de voeten der knechten mijns
heren te wassen.” 1 Samuel 25: 41 Abigail werd Davids vrouw, maar toch voelde ze zich niet
eens waardig om de voeten van zijn dienaren te wassen.
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Dat moet onze geest zijn. Kent u een broeder die nogal snel boos is? Hij wil dat iemand iets
vriendelijks tegen hem zegt, en sommigen zeggen, “Ik praat niet met zulke mensen.” Doe het,
doe het, mijn lieve broeder; ga en was zijn voeten! Kent u iemand die verdwaald is? Iemand
zegt, “Ik wordt niet graag samen met hem gezien.” Mijn lieve vriend, u bent geestelijk, ga en
breng hem terug met een zachtmoedige geest. Was zijn voeten! Er is een andere broeder
hoogmoedig, hij is erg trots. Iemand zegt, “Ik verneder mijzelf niet voor hem.” Mijn lieve
broeder, ga naar hem toe en was zijn voeten! Als een kind van God bezoedeld is, en u bent in
staat hem daarop te wijzen en hem daarvan af te helpen, onderwerp u dan aan elke
vernedering. Plaats uzelf eerder in elke positie dan dat een kind van God onderworpen wordt
aan de zonde.

Vat moed christen.
Doch gij hebt enige weinige namen ook te Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben.” Hier
hebben wij een bijzondere bewaring. Let er ernstig op. ”Gij hebt enige weinige namen.” Slechts
weinige. Niet zo weinig als sommigen menen, niet zo veel als anderen vermoeden. Weinige,
vergeleken bij de schare van de belijders, weinige, vergeleken zelfs bij de ware kinderen Gods,
want velen van hen hebben ook hun klederen bevlekt. Er waren slechts weinigen en deze
weinigen waren zelfs in Sardis. Daar is geen kerk op aarde, die zo bedorven is, of zij heeft
enige ’’weinige.” Vat moed, christen, er zijn enige weinige in Sardis. Wees niet helemaal
verslagen. Enige helden zijn niet op de vlucht geslagen in de oorlog, enige machtigen strijden
nog voor de waarheid, maar zie toe, want misschien behoort u niet tot de ’’weinige.” Daar er
slechts weinigen zijn, behoort er ernstig onderzoek van het hart te zijn. Letten wij op onze
klederen en zien wij of zij vies zijn. En omdat er slechts weinigen zijn, wees werkzaam. Hoe
kleiner het aantal arbeiders is om het werk te doen, hoe meer reden er bestaat voor
bedrijvigheid in het werk. ’’Houdt aan, tijdig, ontijdig." - O, als wij honderden achter ons
hadden, konden wij zeggen: laat hen het werk verrichten, maar omdat wij met slechts
’’weinigen” staan moet ieder van deze ’’weinigen” zich beijveren. Wek u zelf dan op tot de
grootste bedrijvigheid, want voorwaar, er zijn slechts weinigen in Sardis, die hun klederen niet
hebben bezoedeld.
Bovenal: Wees biddende. Zend tot God ernstige verzuchtingen, dat Hij het getal van de
getrouwen vermeerdere, dat Hij het getal vermenigvuldige van Zijn uitverkorenen, die vast
staan en dat Hij Zijn dorsvloer zuivere. Roep tot God, dat de dag spoedig komt, dat het zeer
fijne goud niet langer verduisterd is, dat de Heerlijkheid tot Zion teruggekeerd is. Smeek de
Heere om de nevel te verwijderen, om de tastbare duisternis weg te vagen. Bid vooral meer,
omdat er slechts weinigen in Sardis zijn, die hun klederen niet hebben bezoedeld.
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Zij aten van de opbrengst.
En de Israëlieten hadden geen manna meer, maar zij aten in dat jaar van de opbrengst van
het land Kanaän. Jozua 5: 12
Israël was aan het einde van de moeilijke woestijnreis gekomen. Eindelijk konden zij de
beloofde rust ingaan. Het volk hoefde zijn tenten niet meer op te rollen, en het zou ook niet
meer opgeschrikt worden door vurige slangen of trotse Amalekieten. Het kwam in het land
‘vloeiende van melk en honing,’ en at van het koren van het land. Misschien geldt dit het
komende jaar ook voor jou! Misschien zul jij dit jaar de Jordaan van de dood oversteken en
ingaan in de rust met Jezus. Wat een heerlijk vooruitzicht. Het ongeloof is bang voor de
Jordaan van de dood, die tussen de woestijn en het beloofde land ligt. Maar het geloof
verheugt zich erop om voor eeuwig met de Heere te zijn en daarom moeten we elke angstige
gedachte uit ons hart wegdoen. Een deel van de strijdende kerk zal dit jaar nog op aarde
blijven om de Heere te dienen. Maar als dit ons deel is, is de tekst hierboven nog steeds waar.
‘Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen.' Hebreeën 4 De Heilige Geest is
de waarborg van onze erfenis. Hij laat ons hier al proeven van de eeuwige heerlijkheid. De
gelovigen in de hemel zijn veilig, maar wij worden ook bewaard in Christus Jezus; zij hebben
hun vijanden overwonnen, maar wij overwinnen ook. De zaligen leven in gemeenschap met
hun Heere, maar wij ervaren deze gemeenschap ook! Zij rusten in Zijn liefde, maar ook wij
hebben volkomen vrede in Hem. Zij zingen tot Zijn eer, maar wij maken Zijn Naam ook groot.
Wij willen dit jaar op aarde hemelse vruchten inzamelen. Het geloof en de hoop zullen deze
woestijn tot een lusthof maken. O, de Heere Jezus voedde ons in Zijn genade met Zichzelf, dan
zullen wij dit jaar ook van de opbrengst van het land Kanaän eten!

Heersen in Christus.
Dit is de eerste belofte aan de gevallen mens. Zij bevat het gehele Evangelie en de kern van
het verbond der genade. Zij is voor een groot deel vervuld. Van het zaad der vrouw, namelijk
onze Heere Jezus, werd de hiel vermorzeld en het was een vreselijke vermorzeling. Hoe
vreselijk zal de uiteindelijke vermorzeling zijn van de kop van de slang! Deze had al in
werkelijkheid plaats, toen Jezus de zonde wegnam, de dood overwon en de macht van satan
verbrak; maar haar wacht nog een volkomener voltooiing bij de tweede komst van onze Heere
op de oordeelsdag. Voor ons blijft de belofte gelden als een profetie, dat wij zullen worden
gekweld door de boze machten van onze zondige natuur en dat zo onze hiel zal worden
vermorzeld: maar wij zullen zegevieren in Christus, die zijn voet zet op de kop van de oude
slang. Misschien moeten wij dit gehele jaar door het eerste deel van deze profetie bij ervaring
leren kennen door de verzoekingen van de duivel en de onvriendelijkheid van de goddelozen,
die zijn zaad zijn. Zij kunnen ons zó verwonden, dat wij wellicht met onze zere hiel kreupel
lopen, maar laten wij het tweede deel van de tekst aangrijpen, dan zullen wij niet worden
ontmoedigd. Laten wij ons door het geloof erin verheugen, dat wij toch zullen heersen in
Christus Jezus, het Zaad der vrouw.
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Over veel zal ik u zetten.
En die twee talenten ontvangen had, kwam ook tot hem, en zei: Heere! twee talenten hebt gij
mij gegeven; zie, twee andere talenten heb ik boven dezelve gewonnen. Zijn heer zei tot hem:
wel, gij goede en getrouwe dienstknecht! over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik
u zetten, ga in in de vreugde uws heeren. Mattheüs 25: 22 - 23
Kijk nog eens goed naar dit hoofdstuk. U zult allereerst opmerken, dat de man met de twee
talenten even gerust tot zijn heer kwam als de man die vijf talenten had. Ik durf wel te
zeggen, dat terwijl die arme man handel deed met zijn twee talenten, hij wel dikwijls op zijn
buurman met de vijf talenten zal gezien hebben, zeggende: O, ik wenste dat ik evenveel kon
doen als hij! Zie, hij heeft vijf talenten om uit te zetten, hoeveel rente brengt hem dit niet elk
jaar op. Ach, dat ik even veel kon doen als hij. En terwijl hij voortging, heeft hij dikwijls
gebeden: O Heere, geef mij groter bekwaamheid en meerdere genade om U te dienen, want ik
verlang er naar meer te doen.
En als hij nederzat om zijn dagboek te lezen, dacht hij: Ach, dit dagboek zegt mij niet veel. Er
wordt hier niet vermeld dat ik door vijftig landstreken gereisd heb. Ik kan niet zoals Paulus
zeggen dat ik van land tot land gegaan ben om de waarheid te prediken. Nee, ik kon niet
anders doen dan op mijn plaats blijven in deze gemeente, waar ik bijna van honger om moest
komen, terwijl ik arbeidde voor haar en zo ik tien of twaalf mensen tot de kerk heb mogen
toebrengen, dat is al zeer veel voor mij. Als ik naar de hemel ga, dan zal ik op de een of
andere wijze door de deur sluipen. Houd op, wacht een weinig, o kleingelovige, houd op, uw
Meester zal zo niet met u handelen. Als u komt te sterven, zult u door Zijn genade even gerust
en vol vertrouwen sterven met uw welbestede twee talenten als uw medebroeder met zijn tien,
want als u daar komt, zult u in de vriendelijke tegenwoordigheid uws Heeren komen.

Houd sterk aan in het gebed.
Houd sterk aan in het gebed. Kolossenzen 4: 2
Onderzoek eens op hoeveel plaatsen in de Bijbel het over het onderwerp ‘het gebed’ gaat. Dit
is heel belangrijk in de Bijbel. Soms zien we duidelijke voorbeelden van gebed, of krachtige
oproepen tot gebed. Ook vinden we veel geweldige beloften. Als we de Bijbel openen, vinden
we meteen de volgende tekst: ‘Toen begon men de Naam van de HEERE aan te roepen’. En als
we het Boek dicht willen doen, klinkt het ‘Amen’ op een ernstig smeekgebed nog na in ons oor.
We vinden een worstelende Jakob, een Daniël, die drie keer per dag biddend neerknielt, en een
David, die God met zijn hele hart aanroept; we ontmoeten Elia op de berg Karmel, en Paulus
en Silas biddend in de gevangenis. We hebben een grote hoeveelheid bevelen en duizenden
beloften. Wat moeten wij hier anders van leren dan het heilige belang en de noodzakelijkheid
van het gebed? Als God dit tot één van de belangrijkste dingen in Zijn Woord gemaakt heeft,
kunnen we er zeker van zijn, dat Hij ook wil dat wij het tot één van de belangrijkste dingen in
ons leven maken. Hij heeft ons veel over het gebed gezegd, omdat Hij weet dat wij hier zo’n
enorme behoefte aan hebben. Onze behoeften zijn zo groot en zo veel, dat wij niet moeten
ophouden met bidden, tot wij in de hemel gekomen zijn. Heb jij niets nodig? Dan ben ik bang
dat je jouw armoede niet kent. Heb je geen genade van God te vragen? O, moge de Heere jou
aan je ellende ontdekken! Een ziel zonder gebed is een ziel zonder Christus. Het gebed is het
stamelen van het gelovige kind, de vreugdekreet van de strijdende gelovige, de rust van de
stervende heilige, die in Jezus ontslaapt.
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Het gebed is de ademhaling, het wachtwoord, de troost, de kracht en de eer van een christen.
Als je een kind van God bent, dan zul je het aangezicht van je Vader zoeken en in de liefde van
je Vader leven. Smeek Hem dat Hij je dit jaar heilig, nederig, ijverig en geduldig maakt; dat je
in innige gemeenschap met Christus mag leven, en Hij je vaak meeneemt in het feesthuis van
Zijn liefde; bid tot je God om je tot een voorbeeld en een zegen voor anderen te maken. Vraag
of hij je meer wil doen leven tot eer van Zijn heilige Naam. Laat het jouw motto voor dit jaar
zijn: ‘Houd sterk aan in het gebed.’

