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TER INLEIDING

De godgeleerden van onze tijd, ook de Schriftgetrouwe, nemen alge-
meen aan, dat de brief, waarvan hier straks de paraphrase volgt, niet
geschreven is aan de gemeente van Ef eze!

Daar behoeft u niet van te schrikken, want dat doer aan het Goddelijk
gezag en aan de diepe, schone zin van dit Paulinische schrijven niets af.

Dat, van de grijze oudheid aan, de Kerk gemeend heeft: Paulus heeft

deze brief aan de gemeente Gods te Efeze gericht, berust op de woorden
uit .de aanhef van dit schrijven: „die te Efeze zijn".... Deze woorden
„te Efeze" komen in de meeste handschriften voor, in enkele ontbreken
ze. En omdat uitlating van deze woorden heel mOeilijk te verklaren is,

invoeging daarentegen heel gemakkelijk, nemen ook mensen als prof. dr

J. A. C. van Leeuwen, indertijd hoogleraar te Utrecht, en prof. dr
S. Greydanus, in levee hoogleraar te Kampen, aan, dat zij niet in de
oorspronkelijke tekst behoren, en dat dus deze brief niet, of althans niet
alleen, aan de Kerk te Efeze gericht is 1).

Het heeft, dunkt me, weinig zin, binnen het bestek van deze uitgave,
daarover breedvoerig te handelen: wie er meer over zou willen weten,
mag ik verwijzen naar de in onderstaande noot genoemde werken, vooral
het laatste, dat meer in het bereik ligt der niet-theologen.

Alleen wil ik hier nog memoreren, dat mede op gronden, niet aan de
tekst ,der handschriften, doch aan de inhoud van de brief ontleend, de
genoemde Schriftgetrouwe hoogleraren van oordeel waren, dat dit
schrijven van Paulus, geschreven en verzonden hoogstwaarschijnlijk tijdens
zijn tweejarige gevangenschap te Rome 2), een „rondzendbrief" is geweest,
bestemd voor een kring van gemeenten in Klein-Azi, van welke die te
Efeze de „moederkerk" is geweest.

Een van de medewerkers van de Apostel, Tychicus, heeft hem namens
Paulus aan de gelovigen in die gemeenten moeten overbrengen, met de

1) Vgl. Van Leeuwen, Comm. op Efeze, Amsterdam, H. A. van Botten-
burg, 1926, blz. 5-7; Greydanus, „Korte Verklaring", Kampen, J. H.
Kok, 1925, blz. 7, 8.

2) Zie Handel. 28 : 30.
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bedoeling, dat hij in elke Kerk gelezen zou worden. Misschien zijn er
wel afsehriften van gemaakt, en is er ook een terecht gekomen in Efeze.
Alle handschriften hebben als opschrift van de brief: „aan de Efeziers" 

—een titel, die hij reeds in de tweede eeuw ontving. Dit heeft misschien
later, IA de verzameling •der brieven van Paulus, aanleiding gegeven tot
de mening, dat hij aan de Efezische gemeente was gezonden, en tot de
inlassing van de woorden: „te Efeze", 1 : 1.

Zoals ik reeds zeide: dit doer aan de autoriteit en aan de waarde van
dit Bijbelboek niets tekort.

En als u aan de hand van de hierna volgende paraphrase dit Teel der
Heilige Schrift gaat lezen en bestuderen, zal u de zeldzaam-diepe en
-rijke betekenis van deze brief, gedragen door de apostolische autoriteit
van Christus' geroepen Apostel Paulus, voortdurend in het oog springen.

Gedreven door de Heilige Geest, heeft Paulus de gelovigen in Klein-
Azie, en voorts de ganse Kerk der iNieuwe Bedeling, willen sterken en
funderen op het fundament der waarheid van het Evangelie, dat door
hen gelovig aangenomen was, en wordt.

Want de Apostel heeft een open oog gehad voor de geslepen methodes
van de satan, die met „Usage omleidingen" (vgl. 6 : 11) steeds weer
tracht, Gods kinderen of te trekken van het genadige en zeer stand-
vastige verlossingswerk van hun Heer, Jezus Christus. Hierdoor immers
staan zij in „de boze dag" (vgl. 6 : 13), en daarom stelt de Apostel de
centrale betekenis van Jezus Christus in het licht, inzonderheid tegenover
hen, die als „wolven" in de gemeente des Heren indringen (vgl. Hand.
20 : 29), te kort doen aan Gods souverein verlossingswerk, en als instru-
menten van de duivel de Bruid van Christus pogen te bewegen, haar eerste
lief de te verlaten, en uit te vallen van de reformatorische gehoorzaamheid
door de Geest (vgl. Op. 2 : 1-7).

In diepe, herderlijke bewogenheid en in schone, godvruchtige taal laat
Paulus de „Efeziers", de gelovigen van zijn tijd, maar ook ons, zien, welk
een onnaspeurlijke en ontzaglijke rijkdom het betekent, in een wereld
van verdorvenheid uit het Gode-vijandige menselijk geslacht gegrepen te
zijn tot de dienst van de Christus Gods, met heel zijn persoon en gans

zijn leven. Dat is een mysterie, een verborgenheid (vgl. 1 : 10, 3 : 9);
de wereldwijde „oeconomie", het bestel, de inrichting van dit Goddelijk
nysterie, heeft Paulus mogen bekendmaken als heraut des Konings, aan
de heidenen.

En nu vermaant hij de gelovigen ernstig tegen hen, die, met „wolven"-
methode, verkeerde leringen zoeken in te voeren, om de discipelen
van Christus Jezus achter zich te trekken, daarin Zijn heerlijke genade
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te kort doende, en verduisterende de veelkleurige wijsheid Gods (vgl.
3 : 10).

Wie zo, al lezende en studerende, de schatten van dit Bijbelboek uit-
graaft, wint grote vreugden, en zal zijn geloof sterken aan en funderen
op de waarheid, die alleen vrijmaakt.

Wat de inhoud van deze brief betreft, weet ik geen schoner overzicht
te geven, dan wat onze Staten-Vertalers geschreven hebben boven dit
Bijbelboek.

Daarom geef ik u dit naar inhoud sublieme en naar stiji zeer gedragen
overzicht hieronder weer: 1)

ollierom, na de apostolische groet, begrepen in de twee eerste verzen
van het eerste hoofdstuk, verhaalt hij met een zeer verheven wijze van
sehrijven al de weldaden, die de gelovigen, volgens Gods eeuwig voor-
nemen in CHRISTUS, ook indertijd ontvangen hebben, tot het 15e vs van
hetzelfde hoofdstuk, en doet er in het overige deel des hoofdstuks een
ernstig gebed bij tot 'God, dat zij in de erkentenis van ideze zo grote
genade en van de krachtige werking van CHRISTUS, nu in heerlijkheid
ter rechterhand Zijns Vaders gezeten zijnde, meer en meer mochten
worden gesterkt. }lb stelt hun verder in het tweede hoofdstuk de

ellendige staat voor ogen, waarin zij te voren als heidenen waren, buiten

het verbond Gods, en zonder hoop der zaligheid; en verklaart dat zij
alleen door de dood van CHRISTUS daarvan zijn verlost, en alleen door
het geloof in CHRISTUS, Die de tussenmuur der wet heeft weggenomen, nu
mede-erfgenamen des verbonds zijn geworden. In het derde hoofdstuk
verheft hij de verborgenheid dezer leer van de roeping der heidenen tot
de gemeenschap van CHRISTUS, zonder aan de plechtigheden verbonden
te zijn; en betuigt dat die van eeuwigheid was verzwegen, maar nu door
de profeten en apostelen zo naakt geopenbaard, dat ook de engelen in
de hemel zich daarover verwonderen, tot het 14e vs toe; en bidt daarom
opnieuw tot het einde van dit hoofdstuk, dat zij met kracht des Geestes
Gods mogen versterkt worden, om deze genade van CHRISTUS meer en meer
in zich te gevoelen. in het vierde hoofdstuk en vervolgens stelt hij enige
algemene vermaningen tot een christelijke wandel; en vooral vermaant
hij hen tot eenheid en standvastigheid in deze leer. Om welke eenheid
tegen alle dwalingen te bevorderen, CHRISTUS nu ten hemel gevaren
zijnde, verscheiden ambten in Zijn gemeente heeft bevolen; en dit doet

1) Overgezet in de spelling van deze tijd.
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hij tot het 17e vers toe. Daarna vermaant ,hij hen tot aflegging van de
oude mens met al zijn kwade begeerten, en het aandoen van de nieuwe
mens met al zijn deugden, van daar voort tot het 22e vs van het vijfde
hoofdstuk. Van waar hij komt tot de bijzondere plichten; en eerst van
vrouw en man in de huwelijke staat, die hij verklaart met het voorbeeld
van CHRISTUS en Zijn gemeente tot het einde van het vijfde hoofdstuk;
daarna van kinderen en ouders, mitsgaders van dienstknechten en heren,
tot het 10e vs van het zesde hoofdstuk; en wapent hen eindelijk met het
ganse wapen Gods, hen vermanende tot waken in het gebed, niet alleen
voor zich zelf, maar ook voor alle heiligen, en in het bijzonder voor
hem in zijn banden, van welke hun Tychicus, die deze brief bracht, nader
bescheid doen zou. Waarna hij de brief besluit in de twee laatste verzen
met een wens van vrede en genade, en van geloof en liefde".
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I. ROEM DER GELOVIGEN IN HET ENE DEEL VAN GODS
VERBOND: DE SCHATTEN IN CHRISTUS JEZUS (1 : 1-3 : 21).

Begroeting. 1 : 1, 2.

	

1 : 1	 Ge zult er, :hoop ik, wel niet vreemd van opzien, dat
,ge van mij een schrijven ontvangt.

Want ge weet: onze Heiland, Die daartoe bij Zijn in-
tocht in de hemelen volmacht van Zijn Vader ontving, en
Diens eeuwig Raadsplan bezig is uit werken, heeft mij tot
,Zijn. Apostel aangesteld. Als ik u idus schrijf, en :ge leest
deze ,mijn brief, dan is dat meer .dan dat ,gij van een mede-
broeder of -zuster in de Here ,een schrijven ontvangen
zoudt: achter mij staat de autoriteit van onze Koning!

Ik heb er behoefte aan, u to schrijven. Want al kennen
wij elkaar niet, we hebben een ding gemeen (en dat is
genide) : evenals mij heeft onze Vader in de hemelen
ook 11 willen ,opnemen in Zijn gunstverbond, en zijt gij dus
Zijn eigendom geworden. Hoe de wereld u kwalificeert,
doet er niet toe, maar weet en herinnert u steeds, dat gij
namen draagt, welke een rijkdom aanduiden, die geen
mens u geven kan, maar feestzeschenken van Jezus Christus
zijn: gelovigen, (en is uw geloof niet een gave van ,genade?)
— heiligen (of zijt ge door uw Doop niet afgezonderd van
alle vreemde volkeren en religien, en -Christus geheellijk
taegeeigend?).

2 Daarom doe ik, waartoe de tGeest van Christus, Die aan
Zijn Kerk gegeven is, en .eeuwiglijk bij haar woont, mij
gemachtigd heeft: ik zegen u, namens onze God, Die wij
samen dienen, en in opdracht van ,onze Zaligmaker, Die
wij alien lief hebben.

Dit is de zegen, welke ik u .opleg: „genade zij u, en
vrede, van God onze Vader, en onze Heer, Jezus Christus!"

Ge 'weet toch wel, hoe rijk !ge ,daarmee .zijt?
Omdat ,gij gelooft, en in Christus ,geheiligd zijt, is uw
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Efeziers 1 :3—

leven verlost van het verderf, en wordt het .gekroond met
goedertierenheid en barmhartigheden. Ge deelt in het Mes-
siaanse heil, waarmee onze hemelse Vader heel de wereld
zegent, alle door de zonde scheefgetrokken verhoudingen
herstelt, en dus de harmonic der herstelde schepping te
weeg brengt. Ge deelt in de eeuwige Sabbathsvrede, die het
.ganse heelal raakt. Dat ge in uw persoonlijk geloofsbezit
van die eeuwige Sabbathsvrede maar moogt toenemen!

Lofpsalm op de verkiezende genade Gods. 1 : 3 -14.

	1 : 3	 Moet er ,dus niet een psalm in uw hart leven?
Als we ons immers steeds weer bezinnen over de

Sabbathsweelde, ,die wij in het Verbond der genade en
verzoening bezitten, dan moeten wij wel de heerlijkheid
,der ,genade in ,Christus Jezus roemen en prijzen!

Wat hebben wij in Hem onwaardeerbare schatten ont-
vangen! GelOcifd zij daarom God met tdiepst ontzag! Hij
heeft toch Zijn Woord in ons leven gesteld, en doet Zijn
Geest in onze harten wonen. En dat betekent zo ontzaglijk
veel. Als ge er over nadenkt, er komt geen eind aan de
geestelijke zegeningen, die Christus voor ons verworven
heeft, en 'die Hij met milde hand overvloedig uitdeelt vanaf
Zijn plaats in de hemelen, aan 's Vaders rechterhand!

Maar zie dat nu goed: die geestelijke zegeningen zijn
niet slechts: zegeningen voor uw ziel. Het zijn zegeningen
in de Geest! In het Verbond! Ze raken uw gehele leven,
naar lichaam en ziel. Christus maakt .dat leven vol van Zijn
zegen. En hoe vast dat alias ligt — daar hebt ge de ,garantie
voor in Zijn vertoeven in ide hemel. Ze zijn onvervreemd-
baar wie zou in staat zijn, tot de hemelen door te drin-
,gen, en Hem die schatten, voor u bestemd, te ontroven?

	

4	 Want ziet toch, hoe standvastig en betrouwbaar funda-
ment er achter al sdie rijkdom van Gods :gunstverbond ligt.

Immers: idat is maar niet toevallig, dat gij heiligen
zijt, gelovigen in Christus Jezus! Daar ligt de bemoeienis
van onze God en Vader achter. En Hij is de Eeuwige!
Wat Hij denkt en 'doet is niet in tijdmaat uit te drukken
— dat is een eeuwig denken, en een eeuwig handelen. Moet
ge dan ide Here niet prijzen? Denkt u dat eens in: voor gij
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,geboren waart, ja voor God de wereld fundeerde, heeft Hij
reeds 'bemoeienis met u willen hebben. Heeft Hij u, die
tgelooft, en in Christus geheiligd zijt, al bestemd om ranken
to zijn in de Wijnstok, dat is in onze Middelaar. Als kin-
deren des toorns zijt gij ,geboren, als zondaren hebt ge ge-
leefd. Maar Gods ,00g was op u, nog voor Hij de wereld
scheppen ,ging. En in Zijn onbegrijpelijke lief de heeft Hij
die ,grote omkeer in uw leven verordineerd, voorbereid, dat
gij en ik samen heilig zouden zijn, afgezonderd tot Zijn
dienst. En dat zó puur en volkomen, idat Hij nu, ons in
Christus gadeslaande, ons als onberispelijken ziet. Niet om-
dat wij in .ons zelf onberispelijk zouden zijn — elke dag
moet onze schuld ons ,aanvliegen, moeten wij vrezen voor
's Vaders toorn —, neen, in Hem zijn wij onstraffelijk: Hij
bekleedt ons met Zijn gerechtigheid en heiligheid.

5 En dat is nu Zijn vrijmachtig verkiezen. Waarom ande-
ren niet en wij wel? 0, laat toch ons hart in loizangen
uitbreken! Hij heeft ons, die opstandelingen zijn, die van
nature vijandig staan aan 'Christus' kruis, tot Zijn kinderen
aangenomen. We zijn niet door ,geboorte God's zonen en
dochteren, ach neen, kinderen des toorns — maar we zijn
het door Zijn aanneming. Hij heeft in onnaspeurlijk wel-
behagen Zijn .00g op ons laten vallen. Dat is Zijn wil! En
idaarom heeft Hij ons begen.adigd. Van recht kunnen wij
niet ispreken. Hij is om Christus' wil onze Vader ,geworden.
En als we ,de Naam van onze Heiland noemen, Die tot onze
Middelaar en Verlosser ,gezalfd is, — nu, dan is ook onze
aanneming tot kinderen Goddelijke verordening. Buiten
,ons — boven ons — zonder ons. Dat moet idag en nacht
in onze harten leven: begenidigd! begenadigd! God ,gaf
ons gratie!

6 Al weer: laat er toch een permanente psalm van lof en
aanbidding in uw hart zijn. Want waarom heeft God dit
nu gedaan? Waarom heeft de Vader Zijn Belief de Zoon in
deze wereld gezonden tot in de vloekdood des kruises toe?

Vanwege onze aanneming tot kinderen, zegt 'ge. Zeker,
daartoe zijn wij bestemd; niet met een star en onbeweeglijk
besluit, God is dagelijks met ons bezig.

Maar ,dit is tech niet het 'diepste doel van Zijn ont-
fermende beschikking over ons. Dat doel ligt uiteindelijk
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Efeziers 1 : 7—

hierin: Zijn heerlijkheid straalt in deze genade uit. De
diepten van Zijn Wezen komen er in ,openbaar. Al die
Verbondsgunst, welke Hij ons bewijst, is geladen met Zijn
luister. En .Daarom meet gij een zingend yolk zijn: als gij
beseft, wat dat toch eigenlijk betekent, die aanneming tot
kinderen, meet .dan uw hart niet vol, berstensvol zijn van
de lof des Heren — moet ge Hem niet dienen met een leven,
dat een-en-al dankbaarheid is?

7	 Wat ideze onze aanneming tot kinderen eigenlijk bete-
kent?

Niet minder, dan dat Gods Beminde Zoon, onze Zalig-
maker, ons heeft losgekooht. Wij liggen toch vanwe,ge onze
zonden en misdaden ,onder de verplichting, Gode voldoe-
ning te :geven. Dat is onze betalingsplicht, en wij hebben
.geen penning om te betalen. Toen is Hij gekomen, een
igeworden met onze schuld en vervloeking, ingedaald in
onze vloekstaat. Teen heeft Hij de 'gehoorzaamheid op,ge-
leverd, waartoe wij niet in staat waren. Toen heeft Hij
betaald, met de onvergelijkelijk-dure prijs van Zijn Hoed.
Nu zijn wij vrij van die plicht om voldoening te geven. En
alweer: dat is ,souvereine, rijke .genade. U alleen, U loven
wij!

8 Ja, wat is die .genade rijk! Want het gnat er toch niet
alleen om, dat wij louter 'dit weten: onze zonden zijn ons
vergeven, .ons wacht een, eeuwig, zalig leven. Dat wij Gods
genade deelachtig mogen zijn, betekent maar niet: een
plaatsje in de hemel hebben, later, na ons sterven. God
heeft Zijn genade zo overvloedig .doers zijn over ons, opdat
wij in dit leven en in ons concrete verkeer met de wereld,
waarin wij werken en staan, Hem zouden dienen in Zijn
Verbond. Daarom begiftigt Hij ons, met het schenken
Zijner genade, ook met die praetische levenswijsheid en
met dat alleen-verstandige inzicht, waardoor wij het wezen
en de waarde van alles, wat .wij in ons leven tegen-
komen en wat wij in de wereld waarnemen, kunnen door-
schouwen.

