Gods weg naar vrede, naar rust, kracht en toewijding, naar
heiligheid
door E . Dennet
Hebt u vrede met God? - dat is de belangrijkste vraag die er bestaat.
Die vraag moet door iedereen zonder onderscheid overwogen worden, of
je nu oud of jong, rijk of arm bent. Daarom willen we u deze vraag met
liefdevolle ernst voorleggen. Als u kunt zeggen: God zij dank, ik heb
vrede met God, dan kunt u nu al gelukkig zijn.
Het eerste deel van dit boekje wijst u dan ook de weg naar vrede met God. Dan kunt u de dood
zonder angst tegemoet zien, als u zou moeten sterven vóór de wederkomst van de Heere. Dan
kunt u zich verblijden in het vooruitzicht van de heerlijke toekomst die voor u ligt.
Maar als u al vrede met God hebt, wil de schrijver u in het tweede deel graag verder helpen.
Ontdek door dit boekje hoe u als Christen voortdurend innerlijke rust kunt vinden in Christus,
kracht om dagelijks te leven door de Heilige Geest, toegewijd aan de Heere en geheiligd voor
Hem. Niet door eigen wilskracht en beslistheid, maar in afhankelijkheid van de Heere. Dat
alleen geeft blijvende zegen!
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Gethsémané
Heer’ Jezus, in Gethsémané
streed U, maar niemand waakte mee.
U smeekte: Vader, laat aan Mij
de lijdensbeker gaan voorbij.
U bent volkomen heilig, rein,
maar wilde Zondendrager zijn.
Hoe diep heeft daar Uw ziel doorgrond
het lijden, dat nog voor U stond!
‘Niet Mijn, maar Uw wil, díe geschiedt’.
U week voor ’t diepe lijden niet,
de beker vol van toorn en wee;
dat was voor U Gethsémané!
Vol eerbied zien wij naar die hof
en brengen U de dank en lof,
omdat U ondanks strijd zei: Ja,
Ik ga de weg van Golgotha!

Paul Waltersbacher
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Christus een werk uitgevoerd waardoor de zonde afgeschaft kon worden en daarom werd Hij het Hoofd van een verlost menselijk geslacht. Nadat Hij opgestaan en ten hemel gevaren was, werd Hij het
Hoofd van allen die bij Hem horen. Nu begrijpen we waarom Adam
een ‘voorafschaduwing van Hem Die komen zal’ wordt genoemd.
De grote gevolgen van de gebeurtenis
Hoe enorm de gevolgen van de overtreding van Adam ook zijn – de
genadegift van Christus, het tweede Hoofd, is veel groter. Daarvan
wordt gezegd dat ze ‘overvloedig’ is (vs. 15), dat ze in ‘overvloed’ gegeven werd (vs. 17) en dat ze ‘meer dan overvloedig’ geworden is (vs.
20). Dat moet ons gelukkig maken! Hoe zwaar de zonden en haar gevolgen ook wegen, de genade overstemt alles. De overtreding van één
iemand bracht ‘velen’ de dood. Dat geldt voor iedereen zonder uitzondering. Vanaf de eerste zoon van Adam tot aan de laatste mens die
geboren wordt – Adam is van iedereen het hoofd! Deze grote groep
is gestorven en zal sterven en dat vanwege de overtreding van slechts
één persoon. Maar ‘veel meer is de genade van God en de gave in
genade, die door één Mens Jezus Christus is, overvloedig geweest
over de velen’ (vs. 15). Het woordje ‘velen’ heeft hier natuurlijk niet
meer betrekking op iedereen. Bedoeld zijn degenen die bij Christus
horen. We zagen al op welke manier de Heere Jezus het Hoofd van
dit nieuwe menselijke geslacht is geworden. Het gebeurde op basis
van Zijn lijden aan het kruis, Zijn opstanding en Zijn hemelvaart.
Daarom kan God tegenover mensen die nu bij dit Hoofd horen, in
genade spreken. Dat is een bewijs waar niets tegen in te brengen is.
Wat Adam in zijn boosheid voor alle mensen was, dat was Christus
in Zijn goedheid voor Zijn nakomelingen.
