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Een korte tijd

Een korte tijd, dan komt de Heer’.

Dan geen verdriet en zorgen meer!

Hij neemt ons op in ’t Vaderhuis,

dan zijn wij eeuwig bij Hem Thuis.

Daar zien wij Hem, Zijn aangezicht,

en blijft ons oog op Hem gericht.

Een korte tijd, dan komt Hij weer.

We willen leven tot Zijn eer,

waarbij ons hart, aan Hem gewijd,

zich vurig steeds in Hem verblijdt,

terwijl wij waken en zien uit

naar Hem, als Zijn geliefde bruid.

Een korte tijd, ’t gaat snel voorbij;

dan zijn wij eeuwig aan Zijn zij.

Neem ’t kruis op, achter Jezus aan;

laat zonde in de weg niet staan;

ons loon is: Hem te zien, verblijd,

al lijden wij een korte tijd.

Een korte tijd! Kom, Brui’gom, weer!

Uw bruid verlangt naar U steeds meer.

Neem Uw verlosten op van d’ aard’.

Zij zingen: Heer’, U bent het waard

t’ ontvangen eer en roem en macht,

U, Redder, vol van hemelpracht!

            J.G. Deck







100

juist noemde. Hij beschrijft wat er gebeurt wanneer bekeerde 
mensen zich onder de wet plaatsen – het maakt niet uit op wel-

ke manier. Deze mens leert dat hij twee naturen heeft, maar hij 
heeft de in het Evangelie geopenbaarde gerechtigheid van God 

en de draagkracht van het werk van de Heere aan het kruis nog 

niet in het geloof omhelsd. Daarom is hij nog niet met de Hei-
lige Geest verzegeld. Efeze 1:13 werpt veel licht op deze vraag. 

Daar staat dat wij, nadat wij het Woord van de waarheid, na-
melijk het Evangelie van de behoudenis gehoord hebben, met 

de Heilige Geest van de belofte zijn verzegeld. God drukt Zijn 
zegel op degene die rust vindt in het werk van de Heere Jezus 

en die weet dat God niet meer tegen hem is. God geeft hem de 
Heilige Geest1.

We mogen de strijd van Romeinen 7 onder geen beding verwar-
ren met de strijd in Galaten 5:17. Daar komt ook een strijd voor, 

maar een geheel andere: ‘En ik zeg: Wandel door de Geest en 

u zult de begeerte van het vlees geenszins volbrengen. Want 
het vlees begeert tegen de Geest, en de Geest tegen het vlees; 

en deze staan tegenover elkaar; opdat u niet doet wat u wilt. 
Maar als u door de Geest geleid wordt, dan bent u niet onder 

[de] wet’ (Gal. 5:16-18). Hier vinden we de gebruikelijke strijd 
van een door de Heilige Geest verzegelde gelovige. Deze Geest 

in hem vecht tegen het vlees in hem – en Hij, de Heilige Geest, 
heeft daar de kracht voor. Maar juist deze kracht van de Heilige 

Geest heeft de mens in Romeinen 7 blijkbaar niet, waaruit ik 
wil concluderen dat hij niet met de Heilige Geest verzegeld kan 

zijn. Hij vecht nog met eigen kracht tegen het vlees.

De Heilige Geest verzegelt geen half werk. En het is in zekere 
zin een half werk als iemand zich tot God heeft bekeerd, maar 