9 Immers, de HERE heeft Cons, nietige, zondige mensjes,
.willen inleiden in Zijn wil; deelgenoten willen maken van
Zijn bestek met .de wereld Zijner handen. Daar ,staat u van
te kijken? Ja, maar zó is toch Zijn vrije en souvereine
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-1 : 10

beslissing, en dat is Zijn welbehagen. Zo heeft Hij het bij
Zichzelf bepaald: wij zijn heus daarbij Zijn raadsman niet
geweest! Zijn plan met de schepping aller dingen en het
bestel der wereldhistorie 1), is een mysterie, een verborgen-
heid. En het zou voor ons volkomen omsluierd blijven,
eeuwig-geheim, indien Hij Zelf niet begonnen was met
openbaring. Welk een genade: Hij maakt, in Zijn Evan-
gelie, ons Zijn mysterie bekend!

10 En wat houdt dan Zijn plan met het ga ps heelal, en
heel zijn geschiedenis, in? Kijk, daar wil Hij ons nu juist
inzicht in geven! En door dat gelovig ondersch.eiden maakt
Zijn genade ons wijs. Slechts in het bezit van deze wijsheid,
verborgen voor wie niet geloven, zelfs voor de meest-
begaafde wijsgeren, kunnen we de zin der historie en het
waartoe aller dingen leren doorgronden. Ziet u wel, dat het
bezit van de verlossing door Christus' bloed niet alleen
betekent: u en ik worden zalig!? Het omvat veel meer.
Want de zonde heeft heel de wereld aangetast, een breuk
geslagen in ,alle verhoudingen. Dat is ook het doel van de
macht der duisternis: van Gods schone, geordende wereld
een chaos maken! Satan wil de ontplooiing en volgroeiing
verhinderen van Gods schone begin-wereld naar Zijn on-
aantastelijk-gave eind-wereld. Maar nu heeft .de Vader in
genade ons Christus geschonken. En in Christus, door Zijn
werk als Middelaar, heeft God alle bedoelingen van de
machten der duisternis bot en krachteloos gemaakt, alle
satanische werken , gekraakt. De HERE gaat toch voort van
de wereld van Zijn alpha 2) naar de wereld van Zijn omega2).
Door en in Christus heerst Hij over alle tijden, dwingt die,
welk karakter zij ook mogen hebben, tot Zijn dienst en Zijn
doel. De hoof dsom van alle tijden vindt in Christus het
ene centrum. Hij, de Beminde des Vaders, onze Middelaar,
herstelt alle verhoudingen, neemt alle breuken weg, restau-
reert de door de zonde bedorven wereld van Gods alpha,
zodat ze toch ontplooid en heengeleid wordt tot de wereld
van Zijn omega. En deze restauratie-arbeid van de Gezalfde

1) Letterlijk staat er in het Grieks: de oeconomie, d.i. de inrichting, de
ordening, het bestel.

2) Alpha is de eerste, omega de laatste letter van het Griekse alphabet.
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Efeziers 1 : 11—

ides HEREN heeft dus niet slechts vrueht voor de gelavigen,
maar voor heel de wereld, niet slechts voor de aarde, doch
oak voor ide hemeI! Dat wijze doorzieht in de Goddelijke
„oeconomie", Zijn bestek en Zijn bestel, mogen wij nu bezit-
ten, wij, 'die geloven in Christus, ,die ideel hebben, aan de
schatten van Zijn gunstverbond!

11 En waarom nu wij? Waarlijk niet, omdat wij beter zou-
den zijn d,an anderen! Dat is Goddelijke vrijmacht! Genade,
welbehagen, heeft ons verkoren tot Zijn erfdeel. Dat is
koninklijk-souvereine toewijzing, we hebben er zelf niet de
minste invloed op kunnen uitoefenen. Wij zijn tot Gods erf-
deel .gewOrden, gemdikt. U weet wel, uit de Sehriften 1) , wat
idat betekent: Gad heeft Zich nit gans de mensheid een yolk
verkozen, om Zijn erfvolk to zijn. Wij behoren tot dat bege-
nadigde erfvolk: we zijn toch tot kinderen aangenomen?

12 Laat maar heel ons leven, gans ons hart een lofzang zijn
op de heerlijkheid van onze God! Want nu wij ons volkomen
en onvoorwaardelijk aan .de Here Christus hebben overge-
geven, in het geloof, nu zijn wij kinderen en erfgenamen. En
wetend, dat onze Heiland in de hemelen heenwerkt naar de
restauratie van deze onze door de ,zonde verspleten wereld,
opdat God toch komen zal van Zijn beginwereld tot Zijn
eindwereld, mogen wij in ons aardse leven onze hoop op
Christus stellen. Een Naam is onze hope!

13 Is ook raw hoop! Daarin zijt gij een met alle gelovigen.
Gij hebt toch ook het Woord der waarheid gehoord? U is
toch het Evangelie bekend gemaakt? En zagen wij niet, dat
Gods genade idaarmee de aanneming tot Zijn kinderen, het
mede-erfgenaam zijn van Christus, op *w naam heeft gezet?
Nu, dat hebt ,gij ,geloof d. En toen .gij gelovig werdt, en
zolang en zo vaak gij de toezeggingen Gods in Zijn Verbond
kinderlijk-gelovig aanvaardt, geniet gij ook de verzegeling
met de Heilige Geest, Die aan de Kerk beloofd is!

0, idie rijkdom van Gods zeer genadige en standvastige
beloften! Gij hebt het .Evangelie gehoord — nu, ,daarin
sehreef de HERE u een brief, en Hij noemde u Zijn erfdeel,
Hij beloofde u daarmee de aanneming tot kinderen. Maar
bovendien: het was een brief met een zegel er op. En dat

1) Vgl. b.v. Dent. 4 : 20; 9 : 29; 32 : 8 v.v.; Ps. 33 : 12; Zach. 2 : 12.
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-1 :15

,zegel is ,de Heilige Geest! Die Geest is als het ware het God-
delijk garantie-bewijs, dat ge van Hem zijt, onze God en
hemelse Vader. Omdat ge die Geest bezitten moogt (en Die
hebt ;gij ontvangen, toen gij ,gedcoopt werd, ,dat is ondergedom-
peld in de Naam van Jezus Christus!), heeft God Zelf u
gegarandeerd, dat dit nu voile, levende werkelijkheid is: gij
aangenomen tot kinderen Gods. Als gij dus .gelovig de belof-
ten des Verbonds aanvaardt, dan moogt ge u vastklemmen
aan twee onveranderlijke zaken: het Woord der waar-
heid, en het zegel, dat Gods ontferming daaraan hangt:
de Heilige Geest der belofte. En dat is de dood voor
alle twijfel!

14 Want weet: in die Geest heeft God u een onderpand
willen geven. In die Geest geeft Gods genade u een zeker-
heidsstelling. Zijn beloften zijn in zich zelf vast en betrouw-
baar. Maar God kent de grovigheid en de zwakheid van ons
hart, en daarom geeft Hij bovendien nog een garantie, in
Zijn Geest. In Hem stelt Hij onze erfenis, de volkomen ver-
lossing, ontwijfelbaar-zeker. Waarborgt Hij, dat de voile
zaligheid ons deel. is. Ondersteund door het getuigenis en
de werking van de Heilige Geest, rusten wij veilig en rots-
vast in de beloften van het Evangelie, 'die in Christus ons
eigendom zijn. We weten: God neemt ze niet terug.

Moet dus niet nit onze harten de lofpsalm worden opge-
trokken? Moeten wij niet een zingende gemeente zijn? God
wil het lied van de eeuwige Sabbathsvrede uit uw mond en
Leven horen: de ganse wereld moet van Zijn heerlijkheid vol
worden!

Dank voor en smeking om de doorwerkende verlichting des
Geestes. 1 : 15-23.

1 : 15 Ik wil u wel zeggen, dat die lofpsalm in mijn hart steeds
aanwezig is! En wel goed te verstaan: om iiwentwil. Want
al zit ik in gevangenschap, ik hoor toch voortdurend over u
— Gode zij dank — goede berichten. Ik mag toch consta-
teren, dat Jezus, onze Heer, voortgaat onder u te werken:
telkens verneem ik van uw geloof, dat gefundeerd ligt in
Hem en in Zijn weak; ook van uw liefde tot de broederschap
van Christus, ,gelijk dat toch in Zijn huisgezin behoort.
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16 En daarom ∎dank ik in mijn gebedsverkeer met de HERE
Hem voortdurend .om wat Hij in Zijn. .genade u geven wil.
Weest daarvan verzekerd: ik leef met u mee, al scheiden de
bander" van mijn .gevangenschap ons — dagelijks denk ik
aan u in mijn gebeden!

17 Wat ik dan voor u smeek? 1k vraag Hem, in de Naam
van ,onze Here Jezus Christus, en wetende, dat al die heer-
lijkheid, waarvan ik u sprak, en waarvan Hij u erfgenaam
heeft igemaakt, van Hem ,als ide Goode Geyer .afkomt, of Hij
u steeds meer begiven wil met Zijn Geest! Zonder Zijn Hei-
lige Geest toch blifren wij maar !onverstandige dwazen, en
ligt er een ,sluier om de verborgenheid van Zijn heilspian,
vanwege .de staar op ons geestelijk oog, welke ons blind
maakt. Maar die Geest maakt ons wijs, ,geeft ons inzicht in
'de ischone bouw van Zijn heilsplan, neemt het deksel weg,
waardoor wij van nature ialle doorzicht in Zijn Raad missen.
Want door die Heilige Geest leren we Hem kennen, en hoe
meer we Hem kennen, hoe meer wij ,00k worden geleid in
de .schoonheid der Goddelijke wijsheid, en in de diepten, van
Zijn genadige openbaring.

18 Dus bid ik dagelijks, of die Geest, Die .de blindheid van
de ,ogen uws harten heeft weggenomen, al helderder u doe
zien, °Oat uw kennis van God en van Zijn luister en van
Zijn. ,openbaring moge toenemen! Hoe beter gij immers Hem
kent, hoe klaarder .ge ook zult verstaan 'de roeping, waarmee
Hij u roept, en die uw hoop mag wekken. Uw hoop, dat is
uw stellig weten, dat gij erfgenamen zijt, en dat die heerlijke
en betrouwbare Erflater u ook de voile erfenis zal uitkeren T.
En hoe klaarder de ogen van uw hart het licht des Heiligen
Geestos 'opvangen, hoe meer ige ook beseffen zult, weik een
rijkdom, een onvergankelijke en onontroofbare rijkdom, Hij
u heeft willen schenken, in .gemeenschap met heel de broe-
derschap van Christus: stalt Hij al de schatten van ,die onver-
welkelijke en onbevlekkelijke erfenis niet uit in de gemeente
des Verbonds?

19 Door het geloof zijn wij immers de Here Jezus Christus
en al Zijn goederen deelachtig! Daar komen wij niet over
uitgedacht, dat kunnen wij nooit genoeg waarderen, wat
God, door Zijn Geest het geloof in onze harten werkende,
ons aan schatten des Verbonds in Christus Jezus geeft t
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Wij, die door genade ,geloven mogen, zien daarin toch Zijn
overweldigende sterkte: zet Hij niet al .de krachten, de
activiteit van Zijn genade op ons boos, weerspannig, wan-
trouwend zondaarshart? Als Zijn macht werken gaat, wie
kan Naar weerstaan?

20 Ge moet dat toch goed .zien: als wij geloven, als wij in
diepe verwondering en nederigheid de aanneming tot kin.-
deren aanvaarden, en zo de hand van een kinderlijk ver-
trouwen leggen op de onuitsprekelijk-heerlijke erfenis, op
onze naam gezet — dan is dat precies dezelfde kracht, die
onze Heiland heeft ervaren. Hoe hels-donker werd het voor
Hem, toen de Vader Hem overgaf, in het uur der 'duisternis,
aan de macht van de dood, aan de vertering van Zijn gram-
schap over de zonde! Toen daalde onze Middelaar als in
een zonde-gevangenis al, en wie zou Hem idaaruit kunnen
veriossen? Dezelfde Goddelijke kracht, 'die ook ons doet
geloven, en ,de erfenis van het kindschap Gods aanvaarden!
Of is dat geen onpeilbaar wonder, door ,geen creatuurlijk
vermogen te werken: dat de Vader Zijn heilig Kind Jezus
bevrijd heeft uit de macht van het dodenrijk, dat Hij onze
Borg uit de 'diepten ider hel optrok naar de hoogten der
hemelen? Dat Hij Hem, Die Hij met al Zijn macht en naar
heel Zijn recht verdoemde, de ereplaats heeft willen geven
aan Zijn rechterhand? Dat Hij onze Verlosser het onver-
gankelijk leven ,gaf? Wat glans, wat majesteit heeft Hij die
Vorst bereid!

21 Is dat geen onbeschrijflijk-grote kracht, dat God Zijn
Zoon, onze Heiland, een kroon •bereid heeft van 't fijnste
goud? Vraagt ,ge misschien: wat is dan die kroon? Wel,
deze, dat de Vader Hem een geheel-enige machtspositie
heeft gegeven, in het ganse heelal onvergelijkelijk! Want
wat betekent dat „gezet zijn aan Gods rechterhand"? Dat
.onze Heiland heerschappij oefent over alles: over boven-
aardse machten, de krachten der engelen in de hemelen.
en 'dus zoveel te meer over alle machten, die op de aarde
zijn! Welke naam men ook hier op de aarde noemt, met
goddelijke verering, met huiverende vrees, met diep ontzag,
met verborgen haat.... hij haalt niet bij de Naam, de
bevoegdheid, de heerschappij, de luister, welke onze Heer
van Zijn Vader heeft ontvangen! En .die Naam, die souve-
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reiniteit en autoriteit draagt Hij nu altoos: de tijd maakt
•daar ,geen inbreuk op, het is vandlig zo, het zal mOrgen
zo zijn, en als .de Voleinding komt, blijft het zo. Hoe groot
en .schitterend is Zijn eer!

22 Ja, hoe is Zijn roem ,gerezen: juist deze Zijn Knecht,
Die God eerst zo bitter en diep vernederd heeft, heeft Hij
nu gesteld als Koning van het heelal: alle dingen zijn aan
Zijn voeten ,onderworpen! Geen macht ter wereld is er, of
Hij zet er, ,als de glorieuze Overwinnaar en Levensvorst, Zijn
voet op. Zijn vorstelijke heerschappij is absoluut!

En Hij nu is Ons Hoofd, in Wie en door Wie wij zo
onmetelijk-rijk zijn.: kinderen Gods — erfgenamen van Zijn
Koninkrijk. Want God de Vader heeft Hem gegeven als
Hoofd van Zijn gemeente — en dat zijn .wij! En welk een
'Hoofd! Hij regeert Ons niet alleen, peen, alle ,dingen zijn
Hem dienstbaar. Er is ,geen schepsel in 't dat zich
,zonder Zijn wil roeren of bewegen kan. Er is geen kracht
noch in de hemel, noch op de aarde, noch in de hel, of Hij
beschikt er volkomen over.

23 De gemeente, die Hij Zich mdt Zijn bloed gekocht
heeft, is immers Zijn lichaam. Dus behoren wij onafschei-
delijk bij Hem. Hoofd en lichaam zijn immers nooit te
scheiden! Ze vormen een geheel. Zijn gemeente is vol van
Hem. Van Zichzelf uit maakt Hij Zijn gemeente vol. En
hoe heerlijk dat is.... dat ziet ge, wanneer ge er op let,
dat Hij Degene is, Die alles in alle opzichten vervult. Want
vanuit Zijn plaats aan ,de rechterhand Gods werkt Hij onaf-
gebroken aan de voltooiing van Zijn Middelaarswerk. Dat
wil zeggen: Hij is steeds op weg naar .de eindwereld Gods,
die prachtige, gave wereld, waaruit de macht der zonde
volkomen is weggedaan, en waarin alles bloeit in ,de eeuwige
Sabbathsvrede.

Alles is genade, dus alle roem, anders dan in God, is uitge-
sloten! 2 : 1-10.

	

2 : 1	 0, ik bid voor u, iedere dag, dat de ogen van uw hart
al meer open mogen zijn, om het licht .des Heiligen Geestes
op te vangen! En dat geschiedt, wanneer gij al klaarder
inzicht hebt in uw ellendige staat, waarin ge vroeger ver-
keerd hebt.
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Want met dezelfde kracht, waarmee God over Zijn
lieve Zoon, ons Hoofd, ,gewerkt heeft, heeft Hij ook u willen
.aangrijpen! Hij is uit de dood tot het leven opgewekt —
.maar sdatzelfde is evenzeer met u geheurd! Of laagt gij somas
niet in de 'dood? Ge laagt er midden in. Ge waart volkomen
van God vervreemd: leefdet ,gij niet in pure vijandschap
tegen de HERE? Er was geen aasje leven in u. Ge begrijpt
dat wel: ik bedoel „leven" hier niet in lichamelijke, maar
in geestelijke zin. Ge leefdet wel, maar dat leven van u in
het vlees was 66n aaneenschakeling van misslagen, waar-
door ,ge schuldig stored tegenover God, en van zonden, met
Welke ,ge Zijn Wet ,overtraadt. En daarom waart gij doden!
De Geest Gods zag u, , hoewel in het vlees springlevend, als
doden, als lijken, welke star en stram neerliggen, zonder de
,minste roering en beweging. Toen is de werking van Chris-
tus' Geest over u gekomen, de macht der Goddelijke genade,
de kracht van het Evangelie. En daardoor hebt gij deel
gekregen aan	 opwekking van Christus.	 uw Hoofd,
is thans de Vorst, aan Wie het leven gegeven is. En ii, leden
van Zijn lichaam, is datzelfde leven geschonken!

2 Daarover moeten wij toch niet uitgedacht komen. Gij
ook niet. Denkt maar terug aan de tij'd voor uw bekering.
Roept uw wandel van tOen maar in uw geheugen terug. Wat
was uw norm voor alles wat ,ge deedt en 'spraakt en dacht
en begeerdet? De eeuw dezer wereld! Gods wereld van Zijn
alpha is immers door de zonde verspleten, uit elkaar gerukt.
Sinds de val leeft zij in louter vijandschap tegen God, en
daarom is zij vervlochten met het kwaad. Daarom waart
ook ,gij kinderen der ongehoorzaamheid. Uw hele bestaan
werd bepaald door uw verwerping van ,de eis des HEREN. En
hoe hebt gij u daarin laten beinvloeden door de duivel, die
zichzelf opgeworpen heeft als overheid, naast God, tegen-
over Hem. Door hem hebt gij u laten leiden, zodat heel
uw leven de stijl 'der wetteloosheid en der revolutie ver-
toonde.

3

	

	 Trouwens, zo , was het niet alleen met u, maar met ons
alien. Ook wij waren opgenomen in dat verkeer met de
zonden: we waren geen haar beter dare Wij deden
vroeger even 'hard mee aan 'de .stij1 der wereld. Ach, die
verdorven natuur van ons! Wij leef den op onze 'wil — nu,
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dat weet ge zelf wel, wat dat zeggen wil: door die zondige
wil van ons werd .ons denk- en ons 'daadleven geheel ge-
regeerd; welke lust er ook in ons hart opdook, wij voldeden
er aan — welke begeerlijkheid ons vlees prikkelde, wij
leef den ze nit. En zo was de zondige aandrift de maatstaf
vow' •inze levenswijze. Wat was dat toch een verschrik-
kelijke, ellendige ,staat: verdorven en boos, van onze ge-
boorte aan, deden wij juist idatgene, waar de heilige en
rechtvaardige God van walgt, en dat Hij met heel Zijn
Wezen haat, waaroTer Zijn ye/Orende toorn oplaait —
waarlijk, wij waren, gelijk alle mensen, kinderen des toorns!
Er was niet het minste onderscheid tussen hen, die volop
in ,de boosheid leven, en ens — !wen. ...

