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Christus wil u redden

Christus wil de schuld vergeven

en ons wassen in Zijn bloed.

Hij wil onze ziel doen leven,

vrede schenken, eeuwig, goed.

Christus wil de Redder wezen

Die vol liefde van ons houdt.

Elke wond wil Hij genezen,

als ons hart op Hem vertrouwt.

Zou u dan vandaag niet komen,

knielen met uw zondelast

voor Hem Die alleen kan redden?

Hij vergeeft u, dat staat vast!

  H.C. Voorhoeve (1837-1901)
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dan nog het goede zoeken, als er toch niets goeds beschikbaar 
is? Toch zoeken we steeds opnieuw weer iets goeds in onszelf. 

Het is zinloos, want er is absoluut niets goeds te vinden! Het 
gaat er dus niet alleen om dat ik niets goeds doe, maar ook en 

vooral daarom dat er niets goeds in mij is. Het gaat om wat ik 

ben en dat is absoluut onbruikbaar voor God. De Heere Jezus 
zegt hetzelfde tegen zijn discipelen: ‘Het vlees is van geen nut’ 

(Joh. 6:63).

Verder is het niet een vraag van willen, maar van kracht. En die 
kracht heb ik helemaal niet: ‘want het willen is bij mij aanwe-

zig, maar het doen van het goede niet’ (vs. 18). Maar waarom 
heeft de ziel geen kracht, hoewel de wil aanwezig is? Omdat ze 

óf nog niet door de Heilige Geest is verzegeld óf – wel verze-
geld – de kracht niet gebruikt. Dat is de moeilijkste les die we 

moeten leren. De mens van Romeinen 7 leert daardoor in te zien 
dat het vergeefse moeite is te proberen je eigen vlees te over-

winnen. Dat is een pijnlijke weg, maar hij voert uiteindelijk tot 
bevrijding, wanneer je de nutteloosheid van je eigen inspanning 

erkent. Die vergeefse bemoeiingen kunnen heel divers zijn: ik 
wil mijn eigen vlees onder controle krijgen door meer te bidden, 

door urenlang in Gods Woord te lezen of misschien ook door te 
vasten (zoals monniken). Anderen ne-

men zich voor om vanaf vandaag de 

Heere Jezus meer lief te hebben. Men 
legt zichzelf regels op om dit doel te 

bereiken – maar het is absoluut hope-
loos! De uitkomst is hetzelfde als wan-

neer je een droge spons uitknijpt: er 
komt helemaal niets uit. Ook bij oude 

waterpompen die vroeger in tuinen 
stonden, was er een probleem: je kon 

pompen wat je wilde, er kwam geen 
water uit. Waarom niet? Het manchet 

was droog. Je moest er eerst van bo-
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venaf water op gieten en dan werkte het. Dat is ook in geestelijk 
opzicht de oplossing: water erop gieten – Christus erin brengen! 

Het hart heeft een ander voorwerp nodig dan zichzelf. Het heeft 
de wet niet nodig, maar het heeft Christus nodig.

Dan volgt een abstracte beschrijving van de situatie waar de on-

gelukkige ziel zich in bevindt: ‘Want het goede dat ik wil, doe ik 
niet; maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik’. Dat is abstract, 

want geen wedergeborene doet alleen maar kwaad. Dat is niet 

mogelijk. Maar het is een schets van de toestand waarvan we in 
dit hoofdstuk moeten worden bevrijd, daarom wordt het op deze 

manier geformuleerd.