1 Het gaat hier niet om dat wat door sommigen ‘doop met de Geest’ wordt ge-
noemd, die een tweede Christelijke fundamentele ervaring moet voorstellen en 
genoemd moet worden in preken. Met deze leer kunnen wij niet instemmen. De 
Schrift laat echter zien dat de nieuwe geboorte en de verzegeling met de Geest 
twee verschillende dingen zijn.
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nog niet rust in het volbrachte verlosserswerk van de Heere Je-
zus. Dat wil ik aan de hand van Lukas 15 verduidelijken. De zo-

genaamde verloren zoon was bekeerd op het moment toen hij 
zich opmaakte om tot zijn vader terug te keren. Maar wanneer 

had hij ‘vrede met God’ (Rom. 5:1)? Wanneer wist hij dat hem 

‘geen verdoemenis’ meer te wachten stond (Rom. 8:1)? Toen 
hij in de armen van zijn vader lag! Toen hij zich opmaakte om 

terug te gaan, dacht hij er nog aan om dagloner bij zijn vader te 
worden (Luk. 15:19). Hij wilde iets doen om zijn vader te beha-

gen en om de genegenheid van zijn vader weer terug te krijgen. 
Hij stelde zich op die manier onder de wet. Maar de vader kuste 

deze gedachte ‘weg’ en behandelde hem als zijn zoon: hij deed 
hem sandalen aan zijn voeten en een ring om zijn vinger. 

Hetzelfde zien we in Romeinen 8: ‘Want u hebt niet ontvangen 

een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar u hebt ont-
vangen een geest van zoonschap, waardoor wij roepen: Abba, 

Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van 
God zijn’ (Rom. 8:15-16). Dat wat de zoon op de terugweg in-

nerlijk doormaakte, tot hij in de armen van zijn vader lag, wordt 

in Romeinen 7 beschreven. Dit voorbeeld uit Lukas 15 laat ook 
zien dat God het werk wat Hij is begonnen, zal volbrengen, want 

de zoon blijft niet halverwege stilstaan. En in Filippi 1:6 staat: ‘Ik 
heb het vaste vertrouwen dat Hij Die in u een goed werk begon-

nen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus’.
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Het probleem van de mens die hier wordt beschreven, is: hij 
staat niet voor God op het fundament van wat Christus voor 

God was, maar wat hij zelf voor God is of wil zijn. Maar daar 
ondervindt hij alleen maar falen. Dat is de beleving van veel 

wedergeboren mensen. Waarom? Omdat ze nog steeds geloven 

dat er zich in hun vlees nog iets goeds bevindt. Er wordt verteld 
dat John Nelson Darby zich 7 jaar in deze toestand bevond. Hij 

wilde bijvoorbeeld 40 dagen vasten zoals de Heere, om voor 
God behaaglijker te zijn. Ten slotte gaf hij dit op, omdat hij er-

kende: ik sta niet onder de wet, maar onder de genade.

Je zou je af kunnen vragen of mensen die met de Heilige Geest 
zijn verzegeld, de lessen van hoofdstuk 7 nog nodig hebben. 

Het antwoord is eenvoudig: ja. Hoewel iemand die de Heilige 
Geest heeft ontvangen en volgens Efeze 1:13b met Hem verze-

geld is, nooit meer terug kan vallen in de positie van de oude 
mens (omdat hij de Heilige Geest niet meer kan verliezen), 

zijn toch de principes van dit hoofdstuk voortdurend op ons 
praktische leven toepasbaar. Denken we bijvoorbeeld aan vers 

18: ‘Want ik weet, dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed 
woont’. Omdat we afhankelijk van de situatie nog steeds op 

ons vlees vertrouwen, hebben we deze lessen steeds weer op-
nieuw nodig. God laat ons toepasselijke ervaringen doormaken 

omdat wij eenvoudigweg niet willen geloven hoe slecht we zijn. 

Dat is vooral belangrijk voor kinderen van gelovige ouders. Je 
leert pas hoe verdorven je bent als je probeert om goed te 

zijn. En hoe ouder we worden, des te duidelijker wordt die les. 
Onverschillige gelovigen hebben hier geen probleem mee. Wie 

zichzelf alles toestaat en er zich helemaal niet mee bezighoudt 
om te leven zoals God dat vraagt, maakt het in hoofdstuk 7 be-

schrevene natuurlijk niet mee.