Wat betekent nu de uitdrukking ‘de gave in [HSV: door de] genade’? Omdat
de gave door de genade tegenover de overtreding van Adam en de dood
wordt gesteld, ligt de gedachte voor de hand dat deze uitdrukking –
hoewel ze algemeen is – op het eeuwige leven wijst, dat door Jezus
Christus voor velen verworven is. Dit wordt in Romeinen 6:23 beves75

tigd: ‘De genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus,
onze Heere’. Omdat Christus Zelf echter ‘het eeuwige leven’ is (1 Joh.
5:20), kunnen we dan niet zeggen dat de gave door de genade de
Heere Jezus is? Daar gaat het ook over in het bekende gedeelte, vers
15 van 2 Korinthe 9: ‘God zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave!’
Adam bracht ons de dood, maar Christus bracht ons het ‘leven en
overvloed’ (verg. Joh. 10:10).
We vinden dus in vers 15 zowel een overeenkomst tussen de beide
hoofden, wanneer het doen van de n op velen uitwerking heeft, als
ook een tegenstelling, namelijk de dood aan de kant van Adam en de
gift van de genade aan Christus’ kant.
De uitwerking van de gebeurtenis
Nu worden andere uitkomsten van de handelingen van deze beide
hoofden tegenover elkaar geplaatst. ‘En het is met de gave niet zo als
met het zondigen van de éne’ (vs. 16). Degene die gezondigd heeft,
is Adam. Zoals de uitwerking van zijn daad enorm is, zo zijn ook de
uitwerkingen van Gods gave enorm. ‘Want het oordeel [was] uit één
[daad] tot veroordeling’. Die ene handeling van Adam bracht aan alle
mensen zonder uitzondering de verdoemenis. ‘Maar de genadegave
[is] uit vele overtredingen tot rechtvaardiging’. Door de genadegave
werden de degenen die vroeger veel overtredingen begingen, maar
nu bij Christus horen, tot gerechtigheid of tot rechtvaardiging geleid.
Rechtvaardiging betekent hier een bestaande toestand van een bij
God beschikbare gerechtigheid, die niet meer zal worden veranderd.
Dat heeft de genadegave ons door het werk van Christus gebracht.
Samenvattend vinden we dus in vers 16 opnieuw zowel een overeenstemming van de beide hoofden, wanneer de uitkomst van hun
daad steeds enorm is, als ook een tegenstelling: de verdoemenis aan
Adams kant en de gerechtigheid aan Christus’ kant.
(Wordt vervolgd).
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Karl-Heinz Weber

Een moeilijkheid kan werkelijk bestaan, maar alleen voor het ongeloof is ze een hinderpaal, als we tenminste in Gods weg zijn, want het
geloof rekent op God en moeilijkheden betekenen voor Hem niets.
Door de ervaring moet het geloof gesterkt worden, maar er moet eerst
nog geloof zijn, zal het beproefd kunnen worden. God komt door ons
geloof tot Zijn eer. Satan is tevreden wanneer het hem lukt om ons
te laten afwijken van het zuivere en eenvoudige pad van het geloof.
Het geloof stelt zich in dienst van God, het openbaart Hem onder alle
omstandigheden en laat zich door deze omstandigheden niet regeren.
Het is duidelijk dat het geloof boven alle dingen staat. Hoe heerlijk
om dit te kunnen getuigen te midden van de ellende van deze arme
wereld.
Het kenmerkende van het geloof is dat men rekent op God, niet alleen wanneer iets moeilijk is, maar zelfs als het onmogelijk schijnt.
Ik heb nog nooit gezien dat zij die in vertrouwen op God hun werk
deden, door Hem verlaten werden, maar ik heb wel mensen gezien
die in grote geestelijke nood verkeerden en van wie het werk niet
wilde lukken, omdat zij tot andere dingen hun toevlucht namen om
zichzelf of hun gezin vooruit te brengen.