4 En hoe meer wij dat bedenken, met des te blijder dank
en .grenzenloze verbazing moet nu ons leven een lofzegging
zijn tot Hem, Die Zich in onnaspeurlijke ,genade over ons
.ontfermd heeft: onze God! In plaats immers van ons te
haten, heeft Hij ons liefgehad! Nergens anders hadden we
recht op, dan dat Hij ons verdoemde, in Zijn heilige afschuw
van ,onze ongerechtigheden. Maar neen, daar was vergeving
en verlossing bij Hem!

5 Want het heeft Hem behaagd, al ide krachten van
Zijn souvereine genade op ons te zetten. Ontroerend: op
ons, die toch in Gods oog niet anders dan .geestelijke lijken
waren, idood vanwe,ge onze zonden en misdaden. Hij heeft
ons hetzeilde ► eschonken ales ;aan onze Here Jezus Christus!
Dat is een weelde, om bijna onder te bezwijken, nietwaar?
Maar dat is dan ook de rijkdom van het Verbond: wat Hij
aan Christus geeft, de Tweede Adam, dat .schenkt Hij even-
zeer aan alien, die in Hem ,geloven. Daar mo,gen we ons
zelf ,geen .ogenblik op verheffen — ,ge zijt immers slechts
uit genade behouden! Maar dat Hij Zijn heilig Kind Jezus
levend heeft gemaakt, dat geldt nu ook ons. Wij waren
doden, maar met Christus zijn wij levend gemaakt.

6 En die ,gelijkmaking aan Zijn leven is een kracht, welke
dagelijks in ons leven werkt: met Hem worden wij opge-
wekt tot een nieuw bestaan, waarin we niet meer de zonde
idienen, maar lust en lief de hebben tot alle ,gerechtigheid.
Het is nog heerlijker! Is onze Heiland op .gevaren naar de
hemelen? Leeft Hij in de glorie van het nieuwe paradijs?
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Maar wij zijn in Hem begrepen. Toen Hij opstond uit de
dood, stonden wij in Hem op uit de dood. Toen Hij opvoer
naar het Jeruzalem, idat boven is, voeren wij daarheen in
Hem op. Ge leeft op aarde, zeker — maar .ge zijt hemel.
burgers, uw burgerrecht ligt in de heilige stad, waar God
woont bij Zijn yolk!

7 Welk duel heeft ooze God daar toch mee? Nu, dat zal
teens volkomen ontsloten en doorzien worden. Wij weten
het nii. door het geloof — maar in de eeuwen, die aankomen,
als deze aardse bedeling voorbij is, en de wereld eeuwig zal
staan in de glans der voleinding, dan zal die rijkdom van
Zijn igenade, welke Hij gegeven heeft ,aan Christus, en in
Hem aan tal degenen, .die Hij tot Zijn kinderen aannam,
.zo volmaakt en verblindend uitschitteren, dat ieder zal
moeten zeggen: dat overtreft alles! Wat is (le HERE goeder.
tieren ,geweest over Zijn yolk. Er blijft maar een ding over:
eeuwig te zingen van Zijn goedertierenheid!

8 Door die genade immers zijt ,gij 'behouden: ge zijt uit
de dood in het leven overgegaan, uit de duisternis over-
gezet in het licht. Hoe ge dat weet? Door uw geloof in de
Here Jezus. En dat is ,geen *lel geloof„ .dat u ooit zou
kunnen bedriegen. Want Christus is het Hoofd, en wie in
Hem igelooft, en in Hem blijft, is lid van Zijn lichaam. Dat
yolk is Zijn lichaam, en wat Hem geschonken is, is ontegen-
zeggelijk en onontroofbaar ook aan die .gemeenschap der
gelovigen ,geschonken. En dat geloof is niet iets van u zelf,
.waarmee gij verdient. Ge verdient niets, God begiftigt u
met het .geloof!

9 Ge kunt niet voor de HERE komen staan, en zeggen: ik
heb ,geloof d, en daarom vraag ik mijn loon: het eeuwige
leven. Dan zouden wij roemen in ons werk, en geen enkel
werk van de mens, ook het werk van .geloven niet, heeft
waardigheid voor God. Geen werken komen in rekening bij
Hem, om ons het leven en de vrede te schenken.

10 Want wat wij als gemeente van Christus zijn, wat we
als heiligen en gelovigen doer; dart heeft ide HERE van ons
gemaakt, Hij, Die ons begrepen en daarom geschapen,
wedergeboren heett in Christus Jezus. Door in Christus
Zijn yolk van alle eeuwen te begrijpen en te scheppen, heeft
Hij heel dat nieuwe, wonderschone leven, een bloei van
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,goede werken, voorbereid. Dat is een ontzaglijke troost:
onze vrucht wordt op Hem gevonden. En dus is ons geloof
geen ijdel geloof, maar het werkt door tde lief de, en het
beweegt ons, om ons to oefenen in de werken, die God ons
in Zijn Woord geboden heeft. Als daar van Hem een weg
van goede werken wordt aangelegd, in Christus, Die ide Weg
is, 'zouden wij dan daarop niet wandelen?

Ook voor de heidenen is Christus Vrede; met de Joden
vormen zij Zijn ene, catholieke Kerk. 2 : 11-22.

2 : 11 Ik moet daar toch weer op terugkomen: op dat genade-
betoon van onze God aan zulke arme zondaren als wij zijn.
Bedenkt 'dart toch igoed: 'dit is voor -6. wel iets volstrekt
nieuws. Het 'stand er toch met u nog ander& voor .dan met
,ons, het zaad van Abraham. Wij droegen, ,gelijk ge wel
weet, het merk des Verbonds in ons vlees: onze voorhuid
'werd besneden, in een operatie, welke met handen ge-
schiedt. Dat wil dus zeggen, dat de God des Verbonds ons,
van Abrahams wege, erfgenamen van Zijn beloften maakte.
En idat niet am Abraham: we moesten, Pais hij, ,de Dag van
Christus .zien en verwachten. Maar.... zo was het niet met
ii, die onbesnedenen waart, en idaarom dikwijls werd aan-
geduid met .de benaming „de voorhuid". Daar lag toch
dit in, dat gij zelfs vreemd waart aan de beloften
omtrent de Messias, en de verlossing, welke Hij brengen
zou!

12 Uw elleride was zo mogelijk nog groter dan de onze.
Want voor uw bekering hadt gij totaal geen deel aan
Christus, omdat ge in ,die bedeling leefdet, waarin de Zone
Gods Zijn. Kerk alleen vergaderde uit het yolk Israel. Wie
nazaat van Abraham was, bezat het burgerschap Israels, en
dat betekende maar niet een puur-nationale aanduiding,
neen, in dat burgerschap Israels was het burgerschap van
het betere vaderland, van het geestelijk Israel, begrepen.
En daar hadt gij ,geen deel aan. God gaf in Zijn vrijmacht
-11 de rechten des Verbonds niet. In dat opzicht waart ge
wel waarlijk vreemdelingen: .ge stond volkomen buiten
Gods ,genade-Verbond, hetwelk Hij opgericht heeft met onze
vaderen Abraham, Izak en Jacob, en telkens weer met en
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onder hun nazaten heeft vernieuwd en bevestigd. En daar
om kendet 'gij, als niet-Joden, .geen hoop. Ge wist niets van
bevrij ding en verlossing van dit leven, noch van eeuwige
zaligheid. Vreselijk was uw toestand in deze wereld, vol
van ellende, duisternis en doodsmacht: in feite was het
altijd nacht voor u, zonder een lichtstreepje, want ge leefdet
zonder God, buiten Zijn ,gemeenschap, verstoken van Zijn.
,genade en lief de. Om wanhopig te worden!

13 Hoe radicaal heeft Gods genade nu alies voor u ver-
anderd. Het heeft Hem willen behagen, ook voor -6. de dag
te doen aanbreken: in Christus Jezus moogt gij staan in
het voile heil. Zo ver als ,ge in uw vroeger leven van God
en Zijn Verbond afstond, zo dichtbij zijt gij thans geworden!
Wie een zoon van Abraham is, ligt thans geen haarbreed
voor op u. Want Tde Christus, van God in deze wereld gezon-
den, heeft Zijn bloed even goed voor ti vergoten, als voor
wie besneden waren.

14 Hij toch is onze Vrede! Zijn offerande aan het kruis
bewerkt de voile harmonie, en herstelt alle verhoudingen.
Hij heeft ons met God verzoend. Ons, alien samen: Joden
en heidenen. Vroeger waren wij twee: wij, kinderen van
Abraham, burgers van Zijn Rijk — gij, onbesnedenen, niet.
Maar nu is .die tweeheld volledig weggenomen, en door Hem
veranderd in de eenheid. Was er vroeger een omheining,
'n scheidsmuur tussen u en ons? Maar vandaag is die muur
afgebroken, tot en met haar fundament toe.

15 Ge weet wel, wat die heining was: de Wet, de Mozaische
schaduwdienst. Spraken wij, Joden, na de ballingschap,
mils niet van „de omtuining .der Wet"? Wij stoften er op,
dat wij door de Wet waren gescheiden en afgezonderd van
de „gojim", de onbesnedenen! Wij vormden een afgesloten
kring, en daar stondt gij buiten. Daarom was er vijandschap
tussen u en ons. Maar onze Heiland heeft die vijandschap
te niet ,gedaan, want Hij heeft, toen Hij op aarde was, door
Zijn dood, de wet krachteloos gemaakt: Zijn bloedstorting
leert ons wel 'duidelijk, dat de verzoening met God en het
eeuwige leven niet te verkrijgen zijn door de nauwgezette
onderhouding van de geboden der Wet. Niemand wordt een
nieuwe mens door wetsbetrachting, maar door Zijn schep-
pende macht en wederbarende welling! Hij is de Nieuwe
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Mens. En wie in Hem gelooft, is een plant met Hem, en
wordt daarom geschapen tot nieuwe mens. Dat geldt niet
alleen de Jood, ook niet bij voorrang — dat geldt evenzeer
u, die eertijds heidenen waart. Zo maakt Hij vrede, Hij, Die
onze Vrede is: Hij neemt de ,geseheidenheid weg, en de
verdeeldheid.

16 Ziet ge wel, dat God toch is voortgeschreden tot Zijn
schone wereld? Want bij en in Zijn verloste wereld past
,geen vervreemding tussen Jood en heiden. God wil maar
niet ,de verlossin,g van een bepaald ras of yolk — Hij zoekt
een nieuwe, een met Hem verzoende mensheid. Daarom
heeft Hij Zijn Zoon gegeven tot de bittere dood des kruises.
Dat Deze onze Vrede is, betekent toch, dat Hij de vijand-
schap tussen Jood en heidenen gedood heeft, en een Bode
vijand behoeft niemand to vrezen. Hij heeft alle vijand-
schap van de mens tegen God doodgemaakt, dus ook deze.
En zo heeft Hij alles teruggebracht in de oorspronkelijke en
rechte verhoudin,g tot God. Wat is die „oeconomie", dat
.bestel des Heren toch wonderschoon en aanbiddelijk: Hij
maakt er een lichaam van! Gij heidenen met ons Joden
samen ingevoegd in dat ene lichaam, Zijn gemeente, tot het
eeuwige leven uitverkoren!

17 En dat niet zo, dat gij tweede-rangs-, en wij eerste-
kwaliteits-leden zouden zijn. Wat is immers de inhoud van
deze blijde boodschap, die ook u verkondigd is, en in de
prediking des Woords steeds weer tot u ,doorkomt? (Want
in Zijn Woord komt Hij Zelf tot u!) Dit toch, dat Hij II, die
zo heel ver van het Verbond hebt afgestaan, wijl gij heide-
nen waart, en ons, die altijd nabij stonden, als erfgenamen
'der belofte, samen verkondigt: ,ge hebt vrede bij God, door
Mijn bloed.

18 En door Jezus Christus mogen wij beiden, gelovigen,
die besneden waren, en gelovigen, .die dat Bondsmerk mis-
ten, op audientie bij de Koning der koningen, Die onze
Vader in Christus geworden is. Want Hij heeft ons Zijn
Geest .gegeven — en dat is als een doorlopend toegangsbewijs
tot de troonzaal der Allerhoogste Majesteit!

19 Waarlijk, het is wel totail veranderd met u. Waart ge
vrOeger vreemd iaan ide God ,des Verbonds, aan al Zijn
beloften en weldaden, ge zijt nu van alle igelovigen de
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medeburgers: zij en gij hebben alien precies hetzelfde bur-
gerrecht, want uw aller domicilie ligt in de hemelse stad
daarboven. Misschien dat sommigen uwer nog bijwoner ge-
weest zijn.: God verleende u inwoning in Zijn Huis, maar
de rechten van bewoners hadden alleen, die uit Abraham
,gesproten waren. Doch nu zijt gij huisgenoten Gods in voile
rechten: evenals zij, die krachtens afstamming in Zijn Huis
mochten wonen, zijt gij, ten voile en altoos, leden van Zijn
huisgezin, dat is de gemeente des Verbonds.

20 Want dat Huis Gods is nu ,de geestelijke Tempel, die
Hij, als de Opperste Kunstenaar en Bouwmeester, Zich aan
het .bouwen is. Gij wordt daar als levende stenen ingevoegd,
in die Tempel. En ziet daarin, hoe deze Tempelbouw vast
en onweerhoudbaar voortgaat, naar het gemaakt bestek van
,de Goddelijke Architect. Want Hij bouwt u op een onder4
.bouw, een fundament, stoerder dan de rotsen, door niemand
to verwrikken. Het is een dubbel fundament: eerst wordt
gij gemetseld op 'de leer der apostelen en profeten, dat is
de onveranderlijke waarheid van Gods openbaringswoord.
En daaraan ten grondslag ligt onze Here Jezus Christus
Zelf, Die de Inhoud en 'de Kracht der Woordverkondiging
is. Als een grote Hoeksteen, de gehele bouw beheersende,
geeft Hij vastheid aan gans de Tempel.

21 En daarom heeft de opbouw van dit Huis des Heren
haar geregelde en verzekerde voortgang. Er zit groei in!
En die groei vertoont Goddelijke stijl. Want het materiaal,
dat de Bouwmeester ,gebruikt, is wel zeer verschillend. Let
er echter op, hoe bekwaam, hoe ,schoon en vakkundig de
Architect heel dat igevarieerde bouwwerk fundeert op die
&le heerlijke 'Hoeksteen, Jezus Christus! Zodat deze won-
dermooie Tempel een heilig 'Huis vormt, dat in al zijn
onderdelen spreekt van onze Kurios, onze Heer!

22 Daarin ligt nu ook de zekerheid van de afbouw van
idit Huis. Ge kunt dat constateren ,aan u zelf: hoewel heide-
nen, wordt ook ,gij ingevoegd in deze Tempel, mede-
igebouwd op Jezus 'Christus. Ja, ,dat is nu ,de rijkdom, die
,onze God u heeft toegedacht en toe,gedeeld: gij moogt,
met al de gelovigen samen, Zijn woon.stede zijn. Daar
zorgt de Geest voor: Hij richt met u als Zijn materiaal
Gods waning in, Zijn gemeente, het lichaam van Christus.
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Als kinderen moogt ook gij, heidenen, aan de knechten,
de engelen, Gods wijsheid verkondigen. 3 : 1-13.

3 : 1 'En tomdat !gij nu met Ons, die reeds eeu'wen lang erfge-
namen des Verbonds waren, op een vlak zijt komen to staan,
en wij gelijkelijk toegang hebben tot de Vader, buig ik
mijn knieen voortdurend voor u, in het gebed. Vergeet
niet, tdat ik u, als instrument Gods, het Evangelic der genade
heb 'mogen prediken, en dat ik in tdeze tdienst van Christus,
waartoe Hij mij riep en afzonderde, om Zijnentwil dus,
,gevangen zit!

2 iGe hebt immers wel gehoord van ,de beschikking der
,genade Gods: mij is tde roeping tot het apostelschap speciaal
in betrekking tot u ten ideel ,gevallen. Dat is Gods gunst
geweest over mij, want waardig was ik het niet, in geen
geval.

3 Onze God heeft mij toch een persoonlijke, bizondere
topenbaring gegeven, in welke Hij de sluier heeft afgelicht
van die verborgenheid, waarover ik reeds in het kort han-
idelde, n.l. tdat ook de heidenen 'mogen delen in dat genade-
werk Gods in Christus Jezus.

4 Ge hebt dat nu gelezen, nietwaar? En ge kunt u nu een
begrip vormen van mijn klare inzicht in die onnaspeurlijke
verborgenheid van Christus, Die de Middelaar des Verbonds
is, de Verlosser en Behouder van Zijn ,gemeente.

5 U begrijpt het nu toch .wel: vroegere tgeslachten waren
niet begenadigd met de onthulling van dat mysterie, althans,
voor hen werd de sluier maar een tipje opgelicht. Van de
rijkdom in Christus zagen !zij sleeks een schemering. In die
vroegere tijden maakte God tde verborgenheid van Zijn ver-
lossingswerk niet bekend aan de mensenkinderen. Maar nu,
in de volheid der Pinksterbedeling (de .Geest is toch uitge-
istort over alle vices!), is het tinders : God heeft nu de sluier
tom dat 'mysterie geheel weggeslagen, en het bekend ge-
maakt aan Zijn heilige apostelen en profeten, 'die u het
Evangelic prediken, en verlicht worden door de Heilige
Geest.

6 Ze ligt nu open en klaar voor u, deze verborgenheid:
gij, heidenen, zijt metterdaad in dezelfde positie geplaatst
als het zaad van Abraham; God heeft u mede-erfgenamen
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igemaakt van die 'onverwelkelijke en onbevlekkelijke erfenis
Zijner heerlijkheid — u opgenomen als volwaardige leden
in het lichaam van Christus, Zijn heilige Kerk — u aandeel
,gegeven aan de beloften van het Evangelie — en dat alles
in Christus Jezus.

7 En dit alles wordt nu verwerkelijkt door middel van
het Evangelie, waarvan ik een dienaar ben geworden, door
genade daartoe geroepen. Tot dit ambtswerk heeft God mij
genadegaven willen schenken„ ja, Hij sterkt mij daartoe,
want Hij giet Zijn kracht in mij uit.

8 Welk een genade-betoon! Want het is een zware, diep-
verantwoordelijke opdracht, die ik te vervullen heb — ik,
de allergeringste van alle heiligen, die het mij zelf door
mijn vroeger leven van klare, brute vijandschap tegen het
kruis, zeker niet heb waardig ,gemaakt! Stel u voor: mij
heeft ide HERE verkoren, aan de heidenen .de blijde boa.-
schap te verkondigen, dat ,00k voor hen ide rijkdom, die
in Christus is, bestemd is, .de rijkdom, waarvan de diepten
door geen schepsel zijn uit te vorsen en na te speuren!

9 Ik mag immers de beschikking Gods aangaande die
verborgenheid, welke Hij, Die alle idingen geschapen heeft,
de eeuwen door weggesloten hield, in het licht stellen, het
voile licht.