Wie kan echter zo’n toestand beschrijven? Dat kan alleen die-
gene die niet meer in die toestand is, maar die erin was, iemand 

die de in hoofdstuk 8 beschreven bevrijding in het geloof al 
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de heerlijkheid die Hij bij de Vader had voordat de wereld was 
(vs. 4-5). Zo werd Gods rechtvaardigheid tentoongespreid in het 

verheerlijken van Hem Die aan Zijn rechterhand zit, maar Die om 
God te verheerlijken ‘gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, tot 

de dood van het kruis’ (Fil. 2:8-10).

Maar dit feit heeft ons, die geloven, nog meer te zeggen. Chris-
tus heeft onze zonden in Zijn eigen lichaam gedragen op het 

hout. Hij is in de dood gegaan onder de toorn en het oordeel die 

wij hadden verdiend. Het feit dat Hij door God is opgewekt, is 
óók het onbetwistbare bewijs dat onze zonden zijn weggedaan, 

want waar is onze Plaatsvervanger? Hij is in de heerlijkheid van 
God. Nu Hij in de heerlijkheid van God is, weten wij dat onze 

zonden achter ons zijn gelaten. Maar dat niet alleen, God heeft 
ook volkomen voldoening gevonden in Hem Die ons door Zijn 

sterven heeft vrijgekocht, want Hij heeft Hem de hoogste plaats 
in de hemel gegeven. 

 
Iemand anders heeft dat eens zo verwoord:

‘Ik kan de heerlijkheid van Christus nu niet zien zonder te we-

ten dat ik ben gered. Hoe komt Hij daar? Hij is het Die als Mens 
op aarde kwam. Hij begaf Zich onder tollenaars en zondaars. 

Hij was hun Vriend en koos hen uit als Zijn gezelschap. Hij is de 
Mens Die de toorn van God over de zonde heeft gedragen. En – 

dit is de taal van het geloof – Hij is de Mens Die mijn zonden in 
Zijn lichaam gedragen heeft op het hout.

Hij is nu daar in de heerlijkheid, nadat Hij hier op aarde ge-

weest was te midden van de omstandigheden en last van de 

zonde. En het is in Zijn tegenwoordigheid dat ik de heerlijkheid 
van God zie. Ik zie Hem daar, omdat mijn zonden zijn wegge-

daan, omdat Hij mijn verlossing heeft bewerkt. Ik zou Christus 
in de heerlijkheid niet kúnnen zien, als er ook maar één smet of 

vlek of zonde niet was weggedaan. Hoe meer ik de heerlijkheid 
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zie, hoe meer ik de volmaaktheid zie van het werk dat Christus 
heeft volbracht en de gerechtigheid waarin ik ben aanvaard.

Elke straal van die heerlijkheid wordt gezien in tegenwoordig-

heid van Hem Die mijn zonden heeft beleden als Zijn eigen zon-
den en ervoor gestorven is aan het kruis. Die heerlijkheid wordt 

gezien in de tegenwoordigheid van Hem Die God verheerlijkt 
heeft op de aarde en het werk volbracht heeft dat de Vader Hem 

te doen had gegeven. De heerlijkheid die ik zie, is de heerlijk-

heid van de redding. Nadat Hij God verheerlijkt had ten aanzien 
van de zonde – ‘Ik heb U verheerlijkt op de aarde, terwijl Ik het 

werk heb voleindigd dat U Mij te doen hebt gegeven’ – heeft 
God Hem daar verheerlijkt bij Hemzelf.

Wanneer ik Hém zie in die heerlijkheid – en níet mijn zonden –  

dan besef ik dat ze zijn weggedaan. Ik heb gezien dat mijn zon-
den op de Middelaar zijn gelegd. Ik heb gezien dat mijn zonden 

zijn beleden op de kop van de zondebok en dat ze zijn wegge-
dragen. Door wat Christus heeft gedaan vanwege mijn zonden, 

is Gods eer volledig hersteld. En daardoor komt het Christus toe 
om daar te zijn aan de rechterhand van God.