Een beproefd geloof is een gesterkt geloof; we leren er onze eigen
zwakheid door, maar door de trouw van God. We leren er Zijn tedere
zorg door kennen, zelfs wanneer Hij ons in moeilijkheden brengt,
opdat we ze met Hem zouden dragen. Mijn inkomsten mogen verminderen... het zal mij niet deren; het geloof vindt alles goed, dankende te allen tijde voor alle dingen. Als alles van God komt, moet
het immers goed zijn. Hierboven is er Eén van Wie de raad zal bestaan en hij die gelooft en alles van Hem verwacht, mag de zekerheid
hebben dat Zijn hand hem leidt. Wij zijn er zo vlug bij om zelf de
teugels in handen te nemen als er gevaar dreigt, maar onze God weet
beter dan wij wat er gedaan moet worden. Op Zijn tijd zal Hij allen
die op Hem vertrouwen, verlossen.
J.N. Darby
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theüs was klein, maar het was vol van Gods liefde en er stonden veel
belangrijke dingen voor mijn leven in. Ik besefte dat het boek dat ik
mijn hele leven gelezen had (de Koran), ‘leeg’ was. Ik begon ook naar
enkele Christelijke programma’s te luisteren. Kort daarna veranderde
God mijn leven. Dag na dag bleef God in mijn leven werken. Ik kwam
in contact met een paar gelovigen die me de Bijbel gaven. Ik besprak
ook mijn vragen met hen en ik besloot Jezus Christus te volgen als
mijn God en Redder. De stap van de doop was daarna het bewijs van
mijn beslissing’.
Moha is een man van 31 jaar oud die twee jaar geleden de Heere
Jezus is gaan volgen. Anderhalf jaar geleden leerde ik hem kennen
en ik had het voorrecht om hem een Bijbel te geven. Op dat moment was hij erg verlegen en angstig en hij zei niet veel. Hij had veel
gebruikelijke vragen over het Christelijke geloof. Sinds die tijd heeft
de Heere zijn leven geweldig veranderd. Gedurende een periode van
persoonlijke problemen had hij geen baan. En ook al bezat hij nu een
Bijbel, hij las er maar zo af en toe in.
Hier volgt zijn eigen getuigenis: ‘Ik was niet erg geïnteresseerd in mijn
relatie met God. Ik overwoog in die periode zelfs een eind aan mijn
leven te maken. Toen besloot ik naar een andere stad te gaan om daar
een baan te zoeken. Mijn moeder gaf me wat geld mee voor de reis.
Omdat het een lange reis was, die bovendien in het winterregenseizoen viel, was ik bang dat ik al snel door mijn geld heen zou zijn en
niet meer terug zou kunnen keren naar huis. Onderweg luisterde ik
naar Psalm 23 op een mp3-speler. Toen de bus in een klein stadje
stilhield voor een korte pauze, ging ik naar een koffiehuis. Ik bestelde
een kop koffie en ging een film zitten kijken. Ik zag een deel van een
film over een boek en een verborgen boodschap. Een man in de film
verdedigde het boek (de Bijbel), zodat het niet kwijt zou raken of gestolen of verbrand zou worden. De gedachte kwam in mij op: hoe is
het mogelijk dat deze man de Bijbel verdedigt, terwijl ik er thuis één
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bevat juist deze meest persoonlijke van alle brieven van deze inspirerende schrijver een grote hoeveelheid morele schoonheden als geen
andere. Eén van deze liefelijke ‘schilderijen’ willen we nu eens wat
nauwkeuriger in ogenschouw nemen en op ons laten inwerken.
Argwaan tegen de dienstknecht van de Heere
De apostel had zijn betekenisvolle eerste brief aan de gelovigen in
Korinthe geschreven. Daarin had hij hen ernstig moeten vermanen
over verschillende misstanden en hij had bepaald verkeerd gedrag
moeten corrigeren. Hij hield van deze Christenen; ze waren zijn geestelijke kinderen (1 Kor. 4:15). Maar ze hadden tot zijn verdriet hun
oor te luisteren gelegd bij valse leraren, die de onderwijzing van de
grote apostel probeerden uit te hollen, hem als persoon bespottelijk
maakten en hem van valse motieven beschuldigden. Hoe zouden nu
de Korinthiërs deze ernstige brief opvatten? Hadden ze zich bekeerd
met berouw of had hij hen daardoor nog verder van zich verwijderd?