Wij zullen ons verheugen.
Wij zullen ons verheugen en in U verblijden. Hooglied 1: 4
Wij zullen ons verheugen en in U verblijden. Wij zullen de poorten van het jaar niet ontsluiten
met de sombere tonen van weeklacht, maar met de blijde klanken van de harp van lof en de
hooggestemde cimbalen van vreugde." Komt, laat ons de Heere vrolijk zingen, laat ons juichen
de rotssteen onzes heils." Wij geroepenen, getrouwen, verkorenen, wij zullen onze smart in de
wind werpen en onze banieren vol vertrouwen opheffen in de Naam van onze God. Anderen
mogen klagen over hun moeilijkheden, wij, die de boom der genezing hebben voor Mara’s
bittere wateren, zullen met vreugde de Heere verheerlijken. Eeuwige Geest, onze volkomen
Trooster, wij, die de tempels van Uw inwoning zijn, zullen nimmer ophouden de Naam van
Jezus te aanbidden en te zegenen.
Wij zullen, wij zijn vastbesloten. Jezus moet de kroon van blijdschap van ons hart dragen, wij
zullen onze Bruidegom geen oneer aandoen door te treuren in Zijn tegenwoordigheid. Wij zijn
verordend om zangers in de hemel te zijn, laat ons onze stemmen oefenen in ons eeuwig lied,
voor wij het zingen in het voorhof van het nieuwe Jeruzalem. Wij zullen ons verheugen en
verblijden; twee woorden van een betekenis, dubbele blijdschap, zegening op zegening. Zou er
nu enige grens hoeven te zijn voor onze blijdschap in de Heere? Weten zij het niet, die de
genade kennen, dat hun Heere nu reeds voor hen nardus en saffraan is, kalmus en kaneel, en
wat een zoete geur zij in de hemel hebben? Wij zullen ons verheugen en verblijden in U. Dit
laatste woord is het vlees in de schotel, de kern van de noot, de ziel van de tekst. Welke
hemelen liggen er opgesloten in Jezus? Welke stromen van oneindige zaligheid hebben hun
oorsprong, ja, ieder druppeltje van hun volheid in Hem! Daar U nu, o dierbare Jezus, het
tegenwoordig deel van Uw volk bent, zegen ons dan in dit jaar met dit gevoel van Uw
dierbaarheid, dat wij ons van zijn eerste tot zijn laatste dag in U mogen verheugen en
verblijden. Laat januari worden geopend met vreugde in de Heere en december worden
gesloten met blijdschap in Jezus.

Rust op de beloften.
Dit land, waarop gij ligt te slapen, zal Ik aan u geven. Genesis 28: 13
Geen belofte is van eigen uitlegging: zij komt niet aan één heilige toe, maar aan alle gelovigen.
Als gij, mijn broeder, in het geloof rust kunt vinden in een belofte en daarop steunen, dan is zij
voor u. Elke plaats, waar Jakob verscheen, vertoefde en rustte, nam hij in bezit. Toen hij zich
vermoeid in zijn volle lengte op de grond uitstrekte, met de stenen van die plaats als zijn
hoofdkussen, had hij er nauwelijks een voorstelling van, dat hij op die manier in het bezit
kwam van het land; en toch was het zo. Hij zag in zijn droom die wonderlijke ladder, die voor
alle ware gelovigen aarde en hemel verenigt en waar de voet van de ladder stond, moest hij
ongetwijfeld recht hebben op de grond, want anders zou hij de goddelijke ladder niet kunnen
bereiken.
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Al de beloften van God zijn Ja en Amen in Christus Jezus en als Hij de onze is, dan is elke
belofte de onze, zo wij ons daarop in een rustig geloof verlaten. Kom, vermoeide, gebruik de
woorden van uw Heere als uw hoofdkussen. Lig in vrede neer. Droom alleen van Hem. Jezus is
uw lichtende ladder. Zie de engelen daarop komen en gaan tussen uw ziel en uw God en wees
er zeker van, dat de belofte uw eigen door God gegeven deel is, en dat het voor u geen roof
zal zijn die voor uzelf aan te nemen als in het bijzonder tot u gesproken.

Verbond voor het volk.
“Ik zal U geven tot een Verbond voor het volk.” Jesaja 49: 8
Jezus Christus Zelf is het middelpunt, het begin en het einde van dit Verbond. Een van de
genadegaven van dit Verbond is, dat Hij Zichzelf aan iedere gelovige geeft. Hij geeft Zich als
eigendom. Kan een gelovige uitspreken wat hij in Christus ontvangen heeft? In Hem woont de
volheid van God! Overdenk het woord ‘God’ eens, overdenk Zijn oneindigheid en denk er dan
ook eens over na wat het betekent dat Hij volmaakt mens is. Alles wat Christus als God en
mens ooit bezat of kan bezitten, is het eigendom van de gelovige.
Uit genade is het voor eeuwig jouw onbetwistbaar eigendom geworden. Onze gezegende Heere
Jezus is God, Hij is alwetend, Hij is overal aanwezig, Hij is almachtig. Is het geen troost voor je
om te weten dat al deze eigenschappen bij elkaar van jou zijn? Heeft Hij kracht? Zijn kracht is
van jou, om je te ondersteunen en te versterken, om je vijanden te overwinnen en jou tot het
einde toe te bewaren. Heeft Hij liefde? Er is geen druppel liefde in Zijn hart die niet van jou is.
Je kunt de grenzeloze oceaan van Zijn liefde indrinken! Is Hij rechtvaardig? Ook dit is Hij voor
jou, ook al denk je misschien dat dit angstwekkend is. Door Zijn rechtvaardigheid zal Hij
ervoor zorgen, dat alles wat je in het Verbond der genade beloofd is, jou ook zal gegeven
worden. Onze Heere is ook mens, en alles wat Hij als volmaakte mens heeft, bezit jij ook. De
Vader vond Zijn vreugde in Zijn zoon, Hij werd aangenomen door de Allerhoogste. Maar Zijn
aanneming is ook onze aanneming. Weet je niet dat de Vader jou liefheeft met dezelfde liefde
waarmee Hij Jezus liefheeft? Want alles wat Christus deed, is van jou; de volmaakte
gerechtigheid die de Heere Jezus tot stand gebracht heeft door Zijn vlekkeloos leven wordt jou
toegerekend.

‘k Ben Jezus’ eigendom, Hij heeft mij uitverkoren.
Wie meldt de zaligheid, die mij te beurt viel!
En nu – als ik de klank van Uw Naam mag horen, springt mijn hart van vreugde op,
en juicht mijn hele ziel!
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De stem des roepende in de woestijn.
De stem des roepende in de woestijn: "Bereidt de weg van de Heeren, maakt zijn paden
recht." Lukas 3: 4
De stem des roepende in de woestijn eiste een weg voor de Heere, een bereide weg, een weg
in de wildernis bereid. Ik zou wel gehoor willen geven aan de roep van de Meester, en Hem
een weg banen tot mijn hart, een weg gebaand door genadige bewerking van de woestijn van
mijn natuur. De vier aanwijzingen in het tekstverband eisen mijn ernstige overweging. Alle dal
zal gevuld worden. Lage en bij de grond zich houdende gedachten omtrent God moet men
laten varen; twijfel en wanhoop moeten worden weggenomen; het zoeken van zichzelf en
vleselijke geneugten moet worden prijsgegeven. Over deze diepe valleien heen moet een
heerlijke weg van genade worden opgehoogd. Alle berg en heuvel zal vernederd worden.
Hoogmoedige zelfgenoegzaamheid, zich verheffende eigengerechtigheid moet worden
vernederd, om een baan te maken voor de Koning der koningen. Gemeenschap met God wordt
nimmer geschonken aan hooghartige zondaars. De Heer ziet de nederigen aan en bezoekt de
gebrokenen van harte; maar die hoog van ogen zijn, zijn Hem een gruwel. Mijne ziel, smeekt
de Heilige Geest om in dit opzicht te onderwijzen. En de kromme wegen zullen tot een rechte
weg worden. Het weifelende hart moet zich een rechte weg van beslistheid laten banen voor
God en heiligheid. Dubbelhartige lieden zijn vreemdelingen tegenover de God van de waarheid.
Mijn ziel, zie dat gij in alle dingen waar en oprecht zijt, als in de tegenwoordigheid van de
hart–doorzoekende God. En de oneffen tot effen wegen. Struikelblokken van de zonde moeten
worden weggeruimd, en doornen en distelen van opstand moeten worden uitgeroeid. Zulk een
hooggeplaatste bezoeker moet geen flodder achtige paden en steenachtige plaatsen
aantreffen, wanneer Hij komt om Zijn gunstelingen met Zijn gezelschap te vereren. O! dat de
Heer deze avond in mijn hart een gebaande weg moge aantreffen, door Zijn genade gereed
gemaakt, opdat Hij een triomftocht maken moge tot aan de uiterste grenzen van mijn ziel, van
het begin van dit jaar tot het einde toe.

Rust in God.
"En Ik zal hen in zekerheid doen nederliggen." Hosea 2: 17
Ja, de heiligen zullen vrede hebben. Het gedeelte, waaruit dit liefelijk woord is genomen,
spreekt van vrede "met het wild gedierte des velds en met het gevogelte des hemels en met
het kruipend gedierte des aardbodems.” Dit is een vrede met aardse vijanden, met verborgen
kwaad en met kleine kwellingen. Elk daarvan zou ons ervan kunnen weerhouden rustig neer te
liggen, maar niet één daarvan zal dit doen.
De HEERE zal deze dingen, die zijn volk bedreigen, volkomen te niet doen: "Ik zal de boog, en
het zwaard, en de krijg van de aarde verbreken.” De vrede zal metterdaad groot zijn, wanneer
alle werktuigen van onrust in stukken worden gebroken. Met deze vrede zal er rust komen. "Zo
geeft Hij zijn beminde slaap.” Van alles voorzien en goddelijk tot rust gebracht, zullen de
gelovigen neerliggen in zoete rust. Deze rust zal een veilige rust zijn. Neerliggen is goed, maar
„veilig neerliggen” is heel wat anders. Wij worden naar het beloofde land gebracht, naar het
Vaderhuis, de kamer van de liefde en de boezem van Christus: wij kunnen nu zeer zeker "veilig
neerliggen.” Het is voor een gelovige veiliger neer te liggen in vrede, dan neer te zitten en
onrustig te zijn. "Hij doet mij nederliggen in grazige weiden.” Wij vinden nooit rust, voordat de
Trooster ons doet neerliggen.
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Maar zij kenden hem niet.
Josef dan kende zijn broederen, maar zij kenden hem niet. Genesis 42: 8
Vanavond staan wij stil bij ons verlangen om op te wassen in de kennis van onze Heere Jezus
Christus en besteden wij aandacht aan het feit dat onze hemelse Jozef ons kent. Hij kende ons
reeds volmaakt, lang voordat wij de geringste kennis aan Hem hadden. "Zijn ogen hebben
onze ongevormde klomp gezien, en al deze dingen waren in Uw boek geschreven, toen nog
geen van die was." Vóór ons bestaan in de wereld hadden wij een bestaan in Zijn hart. Toen
wij nog vijanden waren, kende Hij ons, onze ellende, onze dwaasheid, onze goddeloosheid.
Toen wij bittere tranen van berouw storten en Hem alleen als Rechter en Heerser erkenden,
zag Hij ons aan als Zijn welbeminde broeders, en Zijn ingewanden werden over ons ontstoken.
Hij vergiste Zich nimmer in Zijn uitverkorenen, maar zag hen altijd aan als de voorwerpen van
Zijn oneindige liefde. "De Heere kent, die de Zijnen zijn," is even waar van de verloren zonen
bij hun zwijnen–troggen, als van de kinderen, die aanzitten bij aan het avondmaal. Maar
helaas! Wij kenden onze koninklijke Broeder niet, en uit deze onkunde kwam een menigte
zonden voort. Wij gaven Hem ons hart niet, en sloten Hem de toegang af tot onze liefde. Wij
wantrouwden Hem, en geloofden Zijn woorden niet. Wij stonden tegen Hem op en betaalden
Hem geen schatting van de liefde. De zon van de gerechtigheid scheen helder, en wij konden
haar niet aanschouwen. De hemel daalde tot de aarde neer, en de aarde kon haar niet zien.
Geloofd zij God! Wat ons betreft zijn die dagen voorbij; en toch, zelfs nu, hoe weinig is
hetgeen wij van Jezus weten, vergeleken bij hetgeen Hij van ons weet. Wij zijn slechts
begonnen Hem te kennen, maar Hij kent ons volkomen. Het is een gezegend feit, dat de
onkunde niet aan Zijn zijde bestaat, want dan was het voor ons een hopeloze zaak. Hij zal tot
ons niet zeggen: "Ik heb u nooit gekend," maar onze namen zal Hij belijden in de dag van Zijn
komst, en inmiddels zal Hij Zich aan ons openbaren, gelijk Hij niet doet aan de wereld.

En God zag het licht dat het goed was.
En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de
duisternis. Genesis 1: 4
Het licht moet wel goed zijn, omdat het ontstond op het bevel van een goede God: ‘Laat er
licht zijn!’ Wij die van dit licht mogen genieten, zouden hier veel dankbaarder voor moeten
zijn. In het licht kunnen wij meer van God zien. ‘Het licht van de natuur is zoet,’ zegt Salomo
in Prediker 11; maar het licht van het Evangelie is oneindig kostbaarder, want het laat ons de
dingen van de eeuwigheid zien en het is voedsel voor onze onsterfelijke zielen. Als de Heilige
Geest ons geestelijk licht geeft, en onze ogen opent om de heerlijkheid van God te zien in
Jezus Christus, dan zien wij de zonde in haar werkelijke kleuren, en we zien onszelf in onze
werkelijke toestand. Als wij geestelijk licht hebben ontvangen, zien wij de heilige God zoals Hij
Zichzelf openbaart, we zien het plan van genade, zoals God het aanbiedt, en we zien de
toekomende wereld zoals hij beschreven wordt in het Woord.
Geestelijk licht heeft veel verschillende vormen en kleuren, zoals kennis, blijdschap, heiligheid
of leven, maar allemaal zijn ze even Goddelijk goed! Als het ontvangen licht al zo goed is, hoe
goed zal dan het werkelijke licht zijn! Geef ons meer van dit licht, omdat het zo goed is, en
geef ons meer van Uzelf, het ware Licht! Als er een goede zaak in de wereld is, komt er als
noodzakelijk gevolg daarvan vaak een scheiding. Want het licht en de duisternis hebben geen
gemeenschap met elkaar. God heeft ze gescheiden, laten wij ze daarom niet samenvoegen. De
kinderen van het licht horen geen gemeenschap te hebben met de daden, leringen of listen van
de duisternis.
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De kinderen van de dag moeten nuchter, eerlijk en moedig in het werk van hun Heer zijn, en
de werken van de duisternis overlaten aan hen, die zich daar tot in eeuwigheid mee bezig
zullen houden. Onze kerken moeten het licht van de duisternis scheiden door de tucht, en wij
moeten hetzelfde doen door onze afzondering van de wereld. In ons leven als christenen
moeten wij in alle dingen het goede van het kwade onderscheiden. Wij moeten de grote
scheiding die de Heere op de eerste dag van deze wereld maakte, behouden. O Heere Jezus,
wees vandaag ons Licht!