Nu volgt de conclusie: ‘Als ik nu dat doe wat ik niet wil, dan doe 
ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont’ (vs. 20). Daar-

mee is de vaststelling van vers 17 bewezen. Door het erkennen 
dat er ten eerste niets goeds in mij woont (vs. 18) en dat ik ten 

tweede geen kracht heb (vs. 18-19) om het goede te doen, heb 
ik begrepen dat ik twee naturen heb – een oud ‘ik’ (‘als ik nu dat 

doe’) en een nieuw ‘ik’ (‘wat ik niet wil’). Aan de ene kant dus 
het vleselijke ‘ik’ van de oude natuur en aan de andere kant het 

‘ik’ van de nieuwe natuur, van de nieuwe mens die de zonde haat 
en het goede liefheeft. Deze erkenning is al een stap in de goede 

richting, maar er ontbreekt nog iets. De erkenning ontbreekt 
over het feit dat het eerste ‘ik’, de oude natuur, door Christus’ 

dood het oordeel heeft gekregen. Wie in deze toestand blijft en 
het oordeel over de zonde niet erkent, maar zichzelf steeds weer 

veroordeelt, komt uiteindelijk ook niet tot aanbidding in geest en 

waarheid.

De innerlijke mens

Het nieuwe ‘ik’ wordt in vers 22 de ‘innerlijke mens’ genoemd. 

Dat deze betekenis klopt, kunnen we in twee teksten zien: al-
lereerst in vers 16 van Efeze 3: ‘opdat Hij naar de rijkdom van 
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ven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel 
van het leven verzoening bewerkt’ (Lev. 17:11). Het bloed is het 

symbool van het leven. Daarom lezen we ook in Hebreeën 9 dat 
er ‘zonder bloedstorting geen vergeving is’ (vs. 22).

Het was dus het bloed van Christus (want het leven is in het 

bloed) dat onze losprijs vormde. Dit verzoeningswerk was de 
prijs die betaald werd voor onze verlossing. Daarom zegt de 

apostel Paulus: ‘In Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed’ 

(Ef. 1:7). De apostel Petrus zegt dat wij verlost zijn door het 
kostbare bloed van Christus. Hij noemt het ‘kostbaar’ omdat het 

toereikend was om te voldoen aan alle eisen die een heilige God 
aan ons stelde. Op die basis kon Hij verlossing verkondigen aan 

allen.

Door Zijn leven te geven (door het storten van Zijn bloed) heeft 
de Heere Jezus dus voldaan aan Gods eisen. Maar dat niet al-

leen; de waarde ervan was zó oneindig dat Hij God ook verheer-
lijkt heeft in alles wat Hij was – in elke eigenschap van Zijn ka-

rakter. God is dus rechtvaardig als Hij ieder rechtvaardigt die in 
de Heere Jezus gelooft. Ja, nog meer – God verheerlijkt Zichzelf 

door iedere gelovige bij Hemzelf te brengen, door hem tot Zijn 
kind te maken. En als hij kind is, dan ook erfgenaam, erfgenaam 

van God en mede-erfgenaam van Christus (Rom. 8:17).

Het leven of bloed van Christus is dus het losgeld. Een ieder 
die daarachter schuilt, is voor altijd veilig voor het oordeel. In 

de geschiedenis van het volk Israël in Egypte zien we daar een 
schaduwbeeld van (Ex. 12). God stond op het punt om het land 

Egypte te trefen, om er als een Rechter door te trekken. Het

vraagstuk van de zonde was hiermee opgeworpen. Gods eigen 
volk – Israël – was net zo verwerpelijk en slecht. Dat volk had het 

net zo goed als de Egyptenaren verdiend om door de verderver 
getrofen te worden. Hoe kon Israël dan rechtvaardig gespaard

blijven, terwijl Egypte rechtvaardig geoordeeld werd?
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In één van Zijn waarschuwingen aan de farao zegt God: ‘Ik zal 
Mijn volk ervan vrijwaren en uw volk niet’ (Ex. 8:23). Letterlijk 

staat hier: ‘Ik zal verlossing zetten tussen Mijn volk en uw volk’ 
(zie noot HSV).

Dit gebeurde op een opmerkelijke manier, op aanwijzing van de 

Heere: ‘Toen riep Mozes al de oudsten van Israël bijeen en zei 
tegen hen: Kies uit, en neem voor uzelf kleinvee voor uw gezin-

nen, en slacht het paaslam. Neem dan een bosje hysop en doop 

het in het bloed dat in een schaal is, en strijk van het bloed dat 
in de schaal is, op de bovendorpel en op de beide deurposten. 