10 En waartoe? Maar zie het toch goed: het is immers
Pinksteren. geweest. En dat betekent, dat de ordening in
Gods grote huishouding veranderd is. Vroeger gebruikte Hij
Zijn knechten, de engelen, em ,aan de kinderen, Zijn yolk
Israel, het heilgeheim der openbaring bekend te maken.
Maar nil is dat anders. De kinderen zijn nu voortgeschreden
van de periode der onmondigheid tot die der zelfstandig-
heid. En daarom is hot thans de taak en de roeping der
gemeente, om een spiegel te zijn, waarin ,de veelkleurige
.wijsheid Gods weerkaatst wordt. En in die spiegel moeten
nu de knechten Gods, 'de overheden en de machten in de
hemelse gewesten, Zijn engelen, de heerlijkheid des HEREN

zien. Gij moot als gemeente van Christus hun tonen, hoe
rijk Zijn genade de kinderen in hun ere-positie heeft her-
steld, en hoe .er dus door Christus weer harmonie heerst in
Gods huishouding; knechten en kinderen simen moeten
de ,grote werken Gods verkondigen, en .de zuivere orde
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daarbij is, dat niet de knechten, maar de kinderen de toon
,aangeven van de lofzang, ►die onze God Zich uit de ganse
schepping wil bereiden.

11 Die veelkleurige wijsheid lag begrepen in de verbor-
genheid des heils, welke God ide HERE in Zijn eeuwige
Raadsbesluiten Zich gedacht heeft, en nu in Christus, dat
is in Jezus, onze Heer, heeft uitgevoerd. En in dit voor-
nemen heeft 'Hij 't ook zó beschikt, dat de engelen, Zijn
knechten, die begerig waren om in deze geheimen in te
zien, nu kennis daarvan en doorzicht daarin mogen ver-
krijgen, door het schone licht der wijsheid Gods, in al zijn
kleurenweelde, weerkaatst te zien in de spiegel der ge-
meente: hoe groots en verantwoordelijk is daarom uw
roeping als gemeente in de eredienst der kinderen!

	

12	 Dat is wel een ontzaglijke opdracht, maar het is niet
te zwaar, want als zonen en dochteren Gods, Ldie in de Zoon
geloven, heeft de Vader u de vergunning gegeven, tot Hem
te naderen, en moogt ge vrijmoedig, in kinderlijk vertrou-
wen, Hem bidden, om u te sterken tot vervulling van deze
uw roeping in Zijn Rijksdienat.

13 Daarom vraag ik u, met al de aandrang van mijn hart,
niet de moed op te geven, en in de vervulling van deze uw
levenstaak niet te verslappen, nu gij weet, dat ik gevangen
zit, in uw belang, en om uwentwil verdrukkingen lijden.
moet. Want vergeet niet, dat mijn verdrukkingen uw heer-
lijkheid zijn: wat ik lijden moet, beklemtoont de waarde van
het Evangelie, dat ik u verkondigen mag, en mijn Heiland
zal u de vruchten daarvan doen plukken.

Bede om inwoning van Christus, en lofzegging om Zijn uit-
nemende liefde. 3 : 14-21.

3 : 14 Terwille nu van de bevordering der eenheid van
Christus' gemeente, aan wie het geheimenis van Gods eeuwig
voornemen is bediend, built ik mijn knieen voor mijn Vader
in de hemelen.

15 Hij is immers wel waarlijk V ader! Alle geslacht, in
hemelen en op eaarde, is uit Hem, ,draagt Zijn Naam. Hij
heeft de engelen geschapen, en in zekere zin zijn deze kin-
deren Gods te noemen: ge weet wel, dat edit in de Schrift
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,geschiedt 1). En Hij heeft de mensen, over wie Hij, naar
Zijn voornemen van eeuwigheid, de zaligheid beschikt heeft,
in de positie van 'kinderen Gods geplaats't: de gelovigen
zowel uit de Joden ,als uit de heidenen dragen Zijn Naam 2 ) .

16 En daarom richt ik steeds weer mijn smeking tot Hem,
dat Hij, Die bij machte is, u te schenken wat ik vraag, u
tot Zijn heilige strijdersdienst al meer Zijn geestelijke krach-
ten .geve. Zijn heerlijkheid is onmetelijk, en omdat Hij die
heerlijkheid wil 'doen schitteren in II, door Zijn Geest, Die
in onze harten woont en werkt, wil Hij ook uit die rijkdom
uitdelen, mild en overvloedig: als wij onze mond wijd
openen, wil Hij 'die vervullen. Een beroep op Zijn heerlijk-
held is nooit tevergeefs. En hoe nodig hebt gij dat: uw
inwendige 'miens, uw 'hart, dat verdorven is, boosaardig en
zwak, mciet bekrachtigd worden.

17a 'Dus bid ik van onze Vader in de hemelen, dat Christus
in uw harten al meer woning wag waken. En dat geschiedt,
naarmate uw geloofsgemeenschap met Hem hechter en
krachtiger wordt. De vrucht van uw geloof is toch, dat Hij
al meer uw ganse leven, van de centrale uws harten uit,
doortrekt en beheerst.

17b En naar ,de mate, dat ge gelooft, staat ge ook te vaster
geworteld en gegrond in ,de liefde. ,Ge ,groeit als een boom,
die zijn sappen optrekt uit liefde-wortels. Ge staat in d'eze
wereld als een gebouw, dat rust op 'n hecht fundament:
liefde.

18 Zo zult ,ge in .staat zijn, om samen met al de heiligen
uw roepi'ng als Bruidskerk te verstaan, en het diepe inzicht
te verkrijgen in dat machtig geheel van de verborgenheid
Gods, Zijn, verlossingswerk, Zijn, Onmetelijke liefde, die gij
tech .aan het 'opmeten moogt !gaan; en ,dan zult ge wel zien,
dat de len,gte en de breedte, de hoogte en de diepte er van
ten slate niet in getallen uit te drukken is....

19 Dan moogt ,ge kennen, wat toch nooit gekend kan
worden, zO rijk, zci heerlijk, zó ondoorgrondelijk is het: de
liefde van uw hemelse Bruidegom, Jezus Christus, Die Zijn

1) Vgl. Job 1 :6; 2 : 1; 38 : 7.
2) De Griekse tekst bevat bier een woordspeling, in onze taal niet weer te

geven: Vader = Pater; geslacht = patria.
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leven voor Zijn Bruid .gesteld heeft. En zo bereikt God de
HERE het schone doel, dat Hij Zich gesteid heeft: die heilige
Tempel, welke Hij aan het bouwen is, wordt vervuld met
Zijn volheid, en weerspiegelt Zijn heerlijkheid.

	

20	 Ja, z6 klimme ,de lofzang nit Sims zalen. tot Hem, met
stil ontzag!

Want zulks alles bidden wij van Hem, daarom, dat Hij,
als onze Koning en aller dingen machtig, ons dit schenken
wil: Hij heeft er de wil en het vermogen toe. Dat ervaren
wij toch, door de krachten Zijner igenade, welke in ons
werken en ons leveed maken?

21 Daarom zij Hem de heerlijkheid in Zijn ,gemeente, welke
vergaderd wordt in de lijn der geslachten ,door Zijn lieve
Zoon, Die Zijn Kerkvergaderend werk atraks tot of sluicing
zal brengen, en Zijn Bruid zetten in de schone glanzen,
welke van Hem Zelf afstralen, in de eeuw der eeuwen, het
eindeloze heden der zaligheid.

Dat zal waiir en zeker zijn!

II. DE GELOVIGEN VERMAAND TOT BETRACHTING VAN
HET ANDERE DEEL VAN GODS VERBOND: WANDEL IN

NIEUWE GEHOORZAAMHEID (4 : 1-6 : 24) .

Bewaart, in de verscheidenheid, tech de eenheid der ge-
meente! 4 : 1-16.

4 : 1 'Omdat gij nu deel moo,gt hebben aan die rijke verbor-
genheid in Christus, wordt gij daardoor vermaand en ver-
plicht tot een leven van nieuwe gehoorzaamheid. Ge zult
er niet vreemd van .opzien, dat ik u daartoe vermaan. Want
als er een recht van spreken heeft, dan ben ik het toch wel:
zit ik niet, uit oorzaak van de vervulling mijner roeping,
om uwentwil, gevangen? Ja, mag ik niet zonder overdrijving
zeggen, dat ik ter wille van mijn Heer een ,gevangene ben?
Het is waarlijk ,geen aanmatiging, als ik u vermaan, in heel
uw leven zo to wandelen, dat dit volkomen beantwoordt aan
de hoge roeping, waarmee God u geroepen heeft, toen. Hij
u Zijn Evangelic deed verkondigen, en u opwekte uit
uw geestelijke dood.
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2

	

	 Mag ik u een paar voorbeelden geven, waarin deze adel-
dom in uw levenswandel uitkomt?

Weest nederig van hart, bedenkend uw volstrekte on-
waardigheid tegenover de HERE.

Weest zachtmoedig, want wat hebt ge boven anderen,
zelfs die u vijandig staan, wat ge niet ontvangen hebt?

Weest lankmoedig: juist ,omdat ,ge van Christus zijt,
is de strijd .des geloofs zwaar, en houden uw doodsvijanden
niet op, u aan te vechten; hoeveel geduld, moed en vol-
harding hebt ge dan. nodig!

Verdraagt elkander in de liefde: al behoort ge alien
samen tot het huisgezin van Christus — de leden er van
kunnen elkander soms zoveel pijn doen, zoveel onrecht
aandoen....

3 Want vergeet het niet„ dat de eenheid en de samen-
binding in Christus' huisgezin, 'welke is de Kerk 1) 9 gewerkt
is door de Heilige Geest, en dat op u, als leden van .dat gezin,
de dure roeping rust, deze ,eenheid te bewaren, door u te
laten ,binden in de band van ,die 'heilige vrede, van welke
ik u reeds eerder gesproken heb.

4 De Geest van Christus toch is de Ene Heilige Geest.
'Hij kan nooit wonen in verschillende lichamen te,gelijk„ die
verdeeld en aan elkander tegenstrij dig zijn. Ook Christus'
lichaam is ,daarom een, en heeft ,die eenheid te openbaren.
En die Ene 'Geest heeft in .de roeping, waarmee Hij u ge-
roepen heeft, op precies dezelfde manier, waarop Hij de
.eenheid van de Kerk werkt, u deel ,gegeven aan de ene
hoop 2 ) 9 dat de voile erfenis u .words uitgekeerd.

5 Ja, hoeveel te meer moet ge het ,er met alle kracht, die
in en aan het geloof verbonden is, op toele,ggen, die saam-
binding door de Geest te bewaren, als ge u herinnert, dat
ge alien samen een Neer hebt, op de ene waarachtige en
volkomene leer der zaligheid gelovig amen hebt geze,gd, en
op die belijdenis .de ene Doop hebt ontvangen, als verzege-
ling van ,al de beloften des Evangelies, 'waarvan gij edge-
namen zijt, door uw aanneming tot kinderen!

6	 Ge 'hebt het immers alles te darken aan uw hemelse

1) Zie het begin van Art. 35 Ned. Gel. Bel.
2) Vgl. Efeze 1 : 18.
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Vader, uw BondsGod, ∎de Vader ,aller ,geloviigen, Die met
.souverein .gezag boven hen alien staat; Die hen alien in
hun .ganse levensbestaan vervult en leidt; Die met Zijn
.Geese woont in ieder, die op het Evangelie Zijner genade
amen heeft leren zeggen.

7 Dat gij alien simen die eenheid hebt te vertonen, bete-
kent echter niet, dat er geen verscheidenheid ,onder u zou
zijn. Aan ieder van ons afzonderlijk toch is de genade van
de schone en onverwelkelijke erfenis, tot kinderen Gods
.aangenomen te zijn, gegeven, naar de mate, waarin Christus
vrijmachtig Zijn feestgeschenken uitdeelt.

8	 iGe kent toch dat machtige woord uit de psalm wel, ik
bedoel psalm 68:

„opgevaren naar den hoge
voerde Hij kriksgevangen.en me de,
;gaven sgaf Hij ,aan de menisen...." —? 1)

9	 Wat betekent dit nu voor ons?
Deze woorden molten oorspronkelijk doelen op het op-

voeren van de ark des Verbonds, door koning David, waarbij
deze aan het ,gehele yolk feestgeschenken uitdeelde — u
moet .daar Christus achter zien! Want als gesproken wordt
van „opvaren", dan onderstelt dit een gaan van ,,beneden"
naar ,,boven". Welnu, onze Here iChristus is nedergedaald
„in de benedenste .delen der ,aarde", dat wil zeggen: „Hij
is als mensenkind ,geboren" — met deze uitdrukking duidt
►de .Schrift, in psalm 139: 15, immers aan ide in het verborgene
geschiedende wording van ide mens, in ,de moederschoot.

10 En deze .zelfde ,Christus, onze Heer, is nu opgevaren,
in koninklijke .glorie, ver boven al de hemelen, om nu de
vruchten van Zijn arbeid te gaan uitwerken en toepassen
in heel Gods wereld. Op Hem rust immers de ontzaglijke
taak, door Zijn verzoeningsarbeid, de beginwereld Gods,
te,gen alle ‘macht der duisternis in, toch te leiden naar de
nog-schonere en volkomen eindwereld Gods. En daarom
.gaat Hij feestgeschenken uitdelen, geschenken van vrede
en vrijmaking„ want Hij wil ale dingen brengen tot de
volheid van het door-God-,gestelde doe': dat het kOmt tot
'de wereld van Zijn omega.

1) Vertaling N.B.G. 1951 van dit vers.
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11 Onder die feestschatten, 'wake uitdeelt aan Zijn
Kerk, behoren ook ,de ambtelijke gaven, welke Christus
in de igemeente werkt, en ,dat in een kleurige variatie. Im-
mers heeft Hij .sommigen tot apostelen ,geroepen (grond-
vesters ider Kerk), anderen tat profeten (met ,de iopdracht,
Hem als openbaringsinstrumenten te idienen), weer ande-
ren tot evangelisten (mensen, 'die Hem moeten dienen in zen-
dinigsarbeid) , nog weer anderen tot herders en leraars (die
de plaatselijke ,gemeenten hebben te dienen in prediking
en onderwijzing).

12	 Waarom deelt Hij zulke feestelijke ,geschenken nit?
Om ,de heiligen toe te rusten, .opdat zij hun dienst aan

hun hemelse Meester kunnen verrichten, en .opdat zó het
lichaam van Christus, de Tempel des Geestes, de Kerk ge-
bouwd zou worden, en al klaarder, stralende in haar
schone eenheid, openbaar zou komen!

13 Want onze Here Christus begeert zeer, ,die wondere
Tempel (Zijn Bruid!), afgebouwd en voltooid, aan Zijn
Vader voor te stellen. Maar 'daartoe is het volstrekt-nood-
zakelijk, dat wij alien komen tot de eenheid in geloof en
kennis. Want ons ,geloof is een stellige kennis van al wat
God Zijn Woord geopenbaard heeft, en dat kan in dit
ene saamgetrokken worden: dat we Jezus kennen, ,de Zoon
van God! De waarachtige eenheid wordt dus altijd bepaald
door en is .onafscheidelijk verbonden aan belijdenis der
ene waarheid van het Evangelie. Zo moet gij, als Zijn ge-
meente, aan de wereld het beeld tonen van een tot rijpe
voIwassenheid uitgegroeide man, schoon van gestalte en
kracht. En al maar door is de ten hemel ,gevaren Christus
bezig, Zijn Kerk tot 'de haar in beginsel geschonken vol-
wassenheid en volmaaktheid te brengen, door het dienst-
werk alter gelovigen heen.

14 Ge moet dat scherp en klaar zien: in die ambtelijke
bediening van Zijn Woord geeft Hij het .strijdmiddel tegen
alle ,dwalingen en afwijking in de leer. Want dit is het out-
zettende ,gevaar, ,dat o,ns alien bedreigt: er staan telkens
weer ander de gelovigen inensen op, die met een ander
Evangelic dan dat van Christus, de zielen pogen te verlei-
iden, en of to trekken van het vaste fundament der waar-
heid! Die dwaalgeesten hebben allerlei bedriegerijen en
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streken, en daarin ,spelen ze vals, precies als dobbelaars of
teerlingspelers 1), die door bedriegelijke handigheden het
,goed van anderen aan zich trachten te brengen. Weest op
uw hoede! Laat u niet, als kinderen, die .geen zelfstandig
oordeel hebben, meevoeren door allerlei wind van leer, zodat
ge stuurloze schepen ,gelijkt, die een ,speelbal zijn van de
door ide storm iopgejaagde golven! Waakt, en laat u niet
tot een prooi waken van him sluwe verleiding!

15 Want ge moet naar Christus toegroeien: de eenheid der
.gemeente, die het lichaam is, is ,gebonden aan Hem, Die het
'Hoofed is. En idiirom moet ge in ,alle :opzichten, zonder u
,00k_ maar op ,een enkele lijn door ,dwaalleer te laten ont-
Toren, u houden aan de waarheid, voor welke er
een hartstochtelijke lief de bij u diem te zijn: wie immers
'Christ-as liefheeft, en in Hem igelooft, ,die heeft ook Zijn
Woord lief, idat de waarheid is, en zegt met .zijn iganse hart
,amen op !de leer der zaligheid, in Zijn Evangelie geopen-
baard.

16 Die .groei van het lichaam vindt alleen maar plaats,
en heeft ,sleehts dan zijn gestage voort,gang, door Hem.
Maar idat betekent niet, idat idit 'automatisch geschiedt, of dat
,gij daarin lijdelijk zijt. Ge hebt alien uw taak ontvangen
in verband met tdie groei, en niemand mag zich aan die
roeping onttrekken. Want dat lichaam van Christus wordt
nook, een ,schoon., welsluitend ,geheel, ,als niet elk der leden,
naar de plaats, hem daartoe door ons Hoofd in de hemelen
beschikt, met voile inzet van zijn persoon medearbeidt.
,Gelijk in het :menselijk lichaam ;geen gewricht en !geen ver-
bindend lid ,gemist kan worden, zo kan in die geestelijke
Tempel des Heren geen levende ,steen ontbreken. Daarom
moet ieder onzer ,actief zijn,, en zichzelf opbouwen in de
lief de. Pat doende, een iegelijk in het zijne, 'zal de schone
eenheid van dit ,gebouw Gods, de gemeente, bevorderd

:worden, en in 'dem wereld openbaar komen.

Jaagt naar een godzalige wandel des Verbonds! 4 : 17-32.

	

4 : 17	 En :omdat het ,gaat om de opbouw en de afbouw der

1) Zie de prachtige noot op dit vers in de Kanttekening der Statenvertalers.
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Kerk, bind ik nogmaals, met het igezag, waarmee de Heer
der Kerk mij bekleed heeft, u uw hoge roeping op het hart:
gij moot naar een levenswandel jagen, welke volstrekt, tot
in de wortel toe, ond :erscheiden is van die dergenen, die van-
daag nog in hun heidense, verdorven, ijdele leven wandelen,
omdat hun gezindheid zo heel anders is.

18 Ge weet toch wel hun innerlijke toestand? Ze zijn gees-
telijk blind, en hun oog is duister, en •hun levensstijl is de
aandrift tot zonde. Het ware leven is de kennis van en de
omgang des Verbonds met God! Daarvan zijn zij vervreemd,
en de oorzaak ,daarvan lig bij hen zelf: ze zien de grote
werken Gods niet, met welke Hij Zich openbaart in de
natuur. Ze kunnen niet 'meer lezen in het schone boek der
schepping, in hetwelk alle schepselen, 'groot en klein, als
letters zijn, die ons de onzienlijke idingen Gods geven to
!aainsc.houwen, na:melijk Zijn .eeuwige kracht en Godidelijk-
heid 1) . En hoewel God voortging met Zich Zelf to open-
baren, hebben zij zich van 'deze ijdele dingen niet bekeerd
tot Hem 2 ) , maar zich inte,gendeel verhard....