Dat waren de vragen die het hart van de apostel kwelden – ja zelfs zo
erg dat hij geen rust meer had, zodat hij daarom een door de Heere
geopende deur om in Troas het Evangelie te prediken, niet benutte
(2 Kor. 2:12). Hij had gehoopt Titus er aan te zullen treffen en van
hem een bericht uit Korinthe te krijgen. Maar omdat hij zijn broeder
daar niet vond, had hij in zijn geest geen rust. Zo nam hij afscheid
van hen en trok hij weg naar Macedonië (2 Kor. 2:13).
Wanneer wij nu van deze plaats in onze brief een grote sprong maken
en naar 2 Korinthe 7:5 gaan, kunnen wij direct verder lezen zonder
dat wij op de een of andere manier een onderbreking voelen of iets
missen: ‘Want ook toen wij in Macedonië gekomen waren, had ons
vlees geen rust, maar waren wij in alles verdrukt: van buiten strijd,
van binnen vrees’. Inderdaad pakt de schrijver hier de historische
draad van hoofdstuk 2:13 weer op, zodat het hele stuk daartussen een
grote tussenvoeging in de stroom van gedachten van de apostel is.
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Hier hebben we ook het eerder vermelde geval, dat een tussenvoeging is
en op haar beurt een andere toevoeging bevat. Deze ‘toevoeging binnen
de toevoeging’ strekt zich uit van 2 Korinthe 4:7 tot het laatste vers van
2 Korinthe 5. In de grote tussenvoeging, die wij zojuist overgeslagen
hebben, laat de apostel zien wat het karakter en de principes van de
dienst waren die hem door God opgedragen waren. Dat was des te meer
nodig toen valse leraren in hun midden deze dienst in twijfel trokken en
deze dienstknecht van God onzuivere motieven toeschreven.
Wanneer de apostel nu in 2 Korinthe 7:2 op emotionele wijze een
beroep doet op de harten van de Korinthiërs en zegt: ‘Neem ons
aan. Wij hebben niemand onrecht aangedaan; wij hebben niemand te
gronde gericht; wij hebben van niemand ons voordeel gezocht’, dan
kunnen wij uit deze woorden ook afleiden wat voor soort beschuldigingen er waren. Het bijzonder verdrietige daarbij was dat de Korinthiërs daaraan min of meer gehoor gegeven hadden. Kenden ze dan
hun geestelijke vader niet, die hen door het Evangelie voortgebracht
had? Hadden ze door hem niet oneindig veel zegen ervaren en hadden ze zijn trouw niet op de proef kunnen stellen? Waarom geloofden
ze dan nu deze onbewezen beweringen van zijn tegenstanders zo bereidwillig? Waarom merkten ze niet dat die zich alleen ten koste van
de apostel in hun harten probeerden binnen te dringen?
Het antwoord is eenvoudig en ook voor ons uiterst leerzaam: zij
hadden de wereld lief gekregen en waren er relaties mee aangegaan
(2 Kor. 6:14). Zo was het niet verwonderlijk dat de waarheid van God
in praktisch opzicht haar waarde voor hen grotendeels had verloren
en dat ze zich in plaats daarvan openstelden voor dwaalleer. Hun argwaan, door de genoemde leraren gevoed, tegenover de verkondiger
van deze waarheid liet daardoor maar al te duidelijk zien hoe slecht
hun eigen toestand was. Dat ze zo bereidwillig de kwade geruchten
over de dienstknecht van de Heere geloofden, was inderdaad geen
goed teken voor hen. Ook vandaag de dag is dat trouwens geen goed
kenmerk van hen die zoiets doen.
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Hij had hen verzekerd dat ze een plaats in zijn hart hadden ‘om samen met hen te sterven en samen te leven’ (2 Kor. 7:3; verg. 2 Kor.
6:11). Zo innig voelde hij zich met hen verbonden dat wanneer zij
stierven, ook hij stierf en wanneer zij leefden en het hun geestelijk
goed ging, ook hij leefde. Maar het was met hen geestelijk niet goed
gegaan en daarom was hij diep bezorgd over hen. Bovendien wist hij
niet hoe zij zijn eerste brief ontvangen hadden. Door de inspiratie van
de Heilige Geest had hij hun geschreven en hij wist dat die brief in
staat was hen te ‘bedroeven’ (2 Kor. 7:8). De zorg om de gevolgen van
deze brief en de vrees dat ze zich nu misschien helemaal vervreemd
hadden van het Woord, deed hem beven. Ja, het speet hem in de zin
zelfs dat hij de brief geschreven had.