Maar wat u betreft, niemand mag de deur van zijn huis uit gaan, 
tot de volgende morgen. Want de HEERE zal het land doortrekken 
om Egypte te trefen, maar als Hij het bloed zal zien op de bo-

vendorpel en op de beide deurposten, dan zal de HEERE de deur 
voorbijgaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen 

te komen om u te trefen’ (Ex. 12:21-23).

De Heere verloste Zijn volk dus door bloed – een beeld van het 

bloed of leven van het Lam van God, Dat de zonde van de wereld 
wegneemt (Joh. 1:29). Maar let op een belangrijk kenmerk. Het 

gebod om het bloed te strijken was aan iedereen gegeven – de 
voorziening was dus voor allen. Maar wie niet in gehoorzaam-

heid van geloof de ontvangen voorschriften opvolgde, zou niet 
beschermd zijn. Zo is nu het bloed van Christus toereikend voor 

de bescherming van de hele wereld – maar als er geen geloof is, 
zal het niet van nut zijn.

‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enigge-

boren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, 
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ (Joh. 3:16). ‘Hem 

heeft God gesteld tot een genadetroon door geloof in Zijn bloed’ 
(Rom. 3:25).

(Wordt vervolgd). E. Dennett
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hoe goed hij die ook mag kennen en hoewel hij me in ernst en 
geloof mag overtrefen.

Aan wie anders zou een metselaar de schuld van een slecht ge-

vormde steen geven dan degene die de steen gemaakt heeft? 
En wie anders dan de evangelist heeft de schuld van alle misvor-

mingen van bekeerde personen? Ze verraden dat het evangelie 
dat ze ontvingen, onvolkomen was, zoals de discipelen in Efeze 

(Hand. 19) de onvolkomenheid van hun onderwijs toonden in het 

feit dat ze alleen de doop van Johannes kenden. Toen de apostel 
met hen sprak, bleek hem dat zij zelfs niet gehoord hadden dat 

de Heilige Geest gekomen was. In elk voorbeeld in de Schrift 
waar het evangelie gebracht werd, hetzij door de Heere Zelf of 

door Zijn discipelen, werd het voornaamste deel van de bood-
schap voorgesteld. Daar werd zelfs meer de nadruk op gelegd 

dan op de vergeving van zonden, hoewel het belangrijk is dat de 
zondaar dit weet en het dus niet weggelaten moet worden.

Wat werd aan de vrouw van Samaria bekendgemaakt? De gave 

van het levende water! En wat werd bekendgemaakt aan de ro-
ver op het kruis? ‘Heden zult u met Mij in het paradijs zijn!’ En 

wat werd bekendgemaakt aan de tollenaars en zondaars in Lukas 
15? De vreugde van de Vader in de terugkomst van de zwerver! 

Filippus predikte Christus. Wat een onderwerp! We lezen over zijn 
gesprek met de kamerling in Handelingen 8: ‘En Filippus opende 

zijn mond en uitgaande van die Schriftplaats, verkondigde hij 
hem Jezus’. Welke dingen moet hij verteld hebben over Hem van 

Wie ‘het leven werd weggenomen van de aarde’? Er mogen veel 

oefeningen en veranderingen zijn vóór iemand volkomen rust 
in Christus. Maar vanaf het begin wordt de magneet voor zijn 

aandacht geplaatst en vanaf dat begin weet hij de enige plaats 
van duurzame rust voor zijn ziel. In elk geval was het gepredikte 

evangelie van dien aard dat het de ziel wilde verbinden met de 
Persoon van Christus en niet alleen wilde bevrijden van het oor-

deel. Er is niets wat het hart van de dienstknecht van Christus 
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meer zou moeten bedroeven dan het feit dat veel bekeerden 
tegenwoordig, hoe goed en oprecht ze ook mogen zijn, lijken op 

jonge bomen in dicht kreupelhout. Hoewel er leven en wat groei 
is, hebben ze toch geen weerstandsvermogen. 