19 Ze hebben zichzelf verdoofd tegen ,de pijn, die de ge-
richten Gods aan de wereld bezorgd hebben, en ze zijn onge-
voelig ,geworden onder ,de ,stroom van Zijn weldaden, die
Hij lankmoedig ook nog over ,goddelozen uitstort, opdat
zij zich nooit zullen kunnen verentschuldigen, want God
,geeft ze aan de heidenen niet tot gemene gratie, doch tot
algemeen oordeel. Ze willen niet ,gebonden zijn aan Zijn
wetten, en daarom is hun leven een diepe afgrond van boos-
heid en 'onreinheid ,geworden. Kan dat ook anders, wanneer
hot verdorven hart ,giert naar de schijnschatten der zonde?

20	 Maar in -Ow leven is Christus gekomen, en'Hij heeft u
onderwezen in een volstrekt-tegenovergestelde levensstijl!

21 Aithans, dat mag ik aannemen. Want door de prediking
van het Evangelic, die ,gij gehoord hebt„ zijt ge met Hem
in gemeenschap gesteld. Ge hebt onderwijs ontvangen in
de .waarheid, die in Jezus is, in tegenstelling met wat de
'mensen van het „geestelijk dobbelspel", de dwaalleraars, u
verkondigen.

1) Vgl. art. 2 N.B.G.
2) Vgl. Hand. 14 : 15-17.
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22 En wat is de inhoud van dit onderwijs? Toch idit, dat
gij, omdat gij gelovigen geworden 'zijt, nu kunt onderschei-
den tussen uw oude en uw nieuwe mens! Daarvan kunt gij
alleen spreken, omdat ge gekivigen zijt. Wie niet gelooft,
wie ;geestelijk :blind is, weet niets van een oude mens af,

,daar hij niets van ,een nieuwe mens weet. Maar ,gij zijt in
en door het Evangelie vermaand en verplicht allereerst tot
het afleggen van de oude ,mens. Want dat is het ene deel
van de bekering. Wie zich bekeert, die is voortdurend bezig
de oude snens of te leggen. Of hebt ge niet totaal met uw
vroegere levenswandel gebroken? En met al die boze begeer-
lijkheden, Welke maar door tot meerdere en grotere on.ge-
rechti,gheden verleiden, en 'zo het verderf achter zich aan.-
slepen?

23 En ervaart ge dat niet als een verjonging van uw leven,
en van de ,gezindheid van uw hart? Is het niet alles zo heel
anders geworden, ,zo fris en levendig en jeugdig?

24 Want ook met het andere ,deel der bekering zijt ge
voortdurend bezig. Ge doet immers de nieuwe mens aan, en
daartoe vermaant en verplicht u het Evangelie evenzeer.

Dat is nu het grote herscheppingswerk van onze God
,aan 'Christus' lichaam, Zijn Kerk. En ,daarin. d'oet Hij
u delen, doordat ,ge de nieuwe 'mens aandoet, in waarachtige
gerechtigheid en heiligheid.

25 Omdat ,ge nu, ,als leden van Christus' huisgezin, zo
geheel andere mensen geworden zijt, vermaan ik u, in uw
levenswandel te openbaren, dat de breuk met de leugen, met
gans dat oude zondige bestaan, volkomen is bij u.

Daarom moet ge onder elkander de waarheid spreken,
want, waar ge alien ;samen leden zijt van Christus' ene
lichaam, zouden ide verhoudingen in ,dat huisgezin wel
,grondig verdorven worden, en aanleiding kunnen zijn tot
bederf en ontbindin,g van heel het lichaam, als gij in bedrog
en onoprechtheid tegenover elkaar leefdet.

26 Mocht ,gij in toorn geraken, zondigt dan niet: het ge-
vaar is altoos groot, dat uw toorn niet heilig is. Natuurlijk
mag er in u heilige toorn branden tegen alles, wat zondig is,
want dat is ide keerzijde van de igeloofsijver voor alles wat
Gode welbehaaglijk is. Maar als ge toornt, waakt dan tegen
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'alle eigengereehtigheid of persoonlijke gekwetstheid of ge-
brek aan vergevensgezindheid: de zon /nag over uw zondige
vertoorndheid niet ,ondergaan..

27 Waakt daartegen, want de duivel is ,er steeds op uit,
'zijn werk van verstoring en 'afbraak uit te riehten : geeft hem
niet in het minst voet!

28 Let er vooral op, dat — moeht ge het vroeger helemaal
niet nauw ,genomen hebben met het woord .der Wet: „Gij
zult niet stelen" — igij nu nimmer op onrechtmatige wijze
u het ,goed van uw naasten toeeigent, doch dat ge u inspant
(al moet ge er voor zwoegen!), uw dagelijks brood met uw
eigen handen te verdienen, want dat is Gods goede wil over
u, en in die weg kunt u ook Christelijke handreiking doen
aan ,die medeleden in Christus' huisgezin, welke in maat-
schappelijke nood verkeren.

29 Waakt ook over uw tong: hebt een afschuw van alle
voile taal en liederlijke •woorden, en le.gt u er op toe, goede
woorden te .spreken, want 'daarmee bouwt en sticht gij de
gemeenschap aller ,gelovigen: van goede woorden gaat de
reuk van Christus Jezus uit. 'Gaat nauwlettend na, waar dit
nodig en nun* is, want door uw vroom en heilig ,spreken
zullen .zij, die het horen, ,genade ,ontvangen.

30 Waakt, want uw verantwoordelijkheid is zo groot: in
u, ials het lichaam van Christus, woont toch de Heilige Geest,
Die u vernieuwt en herschept, Die dus een zeer concreet
Stempel op u zet, n.l. dat gij „mensen Gods" zijt.

Welnu, bedroeft de Heilige Geest niet! Hij blijft niet
onbewogen ,onder uw doen en laten. Hij heeft u verzegeld
tot de dag der verlossing, Hij stempelde, in uw Doop, u tot
kinderen Gods, tot erfgenamen ider belofte. Gedraagt u
dan zó, in uw .handel en wandel, in uw spreken en doen,
dat niet de glans van dat zegel verflauwt en vergaat: daar-
mee zoudt ge de Heilige 'Geest smarten en smaadheid aan-
doen.

31 Bant daarom uit uw midden allerlei zondige levens-
uitingen, als bitterheid, verboigenheid, toornig getier, laste-
rende taal, ,alles voortspruitend uit een onchristelijke kwaad-
aardigheid.

32	 Juist omdat ige het merk van Christus, het zegel van
ide Heilige Geest draagt, moet .gij tOnen, dat gij uit zo heel
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andere stijl leeft dan de wereld, en dus dirt getuigenis van
Gods genade openbaren, 'dat ge jegens elkander vriendelijk,
barmhartig en vergevensgezind zijt: heeft God ook ii. niet,
in Christus, Zijn Zoon, al uw schuld kwijtgescholden?

Weest in heel uw wandel navolgers Gods! 5 : 1-21.

5 : 1 Ik. moet het nogmaals met nadruk u herinneren: gij
moogt deze 'adeldom bezitten, idat God de HERE u Zijn ge-
lief de kinderen noemt. Weinu, adeldom verplieht! Dan
moet !ge u het voorbeeld van uw hemelse Vader ook voor
ogen houden, en Hem navolgen in dat liefde-betoon, dat Hij
in de overgave van Zijn Zoon heeft geopenbaard.

2 Uw levensstijl is idus: wandelen in de lief de. Ge zijt
immers zelf de Heide van Christus deelachtig! Dat is uw
kinderdeel. Voor ii, als Gods aangenomen zonen en dochte-
ren, heeft onze Heer en Heiland Zich als het ene, waar-
achtige Offerlam Gode opgedragen. Hij heeft Zich ,als een
lam ter ,slachtbank laten leiden, en hoe was dit Gode als een
lieflijk reukoffer !

3 Daarom moet er een volkomen breuk bij u zijn met het
,oude leven, dat in de wereld random u ,gevonden wordt. IT
.weet het .wel, hoe idat leven verteerd wordt door allerlei
.sexuele 'zonden en .zucht naar ,stoffelijk bezit, om ate zwel-
gen in zelfdienst en vergankelijk ,genot. Maar gijlieden moet
zó heilig en rein en Iteer lieven, ,dat zelfs igeengesracht
'mag opkomen in de u ,omringende levenskrino,en ;als zoudt
igij er u aan. schuldig maken! Omdat igij Gods heilig yolk,
Zijn koninklijke priesterschap zijt, past u het volkomen
.afstand-nemen van al dergelijke zonden. Ge moet zó God-
zalig en istraffeloos wandelen, idat het bij Been heiden zou
.opkomen, u van welke ongereehtigheid ook to beschuldigen!

4 Dat ,geldt ook allerlei oneerbare taal en zotteklap en
zouteloze igesprekken, welke in strijd 'zijn met de reinheid
van uw verzegeld-zijn met ide Heilige Geest; onthoudt u
Idaar ten enenmale van, en zorgt, dat in heel uw levensopen-
baring ide HERE geprezen wordt.

	

5	 Want weet dit wel, en weest er van .doordrongen, dat
ide 'HERE alle afgodendienst zó volkomen haat, ,dat Hij
degenen, die .zich daaraan schuldig maken — of idat nu
hoereerders, ontuchtigen ,dan wel geldgierigen zijn —,
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:geen ierfdeel (geeft in Zijn Koninkrijk: Hij onterft hen als
mede-erfgenamen van Christus.

6 En als daar misschien van die dwaalgeesten zijn, die
u met bedriegelijke en misleidende redeneringen zouden
willen wijsmaken, :dat het toch zo erg niet is met deze zon-
den — weest op uw hoede, en :staat pal! God laat Zich niet
bespotten, noch een spel drijven met Zijn geboden. Weet
'wel, dat Hij Zich schrikkelijk vertoornt over hen, die zich
in het volhardend bedrijven van al dergelijke hoosheid
openbaren als kinderen :der ongehoorzaamheid.

7	 Weest dan hurt kameraden in de zonde niet!
8 De tijd is vo.orbij, dat :ge dit waart — dat wil zeg,gen,

dat gij duisternis waart. Ge moet ,dit goed begrijpen: het
was niet alleen :o.m u heen volkomen .donkerheid, neen,
,ge waart 'zelf op en top duisternis. Maar nil staat ge in het
voile licht! Het istraalt .om u heen, het glanst in u op. En
daaro,m 'moet ,ge het nu ook openbaren, ,dat gij uit het licht
geboren zijt, dat ge nu de erenaam moogt dra,gen: kinde-
ren :des lichts.

9 Immers: het licht baart licht. De vruchten van het
Edit, .die :bij u bloeien ,moeten, bestaan in alle mogelijke
soorten van goedheid (dat is .de degelijkheid en puurheid
van het wandelen met God), van gerechtigheid (dat is het
leven in de vreze des HEREN) , en van waarheid (dat is de
neersla,g van het Goddelijk openbaringswoord in een
vroom en .godvruchtig hart).

10 En als :ge dit alles bedenkt, zult ge u voortdurend be-
proeven, heel uw leven toetsen aan de maatstaf van Gods
wil, u zelf afvragen, of al wat ge doet en spreekt de HERE

beha:gen kan.
11 Dat idaende, staat ge voortdurend voor een keus, en

zult :gij u wachten voor het deel hebben aan allerlei werken
:der duisternis, die voor u, als kinderen des lichts, geen
vrucht opleveren. Ge moogt met die onthouding u niet ver-
genoegen, maar waar gij ze tegenkomt, zult :gij ze ook be-
straffen, conduit zeggen, hoe :slecht ze zijn, en hoe schuldig.

12 Daar is alle reden toe, want hier is een wereld van onge-
rechtigheid, en wat heimelijk in die wereld :geschiedt, is zo
igruwelijk en zo schandelijk, dat ,gij het niet ongemoeid
moogt laten — al zwijg ik daarover verder.
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13 Laten deze niet nader ,aan te .duiden Bingen in het
verborgen ,geschieden — als ze door het licht ontmaskerd
worden, scheurt alle camouflage vaneen: wat openbaar
wordt, wat in de dag ,getrokken word; ligt voor ieder open
en Moot.

14	 Ge kent het ,gezang wel, waarin gezongen wordt:
„Ontwaak, gij die 'slaapt, en sta op uit de 'doden, en
Christus zal over u lichten" 1) .

15 Zorgt dus, dat uw ;game verkeer in deze boze wereld
,gekenmerkt wordt door de wijsheid van het ,geloof, dat
rekent met ide standvastige en zeer genadige beloften des
HEREN, en niet .door ,de onwijsheid, de dwaasheid der velen,
die in hun hart zeg,gen: daar is 'geen God! en dus Been
inzicht hebben in het wezen en ide zin van Zijn wereld.

16 En laat u daarbij niet roekeloos of zorgeloos de tijd
ontglippen, pdrijft niet ,mode op de ,stroom — maar benut
ieder moment, om uw ,opdracht als .strijders voor Gods
Koninkrijk zo goed mogelijk te vervullen, want we door-
leven een boze tijd.

17 Betoont u dus niet onverstandig, maar ijvert er naar,
de wil van uw Heer in de hemelen te verstaan, en al meer
doorzicht te verkrijgen in wat 'Hij van u vraagt.

18 Zoekt niet, ,gelijk de heidenen, door onmatig wijnge-
bruik, een lege en bandeloze iextase of opwinding en op-
voering van het hart, maar laat u vol waken van .de Heilige
‘Geest; dan kent ,ge de waarachtige levensvreugde.

19 Dan bouwt gij elkander in uw samenkomsten, ge heft
vrolijk uw 'psalmen en iofzangen en door de Geest beheerste
liederen aan; dan bewaart ge u zelf voor alle godsdienstige
roes, zonder wezenlijke inhoud.

Zingt iden HERE vanuit uw hart, en looft Hem in uw
psalmen.

20 Laat heel uw leven een bliide jubelzang zijn, waardoor
Zijn Naam ,gedankt en ,geprezen wordt voor ,alles, wat Hij u
in Zijn Vaderlijke lief de ,geeft: ge hebt er recht toe, en zo

1) Sommige uitleggers vinden in dit woord verwantschap met Jes. 60 : 1;
andere menen, dat hier een regel wordt aangehaald nit een oud-Christelijke
hymne, waarvoor zij steun vinden bij de „kerkvader" Theodoretus, een bisschop,
die in 457 gestorven is, bekend als schrijver van werken over de geschiedenis
der Kerk.
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wordt het ook uw lieldesplicht, ontdat tde Naam van onze
Here Jezus Christus over u is uitgeroepen, en !ge in Zijn
Naam tot rde Croon der Hemelse Majesteit naderen moogt!

21 En in die vreze van Christus, in dat zielsverlangen oin
Zijn beeld to tonen, zult ,ge niet over elkaar heersen, maar
in allerlei levensverhouding u ,schikken naar en aan elkan-
der, elkander idienende door .de lief de.

Jaagt naar een godvruchtig huwelijksleven! 5 : 22-33.

5 : 22 In allerlei levensverhouding; want juist iomdat gij
Christus' huisgezin vormt, worden al die betrekkingen uit
het dagelijks leven bepaald door de vrome en 'gelovige eer-
bied voor Hem, Die uw aller Hoofd is.

Daarctm heb ik voor u, gehuwde zusters, een apart
woord.

Ge moet u aan uw eehtgenoten met,dezelfde behoorlijke
gehoorzaamheid ionderwerpen als aan uw heer, want uw
man is, in het huwelijksverbond, uw heed 1)

23 In het huwelijk is de man het hoof d der vrouw. Daar
zit niets vernederends in, want het huwelijk, .dat op
het geloof geworteld is, is afbeelding van ide verbintenis
tussen )Christus en Zijn •duurgekochte Kerk: daarin is Hij
het Hoofd, en zij het lichaam, een lichaam, dat door Hem
in stand ,gehouden wordt.

24 Nu, waar de verhouding in de eeht zulk een rijke
afspiegeling mag zijn, en .de gemeente aan Christus onder-
danig is, spreekt het :toch van self, idat ,deze regel ook voor

igeldt: in de levende ieenheid van uw huwelijk moet het
uitkomen, .dat de man ,gezag heeft over zijn vrouw, en deze
hem gehoorzaamt in alle ∎dingen, idie recht en billijk zijn.

	

25	 Maar ,daarom heb ik ook voor u, gehuwde breeders,
een apart woord.

Ge moet uw vrouw liefhebben, met een blijvende, diepe,
onzelfzuchtige lief de. Dat kan niet anders, waar het in

1) De woorden „gelijk aan de Here" worden en door de Statenvertalers en in
de Nieuwe Vertaling betrokken op Christus. Naar de Griekse tekst, tegen de
achtergrond van wat in de papyri gevonden is, kunnen ze ook duiden op de
echtgenoot, wat mij persoonlijk 't meest waarschijnlijk voorkomt.
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Christus ,geheiligd huwelijk die geestelijke band tussen
Christus en :de gemeente afbeeldt: hoe lief heeft Hij
Zijn Bruid .gehad, met zulk een pure, onzelfzuchtige liefde,
dat Hij Zich voor haar ,geofferd heeft tot in ,de allerdiepste
versmaadheid der hel.

26 Met een dOel nog wel, dat eveneens bewijs is van een
liefde, .die niet zich zelf zoekt! Want flat yolk Gods was in
'zich zelf ,onheilig en .onwaardig, liggend under het beslag
van Zijn toorn; maar Christus, de Bruidegom, heeft door
Zijn bloed en kruisoffer dat yolk geheiligd, en dus weer in
de rechte verhouding tot God gesteld, door het te reinigen,
dat is alle schuld en 'smet der zonde weg te nemen. Dat is u
immers in het Woord :der prediking verkondigd, en Edit heeft
God u willen bezegelen in 'dat geheel-enige waterbad, het-
welk u ontvangen hebt bij uw Doop!

27 In die weg is het wonder geschied: een yolk, in zich
zelf verloren, onrein„ doemschuldig, heeft Christus daar-
door tot een stralende, heilige Bruid ,gemaakt: als Hij nu
op Zijn ,gemeente ziet, dan. ontdekt Hij 'geen vlekje op haar
bruidstooi, geen rimpel in haar huid — puur en vlekkeloos,
,gaaf en ionbesmet staat zij ,daar, met ide weerglans van Zijn
volmaakte heiligheid over zich, in eeuwig-schone jeugd.

28 En .gelijk nu 'deze Bruidskerk het eigen lichaam van de
hemelse Bruidegom is, zo rust op u, broeders, sde 4:lure
roeping, uw vrouw lief te hebben ,als uw eigen lichaam. ZO
nauw, zo inning-een horen man en vrouw seamen, dat het lief-
hebben zijner echtgenote door de man niet anders is dan
het liefhebben van zich zelf.

29 Want even onnatuurlijk als het is, \dat een mens zijn
eigen vices haat — even onnatuurlijk is het, dat een man
zijn vrouw niet dezelfde liefdevolle zorg bewijzen zou, waar-
mee hij zijn eigen lichaam verzorgt en koestert. En tdat on-
natuurlijke wordt zoveel te groter schuld, als ige er op let,
:dat 'Christus voor Zijn gemeente alles in het werk stelt, om
haar te onderhouden, en haar welstand te bevorderen.

30 En waar wij led:en van Zijn lichaam zijn, met Hem in
ieen onverbrekelijke en intieme ieenheid saamgesnoerd,
spreekt het nog zoveel te .meer, idat ,gij uw vrouw met de-
zelf de liefde bemint als 'Christus Zijn Kerk.

31	 Dat alles ligt toch reeds in de instelling van 'de schone
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:huwelijksband, bij .de ,schepping, ;gelijk dit door onze Heer
en Meester .00k nadrukkelijk is •beklemtoond:

„Daarom zal ,een man zijn vader en moeder verlaten,
en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een
vlees zijn"1).