Kracht van God.
Ik sterk u. Jesaja 41: 10
Wanneer wij worden geroepen om te dienen of te lijden, gaan wij na hoe het staat met onze
kracht, en dan bemerken wij, dat die kleiner is dan wij dachten en minder dan wij nodig
hebben. Maar laat ons hart in ons niet bezwijken, zolang wij een woord als dit bezitten om op
terug te vallen, want het waarborgt ons alles waaraan wij mogelijkerwijs behoefte zouden
kunnen hebben. God bezit een almachtige kracht; die kracht kan Hij aan ons mededelen en Hij
belooft, dat Hij dit zal doen. Hij wil het voedsel zijn voor onze zielen en de gezondheid voor
onze harten en zo wil Hij ons kracht schenken. Het is niet te zeggen hoeveel kracht God in een
mens kan leggen. Wanneer er goddelijke kracht komt, dan is menselijke zwakheid geen
belemmering meer. Herinneren wij ons geen tijden van moeite en beproeving, waarin wij zulk
een bijzondere kracht ontvingen, dat wij verwonderd waren over onszelf? Te midden van
gevaar waren wij kalm, onder verlies berustend, onder laster beheersten wij onszelf en in
ziekte waren wij geduldig. De werkelijkheid is, dat God onverwachte kracht geeft, wanneer
buitengewone beproevingen over ons komen. Wij stijgen boven onze zwakke persoonlijkheid
uit. Lafaards gedragen zich als een man, dwazen ontvangen wijsheid, en de zwijgenden
ontvangen te rechter tijd wat zij moeten zeggen. Mijn eigen zwakheid doet mij terugdeinzen,
maar de belofte van God maakt mij moedig. HEERE, sterk mij "naar Uw Woord.”

Hulp van buitenaf.
Ook help Ik u. Jesaja 41: 10
De belofte van gisteren waarborgt ons kracht voor wat wij moeten doen, maar deze garandeert
ons hulp in gevallen, waarin wij alléén niets kunnen uitrichten. De HEERE zegt:, "Ik zal u
helpen.” Sterkte van binnen wordt aangevuld door hulp van buiten. God kan ons bondgenoten
verwekken in onze strijd, zoals het goed schijnt in Zijn ogen, en zelfs als Hij ons geen
menselijke bijstand zendt, zal Hijzelf ons terzijde staan en dat is nog beter. „Onze verheven
Bondgenoot” is meer waard dan legioenen sterfelijke helpers. Zijn hulp komt op tijd: Hij is ten
zeerste een hulp in benauwdheden. Zijn hulp is zeer wijs: Hij weet hoe Hij ieder mens de hulp
moet bieden, die voor hem gepast en geschikt is. Zijn hulp is volkomen afdoende, de hulp van
de mens echter is ijdel. Zijn hulp is meer dan hulp, want Hij draagt de gehele last en voorziet
in alle behoeften. "De HEERE is mijn Helper, ik zal niet vrezen; wat zal mij een mens doen?”
Omdat Hij altijd al onze hulp is geweest, hebben wij een gevoel van vertrouwen in Hem voor
het heden en voor de toekomst. Ons gebed is: "HEERE, wees Gij mijn Helper,” onze ervaring
is: „En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden te hulp”; onze verwachting is: "Ik hef
mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal,” en ons lied zal spoedig zijn: "Gij,
o HEERE, hebt mij geholpen.”
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De hand des HEEREN.
Nu was de hand des Heeren op mij geweest des avonds. Ezechiël 33: 22
In de weg van het oordeel is dit misschien het geval geweest; zo ja, moge het mij gegeven
worden de oorzaak van zulk een bezoeking te overdenken, om de roede te horen, en Hem die
haar heeft besteld. Ik ben niet de enige, die in de nacht wordt bezocht; laat mij blijmoedig
onder de bezoeking bukken en zorgvuldig proberen daaruit nut te trekken. Maar de hand des
Heeren kan ook op een andere manier worden gevoeld, de ziel versterkend en de geest
verheffende tot de eeuwige dingen. O, dat ik het in dit opzicht mag ervaren, dat de Heere met
mij bezig is! Het bewustzijn van de goddelijke tegenwoordigheid en inwoning draagt de ziel
naar de hemel als op arendsvleugelen. In zulke tijden zijn wij helemaal vervuld met geestelijke
blijdschap, en vergeten wij de zorgen en het leed op de aarde; de Onzienlijke is nabij, en het
zienlijke verliest zijn kracht over ons; het dienstbare lichaam wacht aan de voet van de berg,
en de meester geest aanbidt op de top in de tegenwoordigheid van de Heere.
O! dat een geheiligd tijdstip van goddelijke gemeenschap mij deze avond worde geschonken!
De Heere weet hoe zeer ik dat nodig heb. Mijne genadegaven falen, mijn bederf woelt, mijn
geloof is zwak, mijn toewijding is gebrekkig; dit zijn allemaal redenen waarom Zijn hand ter
genezing op mij gelegd is. Zijn hand kan de hitte verkoelen van mijn brandend hoofd, en de
angst stillen van mijn kloppend hart. Die heerlijke rechterhand, die de wereld formeerde, kan
mijn gemoed herscheppen; de onvermoeide hand, die de grootste pijlers van de aarde draagt,
kan mijn geest versterken; die liefdevolle hand, die al Zijn heiligen omsluit, kan ook mij
omvatten; en de machtige hand, die de vijand verbreekt, kan ook mijn zonden overwinnen.
Waarom zou ik mij nog deze avond niet bewust worden, dat die hand mij aanraakt? Welaan,
mijn ziel, wend u tot God met de machtige pleitgrond, dat Jezus’ handen doorboord zijn voor
uw zaligheid, en u zult ongetwijfeld ervaren, dat dezelfde hand op u wordt gelegd, die eenmaal
Daniël aanraakte en hem op zijn knieën stelde om hem de gezichten van zijn God te doen zien.

Grotere dingen.
Gij zult groter dingen zien dan deze. Johannes 1: 50
Dit wordt gezegd tot een kinderlijk gelovige, die bereid was Jezus te aanvaarden als de Zoon
van God, de Koning van Israël, op grond van een overtuigend argument. Zij, die willen zien,
zullen zien: omdat wij onze ogen sluiten, daarom worden wij zo droevig blind. Wij hebben al
veel gezien. Grote en onnaspeurlijke dingen heeft de HEERE ons getoond, waarvoor wij zijn
Naam prijzen; maar er zijn nog groter waarheden in zijn Woord, groter diepten van ervaring,
groter hoogten van gemeenschap, groter werken, die nuttig zijn, groter openbaringen van
macht, en liefde, en wijsheid. Deze kunnen wij nog steeds zien, als wij onze Heere willen
geloven. De bekwaamheid om een valse leer uit te denken is verderfelijk, maar het vermogen
om de waarheid te zien is een zegen. De hemel zal voor ons opengaan, de weg daarheen zal
voor ons duidelijk worden gemaakt in de Zoon des mensen; en de gemeenschap van de
engelen, die voortgaat tussen de hogere en de lagere koninkrijken, zal ons duidelijker worden
geopenbaard. Laten wij onze ogen openhouden voor geestelijke dingen en verwachten steeds
meer te zien. Laten wij geloven, dat ons leven niet op niets zal uitlopen, maar dat wij steeds
zullen toenemen doordat wij nog steeds grotere dingen zien, totdat wij de grote God zelf
aanschouwen en Hem nooit meer uit het oog verliezen.
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God zien.
Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Matteüs 5: 8
Reinheid, immers reinheid van hart, is het voornaamste om naar te streven. Wij moeten
innerlijk door de Geest en het Woord worden gereinigd en dan zullen wij naar buiten rein zijn
door toewijding en gehoorzaamheid. Er bestaat een nauw verband tussen de neigingen en het
verstand: als wij het kwade liefhebben, kunnen wij niet verstaan wat goed is. Als het hart
onrein is, zal het oog dof zijn.
Hoe kunnen die mensen, die onheilige dingen liefhebben, een heilig God zien? Welk een
voorrecht is het hier God te zien! Een glimp van Hem is een hemel op aarde. In Christus Jezus
aanschouwen de reinen van hart de Vader. Wij zien Hem, Zijn waarheid, Zijn liefde, Zijn
bedoeling, Zijn soevereiniteit, het karakter van Zijn verbond, ja, wij zien Hemzelf in Christus.
Doch dit wordt alleen verstaan als de zonde buiten het hart wordt gehouden. Alleen zij, die
streven naar godsvrucht, kunnen uitroepen: "mijn ogen zijn gedurig op de HEERE.” De bede
van Mozes: "ik smeek U, toon mij uw heerlijkheid,” kan alleen aan ons worden vervuld, als wij
onszelf reinigen van alle ongerechtigheid. Wij zullen "Hem zien, gelijk Hij is” en "een ieder, die
deze hoop op Hem heeft, reinigt zichzelf." De vreugde van de gemeenschap in het heden en de
hoop op de zalige aanschouwing zijn dringende beweegredenen voor reinheid van hart en
leven. HEERE, maak ons rein van hart, opdat wij U mogen zien!

Het leven is voor mij Christus.
Want het leven is voor mij Christus. Filippenzen 1: 21
De gelovige heeft niet altijd voor Christus geleefd. Dat begon hij pas te doen toen God de
Heilige Geest hem van zonde overtuigde, en hij uit genade mocht zien op de stervende
Heiland, Die verzoening voor zijn schuld bewerkte. Vanaf het moment van de nieuwe en
hemelse geboorte begint een mens voor Christus te leven. Jezus is voor de gelovigen de Parel
van grote waarde, voor Wie zij alles willen verlaten wat zij bezitten. Hij heeft onze liefde
helemaal ingewonnen en ons hart klopt alleen voor Hem. Het is onze enige wens om tot Zijn
eer te leven, en wij zouden wel willen sterven om Zijn Evangelie te verdedigen. Hij is het
Voorbeeld voor ons leven en het Model waarnaar wij ons karakter willen vormen. De
bovenstaande woorden van Paulus hebben een diepere betekenis dan de meeste mensen
denken. Zij beweren dat het doel van Paulus’ leven Christus was. Maar dit is absoluut niet
waar. Zijn leven zelf was Jezus – om het met de woorden van een oude heilige te zeggen: Hij
at, dronk en sliep het eeuwige leven. Jezus was zijn ademhaling, de ziel van zijn ziel, het hart
van zijn hart, het leven van zijn leven. Kun jij, als gelovige Christen, zeggen dat je dit leven
kent? Kun je eerlijk zeggen dat het leven voor jou Christus is? Doe je jouw werk voor Christus?
Doe je het niet in je eigen belang, of omdat anderen het van je verwachten? Misschien vraag
je: ‘Is dat dan een slechte beweegreden?’ Voor een Christen is het inderdaad slecht. Hij belijdt
voor Christus te leven. Hoe kan hij dan voor iets anders leven zonder geestelijke afgoderij te
plegen? Er zijn veel mensen die wel een beetje trouw zijn aan dit beginsel. Maar wie durft uit
te spreken dat hij helemaal voor Christus heeft geleefd, zoals de apostel deed? Toch is alleen
dit leven het echte leven van een Christen – zijn Bron, zijn Steun, zijn Voorbeeld, zijn Doel,
alles is in één woord te vangen: Christus Jezus. Heere, neem mij aan! Ik geef mijzelf aan U
over, en ik smeek U om alleen in U en voor U te mogen leven. Laat mij zijn als de os, die
tussen de ploeg en het altaar staat om te werken of geofferd te worden, en laat mijn
wachtwoord zijn: ‘Tot alles bereid.’
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Mijn zuster, o bruid!
Mijn zuster, o bruid! Hooglied 4: 12
Let op de zoete namen, waarmee de hemelse Salomo met grote genegenheid van liefde tot zijn
bruid, de gemeente door Hem verkregen, toespreekt: mijn zuster," die mij dierbaar is door
banden van de natuur, die alle dingen met mij deelt. O bruid, mijn bruid! liefste en dierbaarste,
aan Mij verbonden met de tederste banden van de liefde, mijn beminde levensgezellin, mijn
wederhelft. Mijn zuster door mijn menswording, die Mij maakt been van uw been en vlees van
uw vlees, mijn bruid, door hemelse verloving, waarin Ik u aan Mij verbonden heb in
gerechtigheid. Mijn zuster, die ik van ouds af heb gekend en van haar vroegste jeugd af heb
bewaakt; mijn bruid, vanuit de dochteren genomen, met de armen van de liefde omarmd, en
voor eeuwig aan Mij verbonden. Hoe waar is het, dat onze hemelse bloedverwant zich voor ons
niet schaamt! Want met onmiskenbare vreugde vermeldt Hij deze dubbele betrekking; met
zielsverrukking spreekt Hij van de gemeente als van Zijn eigendom.
Zijn vermakingen waren met de mensenkinderen, omdat die mensenkinderen Zijn
uitverkorenen waren. Hij, de Herder, zocht de schapen, omdat zij Zijn schapen waren; Hij ging
om te zoeken en zalig te maken dat verloren was, omdat wat verloren was Hem toebehoorde,
lang voor het voor Hem of voor hen zelf verloren ging. De gemeente is het uitsluitend deel van
haar Heere; niemand mag aanspraak maken op haar liefde om die met Hem te delen. Heere
Jezus! Uw gemeente verheugt zich hierin. Dat iedere ziel troost putte uit deze bronnen van
heil. Ziel, Christus is aan u verbonden door de banden des bloeds. Christus is u dierbaar door
de banden des huwelijks, en u bent Hem dierbaar; zie Hij grijpt uw beide handen met Zijn
handen aan, zeggende: Mijn zuster, mijn bruid. Merk op deze twee heilige handgrepen, waarbij
de Heere u zo onlosmakelijk vasthoudt, dat Hij u in van de eeuwigheid niet kan noch zal laten
gaan. Wees niet traag, o beminde! om deze heilige liefde te beantwoorden.