Het tweede belangrijke punt voor de evangelist is zijn werkter-

rein. Als hij niet voortdurend, ook wat dit betreft, onder de leiding 
van de Heere staat, kunnen de velen die gered moeten worden, 

zijn aandacht zo van de Heere aftrekken dat hij helemaal in be-

slag genomen wordt door de nood rondom hem. Het gevolg zal 
zijn dat hij zich bezighoudt met de mens en niet met de gedach-

ten van de Heere. Als hij beseft dat hij door de Heere gezonden 
is om een boodschap te brengen, zal hij niet minder bereid zijn 

om naar hen die in nood zijn, te gaan. Maar hij zal wachten op 
de Heere wat betreft de vraag waar hij moet zijn en aan wie hij 

de boodschap moet brengen. Iedere echte evangelist wordt ge-
zonden, anders zou hij helemaal geen dienstknecht zijn. Filippus 

werd naar de woestijn gezonden, terwijl de Heere tegen Paulus 
zei dat hij in Korinthe moest blijven, omdat Hij veel volk in die 

stad had.

Nu is het tegenwoordig de gewoonte dat bijna iedereen met enige 
mate van toewijding of ijver voor dienst zegt evangelist te zijn, 

totdat hij ook nog herder of leraar wordt. Het is niet te ontken-
nen dat dezelfde persoon twee gaven kan hebben, maar ze zijn 

verschillend. Ze mogen hun glans verloren hebben doordat ze niet 
juist geoefend en verzorgd zijn, maar ze blijven bestaan. Er be-

staat geen Schriftuurlijke machtiging om in het wilde weg te gaan 

evangeliseren, wat vaak de gewoonte is, in plaats van stil toegang 
te zoeken tot elk huis en hart waarheen de Heere wil leiden.

Ten slotte hebben we de manier waarop het werk gedaan moet 

worden. Dit is tweevoudig, namelijk in het openbaar en persoon-
lijk. Optreden in het openbaar vindt plaats waar de gelegenheid 

gunstig is of waar er een bijzondere uitnodiging is. Het persoon-
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lijke werk is de meer algemene en gunstige methode voor de 
evangelist. Het doel van de evangelist is nooit om bekend te wor-

den of grote aantallen toehoorders te krijgen. Weliswaar schrikt 
hij er niet voor terug om in het openbaar te getuigen, zoals Pau-

lus voor het Romeinse gerecht getuigenis afegde. Maar hij gaat

naar de mensen toe en vraagt hen 
niet om naar hem te komen. Cor-

nelis roept een groep bij elkaar en 
Petrus spreekt tot degenen die zijn 

uitgenodigd om hem te horen. 

Nadat Paulus (in Handelingen 13) 
in de synagoge gepredikt heeft, 

vragen de niet-joden of die woor-
den op de volgende sabbat tegen 

hen gesproken mochten worden. 
‘En op de volgende sabbat kwam 

bijna de hele stad samen om het 
woord van God te horen’. Verder 

spreekt hij in Athene op de markt 
alle dagen met hen die hij aantrok 

en hij predikte hun de Heere Jezus 
en de opstanding. Als hij met Silas 

en Lukas in Filippi komt, roepen ze 

de menigte niet op om naar hen 
te horen, maar ‘bleven enige da-

gen in die stad. En op de sabbat-
dag gingen we de poort uit naar de 

rivier, waar men gewoon was het 
gebed te doen; en wij gingen zit-

ten en spraken tot de vrouwen die samengekomen waren. En een 
vrouw, Lydia geheten ... hoorde toe; en de Heere opende haar 

hart ... En toen zij gedoopt was en haar huis’. Dit was het begin 
van het werk in Filippi, een klein en onopvallend begin dat grote 

resultaten tot gevolg zou hebben.
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Iemand zou zich kunnen afvragen of dit gedeelte wel toegepast 
kan worden op hen die het Christendom belijden. Laten we ons 

echter deze vraag stellen: zijn er belijders van het Christendom 
die zich met waarzeggerij of spiritisme bezighouden? Zijn er ook 

die zich inlaten met tafeldans, klopgeesten of magnetisme? 