32 Dat is een grote verborgenheld! Ge weet wel, ,dat de
heidenwereld .daarvoor volkomen blind is. 1k zeg ,dit echter
met grate nadruk, juist omdat het huwelijk, dat door geloof
,gedragen wordt, weerspiegelt Pde grondeloos-diepe en heer-
lijke verhouding, Welke bestaat tussen Christus en ,de ge-
meente.

33 Ik weid daar niet verder over uit — maar wil het u
inseherpen: ,gij moet alien, braeders, hoofd voor hoof d, uw
vrouw zci liefhebben, en ,gij, zusters, moet ontzag hebben
voor uw man.

Dan heerst in uw huwelijksleven de vreze van onze
Here Jezus Christus.

Kinderen, weest gehoorzaam! 6 : 1-3.

	

6 : 1	 En nu een woordje voor jullie, kinderen!
Weet je, wat de HERE van jullie vraa:gt? Dat je je vader

en moeder ,gehoorzaam bent. Want God heeft je hen gege-
ven als je ouders, en daarom oefenen zij in Zijn Naam gezag
over je uit. Daar moet je niet onwillig voor bukken, maar
je moet vader en moeder :nit liefde gehoorzaam zijn.

	

2	 Zo heeft de HERE het geboden in de Wet Zijns Ver-
bonds: „Eer uw vader en uw moeder!"

Dat is het eerste !gebod, waaraan een speciale belofte
verbonden is, onthoudt dat goed.

3 Wie zijn ouders eert, vreest, liefheeft, gehoorzaamt,
heeft .de toezegging, ,dat 't hem wel zal gaan, en dat hij
Tang leven 'mag op ,aarde. Speck niet met ,dit gebod en met
deze toezegging, maar leeft er naar.

Vaders, oefent liefdevolle tucht! 6 : 4.

	

6 : 4	 Maar clan ook een apart woord voor ii, vaders!

1) Zie Gen. 2 : 24; Matth. 19 : 4-6.
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Als ►ge wilt, ,dat uw kinderen u ggaarne en nit liefde ge-
hoorzamen, izorgt er dan voor, dat ge uw kinderen niet
verbittert, door onmogelijke dingen van hen te eisen, en
hen onredelijk te behandelen. Spreekt vanzelf, .dat ge hen
,dan wrevelig en onwillig maakt. Ge moet wel tucht over
hen uitoefenen, maar een tucht, die Igedragen wordt door
en .geboren wordt uit de liefde. Die moeten ze gevoelen, als
ge hen onderwijst, vermaant, terecht wijst. Zo doet de HERE
ook met ions, Zijn kinderen, die 'Hij wel kastijdt, maar niet
uit lust tot plagen, 'doch uit lief de.

Slaven, vervult uw dienstbetoon Christelijk! 6 : 5-8.

	

6 : 5	 Ik wil voorts ook tot u enige woorden richten, slaven!
Gods Voorzienig bestel heeft u in deze staat :geplaatst,

dat ,gij aardse heren hebt, wier eigendom gij zijt. Juist om-
.dat .gij de ,genade hebt ,ontvangen dat ,ge u .Christus' eigen-
4°m moogt weten, en Hem uw fieer noemen, moet ge dit
bestel Gods eerbiedigen, en uw aardse meesters dienen met
imierlijke ,eerbied en diep ontzag. Gelijk ,ge uw hemelse
Heer dient, zó moet ,ge ook uw aardse patroon 'dienen, met
.een ,oprecht en nederig hart, uw positie ,om Christus' wil
aanvaardend.

6 ,Ge moet idat niet tslaafs en vleierig idoen, om mensen-
gunst te .winnen; ige moet niet isleohts gehoorzamen als ge
,onder .de contrOle van het .o.og ewer meesters staat, neen, zij
moeten altijd op u aan kunnen, en in uw .dienstbetoon uw
islaaf-zijn-van-Christus opmerken, en uw voile bereidheid,
,om ,de wil Gods te (doen.

	

7	 Ziet .dusr achter uw aardse .eigenaars steeds uw hemelse
Meester, en toont zo. uw .goede en opreehte begeerte, om
Hem te dienen, juist	 deze van Hem Zelf verordende
idienstbetrekking.

8 Dan openbaart gij uw innerlijke vrijheid, want 'dan
hebt gij 't door, dat de wezenlijke waarde van ied :ers levens-
taak niet afhan,gt van iemands maatschappelijke positie: of
hij vrij is .dan wel ,slaal, het komt er op aan, ,goed te han-
delen, aan .een ieder zal God goedgunstig het loon uit-
keren, dat Hij vergelden wil aan wie in Zijn wegen wan-
deli.
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Heron, behandelt uw' personeel Christelijk! 6 : 9.

	

6 : 9
	

Ten slotte nog .een apart woordje voor u, heren!
Uw Here in .de hemelen vraagt van u, idat gij in ,dezelfde

oprechte, ,goedwillige en vriendelijke verhouding u stelt te-
genover uw slaven. Laat daarom alle tyrannie en dreige-
menten na, maar weet u met uw slaven verbonden door
het feit, dat zij en gij samen dienstpersoneel zijt van Hem,
Die u Zijn volstrekt ,eigendom gemaakt heeft, en wel zonder
aanneming des persoons, want in Zijn souvereine vrijmacht
neemt Hij zowel vrijen als slaven tot Zijn kinderen aan!

Strijdt alien in de wapenrusting Gods! 6 : 10-20.

6 : 10 En nu in het algemeen: broeders, God roept u, om de
strijd des geloofs te voeren — sterkt u daartoe in uw Heer,
Die ons de ,overweldigende krachten Zijner igenade heeft
beloofd.

11 Zult echter die ,strijd des geloofs kunnen strijden,
dan moot ge de voile wapenrusting Gods aantrekken, want
,deze oorlog is zo ,onzegbaar-zwaar, omdat ,gij te maken hebt
met ,een duivels stelsel van bedriegerij (gelijk ik u reeds
eerder herinnerde 1). Ge hebt to maken immers met de
sluwe methodiek 2 ) van de satan.

12 U denkt toch niet, dat het in de .strijd ides geloofs gaat
tegen mensen, dragers van blood en vices? 'Dan slaat u de
plank mis! Uw ,strijd ,gaat tegen geestelijke machten, voor
het lichamelijk oog onzichtbaar — geweldenaars, 'die over
heel andere en 'gevaarlijker krachten en hulpbronnen be-
schikken. Die vechten, tegen u op een geestelijk front, met
geestelijke wapenen, wapenen der ,d-uisternis. Het zijn de
kwade geesten in de hemelse, .de bovenaardse gewesten, de
legers van de draak, dat is de .nude slang, de .duivel!

	

13	 Ik herhaal het nog Bens met nadruk: neemt toch de
complete wapenrusting Gods op, en trekt ze aan, te meer,
tomdat staat in de boze dag. Ziet idat good: waarom is
de tijd, die wij doorleven, de boze dag te noemen? Omdat,
als ,ge het ‘strijdfront .zuiver ziet liggen, gij te maken hebt

1) Vgl. 4 : 14.
2) Mei,hodiek is letterlijk: leer der methodes.
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met de igeslepen bestrijaing door de satan, die zich tempel-
manieren aanmeet, en de leugen kleedt in het gewaad der
waarheid. Wilt .ge ,dus wederstaan, en uw strijderstaak tot
het elude vervullen, en voiharden, .dan zult ige geen moment
buiten {lie complete wapenrusting kunnen.

14 'Stela u tdus op, geen onderdeel van deze wapenrusting
vergetende. En begint dan eerst met uw lendenen te omgor-
den met de door Christus in Zijn Woord ,geopenbaarde
waarheid ge kunt u immers niet vhig en lenig bewegen,
als, om zo, te zeggen, uw onderkleed over uw voeten hangt!

Doet voorts aan het borstwapen der gerechtigheid,
want ide strijider Gods kan, slechts , tot overwinning komen,
wanneer hij staat en strijat in .de !gereehtigheid ides geloofs,
welke in het Evangelic is geopenbaard.

15

	

	 Schoeit voorts uw voeten met de bereidvaardigheid van
het Evangelic ides vredes, ge kunt toch niet met een schoeisel
strijden, 'dat — zwaar als lood	 uw voeten belemmert in
het !gaan en in het viugge zich wenden!

16 Gaat echter ,de hitte van het ;gevecht niet tegemoet,
zonder het schild ides geloofs, waarmee ge u idekken kunt.
Bedenkt, idat de boze vurige pijlen, pijlen met brandende
punten, op u of zal schieten; ge hebt ,dus wel een gni&
schild nodig, dat u 'geheel beschermt. Nu, het .geloof is een
afdoende-groot schild! Daar worden alle pijlen op uitge-
blust.

17a Ook het hoofd van een ,strij der moet in het gevecht
beschermd zijn: neemt daarom aan de helm des Neils, die
u spreekt van de volkomen zekerheid der beschutting,
welke Ige in het ,geloof deelachtig zijt.

17b En nu zou die wapenrustin,g Gods ,onvolkomen, in-
compleet zijn, als zij alleen imaar uit delen bestond ter ver-
dediging. ,Ge kunt immers iook tot de aanval ,geroepen wor-
den! Nu, vergeet .dan zeker niet, u te wapenen met het
zwaard van .de Geest. Ge weet wel: dat is Gods Woord. En
achter Zijn Woord staat Zijn wil en de sterkte Zijner
macht; als :ge dus dat zwaard hanteert, zal het altijd effect
hebben.

18 Zult ;ge echter in die voile wapenrusting kunnen strij-
den, dan moet ge .00k ide rechte geestelijke houding ken.-
nen; en die is er, wanneer uw strijden ,gefundeerd is op het
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levende en constante gebedsverkeer. Alles wat ge nodig
hebt, en van u zeif mist, en heel de nooddruft der broeder-
schap, met welke .gij in ,gemeenschap aan het front ligt,
moogt en moet )gij in volhoudend ,gebed uw Heer in de
hemelen voorleggen, vervuld met de Geest.

Waakt daartoe, als goede soidaten van Christus, houdt
in :gedachten, .dat :ge ieder moment bedreigd wordt door
die machten der duisternis„ niet van bloed en vlees, en dat
ge dus Been ,agenblik verslappen en sluimeren moogt.

En bidt voor alle heiligen, want het gaat in ,deze ge-
weldige worsteling niet .slechts om u zeif, maar om heel
het leger van .de Hoer, die e'en aaneengesmede linie vor-
men moet.

19 Ja, bidt ,00k voor mij! Want ge weet, welk een veel-
omvattende .zendingstaak ,onze Meester mij .apgele,gd heeft.
Smeekt Hem dan, of mij, als ik het Evangelic der vrijmach-
tige ,genade prediken moet,, het rechte woord in de m.ond
gegeven mag worden, opdat ik die grote verbargenheid aan
wie mij Koren ontdekken mag, zadat zij komen tot de ken-
nis van ,dat ,heilgeheim, en bidt God, of ik dat mag doen
zonder mensenvrees en zonder terughouding, kloek en frank.

20 De Meester heeft Mij loch tot Zijn gezant gemaakt,
en mij deze vorstelijke ,opdracht op ,de schouders ,gelegd.
En nu schijnt ,dat tegenstrijdig, nietwaar? dat ik een gevan-
gene ben — een gezant boeien! Daar zit de tegenstand en
ide vijandschap 'der mensen achter, ja, maar veel meer de
haat en de bestrij ding van ide ,duivel. Die .staat op alle moge-
lijke manieren het Woord tegen. 'En •dat kan niet anders,
want de krachten van het Woord roepen de reacties van
het verzet op. Bidt daarom to ,meer, en to vuriger, dat ik
mijn roeping tot Woordverkondiging met vrijmoedigheid

,mope betrachten, zoals ik behOOr to prediken.

Mededeling en slotgroet. 6 : 21-24.

6 : 21 Evenals ik aan anderen bericht zend over mijn weder-
waardigheden en toestand, idoe ik .dat ook ,aan u: Tychicus,
mijn gelief de broeder, die (gelijk ge weet) zulk een trouwe
dienaar van onze Hoer en 'Meester is, zal u uitvoeriger mede-
delingen over dit alles doen.
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22 Met idat ,doel juist zend ik hem tot u: hij verteit u alles
wel, hoe het ihier met mij gaat, en hoe mijn reehtszaak er
voor staat. En dat hij, .die tot nog toe idagelijks met mij
verkeerd heeft, u idit mijn schrijven overbrengt, en u ant-
woorden zal op de vele vragen, die ongetwijfeld in uw
harten leven, zal u zeer vertroosten: gij milt mogen con-
stateren, dat de triomftocht van het Evangelie onverhinderd
voortgaat, en God onze Vader alle dingen daartoe doet mede-
werken, ook mijn gevangensehap.

23 Allen die dit schrifren lezen, en tot de broederschap
van Christus behoren, mogen tenslotte mijn vredegroet als
Apostel des Heren ontvangen:

Vrede zij u, en liefde, met geloof, van God de Vader,
en van de Here Jezus Christus!

24	 De genade zij met alien, die onze Here Jezus Christus
liefhebben met een onvergankelijke liefde!
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TER INLEIDING.

De Schriftgelovige theologische wetensehap erkent eenparig en vol-
mondig de Apostel Simon Petrus als de schrijver van deze brief. Het heeft
geen zin, de lezer te vermoeien met de ijdele gedachtenspinsels der
vrijzinnige geleerden, die het auteurschap van Petrus ontkennen. Evenmin
om een opsomming te geven van de anumenten, die het bewijs kunnen
leveren, dat Petrus inderdaad deze brief geschreven heeft. Wie rustig
dit Bijbelboekje doorleest, ziet onmiddellijk, dat inderdaad de zoon van
Jona, de Rotsman ander de twaalve, aan het woord is: hoe juicht hij, reeds
aanstonds in het begin van de brief, dat hij de Heiland gekend heeft naar
het vlees — ,dat hij getuige is geweest van Diens overwinning op satan
en dood! 1 ) En zegt hij niet aan het eind, ,dat hij getuige is geweest van
Christus' lijden? 2)

Inderdaad schrijft hier de man, wiens herdersambt en levensweg gegaan
is door ,diepe beproevingen en zware aanvechtingen. U proeft telkens
weer zijn hartelijke bewogenheid en meeleven met de gelovigen, aan wie
hij schrijft, die staan in de werkelijkheid van een moeilijk en zwaar leven,
rijk aan vijandschap en smaad, om Christus' wil — wier geloof daardoor
dreigt in te zinken, wier hart tengevolge ,daarvan weer trekt naar het
schijnbare glijbaanleven der heidense amgeving —die dus in strikken
van de boze verward dreigen te geraken. Daarom grijpt deze opziener
naar de pen — neen, daarom spreekt Christus Zelf, de ,Opperherdex der
sehapen, door hem tZijn Kerk in de verstrooiing toe: (Hij wil deze wanke-
lende, wegzakkende gelovigen lostrekken uit de bekoring der wereld, weg-
scheuren uit de greep der zonde, terugplaatsen op het fundament van
de gemeenschap der lief de met de Christus, Die ze niet zagen — van de
gemeenschap des geloofs met de Christus, Die ze niet zien — van de
gemeenschap der hoop met de Christus, Die ze zullen zien! 3)

Wie zijn deze gelovigen?
U leest dat aanstonds in de aanvang van deze brief: het zijn Christenen,

1) 1 : 1 v.v. in vergelijking met 1 : 8.
2) 5 : 1.
3) Vgi. 1 : 8, 9.
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die in Klein-Azie leven, in de „verstrooiing". Omdat de Apostel dit woord
gebruikt, hebben sommige uitleggers der Schrift gedacht aan gelovigen
uit de Joden. Zo b.v. onze Statenvertalers, die hun inhoudsopgave van
dit Bijbelboek aldus beginnen:

„De apostel Petrus, dewijl hij voornamelijk zijn apostelambt onder de
besnijdenis bediende, Gal. 2 vs 9, schrijft deze brief aan de gemeenten
der verstrooide Joden, die in Pontus, Galatie, Kappadocie, Azle en
Bithynie tot het geloof in CHRISTUS gebracht waren".

Bij rustige overweging kan dit echter niet juist zijn. Verschillende argu-
menten zijn aan te voeren, uit de brief zelf, en in vergelijking met heel
de Schrift des Nieuwen Testaments, speciaal het boek der Handelingen,
voor de mening, dat we hier te denken hebben aan gelovigen in hoof dzaak
uit de heidenen, die in Klein-Azie woonden. Wie daar meer van weten
wil, verwijs ik b.v. naar de bekende Korte Verklaring met Nieuwe Ver-
taling op de brieven van Petrus, van de hand van Prof. Dr S. Greydanus 1).

Wat de inhoud en ordening van deze brief betreft, willen we volstaan met
wat de Statenvertaling, na de boven-aangehaalde zin, verder opmerkt: 2)

,,en dat om hen aan de ene zijde in de aangenomen waarheid te ver-
sterken, en aan de andere zijde om hen tot hun schuldige plicht te ver-
manen, gelijk hij hoofdstuk 5 vs 12 betuigt. En bevat deze brief inzonder-
heid deze leden: Eerst, na het opschrift van de brief in de twee eerste
verzen vervat, doet de apostel een korte verklaring van de evangelische
leer, en verhaalt de voornaamste weldaden, die wij door CHRISTUS verwer-
ven, tot het 14 vs van het eerste hoofdstuk. Daarna, uit de overdenking
der verlossing, door CHRISTUS geschied, vermaant hij hen tot een Christe-
lijke wandel, zo in het algemeen tot het 13 vs van hoofdstuk 2, als in het
bijzonder; namelijk, de onderdanen tot gehoorzaamheid van hun over-
heden, de dienstknechten tot gehoorzaamheid van hun heren, en de ge-
trouwde vrouwen en imannen tot hun onderlinge, schuldige plicht, tot het
8 vs van hoofdstuk 3; van welk 8 vs voort hij wederom keert tot algemene
vermaningen, en inzonderheid van lief de, lijdzaamheid en matigheid tot
het einde van hoofdstuk 4. In het begin van hoofdstuk 5 vermaant hij de
ouderlingen van hun schuldige plieht in het weiden van hun kudden, en
de jongen van hun plicht, en beide tot nuchterheid en waken tegen de

duivel, tot het 10 vs toe. Van waar of hij de brief besluit met een ernstig
gebed tot God voor hen en met onderlinge groeten".

1) Uitgave J. H. Kok N.V., Kampen, 1931.
2) Overgezet in de spelling van deze tijd.

54



Begroeting. 1 : 1, 2.

1 : 1 Ik, Petrus, word gedrongen, u een brief te schrijven,
broeders en zusters! Kijkt idaar niet vreemd van op: ge weet
tool', dat onze Here, Jezus ,Christus, Zell mij tot Zijn Apostel
,geroepeni heeft. Hij schrijft 'dus als het ware door mijn
hand aan u, vanuit de hemel, waar uw thuis is, uw burger-
schap ligt. En omdat dit uw aller voorrecht is, zijt gij in

'dem wereld, bepaaldelijk daar waar ,ge woont, of dat nu
Pontus is, idol wel Kappadocie, Galatie of Bithynie dan wel
de provincie Azie, vreemdelingen. Ge moogt het in het Licht
der .genade zó zien, dat ,ge verstrooid leeft van uw eigenlijke
vaderland, het hemelse!