Dat is zeker een buitengewone gang van zaken. Voor een korte tijd
verloor de heilige schrijver als het ware het echte karakter van zijn
brief uit het oog en vergat hij dat niet hij verantwoordelijk was voor
wat hij geschreven had, maar de Heilige Geest, Die zijn pen bestuurd
had. Maar laten we wel bedenken: het was de liefde tot de Korinthiërs
en de zorg om hen geweest die een ogenblik zijn geestelijke beoordelingsvermogen bedroefd hadden!
Laten wij daarvan leren dat we menselijke zwakheid en de persoonlijkheid van Paulus moeten onderscheiden van de inspiratie door
de Heilige Geest. Het gebruikte instrument was op zich beslist onvolmaakt, maar de Heilige Geest niet, Die het gebruikte en voor een
volmaakt resultaat zorgde. Door Hem geïnspireerd zag de apostel
zich nu bijvoorbeeld genoodzaakt om over zijn eigen zwakheid te
schrijven. Menselijk gesproken zou hij dat voor zich hebben kunnen
houden. Maar hij wilde de gelovigen in zijn hart laten kijken, om hun
te laten zien wat zich daarin om hen had afgespeeld. Wat een geweldige genade van God in een mens die dezelfde gemoedsgesteldheid
had als wij! Hoe dicht kwam hij bij zijn Meester, alleen was Die in alle
opzichten altijd volmaakt!
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Wij kunnen ons afvragen hoe het toch mogelijk was dat Paulus zo
diep, zo Goddelijk doorleefd kon optreden. Nu, hij leefde in nauw
contact met zijn Heere. Ook al was de situatie van de gemeente nog
zo beschamend slecht, toch bracht die hem steeds bij deze beide
principes: het opkomen voor de eer van de Heere en de liefde tot de
Zijnen.
Zo was het ook bij Mozes. Hoe kwam het dat deze man van God
in gevaarlijke situaties bijna intuïtief precies het juiste deed, zonder
exacte aanwijzingen van God daarover gekregen te hebben? Hoe kon
hij bijvoorbeeld de beide stenen tafels kapot breken, die toch met de
vinger van God beschreven waren? Hoe wist hij dat hij zijn tent buiten het legerkamp moest opslaan? Het opkomen voor de eer van God
en de liefde voor Zijn volk waren de drijfveren voor zijn optreden.
Als die ons ontbreken, geliefden, moeten wij ons niet verwonderen
wanneer wij steeds verder in een toestand van onverschilligheid en
krachteloosheid belanden. Alleen
het overdenken van wat nodig is voor
de eer van de Heere en een innige
liefde tot Zijn Gemeente kunnen
ons daarvoor bewaren. Deze beide
fundamentele regels zullen ook een
zuiver gevoel oproepen over onze
werkelijke toestand en echt verdriet
daarover. Paulus hoefde zichzelf
niets te verwijten. Wij zijn daarentegen in grote mate mede schuldig
aan de slechte toestand van de Gemeente. Maar als we dat voelen en
er verdriet erover hebben, zullen
ook wij de troost van God ervaren.
Schrijver onbekend.
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Enkele punten van tegenstelling tussen het oordeel van de volken en
dat van de doden in Openbaring 20 kunnen misschien helpen om de
moeilijkheden van sommigen weg te nemen.
1. Openbaring 20 spreekt over het oordeel van de doden, Mattheüs
25 over dat van de levenden.
2. In Openbaring 20 worden de afzonderlijke, individuele personen
geoordeeld en in Mattheüs 25 de volken.
3. In Openbaring 20 is God (de Zoon verg. Joh. 5:22-23) de Rechter
en in Mattheüs 25 de Zoon des mensen.
4. Openbaring 20 is in de eeuwige toestand, Mattheüs 25 in de tijd.
5. Openbaring 20 kent maar één klasse van personen, Mattheüs 25
drie.
6. In Openbaring 20 wordt over boeken gesproken en over het boek
van het leven, Mattheüs 25 spreekt over geen enkel boek.
7.

Openbaring 20 spreekt niet over een ‘komen’, Mattheüs 25 wel.

8. Openbaring 20 spreekt over God en mensen, Mattheüs 25 over
de Zoon, over mensen en over engelen.