Zo ja, dan doelen deze verzen op dit soort personen. Wij gelo-
ven vast dat al dergelijke dingen uit de duivel zijn. Dit kan hard 

klinken, maar daar kunnen we niets aan doen. Hoe kunnen zij 

die Gods Woord bezitten, behoefte hebben aan het oproepen van 
geesten of helderziendheid? Als zij met dat kostbare Woord niet 

tevreden zijn en daarom de toevlucht nemen tot de geesten van 
gestorven vrienden of anderen, kunnen zij niets anders verwach-

ten dan dat God hen als een oordeel zal overgeven aan verblin-
ding en misleiding door boze geesten, die opkomen en de over-

ledenen vertegenwoordigen om allerlei leugens te verkondigen.

De hoofdzaak bij deze dingen is dat we diep doordrongen zijn 
van het feit dat de openbaring die God heeft gegeven genoeg, 

ja volmaakt genoeg is. De rijke man was van mening dat als 
Lazarus naar de aarde terugkeerde en zijn vijf broeders waar-

schuwde, dit wel een grote uitwerking zou hebben. Abraham ant-
woordde de rijke echter: ‘Zij hebben Mozes en de profeten; laten 

zij naar hen luisteren’. En op de veronderstelling dat ‘als iemand 
van de doden tot hen gaat, zullen zij zich bekeren’, was opnieuw 

het antwoord: ‘Als zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, 
zullen zij, ook al stond iemand uit de doden op, zich niet laten 

overtuigen’ (Luk. 16:29-31).

Hier is dus de kwestie voorgoed beslist. Wil iemand niet naar 

het Woord van God horen en geloven wat het zegt over de toe-
stand van de mens en wat hij nodig heeft, dan zal hij niet over-

tuigd worden, ook al kwamen er duizend gestorvenen terug om 
te vertellen wat zij gezien, gehoord en ondervonden hebben in 

de hemel boven of in de hades beneden. Het zou wel veel be-
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discipelen van Johannes de Doper met hun grote smart om zijn 
dood naar de Heere Jezus gingen (Matth. 14:12), kwamen de 

twaalven naar Hem toe toen zij de vreugde van hun succes voel-
den. De Heere Jezus was voor beide groepen Dezelfde. Hij leefde 

evenzeer mee met het hart dat verscheurd werd door verdriet, 

als met de harten die overliepen van vreugde.

Als we de Heere Jezus deelgenoot maken van onze gedachten 

en gevoelens, dan zal daar nooit een geest van een zelfvoldane 

hoogmoed en onafhankelijkheid of van verachting voor anderen 
uit voortkomen. Integendeel, hoe dichter we bij de Heere blijven, 

hoe meer onze harten zullen openstaan voor de verschillende 
vormen van menselijke nood die we van tijd tot tijd zullen tegen-

komen. Als we bij de Heere Jezus komen en ons hart voor Hem 
openleggen, Hem zowel onze smart als onze vreugde vertellen 

en onze hele last aan Zijn voeten neerleggen, dan zullen we pas 
werkelijk leren hoe we met anderen moeten meevoelen.

Merk op dat Hij zegt: ‘Kom’ en niet ‘Ga’. Om ergens zonder de 

Heere heen te gaan, is nooit voldoende, want het zou onze koude 
en bekrompen harten nog kouder en nog meer bekrompen ma-

ken. Als ik me terugtrek in boosheid en teleurstelling, als ik denk 
dat er niemand naar me omziet, als ik me in mezelf opsluit, dan 

maak ik mezelf tot het middelpunt van mijn bestaan en word ik 
een koele, egoïstische en miserabele fguur. Maar als de Heere

Jezus zegt: ‘Kom’, dan is het allemaal heel anders. Onze beste 
morele lessen worden geleerd als we met Hem alleen zijn. Het 

kan niet anders of onze harten worden bewogen als we de atmo-

sfeer van Zijn nabijheid inademen. 