2 In het Licht ,der genade, zei ik, want God onze Vader
heeft u van eeuwigheid .gekend, en u tot Zijn kinderen, tot
burgers van Zijn iRijk willen aannemen, ja, Hij heeft Zijn
Geest in uw harten .willen doen wonen, en met die Geest,
de Heilige Geest, uw levens willen .omzetten. Hij heeft u
igehoorzaam ,gemaakt aan Jezus Christus, u besprengd heb-
bende met Zijn bloed, dat Hij vergoten heeft tot verzoening
van ionze zonden. Ge .zijt Zijn ,genade en Zijn vrede deel-
achtig, en nu ik u ,ga schrijven, wil ik u, krachtens mijn
ambit, toebidden, dat ,deze ;genade zowel als deze vrede
u vermenigvuldigd moge worden.

Jubelzang op de rijkdommen Gods voor de gelovigen.
1 : 3-12.

1 : 3 0, die ,genade Gods, aan u en mij bewezen! Daar valt
nu alleen maar over te jubelen! Denkt u dat toch in, welke
schatten God, Die in Christus onze Vader geworden is, om
Zijns lieven Zoons wil ,aan Zijn kinderen .geeft, over hen
uitstrooit!

Moet ons hart Hem niet loven, als we ons indenken,
wat Hij aan ons gedaan heeft? Hij heeft toch een radicale
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I Petrus 1 : 4—

ommekeer in ons levet). bewerkt. Hij 'heeft ons omgezet in
de wortelen van 'ons bestaan. Dat was en ,dat is in feite een
nieuwe ,geboorte.

Want juist omdat onze Here Jezus Christus is opgestaan
uit de doden, is voor ons, die in Hem ,geloven, het nieuwe
leven aangevangen. Het leven, dat weer uitzicht heeft, en
verwachting, vreugde en hoop. Dat is nu Zijn Goddelijk-
grote barmhartigheid, over ons laat er toch ononder-
broken een lofzang in uw harten zijn!

4 Want wat is idat blijde, klare uitzicht, dat een onblus-
selijke lichtglans over ons leven legt? ,Niet minder dan dit
toeh: dat wij in het testament van Jezus Christus staan!
Dat wij ierfgenamen zijn van een erfenis, die in de hemele.n
bewaard wordt, en, dan .wel zó bewaard, .dat geen verderf
haar kan ,aantasten, idat geen vlek haar stralende schoon-
heid kan 'bezoedelen, dat geen innerlijke vertering haar kan
'doen to ,gronde ,gaan! Dat moet in uw harten ,gebrand staan,
broeders! er de psalm der aanbidding uit ,optrekken.: onze
trouwe God, ide Vader van onze Here Christus, bewaart die
schone erfenis voor 11!

5 Omdat ge immers erfgenamen zijt, wordt ook gij zelf
bewaard, ,samen, met die onaantastbare erfenis, en dat niet
door broze, onmachtige schepselenkracht, maar door de
mogendheid des Heren. HEREN : Hij heeft u in Zijn beide
handpalmen ,gegraveerd!

Dit vraagt natuurlijk uw gelOOf. Wie niet ,gelooft, loopt
weg uit deze Goddelijke bewaring, van achter deze vurige
muur. Maar wanneer igij ,gelOOft,, dan kan geen macht-ter-
wereld u uit die ,omheining van Gods besehermende kracht
wegtrekken! Dan gaat het met u tot die yolk zaligheid, van
.welke ige in het ,geloof erfgenamen zijt. Dan kunt ge uitzien,
verwachten! Want deze erfenis ligt klaar, en eons komt de
laatste tijd, in de 'grote dag van Jezus Christus. Wat is 't
vooruitzioht 86am! Straks slaat het uur, waarop de erfenis
uw deel zal blijken, in pure volkomenheid!

6 Daar .moogt ge u nu al op verheugen. Want die laatste
tijd kOmt niet alleen., maar werpt nu reeds over uw leven
een. 'stralend licht, dat alle dingen totaal-anders maakt. Ik
weet het .wel, hoe zwaar uw leven is! Rijk aan allerlei droe-
fenis en benauwing. Ik weet het wel, dat de satan zeer
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begeert u te ziften als de tarwe, en hoe onzegbaar-bang het
in zijn zeef is! Dat aoht onze hemelse Vader voor u nodig.
Maar .ziet toch uw beproeving in het klare licht van het
schoon vooruitzicht, en laat die hoop al uw leed verzachten!
Houdt loch uw leven, hoe fel ook gepran,gd, hoe smartelijk
vaneengereten, tegen het schijnsel .dezer erfenis! Dan gaat
ge al die dingen, waar .ge nu over zucht en tobt, anders zien.

7 Ge hebt toch 'wel eens ,een ,goudsmid aan het werk
gezien? U ,er misschien over verwonderd, dat hij dat kostbare
edele metaal in het vuur houdt, opdat het gereinigd worde
van alle onedele bijmengselen? Welnu, zo doet God nu met
uw ,geloof: Hij werpt het in de vlam der heproeving, opdat
het als ,echt en deugdelijk ,geloof ,openbaar worde. Zo wordt
het ,gelouterd. En dat is toch be,grijpelijk ,00k. Vindt u ,dat
dwaas, als ,de iedelsmid vergankelijk ,goud loutert? Wanneer
u het 'zuiver en fonkelend uit de ,glued van het vuur te
voorschijn ziet komen, ziet ge er met welbehagen naar: zat
die rijkdom in de onooglijke ertsklomp, welke de vlammen
inging?! Maar moet ge u ,dan verwonderen, er wrevelig en

,ontevreden ,onder warden, wanneer onze hemelse Vader uw
Igeloof igaat toetsen, dat veel kostbaarder is dan. ,goud? Is
het Zijn doel niet, ,dat — wanneer onze Here, Jezus Christus,
Araks aan het igans heelal Zich openbaart in de voile luister
van Zijn 'Middelaarsheerlijkheid en Koningsglorie — uw
geloof Zijn lof en heerlijkheid en eer weerkaatst?

8 Ik weet het wel: ,gij hebt Jezus Christus niet gezien
(zoals ik) — en toch hebt ,gij Hem liefgekregen, want Hij is
u 'gepredikt als de Zaligmaker, Die uw leven verlost van
het verderf. Gij aanschouwt Hem niet, want Hij toeft thans
'achter de wolken — toch, staat ,gij in gemeensehap met Hem,
want ,gij ,geloolt in Zijn Naam, en door dat geloof, uw amen
op het u verkondigde Woord, hebt ,gij verkeer met Hem,
en 'zo, lang gij dat imaar toefent, ,geniet gij een vreugde, die
niet onder woorden is te brengen, waarin het Stempel der
komende heerlijkheid .staat afgedrukt.

9 'Uw .geloof heeft immers een zeer concreet ,doel, en al
igelovende jaagt ,ge er naar, om dat te bereiken: ,dat uw
leven, uw persoon dan ook ten voile verlost wordt van het
verderf, en !gekroond met goedertierenheid en barmhartig-
heden. GelOvende, is dat uw rijke bezit: ,ge hebt deel aan
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Zijn 'dood, die de dood van uw dood is, en aan Zijn leven,
dat het leven van uw leven is! Die zaligheid te mogen
'bezitten, vormt uw enige troost, beide in uw leven en in
uw sterven.

10 Die zaligheid bezit ge reeds, in beginsel. Ge weet het
immers nit het heilig Evangelie, dat u is geopenbaard en
:gepredikt. Daar leest ge telkens weer van in de Schriften,
hoe de profeten van de ,Dude Dag met .gaps hun geest gewor-
steld hebben, Tom in ;die verborgenheid, .dat ook aan ii
genade is bewezen, door te rdringen en inzicht te verkrijgen.
Hoe hebben ze de ,zin van die heilsopenbaring onderzocht
en nagevorst! 1)

11 Ze 'waren al maar bezig immers met te onderzoeken,
.wanneer en hoe datgene wat zij profeteerden, tot vervulling
komen zou. En .dat deden ze maar niet uit zich zelf: ze
'werden ,daartoe igedrongen door de Geest van Christus, Die
in hun harten .werkte! De kern toch van het Evangelic, dat
zij als mond des HEREN mochten verkondigen, werd ge-
vormd door Christus, in Wie God Zich tot de menu begeven
heeft, in Wie Hij de mens belooft gelukzalig te maken 2) .
En 'door de inwerking van Christus' Geest 'werden, zij bezield
van de drang, te mogen weten, wanneer en ander welke
omstandigheden over ,die Verlosser, van Wiens komst zij
profeteren ;mochten, zou komen het lij den, dat Hem in de
diepste vernedering treffen ,zou, en de heerlijkheid, aan
welke 'Hij trapsgewijze Idea zou hebben.

12

	

	 Maar ze wisten het wel (want de Geest openbaarde
idat h-un), dat hun dienstwerk ten diepste betekenis had
voor de Kerk alle tijden, dus ook voor het nageslacht,
,dat den HERE geboren is. Is ,dit niet het grote wonder, dat
ulieden dat rijke Evangelic verkondigd is, opdat ge het ge-
lovig zoudt aannemen? De predikers, onder wier ;gehoor
!gij !geweest zijt, waren vol van de Heilige Geest, want de
verkondiging van het heilig Evangelic is het middel, waar-
door de Geest ;het ,geloof werkt. En 'Hij is de Geest van
Christus! God ,de Vader heeft Hem ter beschikking van

1) vgt. Dan. 7 : 15 v.v.; 8 : 13; 9; le s. 6' : 11; Jerem. 32 : 16-44; Mauh.
13 : 17; Luc. 10 : 24; Joh. 8 : 56.

2 ) Vgl. N.G.B. Art. 17.
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ionze Zaligmaker gestelid, opdat Hij, de Enige en Grote
Ambtsdrager der gemeente, Zich door Zijn Geest en Woord
Zijn Kerk zou vergaderen uit alle geslacht en taal en natie!

Dat wonder .der verlossing is een verborgenheid, waarin
de engelen al maar door begeren in te blikken; zoals het
trouwe knechten betaamt, ,doorzicht te verkrijgen in de
,,oeconomie", in .de heilsorde, welke God voor Zijn kinderen
bestemd heeft! 1)

Oproep tot een wondel in heiligmaking, in het uitzicht der
hoop op Christus. 1 : 13-25.

1 : 13 Welnu, als digit alles zó staat, als ge door de Here Jezus
van zulk een schone en rijke izaligheid, erfgenamen zijt, als
,dus .de loopbaan, welke voor u ligt, naar dat alles-overwel-
digende .einddoel zich richt — hoe kunt ge u .dan aanstellen
als kampioenen, die hun lange overkleed niet zouden opge-
bonden hebben met hun. ,gordels, zodat het hun voor .de
voeten zou slepen, hun het lopen belettend, hen doende
struikelen? U zoudt idat toch wel heel 'dwaas vinden, niet-
waar? Schort de lendenen van uw verstand op! Laten toch
.geen ongeloofsoverwegingen, geen .wereldgezinde gedachten
als een lang kleed zijn, dat uw voeten op de weg des levens
.doet struikelen. Weest nuchter, en laat uw geloofsblik niet
benevelen door al die schijnbare tegenstrijdigheid, als zou
uw levensweg, die u door de druk van allerlei beproeving
voert, een weerspreken zijn van uw ;geloof. Klaar en vast,
twijfelloos en met uw ;ganse 'hart moet gij leven uit de
hoop, 'dat .de genade, u in Christus bewezen, straks — wan-
neer Hij Zich openbaart in Zijn voleinde Middelaarsglorie
—in haar voile rijkdom u ,geschonken wordt!

14 Maar dan .moet het ook .openbiar zijn, dat .gij in het
leven der wereld om u heen vreemdelingen zijt! Dan moet
die wereld zien, ,dat •gij kinderen zijt, gehoorzame kinderen,
kinderen, in wie de ;gehoorzaamheid-aan-de-HERE-alleen
vlees en .bloed is geworden! Dan moot ,ge er u zorgvuldig
voor hoeden, dat ,ge de stijl 'der wereld zoudt aannemen,
.zoals ,ge dat vroe,ger gedaan hebt, Coen ge nog de rechte
kennis van God niet hadt. Ge weet .dat nog wel, hoe ge

1) Vgl. Efeze 3 : 9, 10, en de paraphrase daarop van inijn hand.
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u toen, in ,schuldige dwaasheid, steldet ,onder de heer-
schappij van zondige be,geerten, en hoe uw hart trok naar
de zinnelijke ►genieting van het verdorven. mensenleven.
Van dat schema, die .gedaante, die ,openbaring van het hei-
dense leven imoet tge u volstrekt afkeren.

15 ,Dat spreekt toch wel van zelf! Dat vloeit toch voort
uit uw stand! Heeft niet Hij, Die de 'Heil* is, u geroepen
tot het kindschap van Hem? Maar dan moet ,gij u ook voe-
igen naar de norm van Zijn vlekkelo,ze heiligheid. Dan moet
ge in heel uw levenswandel er naar jagen, ,om dat keurmerk
van uw kindschap: de heiiigmaking, te 'openbaren. Uw
Vader in de hemelen is heilig — welnu, Zijn kinderen
moeten ,aan, diezelfde heiligheid te herkennen zijn.

16 Staat het zó niet 'geschreven in de Schriften? Is dat niet
,de brandende eis, met welke .de HERE in het Verbond tot
Zijn yolk kwam: „Zijt heilig, want Ik ben heilig !"— ? 1)

17 Nu, gij .staat in hetzelfde Verbond, onder dezelfde heer-
lijkheid, en met dezelfde verantwoordelijkheid. Gij roept
immers Hem ials Vader 'aan, Hem, van Wie ge wel weet,
dat Hij oordeelt 'zonder naar de persoon te zien. Van al Zijn
Bondskinderen toast Hij hun werk. Als dat werk onheilig
is, zich niet op Hem en Zijn eer richt, dan ,ontbrandt Zijn
toorn, onverschillig welk Bondskind Hij onder Zijn eritiek
trekt. Weest ,dan, voor e'en ding vuurbang: die hemelse
Vader ,smaadheid aan te doen. Wandelt zo teer, zo voorzich-

zci ,sehroomvallig, .dat ge daarin uw worstelen toont, Hem
welgevallig te zijn. Doet dat in de wetenschap, dat Zijn keur-
over-u uw ganse leven, ieder moment er van, beslaat, zolang
gij als vreemdelingen bier op aarde uw woonplaats hebt!

18	 En dat te meer, nu ,gij wel weet, tot hoe dure prijs gij
tot kinderen Gods aangenomen en losgekocht nit de
zondige, doelloze, onvruchtbare levenswandel, die in uw
voorgeslacht als het ware overgeerfd is. Want wat is die
prijs tot uw bevriiding nit het diensthuis der zonde? Deze
prijs wordt waarlijk niet gevormd door dingen, die ver-
gankelijk zijn, b.v. zilver, of zelfs ,goud.

19

	

	 '0 neen, God heeft tdaarvoor een prijs .willen vaststellen
en sehenken van oneindig-hogere waarde, een onvergelijke-

1) Zie kv. Levit. 19 : 2; vgl. 11 : 44; Ex. 19 : 6; Deut. 7 : 6.
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Hike prijs dus, door geen sehepsel te betalen: het kostbaar
blued van Christus! Ge .weet nu wel, hoe in Gods Oude
Kerk steeds weer Paaslammeren igeofferd werden, opdat het
blood 'zou vloeien, dat verzoening ,deed voor de zonden.
Welnu, zó heeft de Zone Gods Zich als een Lam ten slacht-
offer willen geven. En hoe is ,dit Lam ,onberispelijk en
onbesmet! Op dit volmaakt-heilige Lam viel niets aan te
merken: vrienden noch vijanden, engelen nosh duivelen,
satin noch God Zaf zouden iets gevonden kunnen hebben,
,dat Christus .strafbaar had kunnen maken!

20 U herinnert zich wel, dat elk Paaslam op de tiende der
maand Abib 1 ) gekozen en dan tot de veertiende bewaard
mo,est worden, en op die dag ,geslacht? 2 ) Maar met dit Lain
staat het nog veel rijker en heerlijker: ,dit is gekozen en
aangewezen van voor de schepping der ganse wereld! God
beat al de vervlogen eeuwen dit Lam bewaard, en in het
laatst dier tijden hier op aarde ,gesteld, bij ,de Merlwording
van Zijn Zoon! En dat heeft Hij gedaan ook om fiwentwil,
want deze zaligheid is mode voor de heidenen!

21 Hij is immers ook 11 gepredikt in het Evangelie! Ook
gij hebt uw amen gesproken op de beloften, .die in Christus
ja zijn. En dus zijt gij gelovigen geworden. Gij gelooft toch,
'dat God de Vader deze Reiland nit de ,doden heeft doen
.opstaan, en Hem met Middelaarsheerlijkheid bekleed heeft,
()Oat uw geloof en uw hoop op Hem alleen zouden staan.
Als God itoch die wondere macht heeft, nit de doden op te
wekken, en met ze• ,grote iglarie een mens te bekleden —
wat 'zoutlt ige dan nog vrezen voor u zelf, ook al voert
Zijn leiding u door duistere diepten?

22 Gij igelOOft, dus zijt igij der waarheid gehoorzaam ge-
warden, en, buigend voor ,de eis des Verbonds in het Woord
van uw God, hebt ,gij uw zielen gereinigd, en laat gij de
Heilige Geest in uw :harten werken, zodat gij ,elkander, als
leden van de broedersehap van Christus, oprecht, zonder
enige igeveinsdheid, liefhebt. Dat is de schone vrucht van
de lief de van Christus! 'Maar verstaat dan ook, welk een
+dagelijkse opdracht uw Heer in ide hemelen u daarmee

1) Na de ballingschap: Nisam; samenvallende met einde Maart, begin April.
2) V gl. Ex. 12 : 3-6.
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geeft: uw lief de moet zich voortdurend spannen tot al de
broeders, al wordt zij aan een 'sterke proef onderworpen, en
juist in de verdrukking moet ,gij ,elkaar in vurige lief de
vasthouden, uit een oprecht hart!

23 Daarin komt namelijk openbaar, dat gij wedergeboren
zijt, dat uw leven :opkomt en bloeit niet uit menselijk, ver-
gankelijk zaad, maar uit Goddelijk, onvergankelijk. En dat
nieuwe leven werkt de Geest in u door Zijn Woord,
dat niet ledig tot Hem terugkeert, maar duet al wat
Hem behaagt 1) : is dat Woord niet ,geladen met de krachten
des levens, welke nimmer aan ide vergankelijkheid onder-
hevig zijn?

	

24	 Zo getuigt immers de Schrift aangaande de heerlijkheid
van het Woord? Zegt Jesaja niet:

„Alle vlees is als gras
en al zijn heerlijkheid als een
bloem in het gras;
het ,gras verdort en de bloom valt af,

	

25	 maar het Woord des HEREN

blijft in der eeuwigheid...." — ? 2)
Welnu, dit is het Woord, dat u als Evangelic verkondigd

is, het instrument, waardoor de Geest het geloof en het
nieuwe leven in u werkt!

Vermaning, mn zich to openbaren als levende lidmaten van
Christus' huisgezin, d.i. Zijn Kerk. 2 : 1-10.

2 : 1 Ge voelt toch wel, hoe krachtig en dringend uw verlos-
sing door iChristus u vermaant tot een leven van nieuwe
‘..ehoorzaamheid?