Ongerechtigheid van de gaven.
De ongerechtigheid van de geheiligde gaven. Exodus 28: 38
Wat een sluier wordt er opgelicht en wat een ontdekking doen wij hier! Als wij een poosje bij
het verdrietige tafereel stilstaan (van de zonden in onze geheiligde dingen), zal het ons
verootmoedigen. We zullen er ons voordeel mee kunnen doen. Denk eens aan de zonden die
wij begaan in het uitoefenen van ons geloof, zoals huichelarij, vormen godsdienst, lauwheid,
oneerbiedigheid, ons hart dat er niet bij betrokken is, maar overal heen dwaalt, het vergeten
van God; wat een volheid van zonden hebben wij op dit gebied! Onze arbeid voor de Heere is
zo vaak vermengd met eerzucht, egoïsme, onverschilligheid, traagheid en ongeloof. Wat een
onheiligheid laten wij ook hierin zien. En wat heersen er vaak oppervlakkigheid, koudheid,
nalatigheid, slaperigheid en leegheid in onze uren van gebed en afzondering. Als wij eens iets
zorgvuldiger zouden letten op deze zonden, dan zouden wij ontdekken dat ze oneindig groter
zijn dan wij misschien dachten. Dr. Payson schrijft aan zijn broer: ‘Mijn gemeente en mijn
eigen hart lijken veel op de akker van een luiaard; en wat nog erger is, ik voel dat de begeerte
die ik heb om er iets aan te verbeteren, voortkomt uit hoogmoed, of uit ijdelheid, of uit
luiheid.’ Als ik het onkruid, dat mijn akker bedekt, eens goed bekijk, zend ik het ernstige
gebed op: ‘O, dat dit onkruid toch uitgeroeid mag worden!’ Maar wat is eigenlijk de aanleiding
tot dit gebed? Misschien is het wel de begeerte om tegen mijzelf te kunnen zeggen: ‘Wat ziet
mijn akker er toch goed uit!’ Wat een hoogmoed. Maar het zou ook kunnen dat ik het bid zodat
mijn buren, als ze over de muur van mijn tuin kijken, zouden zeggen: ‘Wat staat alles in jouw
tuin mooi in bloei!’ Dit is ijdelheid.
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Het kan zelfs zo zijn dat ik bid om de uitroeiing van het onkruid omdat het mijzelf verveelt om
het er zelf uit te trekken. Dat is luiheid. Zelfs onze begeerten naar heiligheid worden vaak
ontheiligd door slechte motivaties. Onder de groenste graszoden zitten slangen verstopt; we
hoeven niet lang te kijken om ze te ontdekken. Als de Hogepriester de ongerechtigheid van de
geheiligde gaven droeg (zie Exodus 28), stonden op zijn voorhoofd de woorden: de Heiligheid
van de Heere. Wat een heerlijke gedachte! Terwijl Jezus onze zonden draagt, stelt Hij Zijn
eigen heiligheid voor het aangezicht van Zijn Vader, en niet onze onheiligheid. O, dat wij
genade ontvangen, om onze grote Hogepriester door het oog van het geloof te zien!

Uw uitnemende liefde is beter dan wijn.
Uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Hooglied 1: 2
Niets geeft de gelovige zoveel vreugde als de gemeenschap met Christus. Hij smaakt met
anderen het genot van de gewone zegeningen van het dagelijkse leven, hij kan zich verheugen
in alle gaven en werken Gods, maar in die alle afzonderlijk, ja, in die allen verenigd heeft hij
zulk een heerlijk genot niet als in de onvergelijkbare persoon van zijn Heere! Hij heeft wijn, die
geen wijngaard op aarde immer opleverde; Hij heeft brood, dat al de korenvelden van Egypte
nimmer konden voortbrengen. Waar kan zulk een zoetheid worden gevonden als wij hebben
gesmaakt in de gemeenschap met onze Beminde?
In onze schatting zijn de genietingen der aarde weinig beter dan draf, vergeleken bij Jezus, het
hemels manna; oneindig liever een bete van Christus’ brood en een enkele teug uit de beker
van Zijn gemeenschap, dan een gehele wereld vol vleselijk genot. Wat is het draf bij het
koren? Wat is het schitterend namaaksel bij de ware diamant? Wat is een droom bij het
heerlijke genot van de werkelijkheid? Wat is de blijdschap van de aarde in haar meest
overspannen vreugde, vergeleken bij onze Heere Jezus in Zijn diepste vernedering? Als u iets
afweet van het innerlijke leven des geloofs kan het u niet onbekend zijn, dat onze hoogste,
reinste, blijvende vreugde de vrucht is van de boom des levens, die is in het midden van Gods
paradijs. Geen lente levert zulke frisse waterstromen als de wel, waaruit de Messias het water
van het leven doet vloeien. Elke aardse zegen is uit de aarde aards; maar de vertroostingen
van Christus’ nabijheid zijn, evenals Hijzelf, uit de hemel hemels. In onze gemeenschap met
Jezus hebben wij nooit enige leegte te betreuren; er is geen droesem in deze wijn geen dode
vlieg in deze apothekers zalf. De blijdschap des Heeren is duurzaam en blijvend.
De ijdelheid heeft haar niet gekend, maar degelijkheid en voorzichtigheid getuigen dat zij de
toets van de jaren doorstaat, en waard is voor tijd en eeuwigheid "het enig waar genot" te
heten. Tot versterking, vertroosting, opwekking en verkwikking haalt geen wijn, in vergelijking
bij de liefde van Christus. Dat wij deze avond met volle teugen daaruit drinken.

Ik zal hun tot een God zijn.
Ik zal hun tot een God zijn. Jeremia 31: 33
Dit is alles waarnaar je kunt verlangen. Je hebt behoefte aan iets om je gelukkig te maken, iets
wat jou ten volle kan bevredigen. Heb je aan deze belofte dan niet genoeg? Als je deze belofte
in je beker kunt gieten, dan zul je met David uitroepen: ‘Mijn beker vloeit over! U hebt mij
meer dan de wens van mijn hart gegeven!’ Als deze belofte: ‘Ik ben uw God’ vervuld is, ben je
dan niet in het bezit van alles wat er te krijgen is? De begerigheid is onverzadigbaar, net zoals
de dood. Maar Hij, Die alles in allen vervult, kan onze begeerten volledig vervullen. Wie kan de
grootte van onze begeerten meten?
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Toch kan de onuitsprekelijke rijkdom van God ze vervullen; en zelfs meer dan dat! Heb je niet
alles als God jouw Eigendom is? Heb je iets anders dan God nodig? Is Zijn algenoegzaamheid
niet voldoende om jou te bevredigen? Maar misschien verlang je naar meer; je verlangt naar
uitzinnig genot. Kom dan, want hier is hemelse muziek! De prachtigste instrumenten van deze
wereld bij elkaar kunnen niet zo’n melodie geven als deze lieflijke belofte geeft: ‘Ik zal uw God
zijn.’ Hier is een onpeilbare zee van zaligheid. Een strand loze oceaan om van te genieten!
Kom, en baad je geest erin; al zwem je een eeuw, je zult geen oever vinden. Probeer de
eeuwigheid maar eens te peilen. Je zult geen bodem vinden. ‘Ik zal hen tot een God zijn.’ Als
dit jouw ogen niet doet glimmen en je hart niet hoorbaar van geluk doet kloppen, dan is je ziel
niet in een gezonde toestand. Maar je hebt meer nodig dan genot op dit moment alleen. Je
verlangt hartstochtelijk naar iets waarop je je hoop kunt bouwen; en waarop kun je meer
hopen dan op de vervulling van deze heerlijke belofte: ‘Ik zal hen tot een God zijn.’ Dit is het
meesterstuk van alle beloften. De zekerheid van deze belofte geeft ons hemelse vreugde, nu al
en straks voorgoed! Wandel in het licht van je Heere, en laat je ziel genieten van Zijn liefde.
Verzadig je met het merg en het vet van deze belofte. Geniet van je voorrechten hierin en
verheug je met onuitsprekelijke vreugde!

Een onuitputtelijke bron.
Die bevochtigt, zal ook zelf een vroege regen worden. Spreuken 11: 25
Als ik zorgvuldig aandacht schenk aan anderen, zal God aandacht schenken aan mij en Hij zal
mij op de een of andere wijze belonen. Laat ik aandacht schenken aan de armen, dan zal de
HEERE aandacht schenken aan mij. Laat ik op kleine kinderen passen, dan zal de HEERE mij
behandelen als Zijn kind. Laat ik Zijn kudde voeden, dan zal Hij mij voeden.
Laat ik Zijn hof besproeien, dan zal hij een besproeide hof maken van mijn ziel. Dit is de eigen
belofte van de HEERE; hetzij mijn taak de voorwaarde te vervullen, en dan haar vervulling af
te wachten. Het is mogelijk, dat ik voor mijzelf zorg, totdat ik er ziekelijk van word; misschien
waak ik over mijn gevoelens, totdat ik niets meer gevoel; en wellicht klaag ik over mijn eigen
zwakheid, totdat ik bijna te zwak wordt om te klagen. Het zal veel nuttiger voor mij zijn om
onbaatzuchtig te worden en uit liefde voor mijn Heere Jezus beginnen te zorgen voor de zielen
van de mensen om mij heen. Mijn regenbak raakt erg leeg; er valt geen nieuwe regen om hem
te vullen; wat moet ik doen? Ik zal de kraan openzetten en zijn inhoud eruit laten lopen om de
verwelkende planten om mij heen te besproeien. Wat zie ik? Mijn vergaarbak schijnt zich te
vullen terwijl hij leegloopt. Een verborgen bron is aan het werk. Toen alles stil stond, was de
nieuwe bron gesloten, maar wanneer mijn voorraad wegvloeit om anderen te besproeien,
denkt de HEERE aan mij. Halleluja!

Dien de Heere met blijdschap.
Dien de Heere met blijdschap. Psalm 100: 2
Blijdschap in de dienst van God is een teken van aanneming. Zij, die God dienen met een
droevig gelaat, omdat zij iets doen wat hun niet naar de zin is, dienen Hem in het geheel niet:
zij brengen de gedaante van de aanbidding, maar het leven ontbreekt. Onze God wil geen
slaven om Zijn troon te sieren; Hij is de Heere van het rijk van de liefde, en Zijn dienaren wil
Hij bekleed zien met het gewaad des lofs. De engelen Gods dienen Hem met zangen, niet met
zuchten; gemopper of een zucht zou opstand zijn onder hun gelederen. Gehoorzaamheid, die
niet gewillig is, is ongehoorzaamheid; want de Heere ziet op het hart, en wanneer Hij ziet, dat
wij Hem dienen uit noodzakelijke dwang en niet uit liefde, verwerpt Hij ons offer.
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Dienst gepaard met vrolijkheid komt uit het hart, en is als gevolg oprecht. Ontneem de
Christen zijn blijmoedige gewilligheid, en u hebt hem de toets van zijn oprechtheid ontnomen.
Als iemand naar de oorlog moet worden gedreven, is hij geen patriot; maar hij, die midden in
de strijd zich begeeft met vaste tred en fonkelende blik om voor huis, stad en altaren zijn
bloed te vergieten, toont dat zijn vaderlandsliefde oprecht is. Blijdschap is de steun van onze
macht, in de vreugde des Heere zijn wij sterk. Zij wentelt alle moeilijkheden uit onze weg. Zij
is voor onze dienst wat de olie is voor de raderen van de spoorweg. Zonder olie zou de as zo
heet lopen, dat er brand, en daaruit ongelukken en vertraging zouden ontstaan; zo ook, als er
geen heilige blijdschap is om onze raderen lenig te maken, wordt onze ziel door loomheid
teruggehouden, de man, die blijmoedig is in de dienst van God, toont, dat de gehoorzaamheid
het element is, waarin hij leeft. Hij kan zingen:
"Doe mij op ‘t pad van Uw geboden treên, Daar strekt zich al men lust en liefde heen."
Mijn lezer, veroorloof mij deze vraag: "Dient u de Here met blijdschap?" Tonen wij de kinderen
van de wereld, die wanen, dat onze godsdienst slavernij is, dat zij ons is een vreugde en
zaligheid! Onze blijdschap zij het bewijs, dat wij een goede Meester dienen.