C.H. Mackintosh
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in een tijd vol vijandigheid, die lijkt op onze tijd en maatschap-
pij, waarin kinderen worden opgeoferd aan de grillen van deze

wereld en haar overste, of het nu gaat om ongeboren kinderen 
die niet ter wereld mogen komen omdat ‘het niet uitkomt’, of om 

‘sleutelkinderen’ die zichzelf maar moeten redden en aan hun 

lot worden overgelaten omdat papa en mama allebei carrière 
moeten maken. Bij Mirjam, Aäron en Mozes was het anders. Hun 

ouders wisten waar de prioriteit lag: bij een Godvrezend gezins-
leven. Dat zien we ook in het feit dat de vader, de moeder en 

de ouders samen hun verantwoording namen, want Handelingen 
7:20 vermeldt dat Mozes opgroeide in ‘het huis van zijn vader’, 

Exodus 2:9 vertelt over de moeite die zijn moeder Jochebed nam 
om dit jongetje mee te nemen en de borst te geven en Hebreeën 

11:23 laat ons zien dat de ouders samen zich ervoor inzetten om 
Mozes te onttrekken aan de invloedssfeer van de farao.

Jochebed was het ook die voor die tijd al een mandje van biezen 

had gemaakt en het zorgvuldig had beschermd met asfalt en 
pek, zodat het water van de rivier die Egypte voedde, hem niet 

zou laten verdrinken – ja, dat hij er zelf niet eens mee zou wor-
den bevochtigd (vs. 3).

In vers 9 zegt de dochter van farao tegen Jochebed: ‘Neem dit 

kind mee en geef het voor mij de borst. Ikzelf zal u uw loon 

geven’. Maar wat voor groter loon kon die moeder krijgen dan 

haar eigen jongen een tijd te mogen opvoeden?! Ze spartelde 
niet tegen omdat Mozes als klein kind een handenbindertje was, 

of omdat ze (overgebracht naar onze tijd) niet zou toekomen aan 

zichzelf, aan haar andere werk, aan carrière of vakantie. Nee, zij 
wist: deze Egyptische prinses denkt dat ze me loon kan geven, 

maar mijn kind is kostbaar voor God (Hebr. 11:23) en Hij Zelf 
zal mij Zijn rijke beloning geven als ik deze taak voor Hem doe. 

Zo nam ze haar jongen mee en voedde ze hem – voor God, niet 
voor de prinses.
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Tientallen jaren later, als Mozes al oud geworden is, staat hij 
er tegenover de verdorven farao op dat ze met z’n allen zou-

den wegtrekken. Farao wilde eerst alleen de mannen laten gaan, 
toen alleen de mensen zonder vee om te oferen en ervan te le-

ven. Maar Mozes ging met geen van die voorstellen akkoord. In 

hoofdstuk 10:9 legt hij uit: 
‘Wij zullen met onze jongeren en ouderen gaan. 

Met onze zonen en dochters, 
met ons kleinvee en onze runderen zullen wij gaan, 

want wij hebben een feest voor de HEERE’.

Farao reageert spottend en dénkt er niet aan om hen te laten 

gaan met hun kleine kinderen (vs. 11), maar Mozes wijkt geen 
duimbreed en God zegent zijn geloof. Was het niet in het ‘huis 

van zijn vader’ dat hij door het voorbeeld van Amram en meer 

nog Jochebed had geleerd hoe waardevol hij zelf als klein kind 
voor hen was geweest? Dáár had hij het zo duidelijk geleerd dat 

hij het op zijn tachtigste nog heel helder voor ogen had: jong 
en oud horen erbij, horen bij elkaar en we hebben samen een 

dienst, een feest voor de Heere in de woestijn te vieren.