Ik voel geen angst als ik kijk naar Christus, Die daar in de 

heerlijkheid is. En waar zijn mijn zonden nu? Worden ze in de 
hemel gevonden of op de aarde? Ik zie Christus in de heerlijk-

heid. Eens waren ze gelegd op de Heere Jezus Christus, maar ze 
zijn weg en zullen nooit meer gevonden worden. Als het – met 

eerbied gezegd – een dode Christus is Die ik zou zien, dan zou 
ik bang moeten zijn dat mijn zonden weer gevonden zouden 

worden. Maar nu Christus leeft en in de heerlijkheid is, zou ik 

tevergeefs zoeken naar mijn zonden. Hij Die ze allemaal gedra-
gen heeft, is opgenomen naar de troon van God en daar kan 

geen enkele zonde zijn’.

(Wordt vervolgd). E. Dennett
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eerst andere stappen nodig, want de strijder moet eerst zelf in 
de juiste geestelijke houding zijn. Anders zal het zwaard voor 

hem tot een wapen zonder handgreep zijn: hij verwondt zichzelf.

Hoe zou je bijvoorbeeld zonder waarachtigheid (gordel van de 
waarheid), zonder een goed geweten (borstharnas van de ge-

rechtigheid), zonder vertrouwen in de liefde van God (schild 
van het geloof) en zonder geloofszekerheid (helm van de be-

houdenis) het Woord van God succesvol tegen de vijand kun-

nen gebruiken? Wanneer de Christen niet in het gelukkig be-
wustzijn leeft er volledig voor God te zijn, zal hij de satan geen 

weerstand kunnen bieden als die komt om hem te verzoeken. 
Daarom komen schild en helm vóór het zwaard.

Dit aanvalswapen, dit zwaard dient uiteindelijk natuurlijk ook 

voor onze verdediging. Toch kunnen we alleen hiermee de vij-
and op de vlucht laten slaan. Het wordt het ‘zwaard van de 

Geest’ genoemd. Het is de Geest van God in ons, Die alleen het 
zwaard kan hanteren. Hebben wij al niet vaak ervaren dat de 

Geest ons het passende Schriftwoord op het juiste tijdstip gaf, 
toen wij in nood waren en beproefd werden? Laten we daar-

om niet vertrouwen op onszelf en onze kennis van de Heilige 
Schrift, maar op de Heilige Geest, Die in ons woont! Natuurlijk 

moeten we het Woord ook kennen om het te gebruiken. Maar 
dat is een andere zaak.

Laten we eens letten op de verklaring die toegevoegd is: ‘Neem… 

het zwaard van de Geest, dat is het Woord van God’ (Ef. 6:17). 
Dat is het dus wat wij vervolgens moeten leren: dat alleen het 

Woord van God, dat in de kracht van de Heilige Geest wordt 
toegepast, iets tegen de tegenstand kan uitrichten.

Wij zullen dat zo dadelijk zien aan het volmaakte voorbeeld van 

onze Heere. Maar dan wordt hier in de Griekse tekst een an-
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der begrip voor ‘Woord’ gebruikt dan in Hebreeën 4:12, waar-
mee wij ons eerder bezig gehouden hebben. Terwijl daar de 

veelomvattende uitdrukking ‘lógos’ staat, wordt hier een woord 
gebruikt dat ‘uiting, uitspraak, mededeling’ betekent (in het 

Grieks: rhéma). Hier is dus geen sprake van het Woord van 

God in zijn totaliteit, maar van afzonderlijke uitspraken van God 
uit het geschreven Woord. We hebben er al aan gedacht dat de 

Geest van God ons op het juiste moment het juiste Woord laat 
herinneren. Het is niet het hele Woord maar een bepaalde uit-

spraak uit de mond van God, die wij juist dán nodig hebben en 
die Hij schenkt door de Geest. 