Krans der rechtvaardigheid.
Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid. 2 Timotheüs 4: 8
Twijfelende ziel! Misschien heb je al vaak gezegd: ‘Ik ben bang dat ik de hemel nooit zal
binnengaan.’ Wees niet bang. Al Gods kinderen zullen daar binnengaan. Ooit hoorde ik een
stervende man eens zeggen: ‘Ik ben niet bang om naar huis te gaan; ik heb alles alvast voor
me uit gestuurd. Gods vinger is aan de deurklink, en ik ben gereed om Hem te laten
binnenkomen.’ Ik houd van deze uitspraak. ‘Maar,’ zei iemand tegen deze man, ‘ben je dan
niet bevreesd om de erfenis te zullen mislopen?’ De man antwoordde: ‘Nee, want in de hemel
wacht een kroon, die de engel Gabriël niet kan dragen; die zal op geen ander hoofd dan op het
mijne passen. In de hemel wacht een troon, die de apostel Paulus niet kan bezetten, want hij
werd voor mij gemaakt en ik zal erop zitten.’ Wat een vrolijke gedachte! Onze erfenis is zeker.
Er blijft een sabbatsrust over voor Gods volk (Hebreeën 4). ‘Kan ik mijn erfenis dan niet
verliezen?’ vraag je misschien.
Nee, zij staat vast! Als je een kind van God bent, zul je haar niet verliezen. Het erfdeel is zo
zeker jouw deel, alsof je het al in je bezit had. Ga maar eens met mij mee. We beklimmen de
berg Nebo, en gaan dan zitten om het beloofde land eens wat beter te bekijken. Zie je de
kleine doodsjordaan in het zonlicht glinsteren, en zie je iets verderop de tinnen van de eeuwige
stad? Zie je die prachtige streek en al haar gelukkige bewoners? Als je er eens van bovenaf
naar kon kijken, zou je zien dat op elke woning geschreven staat: ‘Deze woning is
gereserveerd voor … (naam)en wordt voor hem (of haar) alleen bewaard. Hij (of zij) zal
opgenomen worden om voor eeuwig met God te zijn.’ Arme twijfelaar! Kijk eens wat een
prachtige erfenis! Zij is de jouwe. Als je gelooft in de Heere Jezus, als je berouw hebt over je
zonden, als je hart vernieuwd is, ben je een kind van God en dan wordt er een plaats voor je
bewaard, is er een kroon voor je weggelegd, en een harp speciaal voor jou klaargemaakt.
Niemand anders zal jouw deel ontvangen. Het wordt in de hemel voor jou bewaard. Binnenkort
zul je het in ontvangst nemen, want in de heerlijkheid zullen geen lege tronen gevonden
worden. Alle uitverkorenen zullen daar verzameld zijn.
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Rijk worden door geven.
De zegenende ziel zal vet gemaakt worden. Spreuken 11: 25
Als ik begeer dat mijn ziel zal gedijen, moet ik mijn voorraad niet opslaan, maar ik moet die
uitdelen aan de armen. Gierig en vrekkig te zijn is de weg van de wereld naar welvaart, maar
het is niet de weg van God, want Hij zegt: "Er is een, die uitstrooit dewelke nog meer
toegedaan wordt; en een, die meer inhoudt dan recht is, maar het is tot gebrek.” De weg van
het geloof naar gewin is geven. Ik moet dat steeds opnieuw trachten te doen en dan kan ik
verwachten, dat zoveel welvaart als goed voor mij is mij als een genadige beloning voor mild
te werk gaan zal ten deel vallen. Natuurlijk kan ik er niet zeker van zijn, dat ik rijk word. Ik zal
het goed hebben, maar niet té goed. Te grote rijkdommen zouden mij even zo log kunnen
maken als zwaarlijvige personen dat gewoonlijk zijn en de slechte spijsvertering van
aardsgezindheid veroorzaken en misschien hartvervetting teweeg brengen. Neen, ik ben vet
genoeg om gezond te zijn, ik mag goed verzadigd zijn, en als de HEERE mij genoeg schenkt,
dan mag ik volkomen tevreden zijn. Maar er is een welgedaanheid van ziel en geest, die ik in
hoge mate zou willen begeren en die is het gevolg van edelmoedige gedachten aangaande mijn
God, Zijn kerk en mijn medemensen. Laat ik niet karig zijn, opdat mijn hart geen honger lijdt.
Laat ik weldadig en vrijgevig zijn, want zo zal ik lijken op mijn Heere. Hij gaf Zichzelf voor mij:
zal ik Hem dan iets met tegenzin geven?

Uit mijn vlees zal ik God aanschouwen.
Uit mijn vlees zal ik God aanschouwen. Job 19: 26
Let eens op wat Job hier verwacht. ‘Ik zal God aanschouwen.’ Hij zegt niet: ‘Ik zal de heiligen
zien’ - hoewel dat ongetwijfeld ook een ongekende zegen zal zijn - maar: ‘Ik zal God
aanschouwen.’ Hij zegt niet: ‘Ik zal de paarlen poorten zien en de muren van jaspis en de
gouden kronen aanschouwen,’ maar: ‘Ik zal God aanschouwen.’ Daar gaat het om in de hemel,
dat is de blijde verwachting van alle gelovigen. Het is hun hoogste vreugde Hem nu reeds door
het geloof in Zijn verordeningen te aanschouwen. Ze verheugen zich om Hem in gemeenschap
en gebed te aanschouwen; maar daar in de hemel zullen ze Hem zien zonder dat hun blik
verduisterd is en zullen ze Hem zien ‘gelijk Hij is,’ en zullen ze Hem volkomen gelijkvormig
zijn. God gelijk - wat zouden we nog meer kunnen wensen? God zien - wat zouden we nog
meer kunnen verlangen. Sommigen lezen hier: ‘Toch zal ik God in mijn vlees zien,’ en ze
denken dan dat dit een verwijzing naar Christus is als het Woord dat vlees geworden is en dat
het aanschouwen van Hem de luister van het laatste der dagen zal zijn. Of dat nu wel of niet
zo is, ongetwijfeld zal Jezus het voorwerp van ons eeuwig uitzicht zijn, en we zullen geen
andere blijdschap willen kennen dan Hem te zien. Denk niet dat dit voor onze geest maar een
beperkt onderwerp zal zijn om bij stil te staan. Het zal een bron van oneindige vreugde zijn.
We zullen al Zijn eigenschappen overpeinzen en daar Hij in alle opzichten oneindig is, zullen we
niet bang behoeven te zijn dat we daar ooit op uitgekeken zullen raken. Zijn werken, Zijn
gaven, Zijn liefde voor ons en Zijn heerlijkheid in al Zijn bedoelingen en handelingen zullen een
thema zijn dat altijd nieuw blijft. De patriarch keek uit naar dit aanschouwen van God als een
bron van persoonlijke blijdschap: ‘Die ik voor mij aanschouwen zal en niet een vreemde.’
Probeert u zich die hemelse vreugde eens voor te stellen en bedenk wat dat voor u persoonlijk
zal betekenen. Uw ogen zullen de Koning zien in al Zijn schoonheid. Als we op Hem zien, valt
alle aardse heerlijkheid daarbij in het niet, maar dit is een heerlijkheid die nooit zal vervagen of
verdwijnen - Ik zal God aanschouwen.’
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Dezen hebben geen wortel.
Dezen hebben geen wortel. Lukas 8: 13
Onderzoek jezelf deze morgen eens bij het licht van deze tekst. Je hebt het Woord met
blijdschap ontvangen, bent erdoor geraakt en het heeft een levendige indruk bij je teweeg
gebracht.
Maar bedenk, dat het Woord met het gehoor ontvangen, één ding is, maar Jezus in je eigen
ziel ontvangen, een tweede. Oppervlakkige emoties gaan vaak samen met een hard hart. Een
levendige indruk van het Woord is niet altijd een blijvende. In de gelijkenis viel het zaad op
steenachtige grond, overdekt met een dun laagje aarde. Toen het gewas wortel begon te
schieten, werd de verdere groei belemmerd door de harde stenen ondergrond. Het gewas
probeerde toen omhoog te schieten; maar vanwege gebrek aan vocht verdorde het. Vraag
jezelf eens af: Is dit mijn toestand? Misschien maak ik uiterlijk wel een goede indruk. Maar
komt mijn innerlijke leven er mee overeen? Gezonde groei gaat zowel naar boven als naar
beneden. Ben ik geworteld in oprecht geloof en liefde tot Jezus? Als mijn hart door genade niet
zacht en vruchtbaar gemaakt wordt, kan het goede zaad misschien wel tijdelijk opschieten,
maar uiteindelijk zal het dan toch verdorren, want het kan niet bloeien op de bodem van een
rotsachtig, onverbroken en ongeheiligd hart. Wees bang voor godsdienstigheid die even snel
groeit en even kort van duur is als de wonderboom van Jona. Bereken de prijs om een discipel
van Jezus te worden. Boven alles, bidt om de kracht van Gods Heilige Geest te mogen ervaren,
dan zul je het blijvende en onvergankelijke zaad in je ziel ontvangen. Blijft je ziel zo ongevoelig
en hard als zij van nature is, dan zal de zon van de beproeving het zaad verzengen, en je
harde hart zal er aan meehelpen om de hitte op het zaad te laten branden. Je godsdienstigheid
zal snel versterven en je wanhoop zal verschrikkelijk zijn. Gebed: Hemelse Zaaier! Beploeg
mijn hart, zaai Uw Waarheid in mijn binnenste, zodat ik U een overvloedige oogst mag bieden!

De boog van genade.
En het zal geschieden, als Ik wolken over de aarde breng, dat deze boog zal gezien worden in
de wolken. Genesis 9: 14
Op dit ogenblik zijn er wolken genoeg, maar wij zijn niet bang, dat de wereld zal worden
verwoest door een zondvloed. Wij zien de regenboog dikwijls genoeg om te verhinderen, dat
wij zo iets zouden vrezen. Het verbond, dat de HEERE met Noach sloot, staat vast en wij
hebben dienaangaande geen twijfel. Waarom zouden wij dan denken, dat de wolken van
moeite, die thans de lucht voor ons verduisteren, op onze vernietiging zullen uitlopen? Laten
wij zulk een ongegronde en schandelijke vrees van ons afwerpen. Het geloof ziet altijd de boog
van de verbondsbelofte, wanneer het verstand de wolk van rampspoed ziet. God heeft een
boog, waarmee Hij zijn vernietigende pijlen zou kunnen afschieten, maar zie! hij is naar boven
gericht. Het is een boog zonder pijl of pees, het is een boog, die is opgehangen voor het mooi,
niet meer gebruikt voor de oorlog. Het is een veelkleurige boog, die vreugde en verrukking tot
uitdrukking brengt, en niet een boog, die bloedrood is van een slachting of zwart van toorn.
Laten wij goedsmoeds zijn.
God verduistert voor ons de lucht nooit zozeer, dat Hij geen getuigenis aflegt van zijn verbond
en zelfs al zou Hij zo doen, dan zouden wij Hem toch vertrouwen, omdat Hij niet kan
veranderen of liegen, of op een andere wijze in gebreke blijven zijn vredesverbond te houden.
Voordat de wateren opnieuw de aarde overstromen, zullen wij geen reden hebben om aan
onze God te twijfelen.
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Maar Ik heb voor u gebeden.
Maar Ik heb voor u gebeden. Lukas 22: 32
Hoe bemoedigend is de gedachte dat de Heiland nooit ophoudt voor ons te bidden. Als wij
bidden, pleit Hij voor ons, en als we niet bidden, behartigt Hij onze belangen en door zijn
smeekbeden beschermt Hij ons voor onzichtbare gevaren. Let eens op de troostrijke woorden
die Hij tot Petrus zegt: ‘Simon, Simon, de satan heeft begeerd u te ziften als de tarwe, doch’ wat? ‘Maar ga heen, bidt voor uzelf?’ Dat zou een goed advies zijn, maar zo staat het er niet.
En Hij zegt ook niet: ‘Maar Ik zal er voor zorgen dat je waakzaam blijft, zodat je daarvoor
bewaard blijft.’ Dat zou een grote zegen zijn. Maar nee, er staat: ‘Doch Ik heb voor u gebeden,
dat uw geloof niet ophoude.’ We weten maar heel weinig af van wat we eigenlijk aan de
voorbede van onze Heiland te danken hebben. Als we eenmaal in de hemel zullen aankomen
en terugzien op de weg die achter ons ligt en waarop de Heere onze God ons geleid heeft, hoe
zullen we Hem dan danken, Die staande voor de eeuwige troon, alle kwaad dat satan op aarde
tegen ons beraamde, verijdelde. Hoe zullen we Hem danken, Die Zichzelf geen rust gunde,
maar dag en nacht op de wonden in Zijn handen wees en die onze namen op Zijn borstlap
droeg! Zelfs voordat satan hem verzocht, was Jezus hem voor geweest en had Hij in de hemel
zijn zaak bepleit. De genade streeft het kwaad voorbij. Let erop dat Hij niet zegt: ‘Satan heeft
u gezift en daarom zal Ik bidden,’ maar ‘Satan heeft begeerd u te ziften als de tarwe.’ Hij
weerstaat satan zelfs in zijn begeerte nog voordat die zijn werk is begonnen. Hij zegt niet: ‘Ik
wil voor u bidden.’ Nee, ‘Ik heb voor u gebeden; dat Heb ik reeds gedaan; Ik ben naar het
gerechtshof van de hemel gegaan en Ik heb daar Mijn pleidooi gehouden nog voordat de
beschuldiging is geuit.’ O Jezus, wat een troost dat U onze zaak bepleit hebt tegen onze
onzichtbare vijanden; hun hinderlagen verhinderd en hun aanslagen verijdeld. Dit is inderdaad
stof tot blijdschap, dankbaarheid, hoop en vertrouwen.