Door de ongezeglijkheid van farao komt de ene na de andere 
plaag over Egypte. De eerste plagen trofen ook de Israëlieten in

Gosen, maar daarna maakte God onderscheid. En zo brak de dag 
aan dat er een dikke duisternis over Egypte kwam, een tastbare 

duisternis, zodat de Egyptenaren drie dagen lang niet van hun 
stoel durfden op te staan (Ex. 10:22-23a).

Hoe angstaanjagend is duisternis voor de mens! We hebben licht 

nodig. ’s Nachts een beetje maanlicht of een waaklampje… dat 
kan al wonderen doen voor angstige mensen. Maar in Egypte 

was de duisternis tastbaar. Het was een voorsmaak van de eeu-
wige duisternis die komt over hen die in de buitenste duisternis 

worden geworpen, in het eeuwige oordeel. Job 10 spreekt ervan 
als ‘een land van duisternis en schaduw van de dood, een stik-
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donker land, als de duisternis zelf’, waar zelfs het licht schijnt als 
duisternis. Wat is dat angstaanjagend!

Toch kiezen de mensen daarvoor, omdat ze de duisternis altijd nog 

liever hebben dan het licht van Gods heilige tegenwoordigheid, 
dat hen aan de kaak stelt. En waarom? Omdat hun werken boos 

zijn en ze niet van plan zijn om er afstand van te doen (Joh. 3:19).

Maar hoe was het in die dagen voor de Israëlieten? Vers 23b 
zegt: ‘Voor alle Israëlieten echter was het licht in hun woonge-

bieden’. Andere vertalingen zeggen: ‘in hun woningen’. Er staat 

niet eens dat heel het land Gosen verlicht was, maar in de huizen 
van Gods volk was er licht. Niet dat er lampen brandden, nee, 

het was een wonder van God, Die zorgde voor dat licht.

We kunnen niet voorkomen dat onze kinderen onder andere door 
school ontdekken hoe diep de duisternis is die deze wereld re-

geert. Maar we kunnen onze kinderen wél beschermen, eenvou-
dig door ervoor te zorgen dat Gods licht in onze huizen straalt. 

Licht verdrijft de duisternis en het verspreidt ook warmte. En dat 
is precies wat onze kinderen nodig hebben; ze moeten merken 

hoe het licht van God de duisternis verdrijft die als het ware om 
hen heen hangt na een dag op school (uitgaande van de meeste 

scholen in ons land, waar weinig of geen rekening met Gods 
Woord wordt gehouden).

(Wordt vervolgd). Erwin H.W. Luimes
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‘O,’ zei Roosevelt en er trok een glimlach over zijn gezicht, ‘zó 
werkt het dus? Dan ga ik erom vragen’. En hij kreeg het voedsel 

onmiddellijk.

Hoe vaak is de misvatting van de kolonel niet herhaald in ver-
band met de verlossing. Velen verwachten die te ontvangen in 

ruil voor iets wat zij te bieden hebben: de eerste komt met een 
oprecht gebed; een tweede doet een eed of belofte om zijn le-

ven te beteren; een derde neemt zich innerlijk voor om beter en 

zuiverder te leven; een vierde denk dat hij eerst een verbetering 
in zijn gedrag moet bewerken voordat hij verlossing kan ontvan-

gen; een vijfde veronderstelt dat hij verlossing kan verkrijgen 
door vast te houden aan een orthodoxe geloofsbelijdenis en be-

paalde godsdienstige voorschriften na te leven.

Maar Gods verlossing kan alleen verkregen worden als een gratis 
geschenk. Er hoeft geen enkele moeilijkheid te zijn om dit te be-

grijpen. De woorden van de Schrift zijn bijzonder duidelijk: 

‘Wie dorst heeft, zal Ik geven 

uit de bron van het water 

van het leven om niet’ 

(Openb. 21:6).

‘De genadegave van God 

is het eeuwige leven in

Christus Jezus onze Heere’ 

(Rom. 6:23).

Uit: Echoes of Grace; deel 27, nr. 11, mei 1957