Toen de Heere Jezus in de woestijn door de duivel verzocht 

werd, antwoordde Hij steeds met het Woord van God, met een 
‘er staat geschreven’. Maar Hij citeerde soms slechts één enkele 

uitspraak, die op de situatie van toepassing was. Op de eerste 
verzoeking antwoordde Hij met een citaat uit Deuteronomium 8: 

‘De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord [in 
het Grieks: rhéma] dat uit de mond van God komt’ (Matth. 4:4). 

Het is interessant dat ook hier met ‘elk woord’ naar afzonderlijke 
uitspraken verwezen wordt, die uit de mond van God komen.

Gods Woord (of uiting, uitspraak) in Efeze 6 beschrijft dus een 

bepaald Woord dat de Geest van God ons in onze strijd met de 
vijand in het hart geeft. En juist het feit dat het uitgaat vanuit 

de mond van God, maakt het tot het ‘zwaard van de Geest’, dat 
de tegenstander van God en van de mensen kan neervellen. Is 

dit besef niet geschikt om ons moed en vertrouwen te verlenen? 

Toch moeten we er voortdurend op letten dat wij de uitspraken 
van God onveranderd gebruiken, zoals God ze geformuleerd 

heeft. Elke verandering verzwakt haar kracht en berooft het 
zwaard van zijn scherpte.

Gods Woord is een machtig wapen, dat de Heere ons in handen 

gegeven heeft. Maar alleen wanneer wij vaststaan in de kracht 
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loof, bitter, droef klein geloof. Maar alles is volbracht! Triomf 
voor Christus, mijn Heere. Die boze natuur is dood voor God. 

De Hogepriester ging immers in met Zijn eigen bloed. Hij is 
voor ons tot zonde gemaakt in die drie uren van verschrikkelijke 

Godverlatenheid. Hij kocht mij vrij van zonde en dood. Het is 
waar, volkomen en werkelijk. O, verlosten, laat ons juichen, ons 

verheugen in alles wat Hij is en deed en omdat Hij het deed, 
uit liefde! O, hoe onder woorden te brengen wat onze geliefde 

Heere betekent voor onze harten. Hij is waarlijk de aanbidding 
van ons hart waard. Dien ik Hem daarna vanuit deze plaats?

Is mijn dienst zo dat de Heere tot de harten of gewetens van 

anderen spreekt? Of beroem ik mij op welsprekendheid en ver-
acht ik broeders die zoiets niet hebben? Ben ik trots omdat ik 

bidden kan? Of is het de zucht van een afhankelijk hart tot God? 

Bemoei ik mij met broeders en zeg ik: ‘Ze hadden niet moeten 
gaan’? En wat doe ik zelf? O, dat vlees! Hoe moet de Heere ons 

tonen dat niets daarvan aangenaam voor Hem is. Integendeel, 
het is een gruwel. Hoe bitter is het om in ons eigen hart te 
kijken, erop gewezen te worden hoezeer de oude natuur giftig 

is van zonde. Daarvoor moest de Heere naar het kruis. Niets, 

niets van ons kan, op welke manier dan ook, God dienen.

Wijsheid van woorden? Het kruis wordt daardoor krachteloos. 

Zwakheid, vrees en beven? God wordt dan gezocht, Zijn Naam 

geëerd. Hij wenst ons te zien in de positie van afhankelijkheid 
en gehoorzaamheid. Weet Hij niet alle dingen? Ziet Hij niet tot 

op de grond van ons hart? Kan ik ook niet vrees en beven simu-
leren? De Heere ziet het hart. De Heere oordeelt het hart. Hij 

weegt. Zijn genade zal ondanks alles genoeg blijken. Al zijn we 
misschien wonderen voor de psychologie, we zijn het niet voor 

de Heere. Hij kent elke schuilhoek van ons hart.