Je bent van Christus.
U echter bent van Christus. 1 Korinthe 3: 23
Je bent van Christus. Je bent van Hem door overgave, want de Vader gaf jou aan de Zoon; je
bent de Zijne door Zijn bloedig rantsoen, want Hij heeft de prijs voor jouw verlossing betaald;
je bent de Zijne door toewijding, want je hebt jezelf aan Hem overgegeven; je bent de Zijne
door verwantschap, want je bent naar Zijn Naam genoemd en tot één van Zijn broeders en
mede-erfgenamen gemaakt. Toon de wereld door je leven dat je de dienstknecht, de vriend en
de bruid van de Heere Jezus bent. Word je tot zonde verleid, antwoord dan: ‘Hoe zou ik zo’n
groot kwaad doen, want ik ben van Christus!’ Er zijn principes die onvergankelijk zijn. Zij
verbieden de vrienden van Christus te zondigen. Wordt jou rijkdom aangeboden die op zondige
wijze verkregen wordt, zeg dan dat je van Christus bent en houd je er ver van. Ben je aan
moeilijkheden en gevaren blootgesteld? Wees dan onwankelbaar, en weet, dat je van Christus
bent! Ben je geplaatst op een plek waar je te maken hebt met de luiheid en ijdelheid van
anderen? Doe je werk van harte, met alles wat in je is, ook al staat het zweet op je voorhoofd.
En word je in verzoeking gebracht om er ook mee te stoppen, roep het dan uit: ‘Nee, ik kan
niet stilstaan, want ik ben van Christus. Als ik niet door bloed vrijgekocht zou zijn, dan zou ik
zoals Issaschar zijn, bukkend onder een dubbele last; maar ik ben van Christus en daarom kan
ik niet traag zijn!’ Wil het luide en vrolijke gezang van de wereld je van het goede pad
aftrekken, antwoord dan: ‘Jullie muziek kan mij niet verleiden, ik ben van Christus!’ Als Gods
zaak jou roept, wijd je er dan helemaal aan; als de armen jouw hulp inroepen, geef dan van je
spullen en van jezelf, want je bent van Christus.
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Doe je belijdenis nooit oneer aan. Gedraag je altijd als een Christen.
Laten je gedrag en je omgang zo hemels zijn, dat allen, die jou zien, mogen zeggen: ‘Hij (of
zij) is van Christus!’ Laten zij in jou Zijn voetstappen en Zijn gezicht mogen ontdekken. ‘Ik ben
een Romein!’ was vroeger een reden voor rechtschapenheid. Laat dit dan oneindig veel meer
jouw motivatie tot heiligheid zijn: ‘Ik ben van Christus!’

Want de Heere zal niet verstoten in eeuwigheid.
Want de Heere zal niet verstoten in eeuwigheid. Klaagliederen 3: 31
Hij kan verstoten voor een tijd, maar niet voor altijd. Een vrouw kan haar sieraden voor een
paar dagen afleggen, maar zij zal ze niet vergeten en ook niet op de vuilnishoop gooien. Het is
van de Heere niet te verwachten, dat Hij hen, die Hij liefheeft, loslaat: „toen Hij de zijnen, die
in de wereld waren, heeft liefgehad, heeft Hij hen liefgehad tot het einde.” Sommigen praten
over ons zijn in of buiten de genade, alsof wij lijken op konijnen, die hun holen in en uit
rennen, maar zo is het toch echt niet. De liefde van de Heere is een veel ernstiger en
blijvender zaak dan zoiets. Hij verkoos ons van eeuwigheid en Hij zal ons liefhebben tot in
eeuwigheid. Hij heeft ons zó liefgehad, dat Hij voor ons stierf en daarom kunnen wij er zeker
van zijn, dat Zijn liefde nooit zal sterven. Zijn eer is zo nauw verbonden met de redding van de
gelovige, dat Hij hem nog minder kan loslaten dan Hij zijn eigen statiegewaad als Koning der
heerlijkheid kan afleggen. Neen, neen! De Heere Jezus laat als Hoofd Zijn leden nooit los; als
Bruidegom laat Hij nooit Zijn bruid los. Dacht u, dat u werd losgelaten? Waarom dacht u zo
slecht van de Heere, Die zich met u heeft verloofd? Verwerp zulke gedachten en laat ze nooit
meer intrek nemen in uw ziel. „God heeft zijn volk niet verstoten, dat Hij tevoren gekend
heeft.” Romeinen ll: 2 „Hij haat het verlaten.” Maleachi 2: 16

Ik zal u aanwijzen, dat er nog redenen voor God zijn.
Ik zal u aanwijzen, dat er nog redenen voor God zijn. Job 36: 2
We mogen geen vertoning van onze deugdzaamheid maken, of met onze ijver te koop lopen;
maar tegelijkertijd is het verkeerd om altijd maar weer datgene wat God ons geschonken heeft
om anderen te dienen te verbergen. Een christen behoort geen dorp in een vallei te zijn, maar
‘een stad op een berg;’ hij is geen kaars onder een korenmaat, maar een kaars op een
kandelaar die overal zijn licht verspreidt. Op zijn tijd kan het goed zijn zich terug te trekken,
en zich niet op de voorgrond dringen getuigt ongetwijfeld van bescheidenheid, maar als we
Christus in ons verbergen, kan dat nooit goed gepraat worden en het achterhouden van de
waarheid, die ons zo dierbaar is, is een zonde tegenover anderen en een belediging van God.
Als u van aanleg wat zenuwachtig en teruggetrokken bent, moet u er wel voor waken daaraan
niet te veel toe te geven, want anders wordt u nutteloos voor de kerk. Probeert u zich in de
naam van Hem, Die Zich niet voor ons schaamde u over uw gevoelens heen te zetten en
anderen te vertellen wat Christus u verteld heeft. Als u dat niet met alle vrijmoedigheid
krachtig durft te doen, doe het dan in alle bescheidenheid. Als de preekstoel niet voor u is
weggelegd, als de pers geen aandacht besteedt aan wat u zegt, zeg dan met Petrus en
Johannes: ‘Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb geef ik u.’ Als u niet vanaf een berg
kunt spreken, spreek dan bij de bron van Sichem met de Samaritaanse vrouw; als u de lof van
Jezus niet in de tempel kunt verkondigen, doe het dan thuis; als u dat niet op de markt kunt,
doe het dan buiten in het veld; in uw eigen gezin als u dat niet in een grote menigte kunt
doen. Laat vanuit de verborgen bron in u zoete stromen van getuigenis vloeien om de dorst
van iedere voorbijganger te lessen.
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Verberg uw talent niet, maar woeker ermee, dan zult u voor uw Heere en Meester rente
opleveren. Als we voor God spreken zal ons dat zelf ten zegen zijn, de heiligen bemoedigen, de
zondaren tot nut zijn en de Heiland eren. Kinderen die nooit een woord zeggen, doen hun
ouders verdriet. Heere, maak de tong van al Uw kinderen los.

Het verlies van Josafat.
Josafat had Tarsis-schepen gebouwd om naar Ofir te gaan om goud. De reis ging echter niet
door, want de schepen leden al in Ezeon-Geber schipbreuk. 1 Koningen 22: 49
De schepen van Salomo keerden behouden terug, maar die van Josafat bereikten het goudland
nooit. De Voorzienigheid maakt de weg van de één voorspoedig en verhindert de wensen van
de ander, terwijl zij misschien hetzelfde werk doen en op dezelfde plaats wonen. Toch is onze
grote Bestuurder altijd even goed en wijs. Mogen wij vandaag genade ontvangen om de Heere
te loven, zowel voor de gebroken schepen als voor de met zegeningen beladen schepen. Laten
we niet jaloers zijn op hen die een makkelijkere levensweg te gaan hebben. Laten wij ook niet
klagen als wij verliezen lijden, alsof wij oneerlijk en bijzonder zwaar beproefd worden. Wij
kunnen, net zoals Josafat, kostbaar zijn in de ogen van de Heere, hoewel onze plannen toch in
duigen vallen. Het is wel belangrijk dat we letten op de verborgen oorzaak van het verlies van
Josafat. Het is de oorzaak van veel lijden van Gods volk. Het was de verbintenis van Josafat
met een zondige familie. In 2 Kronieken 20: 37 wordt ons gezegd, dat de Heere een profeet
stuurde om dit aan te kondigen. ‘Omdat u een verbintenis aangegaan bent met Ahazia, heeft
de HEERE uw werken afgebroken.’ Dit was voor Josafat een Vaderlijke kastijding, die niet
zonder zegen gebleven is. Want in het volgende vers lezen wij dat Josafat niet instemt met het
voorstel van Ahazia om zijn knechten mee te laten varen op de schepen. Laat deze ervaring
van Josafat voor ons allemaal een waarschuwing zijn om geen juk aan te gaan met de
ongelovigen. Een leven van ellende en verdriet is meestal het deel van hen die zich, door het
huwelijk of op een andere manier, door hun eigen keuze, verbonden hebben aan de kinderen
van de wereld. O, hadden wij Jezus maar zo lief, dat wij waren zoals Hij: heilig, onschuldig,
onbesmet en afgezonderd van de zondaren. Want als dit met ons niet het geval is, kunnen we
verwachten nog vaak te moeten horen: ‘De Heere heeft uw werken afgebroken.'

Je komt niet tevergeefs.
Die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen. Johannes 6: 37
Is er ook maar één voorbeeld van, dat onze Heere iemand uitwierp, die tot Hem kwam? Als dat
zo is, zouden, wij het graag weten, maar er is er niet één geweest en er zal er nooit één zijn.
Onder de verloren zielen in de hel is er niet één, die kan zeggen: "Ik ging tot Jezus en Hij wees
mij af." Het is niet mogelijk, dat u of ik de eerste zou zijn jegens wie Jezus Zijn woord zal
breken. Laten wij zulk een duistere verdachtmaking niet koesteren. Neem aan, dat wij nu tot
Jezus gaan met de ellenden van vandaag. Hiervan kunnen wij zeker zijn - Hij zal ons geen
gehoor ontzeggen of ons uitwerpen. Degenen van ons, die al vaak zijn geweest en degenen,
die tevoren nooit zijn gegaan laten wij te zamen gaan en dan zullen wij zien, dat Hij de deur
van Zijn genade niet voor het gezicht van één van ons zal dichtdoen. "Deze ontvangt de
zondaars,” maar Hij stoot er niet één af. Wij komen tot Hem in zwakheid en zonde, met
bevend geloof, en geringe kennis, en zwakke hoop, maar Hij werpt ons niet uit.
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Wij komen met gebed en dat gebed is gebrekkig; met schuldbelijdenis en die belijdenis schiet
te kort; met lofprijzing en die lofprijzing doet veel tekort aan zijn verdiensten; maar toch
ontvangt Hij ons. Wij komen ziek, besmet, uitgeput en nietswaardig, maar Hij werpt ons
geenszins uit. Laten wij vandaag opnieuw gaan tot Hem, die ons nooit uitwerpt.