9. Openbaring 20 zegt dat de hemel en de aarde wegvluchten, Mattheüs 25 toont een voortduren van hemel en aarde.
10. Openbaring 20 spreekt van de grote witte troon, Mattheüs 25 van
een troon van heerlijkheid.
Walter Scott
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In Mattheüs gaat het om Jahweh en de Heere Jezus. Hij stelt Zichzelf
voor als de Messias, in overeenstemming met de oudtestamentische
profetieën, geboren als Koning der Joden in Bethlehem en onder de
mensen in het land Israël. Hij zegt: ‘Mijn Vader Die in de hemelen is’
(10:32-33), ‘Mijn hemelse Vader’. ‘Elke plant die Mijn hemelse Vader
niet heeft geplant, zal worden uitgeroeid’ (15:13). Hier vinden we afstand en de aarde als Zijn leefgebied – het land Israël – wat zo anders
is dan ‘de Zoon des mensen, Die in de hemel is’ (Joh. 3:13). Wij staan
niet in de Joodse positie van dienaar, zoon en onderdaan, die afstand
inhoudt. Maar wij, als gelovigen in de Zoon, zijn ‘nabij gebracht door
het bloed van Christus ... Want door Hem hebben wij ... door één
Geest de toegang tot de Vader’ (Ef. 2:13,18).
Zoals wij dezelfde natuur hebben als de verheerlijkte Zoon van God,
hebben wij nu ook dezelfde positie als Hij. Hij is opgevaren naar Zijn
God en Vader en door genade zijn wij die in Hem geloven, tot God
onze Vader gebracht, in Christus waar Hij is – ‘in de hemelse gewesten’. Dus als we ons in een bewuste relatie met de Vader bevinden,
geeft ‘de Geest van zoonschap’ (Rom. 8:15) ons het besef van Zijn
liefde en van onze nabijheid tot Hem; we zijn in het licht zoals Hij in
het licht is en hebben gemeenschap met de Vader en met Zijn Zoon
Jezus Christus (1 Joh. 1:3).
Wij zeggen dus niet: ‘Hemelse Vader’, maar gewoon: ‘Abba, Vader’.
Omdat wij in de relatie van zoonschap staan en in de Geest zijn en
ons in het geloof ‘in de hemelse gewesten in Christus Jezus’ bevinden
(Ef. 2:6), zijn wij waar de Vader is. ‘Zie, welk een liefde de Vader ons
gegeven heeft, dat wij kinderen van God genoemd zouden worden ...
Geliefden, nu zijn wij kinderen van God’ (1 Joh. 3:1-2). In de aanwezigheid van onze God en Vader in Christus kunnen wij niet zeggen:
‘Hemelse Vader’, alsof alle afstand tussen aarde en hemel tussen Hem
en ons in stond.
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overhandigde hem een gratiebrief die was ondertekend door Abraham
Lincoln. Hij zei hem dat hij vrij was en naar zijn vrouw en kinderen
kon gaan.
De man die zo vol bitterheid en boosaardigheid en woede had gezeten,
werd plotseling rustig en zei: ‘Wat! Heeft Abraham Lincoln mij gratie
verleend, ik heb nooit een goed woord over hem gezegd’. De officier
reageerde: ‘Als u kreeg wat u verdiende, zou u worden doodgeschoten,
maar u hebt gratie gekregen! U bent nu vrij’.
De kerkelijke voorganger die vaak hem bezocht had, vertelde hem later dat deze daad
van onverdiende goedheid het hart van de
man had verbroken en tot zijn bekering had
geleid. Deze man verdiende geen gratie,
maar dat is nu precies genade: onverdiende
gunst!
Misschien hebt u tot op dit moment ook wel
tegen God gerebelleerd of tegen Hem gezondigd. Maar als u uw zonde erkent en bereid
bent om de barmhartigheid en vergeving die
God u aanbiedt, aan te nemen, dan kunt u
die gratie krijgen. God biedt iedere zondaar
gratie aan, want ‘[in Christus hebben] wij de
vergeving van de misdaden, door Zijn bloed,
naar de rijkdom van Zijn genade’ (Ef. 1:7).
D.L. Moody, in ‘Life and Light’
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