Mocht het toch de wens zijn van elke dienstknecht van de Heere 
om meer te zien wat het kruis is, om de oneindige diepte daar-
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van iets meer te ervaren. Hoe staat het met de verachting van 
het kruis? Zijn wij volgelingen van de Heere en scharen we ons 

achter Hem? Worden wij veracht in het oog van de wereld, ook 
in het oog van de godsdienstige?

Niet de zonde, niet het vlees maakt ons bewust van hoe wij wa-

ren, maar het kruis, die liefde wonderbaar groot, voor schep-
selen die zo diepgezonken zijn. God en God alleen geeft groei, 

geeft zegen, geeft bekeringen. Alles is van Hem. Niets is van 
ons. Moge de Heere dit bewustzijn in ons hart geven, zodat 

elke zelfverhefng neergeslagen wordt en Hij alleen de eer ont-
vangt! 

Zusters, broeders, op de voorgrond treden leidt zo snel tot 
hoogmoed in het hart. U die biddend blijft waar u gesteld bent, 

u die nooit openlijk gezien wordt, hoe gezegend is uw dienst, 
voor God en niet voor mensen. Zuster, uw taak is zo oneindig 

heerlijk. Och, mag er toch meer gebed gevonden worden in 
onze harten. Bid voor hen die openlijk moeten optreden, zodat 

zij bewaard blijven. Heeft niet de satan juist op hen zijn felste 
pijlen gericht? Samen strijden maakt dat Gods kracht in 

zwakheid openbaar kan komen. 

Zo is de roem in de Heere alleen. Zo zal Hij de kracht van het 

kruis openbaar maken, zelfs in deze allerlaatste ure, waarin het 
verval zo ernstig is. Hij komt. Hij komt! Heerlijk vooruitzicht, 

wondere vreugde. Verwachtend dienst voor Hem doen, is dat 
onze wens?

Schrijver onbekend.













120

overheidswege terecht waren dan wel onterecht, en evenmin 
willen we analyseren wat de motivatie van afzonderlijke 

regeerders in deze mogelijk is.

Ons blad wil een richtingwijzer zijn naar het Woord van de 
waarheid, en daarnaar willen we door de jaren heen telkens 

opnieuw graag alle lezers verwijzen. Deze brochure is door 

ons gepubliceerd vanwege een punt dat onder Gods kinderen 
ondergesneeuwd dreigt te raken, nl. de vraag: wat zegt Gods 

Woord over onze houding naar de overheid toe – óók in tijden 
als we misschien moeite hebben met bepaalde ontwikkelingen.

Daarbij worden inderdaad enkele voorbeelden ter illustratie 

aangehaald, maar niet om bijv. een bepaalde medische 
behandeling voor te schrijven of aan te bevelen; veeleer gebeurt 

dat om te laten zien hoe gemakkelijk wij ons, net als mensen 
van deze wereld, laten meeslepen in denkwijzen, uitingen en 

gedragingen die niet tot eer van God zijn. 

Elke gelovige lezer wordt door Gods Woord opgeroepen dat 
Woord te kennen en lief te hebben en vervolgens zelf voor het 

aangezicht van de Heere Zijn weg voor hem of haar te zoeken; 
daarover willen wij geen voorschriften geven.

Over elk willekeurig onderwerp kunnen veel voor- en 

tegenstanders worden aangehaald, maar dat bouwt niet op en 

is ook nooit ons doel. Zelfs binnen ons bestuur wordt bijv. over 
coronavaccinaties verschillend gedacht. Maar hoe we ook denken 

over thema’s als pandemie en pandemiebestrijding, of over welk 
ander onderwerp dan ook, laten we ons denken en ons spreken 

en handelen telkens opnieuw uitsluitend toetsen aan het Woord 
van God. Dat is onze wens, en uitsluitend met dat doel hebben 

we  deze brochure uitgegeven. 

Met vriendelijke groet, de auteur en de redactie