En deed het ijzer boven zwemmen.
En deed het ijzer boven zwemmen. 2 Koningen 6: 6
De bijl leek voorgoed verloren en daar die geleend was, leek het erop dat daardoor de eer van
al de zonen der profeten op het spel stond en daarmee de naam van hun God. Tegen alle
verwachting in kwam de bijl echter vanuit de diepte van de stroom bovendrijven, want de
dingen die bij mensen onmogelijk zijn, zijn mogelijk bij God.
Ik kende een man in Christus die een paar jaar geleden een taak kreeg opgedragen die zijn
krachten ver te boven ging. Die leek zo moeilijk uitvoerbaar dat het dwaasheid leek om
daartoe zelfs maar een poging te doen. Niettemin werd hij daartoe geroepen en bij de
uitvoering daarvan werd zijn geloof versterkt; God erkende zijn geloof en onverwachts kwam
er hulp opdagen en het ijzer kwam bovendrijven. Een ander van Gods volk verkeerde in
bedroevende financiële omstandigheden; hij zou aan zijn verplichtingen kunnen voldoen, en
zelfs nog wat overhouden, als hij een gedeelte van zijn bezittingen te gelde zou maken, maar
hij kwam onder zware financiële druk te staan. Tevergeefs probeerde hij hulp van vrienden te
krijgen, maar door geloof nam hij zijn toevlucht tot de nooit teleurstellende Helper, en zie, de
moeilijkheden werden opgelost, hij werd in de minte gesteld en het ijzer kwam bovendrijven.
Een derde kreeg te maken met zedelijk verval. Hij had onderwezen, vermaand, gewaarschuwd,
genodigd en voorbeden gedaan, maar alles tevergeefs. De oude Adam was voor de jonge
Melanchton te sterk, zijn koppige geest wilde niet buigen. Toen volgde een gebedsworsteling
en het duurde niet lang of er kwam een gezegend antwoord uit de hemel. Het harde hart werd
verbroken, het ijzer kwam bovendrijven. Dierbare lezer, in welke wanhopige omstandigheden
verkeert u? Met welke problemen heeft u vanavond te worstelen? Breng het bij God. De God
van de profeten leeft nog en Hij leeft om Zijn heiligen te helpen. Hij wil niet dat u iets zal
ontbreken. Geloof in de Heere der heerscharen! Ga tot Hem pleitend op de naam van Jezus en
het ijzer zal boven komen drijven; ook u zult zien dat Gods vinger wonderen voor Zijn volk
uitwerkt en dan zal opnieuw het ijzer boven komen drijven.

Kom tot Hem!
Komt herwaarts tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
Mattheüs 11: 28
Wij, die gered zijn, vinden rust bij Jezus. Zij, die nog niet gered zijn, zullen rust ontvangen, als
zij tot Hem komen, want hier belooft Hij die te "geven.” Niets kan vrijer zijn dan een gift; laten
wij met blijdschap aannemen wat Hij met blijdschap geeft. Gij behoeft het niet te kopen noch
het te lenen, maar gij kunt het ontvangen als een gift. U zwoegt onder de zweep van de
eerzucht, gierigheid, wellust of onrust: Hij zal u bevrijden van deze ijzeren slavernij en u rust
geven. Gij zijt "belast,” ja, "zwaar belast” met zonde, vrees, zorg, wroeging, vrees voor de
dood, maar als gij tot Hem komt, zal Hij de last van u afnemen. Hij droeg de verpletterende
massa van onze zonden, zodat wij die niet langer behoefden te dragen. Hij maakte Zichzelf de
grote Lastdrager, opdat elke zwaar beladene zou kunnen ophouden zich te buigen onder de
ontzettende druk.
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Jezus geeft rust. Zo is het. Wilt u het geloven? Wilt u er de proef van nemen? Wilt u dat
terstond doen? Kom tot Jezus met afzien van elke andere hoop, door aan Hem te denken,
gelovend het getuigenis van God aangaande Hem, en alles aan Hem toevertrouwd. Als u zo tot
Hem komt, zal de rust, die Hij u zal geven, diep zijn, veilig, heilig en altijddurend. Hij geeft een
rust, die in de hemel tot ontplooiing komt en Hij geeft die op deze dag aan allen, die tot Hem
komen.

Machtig om te verlossen.
Machtig om te verlossen. Jesaja 63: 1
Deze woorden omvatten het hele verlossingswerk; van de eerste verlangen naar verlossing, tot
de volkomen heiligmaking. Hier wordt met weinig woorden heel veel gezegd. Alle genade wordt
in deze woorden ingesloten. Christus is niet alleen machtig om hen te verlossen, die zich
bekeren. Hij is ook machtig om de mensen tot bekering te brengen. Hij zal hen die geloven,
naar de hemel brengen; maar Hij is ook machtig om harten te herscheppen en het geloof in
hen te werken. Hij is machtig om mensen, die heiligheid haten, te veranderen in liefhebbers
van een heilig leven. Hij kan mensen die Zijn Naam verachten, hun knie voor Hem laten
buigen. Maar dit is niet de enige betekenis, want God laat Zijn macht ook daarna steeds weer
zien. Het leven van de gelovigen is een aaneenschakeling van wonderen.
Het zijn wonderen die door een almachtige God worden verricht. Hij is machtig om Zijn volk
rein te houden, nadat Hij hen geheiligd heeft. Hij bewaart hen in Zijn liefde, totdat Hij hun
geestelijk leven in de hemel volmaakt. Zijn macht stelt ons niet teleur. Nadat je gelovig
geworden bent, laat Hij je niet aan jezelf over; maar Hij, Die het goede werk begint, maakt het
ook af. Hij, Die het eerste zaadje van leven in een dode ziel werpt, doet het ook ontkiemen en
Hij versterkt het voortdurend. Wat een bemoediging! Bid jij misschien voor het behoud van
iemand die je lief is? O, ga er mee door, want Christus is machtig om te verlossen! Jij bent niet
bij machte om een opstandige terug te brengen, maar jouw Heere is almachtig. Grijp Zijn
machtige arm aan en dring er bij Hem op aan, om Zijn kracht te openbaren. Maakt jouw eigen
situatie je misschien ongerust? Vrees niet, want Zijn kracht is genoeg voor jou. Jezus is
machtig om te verlossen. Het beste bewijs daarvan heb je in de zekerheid dat Hij jou verlost
heeft. Wat een onuitsprekelijke genade is het, dat er niet staat dat Hij machtig is om te
verderven.

Heere, behoud mij!
En als bij begon neder te zinken, riep bij, zeggende: "Heere, behoud mij!" Mattheüs 14: 10
Tijden van zinken zijn tijden van gebed voor Gods dienaren. Bij het begin van zijn gewaagde
onderneming vergat Petrus te bidden, maar toen hij begon te zinken en in gevaar kwam, werd
hij een smekeling en hoewel zijn kreet om hulp wel laat kwam, was die niet te laat. Als we
lichamelijke pijn of zielensmart hebben, worden we als vanzelf tot gebed gedreven, zoals het
wrak door de golven naar de kust gedreven wordt. De vos verschuilt zich bij gevaar in zijn hoi,
de vogel vliegt ter bescherming naar het bos en zo spoedt ook de gelovige zich voor
bescherming naar de troon der genade, ’s Hemels grote vluchthaven is VOORTDUREND
GEBED; duizenden door de storm geteisterde vaartuigen hebben daar een toevluchtshaven
gevonden en we doen er goed aan om, zodra de storm opsteekt, daar met volle zeilen heen te
varen. Korte gebeden zijn lang genoeg. Petrus schreeuwde slechts drie woorden, maar ze
waren voor hem voldoende.
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Het gaat niet om de lengte, maar om de kracht van het gebed. Werkelijke nood leert ons
bondig te zijn. Als onze gebeden minder versierd zouden zijn met de staartveren om mee te
pronken en meer gedragen zouden worden door de slagveren, zou dat veel beter zijn. In ons
bidden is een omhaal van woorden als het kaf voor de tarwe. Kostbare dingen zijn vaak klein
en wat in onze lange gebeden dikwijls werkelijk van waarde is, kan in een kort gebed als dat
van Petrus worden samengevat. Onze verlegenheid is ’s Heeren gelegenheid. Zodra we voelen
dat we in gevaar verkeren, worden we ertoe gedwongen een noodkreet te slaken en die wordt
door Jezus’ oor opgevangen en bij Hem Zijn oor en hart één en Hij steekt dan ook
ogenblikkelijk Zijn hand uit. Op het laatste moment doen we een beroep op onze Meester,
maar door snel Zijn hand toe te steken en ons onmiddellijk te helpen, compenseert Hij onze
traagheid. Worden we door de woelige wateren van aanvechtingen bijna verzwolgen? Laten we
dan onze ziel verheffen tot de Heiland en we mogen er zeker van zijn dat Hij ons niet zal laten
omkomen. Als wij niets kunnen doen, kan Jezus alles doen; laten we daarom Zijn hulp
inroepen en alles zal wel zijn.

Doe zoals U gesproken hebt.
Doe zoals U gesproken hebt. 2 Samuël 7: 25
God heeft nooit bedoeld dat we Zijn beloften als een misdruk zouden weggooien. Hij wilde dat
ze gebruikt zouden worden. God wil niet dat we met Zijn goud (Zijn beloften) omgaan zoals
een gierigaard met zijn geld. Hij wil dat er gebruik van wordt gemaakt. Het is geslagen om er
handel mee te drijven. Niets verblijdt onze Heere meer, dan wanneer Hij ziet dat er gebruik
wordt gemaakt van Zijn beloften. Hij heeft graag dat Zijn kinderen erop pleiten en dat zij tegen
Hem zeggen: ‘Doe zoals U gesproken hebt!’ Wij verheerlijken God als we pleiten op Zijn
beloften. Denk je dat God iets armer zal worden door te doen wat Hij beloofd heeft? Of dat Hij
iets minder heilig zal worden door jou heilig te maken? Denk je dat Hij iets minder rein zal
worden als Hij jou van jouw zonden reinigt?
Hij heeft gezegd: ‘Kom dan, laten wij samen een rechtszaak voeren. Al waren uw zonden als
scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden
als witte wol.’ Het geloof grijpt deze belofte van vergeving aan; het wacht niet, door te
zeggen: ‘Zou het wel waar zijn?’’ Het gaat met deze belofte regelrecht naar de genadetroon en
pleit: ‘Heere, hier heb ik Uw belofte. Doe zoals U gesproken hebt.’ Onze Heere antwoordt: ‘U
geschiede zoals u wilt.’ Als een christen een belofte aangrijpt vanuit een verkeerde motivatie,
onteert hij God. Maar als hij naar de genadetroon vlucht, en smeekt: ‘Heere, ik heb niets dat
voor mij pleit dan alleen Uw eigen Woord,’ dan zal hij zijn wens ontvangen. Onze hemelse
Bankier heeft er genoegen in om de cheques die Hij Zelf heeft uitgeschreven, uit te betalen.
Laat de belofte nooit roesten. Trek het woord van de belofte als een zwaard uit de schede en
gebruik het met heilige vurigheid. Denk niet dat God wordt lastiggevallen door Hem
voortdurend en aanhoudend Zijn eigen beloften voor te houden. Hij hoort het geroep van
behoeftige zielen graag. Het is voor Hem een vreugde om zegeningen uit te delen. Hij is meer
bereid om te luisteren dan u bent om te vragen. De zon wordt er niet moe van om te schijnen
en een bron wordt er niet moe van om water op te wellen. Het is Gods natuur om Zijn beloften
te houden; ga daarom onmiddellijk naar Zijn troon met deze woorden: ‘Doe zoals U gesproken
hebt.
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God vergeet je niet.
Want de nooddruftige zal niet voor altoos vergeten worden, noch de verwachting der
ellendigen in eeuwigheid verloren zijn. Psalm 9: 19
Armoede is een lastig erfgoed, maar zij, die op de HEERE vertrouwen, worden rijk gemaakt
door het geloof. Zij weten, dat zij door God niet worden vergeten en al kan het schijnen, dat zij
in zijn voorzienigheid bij de uitdeling van goede dingen worden overgeslagen, toch zien zij uit
naar de tijd, wanneer dit alles in orde zal komen. Lazarus zal niet altijd tussen de honden bij
de poort van de rijke man liggen, maar hij zal zijn beloning ontvangen aan de boezem van
Abraham. Ook nu denkt de HEERE aan zijn arme maar dierbare kinderen. ,,Ik ben wel ellendig
en nooddruftig, maar de HEERE denkt aan mij,” zei iemand oudtijds, en zo is het ook. De
godvruchtige armen koesteren hoge verwachtingen. Zij verwachten de HEERE om hun alles te
verschaffen wat voor dit leven en hun godsvrucht nodig is; zij verwachten alle dingen te zien
medewerken tot hun welzijn; zij verwachten een steeds nauwer gemeenschap te genieten met
hun Heere, die niets had, waarop Hij Zijn hoofd kon neerleggen; zij verwachten Zijn tweede
komst en deel te hebben aan de heerlijkheid daarvan. Deze verwachting kan niet vergaan,
want zij ligt vast in Christus Jezus, Die eeuwig leeft; en omdat Hij leeft, zal zij ook leven. De
arme heilige zingt menig lied, dat de rijke zondaar niet kan verstaan. Laten wij daarom,
wanneer wij hier beneden een karig deel hebben, denken aan de welvoorziene dis hierboven.

Maar ik was steeds in het gebed.
Maar ik was steeds in het gebed. Psalm 109: 4
Davids reputatie werd door allerlei lastertongen aangetast, maar hij verdedigde zichzelf niet;
hij bracht zijn zaak voor een hoger gerechtshof en legde zijn zaak voor aan de Koning Zelf.
Gebed is de beste methode om op hatelijke woorden te reageren. De psalmist bad niet
afstandelijk, hij was steeds in gebed, hij legde, net als Jacob die worstelde met de engel, zijn
hele ziel en hart erin. Zo, en alleen zo, moeten wij ons haasten naar de troon der genade.
Zoals een schaduw omdat zij niet stoffelijk is, geen kracht bezit, zo is ook het gebed waarbij
men niet wezenlijk met overstelpende ernst en vurig verlangen betrokken is, krachteloos, want
het mist alles waaraan het kracht zou kunnen ontlenen. ‘Vurig gebed,’ zo zegt een theoloog
van vroeger, ‘is als een kanon dat voor de poorten des hemels staat opgesteld en ze doet
openzwaaien.’ De algemeen voorkomende fout die wij maken, is dat we ons zo snel laten
afleiden.
Onze gedachten dwalen overal heen en we boeken maar weinig vooruitgang naar het door ons
verlangde doel. Ons gedachteleven is net kwikzilver: het kan niet bij elkaar gehouden worden
en verspreidt zich naar alle kanten. Dit is een groot kwaad! Het brengt ons schade toe en wat
nog erger is, het beledigt onze God. Wat moeten we van een smekeling denken die, terwijl hij
zijn verzoek aan de vorst voorlegt, met een veertje zit te spelen of een vlieg probeert te
vangen? In onze tekst is sprake van aanhoudend en volhardend bidden. David riep niet zo
maar één keer en deed er toen verder het zwijgen toe; hij hield aan totdat hij uiteindelijk de
gewenste zegen ontving. We moeten niet zo maar eens af en toe bidden, maar het moet ons
dagelijks werk zijn, onze gewoonte en onze roeping. Zoals kunstenaars zich in de kunst
verdiepen en dichters de klassieken bestuderen, zo moeten wij onszelf overgeven aan gebed.
Als we bidden moeten we ons als een vis in het water voelen en daarom moeten we zonder
ophouden bidden. Heere, leer ons zodanig bidden dat ons smeken steeds vuriger zal worden.
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Ik help u, spreekt de HEERE.
Ik help u, spreekt de HEERE. Jesaja 41: 14
Laten wij vanmorgen eens luisteren naar wat de Heere Jezus tegen een ieder van ons zegt: ‘Ik
help je. Het is voor Mij, jouw God, niet moeilijk om je te helpen. Kijk eens wat Ik al voor je
gedaan heb. Ik kocht je met Mijn bloed; Ik stierf voor je; waarom denk je dan dat Ik je niet
zou helpen? Als Ik het moeilijkste voor je gedaan heb, zou ik dan het minder moeilijke niet
doen? Ik heb al heel veel voor je gedaan en zal nog meer voor je gaan doen. Voor de
grondlegging van de wereld verkoos ik jou. Ik maakte het verbond voor jou. Ik verliet Mijn
heerlijkheid en werd mens voor jou. Ik gaf Mijn leven voor jou, en omdat Ik dit allemaal deed,
zal Ik je nu zeker helpen. Door jou te helpen, geef ik je, wat Ik al voor je betaald heb. Al had
je opeens duizend keer zoveel hulp nodig, Ik zou het je geven. Je vraagt maar weinig als je het
vergelijkt met datgene waarmee Ik gereed sta om het je te geven. Het is heel veel voor jou om
in nood te zijn, maar voor Mij is het niets om je te helpen. Wees toch niet bang. Als er aan de
deur van jouw tarwe schuur een mier om hulp kwam vragen, zou het jou niet arm maken om
haar een handjevol van je tarwe te geven. En jij bent niet meer dan een gering insect aan de
deur van Mijn algenoegzaamheid? Ik help u. O mijn ziel, is dit niet genoeg? Heb je meer kracht
nodig dan de almacht van de Drie-enige God? Heb je meer wijsheid nodig dan in de Vader
aanwezig is, meer liefde dan de Zoon laat zien, of meer macht dan de macht die de werkingen
van de Heilige Geest laten zien? Breng je lege kruik! Deze bron zal haar vullen. Haast je,
verzamel al je noden en behoeften en breng ze hierheen. Je leegheid, je verdriet, je noden.
Deze rivier van God is vol om jou te vervullen. Wat kun je verder nog wensen? De eeuwige
God is je Helper!

De zekerheid van je behoud.
En het zal geschieden, al wie de Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden.
Joël 2: 32
Waarom roep ik Zijn Naam niet aan? Waarom loop ik naar die buurman en dat, terwijl God zo
nabij is en mijn zwakst geroep zal horen? Waarom ga ik ervoor zitten, ontwerpen te smeden
en plannen te beramen? Waarom wentel ik niet terstond mijzelf en mijn last op de HEERE? De
beste hardloper loopt recht toe, recht aan — waarom loop ik dan niet terstond naar de levende
God? Tevergeefs zal ik ergens anders uitzien naar bevrijding, maar bij God zal ik haar vinden,
want hier heb ik Zijn koninklijk ZAL om het waar te maken. Ik behoef niet te vragen, of ik Hem
mag aanroepen of niet, want het ,,al wie” is zeer ruim en alomvattend. "Al wie,” doelt op mij,
want het duidt elk en een ieder aan, die een beroep doet op God. Daarom wil ik de leiding van
de tekst volgen en terstond de verheerlijkte Heere aanroepen, die zulk een rijke belofte heeft
gedaan. Mijn geval is dringend en ik zie niet in, hoe ik moet worden bevrijd, maar dat is mijn
zaak niet. Hij, die de belofte doet, zal wegen en middelen vinden om haar te houden. Mijn taak
is het, Zijn geboden te gehoorzamen; het is niet mijn taak Hem Zijn raadsplannen voor te
schrijven. Ik roep Hem aan en Hij zal mij bevrijden.
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Vrijwillig overgegeven voor vijanden.
De Messias zal uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelven zijn. Daniel 9: 26
Gezegend zij Zijn naam, niets in Hem maakte Hem des doods schuldig. Hij werd niet door erfof dadelijke zonde bezoedeld en daarom had de dood geen recht op Hem. Niemand had Hem
met enig recht het leven kunnen benemen, want niemand had Hij iets kwaads gedaan, en
evenmin had niemand Hem door geweld om het leven kunnen brengen als Hij Zich niet
vrijwillig in de dood had overgegeven. Maar zie, de één zondigt en de ander lijdt. De
gerechtigheid werd door ons beledigd en vond zijn voldoening in Hem. Zeeën van tranen,
bergen vol offeranden, rivieren van offerbloed en heuvels vol reukwerk konden de zonden niet
wegnemen, maar Jezus werd voor ons uitgeroeid en met Hem werd de oorzaak der wraak
onmiddellijk weggenomen, want de zonde werd voor altijd weggedaan. Hierin is de wijsheid,
waarbij de plaatsbekleding, de zekere en onmiddellijke weg tot verzoening, tot stand werd
gebracht! Hierin komt de liefde openbaar waarbij de Messias, de Vorst ertoe werd gebracht een
kroon van doornen te dragen en aan het kruis te sterven! Hierin kwam de liefde openbaar, die
de Verlosser ertoe bracht Zijn leven af te leggen voor Zijn vijanden! Het is echter niet genoeg
dat we het schouwspel, dat de Onschuldige moest bloeden voor de schuldige, bewonderen, we
moeten er zeker van zijn dat we daar deel in hebben. Het bijzondere doel van de dood van de
Messias was de zaligheid van Zijn kerk; maken wij deel uit van degenen voor wie Hij Zijn leven
als een rantsoen heeft gegeven? Stond de Heere Jezus daar ook in onze plaats? Zijn wij door
Zijn striemen genezen? Het zou verschrikkelijk zijn als we geen deel hadden in Zijn offer; het
ware ons beter als we nooit geboren zouden zijn. Hoe ernstig de vraag ook is, het is een
verblijdende zaak dat de vraag duidelijk en zonder aarzelen beantwoord kan worden. Voor
allen die in Hem geloven is de Heere Jezus een levende Heiland en het bloed der verzoening
wordt op hen allen gesprenkeld. Laat allen die hun vertrouwen op de zoen verdienste van de
dood van de Messias stellen, zich verheugen bij de herinnering aan Hem en laat hun heilige
dankbaarheid hen leiden tot volkomen toewijding aan Zijn dienst.

En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion.
En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion. Openbaring 14: 1
De apostel Johannes was zo bevoorrecht dat hij een blik mocht slaan in de hemel. Als hij
probeert te beschrijven wat hij daar zag, begint hij met de woorden: ‘En ik zag, en zie, het
Lam!’ Dit heeft ons veel te zeggen. In het Koninkrijk van de hemel is het Lam van God, dat de
zonde van de wereld wegneemt, het hoofddoel van ieders overdenking. Er was in de hemel
niets dat zozeer de aandacht van Johannes trok, als de Persoon van het Goddelijke Wezen, Die
ons door Zijn bloed verlost heeft. Hij is het onderwerp van de lofzangen van alle heiligen en
engelen. Wat een vreugde is hier voor u en jou weggelegd. Je hebt op Hem mogen zien, al was
het misschien door je tranen heen. Toch hebben je ogen het Lam van God mogen zien, jouw
zonden wegdragend. Verheug je dan. Nog een klein poosje, als de tranen van je ogen afgewist
zullen zijn, en dan zul je hetzelfde Lam in heerlijkheid op Zijn troon mogen zien. Het is nu de
vreugde van je hart om elke dag gemeenschap met Hem te mogen hebben; van deze vreugde
zul je in de hemel nog veel meer genieten. Je zult je verlustigen in Zijn tegenwoordigheid, die
voor altijd duurt. Je zult voor eeuwig met Hem zijn. ‘Ik zag, en zie, het Lam!’ Hem te zien is de
inhoud van de hemel. Samuël Rutherfort zegt: ‘De hemel en Christus zijn één.’ Met Christus
verenigd te zijn, is de hemel. En in de hemel te zijn, is met Christus te zijn.
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Deze godvrezende dienstknecht van de Heere schrijft in één van zijn vurige brieven: ‘O mijn
Heere Jezus, als ik zonder U in de hemel moest zijn, zou het voor mij een hel zijn, en zou ik in
de hel zijn, en U was bij mij, het zou voor mij een hemel zijn; want alleen U heb ik nodig in de
hemel.’ Is dit niet de waarheid? Alles wat je nodig hebt, om je gelukkig te maken, is met
Christus te zijn!
Nee, aller eng'len lied geeft mij de hemel niet, als Gij Uw aangezicht niet vriendelijk
tot mij richt!

De zon gaat wel onder, maar de zonde niet.
Zo geschiedde het tegen de avond tijd, dat David van zijn leger opstond, en wandelde op het
dak van het koningshuis. 2 Samuel 11: 2
Op dat moment zag David Bathseba. De verzoeking ligt altijd op de loer. Zowel binnens- als
buitenshuis zijn we blootgesteld aan de verleidingen van de zonde; de morgenstond begint met
gevaar en als de avond schaduwen vallen zijn we nog steeds in gevaar. Degenen die God
bewaart zijn wel bewaard, maar wee degenen die ongewapend de wereld intrekken, of zich
zelfs maar in hun eigen huis bevinden. Degenen die zich veilig wanen worden nog meer aan
gevaren blootgesteld dan enig ander. De wapendrager van de zonde is zelfvertrouwen. David
behoorde eigenlijk op het slagveld te zijn om de oorlogen des Heeren te voeren in plaats van
dat hij rustig in Jeruzalem was achtergebleven om van zijn rust te genieten, want tegen de
avond stond hij op van zijn bed. Lediggang en luxe zijn des duivels speurhonden en ze zorgen
voor overvloedige prooi. In stilstaand water komen zwermen schadelijke insecten voor en
grond die niet bewerkt wordt, produceert doornen en distelen. Dat de liefde tot Christus ons
voortdurend werkzaam en nuttig bezig zal doen zijn! Als ik zie dat de koning van Israël aan het
eind van de dag langzaam van zijn bed opstaat en onmiddellijk daarop in verzoeking valt, laat
ik dan gewaarschuwd zijn en heilige waakzaamheid de wacht aan mijn deur laten houden. Is
het mogelijk dat de koning naar het dak van zijn huis gegaan was om rust te vinden en te
bidden? Als dat zo is, hoe kunnen we hier dan uit leren dat we geen enkele plaats, hoe
verborgen ook, ons heiligdom kunnen noemen, waar we geen last van zonden zullen hebben.
Ons hart lijkt wel een tondeldoos en de vonken spatten er o zo gemakkelijk af. We moeten
daarom op alle plaatsen uiterst voorzichtig te werk gaan om geen brand te veroorzaken. Satan
kan ook op het dak van een huis klimmen en tot de binnenkamer doordringen en zelfs als we
die boosaardige vijand kunnen buitensluiten, dan is, als God het niet verhoedt, onze eigen
verdorvenheid nog genoeg om ons te gronde te richten Lezer, hoedt u voor verleidingen in de
avond. Denk niet dat u veilig bent. De zon gaat wel onder, maar de zonde niet. We hebben
zowel een wachter voor de nacht als een bewaker voor de dag nodig. Gezegende Geest,
bewaar ons deze nacht voor alle kwaad. Amen.
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