Uw geboiorte uit onvergankelijk zaad moet onafschei-
delijk met zich brengen het breken met de zonden. Legt
toch dat kleed, !geweven uit ,de noosheid des harten, af,
optlat het u niet hindert in uw loop achter Christus! Want
,als .ge uit ,die boosheid leeft, ,dan is er bedrog in uw geest.
Dan duet ge u anders voor dart ,ge zijt. Dan wordt ge zo
,gemakkelijk afgunstig op ,die het beter hebben. Dan houdt

1) Jes. 55 : 11; vgl. Joh. 6 : 63; 12 : 48; Hebr. 4 : 12.
2) Jes. 40 : 6-8.
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ge uw tong niet in toom, en spreekt (ge kwaad van anderen.
Breekt toch met edit alles, zijt heilig!

2 Ge weet: een pas-geboren kindje kent eigenlijk maar
een drift: gevoed te worden met .de heerlijke moedermelk —
welnu, laat uw nieuwe geboorte hierin uitkomen, dat bij
u de hartstocht openbaar komt, gevoed te worden met de
onvergankelijke espijze van het •zuivere niet-met-dwaalleer-
vermengde Woord Gods, waardoor ide Geest u wederbaart,
.opdat er ,groei bij u zij tot zaligheid 1 ) , en gij in deze wereld
.moogt staan als 'mensen. Gods, tot alle goed werk toegerust!

3 Dat kan natuurlijk alleen, indien ,gij — gelijk de Schrift
zegt 2 ) — gesmaakt hebt, idat de HERE goedertieren is. Indien
ige dus Christus zijt ingelijfd, en al Zijn weldaden met een
,Telovig hart aanneemt!In

4 Het actieve geloof komt immers altijd tot nem! Is Hij
niet de Levende Steen, op welke Gods Kerk gebouwd is?
Trekken de ,gelovigen niet al de sappen van hun leven uit
Hem? Zeker, de mensen hebben deze Steen getoetst en afge-
keurd 3 ) , maar God heeft Hem verkoren, en Zijn kostbaar-
heid hoog igewaardeerd, door Hem tot zo hemelse heerlijk-
heid te verhogen.

5 Welnu, door uw komen tot Christus, in de gemeenschap
van uw ,gelool, waardoor ook igij levende stenen zijt, wordt
.gij ,gebouwd tot een geestelijk huis: de broederschap, het
ihuisgezin van Christus, hetwelk is Zijn Kerk! 4 ) En zo
igaat gij ook een heilige priesterschap vormen, die weer be-
kwaam is, het oorspronkelijk ambtsmandaat te vervullen:
Izich .zelf tot een levend idankoffer ,den HERE te offeren!
Want zo 'zijit gij 'der zalving van Christus ,deelaehtig, en kan
de 'offerande van uw persoon als heilig reukwerk zijn,
waarin God de ,geur van Christus' enige en volkomene offe-
rande herkent ; die ,ddirom look alleen Hem welbehagelijk is.

6 Ge weet wel, dat ik hier spreek in de taal der Schrift.
U kent toch, edat woord, dat de profeet Jesaja gesproken
heeft: 5)

1) Vgl. 1 : 5, 9, 10.
2) Ps. 34 : 9.
3) Vgl. Ps. 118 : 22.
4) Vgl. N.B.G. Art. 35, le zinsnede.
5) Jes. 28 : 16.
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„Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoek-
steen, en wie op hem zijn Igeloof bouwt, zal niet be-
schaamd uitkomen!" — ?

7 Wel, indien en zo lang (gij in Jezus Christus . gelooft,
geldt ii. dit kostbare Verbondswoord. Maar wie ongehoor-
zaam is, wie weigert to ,geloven — laat die beven voor de
.dreiging des Verbonds, want tdezelfde Schrift laat zo klaar
en scherp uitkomen, dat het ongeloof niet .alleen maar Gods
beloften krachteloos maakt, , doch ook Gods wraak over zich
haalt. Ik denk hier aan die woorden:

„De steen, idie ►de bouwlieden afgekeurd hadden, die
is ,geworden tot een hocks:teen, en een isteen ides aan-
stools, en een rots .der ergernis" 1) .

8 Dat ,geldt dus — versta het wel! — him, die zich tegen
(dem' Steen stoten, (doordat 'zij iongehoorzaam zijn aan de
roepstem tot geloof en bekering, welke 'zo lokkend en drin-
gend in het Woord des Evangelies doorklinkt. Zeker, zij
zijn er toe genet, de Vrijmachtige God passeerde hen in Zijn
,gunst, maar ,dat neemt hun verantwoordelijkheid niet weg:
,de schuld ligt in hun eigen ongelovigheid! 2)

9 Ulieden echter heeft ,de Here Christus Zich geheel en
al toegeeigend, en afgezonderd van alle andere volken en
vreemde igodsdiensten! 3 ) Gij zijt, door uw nieuwe geboorte,
ieen adellijk geslacht, Zijn merk en veldteken dragende, een
vorstelijke priesterschap, ieen heilige natie — uw staat is
immers, dat gij Gode ten eigendom ,zijt gekocht! En waartoe
,heeft de HERE u Di begenadigd? Opdat ,gij in belijdenis en
wandel predikers zoudt zijn der aanbiddelijke deugden van
Hem, Die u door Zijn levend, en ,daarom krachtdadig-
roepend Woord heeft •overgezet uit ,de duisternis van de
dienstbaarheid der zonde in het •stralende licht van Zijn
genade, dat tot bewondering dringt.

10 Vroeger toch gold het woord van Hosea ook ulieden:
„Lo-Ammi!" „Niet Mijn yolk!" maar nu ziet de HERE op
u neer, en spreekt over u: „Dit is Mijn yolk!" Vroeger klonk
het van de hemel ook over u: „Lo-Ruchama!" „Niet bege-

1) Ps. 118 : 22; Jes. 8 : 14; vgl. Rom. 9 : 32, 33.
2) Vgl. D.L. I, § 5; III/IV, § 9.
3) Vgl. N.G.B. Art. 34.
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nadigd!" — nu moogt ge delen in Zijn voile, grondeloze
ontferming! 1)

Aansporing tot een, actueel-godvruchtige levenswandel.
2 : 11-3 : 12.

2 : 11 Geliefden! wandeit dan toch in voile overeenstemming
met .de staat, waarin God u heeft geplaatst. Omdat ge Zijn
yolk zijt, 'omdat uw vaderland het betere, hemelse is, moet
ige in uw handel en wandel laten zien, idat ge hier op aarde
bijwoners en vreemdelingen zijt. 1k vermaan u dringend,
u te onthouden van alle zinnelijke lusten en zondige begeer-
ten, welke een strijd op leven en dood voeren tegen uw
kostbare ziel; ege hebt immers maar e'en leven eeuwig te
verliezen!

12 Daarom moet gij uw verkeer met en .onder de heidenen,
te midden van wie ,gij woont en leeft, onbevlekkelijk en
sehoon houden. Want ik weet wel, hoe zij u belasteren!
Dat ,daar een fluistercampagne onder hen is, in welke zij
u betichten, dat gij kwaaddoeners zijt, misdadigers, die ver-
dienen voor het gerecht gesleept te worden! 2 ) Maar laat
er nu 'zulk een rijke en heerlijke bloei van ,goede werken
bij u zijn, dat zij bij nadere bezinning daarover, God molten
aanbidden en prijzen, als Hij over hen komt met Zijn proef,
in Zijn genade towel als Zijn geriehten.

13 Ik wil het nu eens heel conoreet ,gaan zeggen: ge moet
u, uit liefde en ontzag voor Hem, Die uw Heer is, gewillig
en ootmoedig onderwerpen aan alle ordening in het men-
senleven, Welk levensverband het ook geldt.

Dat betreft natuurlijk allereerst ,de hoogste macht-
hebber in het Rijk: de keizer.

	

14	 Maar edat raakt voorts vanzelfsprekend ook zijn land-
voogden, door wie hij zijn igezag uitoefent. In dit overheids-

1) Vgl. Hosea 1 : 9, 12; 2 : 22.
2) De Apostel doelt hier op twee feiten waarschijnlijk: in de eerste plaats,

dat de Christenen, vanwege hun weigering tot keizer-aanbidding, als staats-
gevaarlijk beschouwd werden; en in de tweede plaats, dat men hen beschuldigde,
op grond van hun Avondmaalsviering („eten en drinken van het lichaam en
bloed van ChTistus"!), dat zij mensenvlees zouden eten, en op grond van hunt
belijdenis inzake de gemeenschap der heiligen, dat zij de zonde van bloedschande
zouden bedrijven.
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gezag loch gaat het er om, dat alle misdadigers hun. gerechte
,straf ,ontvangen, en ,de burgers, ,die lgoed leven, idie zieh ver-
dienstelijk maken voor de staat, publiek geeerd warden 1).

15 ZO wil ide HERE onze God, .dat gij wandelt, en ge kunt
dat weten, want dit openbaart Hij in Zijn Woord. Door zo
te leven, jagende naar het doen van het goede, legt gij de
rdwaze mensen, .die zo onverstandig en sehuldig, al laste-
rende, van u ,spreken, een muilband .aan, zodat hun de
mond wordt gestopt!

16 .Daartoe heeft Christus u ook vrijgemaakt van alle
dienst der zonde. En .gij zult die vrijheid niet houden voor
een vrijbrief, waardoor ge .als under een dekmantel allerlei
boosheid ongestraft zoudt kunnen bedrijven — maar
openbaren als ,dienstknechten van God, Hem volkomen toe-
geeigend, en in ,alles u igedragende naar de maatstaf van
Zijn heilige wil.

17 Zander uitzondering moet .ge alien eren, .aan wie ge
eer versehuldigd zijt. Blijft de broederschap van Christus
liefhebben: zijt ge niet elkanders leven, ,als van Zijn
lichaam? Leeft voortdurend in de vreze Gods, in alle situ-
aties, ,00k wanneer 't u zwaar zou vallen, en laat niet al, de
koning, aohter wie toch Goddelijke souvereiniteit staat, te
eren! 2)

18

	

	 En .wat ik van de politieke verhoudingen heb gezegd,
,geldt precies zo van de maatschappelijke.

Er zijn vele huisslaven ,onder u. Welnu, ook him leg
ik met nadruk de wil van God op, om hun heren met behoor-
lijke gehoorzaamheid, en fin eerbiedige vreze, onderdanig
te zijn. Dat is Zijn onvoorwaardelijke cis, brooders.
Ge moogt niet zeggen: nu ja, als het goede heren zijn, die
ons billijk behandelen, idan zal ik het doen! Neen, ook al
mochten zij streng zijn, en u onredelijk behandelen, zadat
ge ,een harde .dienst hebt, moet ge hun onderworpen zijn.

19	 Nooit blinkt immers Gods genade heerlijker in u uit,
,dan wanneer ge geduldig en stil allerlei moeiten,	 't

1) Petrus denkt hier aan de gewoonte in de staten der oudheid, om zulke
burgers te begiitigen met kransen, titels, of hen te •eren met inscripties (op de
zuilen van openbare gebouwen) en standbeelden.

2) Vgl. Spa. 24 : 21.
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bizonder lichamelijke mishandelingen, verdraagt, hoewel ge
die niet verdient, ,omdat ge in uw geweten rekening houdt
met de HERE en Zijn wil.

20 Want er zit waarlijk geen roem in, als gij stil en gedwee
oorvijgen of andere mishandelingen verdraagt, wanneer gij
u tegen uw heer misdraagt! Maar als hij toch eigenlijk niet
izoveel op u aan te merken heeft, en gij draagt zijn kwade
luimen en kwalijke behandeling dan .geduldig, neemt dan
imaar aan, dat ,dit welgevallig is ,bij God, en idat Hij dit naar
waarde schat!

21 Hiertoe heeft God u toch ook geroepen, ,als lidmaten
van Christus! ZO past het u, omdat Hij voor u geleden heeft.
Als er toch een onrechtvaardig gesiagen en geplaagd is, dan
is het uw Borg en Zaligmaker. En in Zijn geduldig en zuiver
lij den heeft Hij u een voorbeeld gegeven, ,dat ge met uw
duldend verdragen als het ware nasohrijven moet! Daarmee
heeft Hij u een levensspoor ,gegeven, waarin ook gij hebt te
wandelen.

22 Hoe was Zijn Leven hier op aarde pour en volmaakt:
niet de minste zonde heeft Hij ,gedaan, en in Zijn mond is
•geen bedrog aangetroffen 1 ) .

23 Hoe hebben ,de mensen Hem igescholden en gesmaad ...
maar 'Hij schold niet teru.g! Hoe heeft Hij moeten lijden,
maar Hij dreigde niet met weerwraak of vergelding —
integendeel, Hij stelde dat rustig en ,gewillig in de hand
van Zijn Vader, Die volkomen rechtvaardig oordeelt.

24 Hij is toch de Enige en Heerlijke 'Hogepriester, Die
Zich Zelf als het Offerdier, beladen met onze zonden, heeft
opgedragen op het hout des kruises, opdat Hij verteerd zou
worden in ,de vlammen van Gods gramschap 2 ) . En waartoe?
Opdat wij, der ,zonden afgestorven , zijnde, dus van haar
schuld en smut verlost, in gerechtigheid en heiligheid Gode
zonden leven! J a, doordat Hij Zich heeft laten ,geselen, en
nagelen .aan het kruis — en tdaarin striemde de Vader niet

1) Vgl. 2 Cor. 5 : 21; Jes. 53 : 9.
2) Vgl. de versregels van Guido Gezelle:

0 stemme van 't houtene Kruis
0 stem van het houtene Kruis

fk vraagde zo dikwijls, ik vraagde en ik bad,
en.... de antwoord is altijid: het Kruis.
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maar Zijn vlees, doch ook Zijn ziel! — zijt gij genezen:
Hij verloste u van het eeuwig verderf 1).

25 Want uw verlorenheid en ellende was zó igroot, dat ge
to vergelijken waart bij schapen, ,die volkomen de weg
kwijt en in het naehtdonker aan 't dwalen zijn. Maar nu
hebt ;gij u bekeerd tot Hem, Die de Goede en daarom de
Enige Herder is! Nu zijt ige de schapen Zijner kudde, die
'Hij wil weiden, en aan Wiens opzicht en lending ,ge u zonder
enige reserve kunt overgeven!

	

3 : 1	 En ditzelfde geldt ook u, vrouwen!
De Here .00ze God heeft Loch in het leven van de mens

ook deze ordening gesteld, dat de man het hoof d der vrouw
is. Deze gezagsordening zult ge niet met voeten treden,
maar uw eigen mannen zult ge behoorlijke onderdanigheid
betonen, en daarin zo ,godvruchtig wandelen, dat, indien
er ,onder uw echtgenoten zijn, ,die in ongelovigheid nog
niet aan het Woord ,des Heren zich gewonnen geven, dezen
door de godzalige levenshouding en vrome levensopen-
baring van hun vrouwen tot Christus en Zijn dienst ;getrok-
ken mogen worden — rzelfs al zou uw woordgetuigenis tot
nu toe ,geen vruehten hebben. ;gedragen.

2 Want daar gaat ,een prediking-zonder-woorden van uit,
als :gij rein en ,godvruchtig legit, in een stille schroom, een
vreze voor de zonde, een nauw leven naar de eisen van het
Evangelic. Laat idat zo isterk zijn, idat uw mannen idit mogen
;opmerken, en ,daardoor tot bezinning en iomkeer gebracht
.worden!

3 Zoekt .dus uw macht over hen niet in allerlei opsehik
en pronk, die slechts tot het uiterlijke behoort: in opzich-
tig haarviechten, in het ,omhangen van allerlei ,gouden sic-
raden, in het aantrekken van :geraffineerd-prikkelende kle-
ding.

4 Maar bekoort uw mannen door een inwendig ziele-
schoon, ,openbaring van een vriendelijke, vrome, beschei-
Ilene, stille ,geest Dat moet uw onverderfelijk .sieraad zijn —
een ,sieraad, hierom zo kostbaar, ;omdat God er ten zeerste
Zijn. welgevallen ,aan heeft.

1) Vgl. Jes. 53 : 5; Ps. 103 : 4.
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5 Zo hebben toch ,00k in ide ,crade tijden 'de heilige vrou-
wen zich gesierd, 'die in de ,gelovige vreze Gods haar hoop
igeheel op ide HERE ;gesteld hebben, en idus leefden in een
ootmoedige overgave en onderdanigheid aan haar eigen
mannen.

6 'Denkt ,maar aan het voorbeeld, .dat ,de Schrift u over-
;geleverd 'heeft van Sara, ,die in die schone zielehouding
Abraham tgehoorzaam is ,geweest, hem haar heer noemen-
de 1) .

Van hair moogt gij u ;geestelijke dochters noemen, als
gij Gods ► oede en welbehageiijke wil tracht te volbrengen,
'zonder u bang te laten maken door .allerlei bedreigingen,
'waarmee men u van uw .godvruchtige wandel zou trachten
of te brengen.

7	 Zo heb ik ook een woord ,aan u, mannen!
Gij ,moet bij uw vrouwen wonen met verstand! Daar

bedoel ik mee, flat ,ge steeds in het oog zult houden: uw
vrouw, ,die u gegeven is als „hulpe tegenover u", is in heel
haar wezen, naar liehaam en ziel, ide zwakkere; ge moet
dus voorzichtig met haar om,gaan, als met broos vaatwerk;
ge moet ,de echt-vrouwelijke .gevoeligheid en teerheid ont-
zien. 'Dan kunt ;ge haar niet plump en ruw als een slavin
behandelen. Zo ,geeft ge haar de eer en de hoogachting,
welke haar toekomen, omdat zij evenzeer als gij zelf erfge-
name is van ide genade ,des levens 2 ) . En idenkt er aan: als ge
idit niet doet, dan breekt ge uw gebedsweg tot .de Here op,
en 'zijt ge zelf ,00rzaak, flat Hij niet naar u horen kan, noch
u verhoren.

8 Ten slotte: weest alien e'en van zin, voelt en lijdt met
,elkaar mee, hebt elkander hartelijk lief als leden der ene
broedersehap van Christus, weest met idiepe en innerlijke
barmhartigheid bewogen over alle nood, en ellende onder
u, in nederigheid van gemoed.

9 De adeldom van uw kindschap Gods kome hierin open-
baar, 'dat ge niet — naar !de stiji 'der wereld — kwaad met
kwaad vergeldt, en schimp met schimp, maar overlaadt

1) Vgl. Gen. 18 : 12.
2) D.w.z.: de genade, die het leven tot inhoud theeft.
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,degenen, die u zo behandelen, met zegeningen. Daartoe zijt
!ge immers .geroepen, juist als kinderen Gods! 1) Wie Gods
izegen ,ontvangen wil, moet ook zelf zegenen. Zegent dus,
'opdat ige Gods zegen verkrijgen moogt tot uw onvergankelijk
,erfdeel.

	

10	 Want 'de Schrift zegt:
,,wie het leven wil liefhebben
en igoede ,dagen zien,
weerhoude ,zijn tong van het kwade,
en zijn lippen van hedrog te spreken .9.

	11	 hij wijke of vain het kwade
en doe het goede,
hij, zoeke ide vrede,
en jage ,die na,

	

12	 want ide ogen ides HEREN zijn op de rechtvaardigen,
en Zijn ,oren tot hun smeking,
maar het aangezichrt des HEREN is tegen hen,
,die het kwade doen" 2 ) .

Weest steeds tot verantwoording bereid, ziende op het voor-
beeld van Christus! 3 : 13-22.

3 : 13 Broeders! wie kan u toch wezenlijk kwaad aandoen,
schade berokkenen, als ngij zó wandelt, in godvrezende ijver
iom het igoede te ,doen, fdat ,de Here van u vraagt — gelijk ik
tot nog toe uiteengezet heb?

14 Al zoudt ;ge moeten lijden ter wille van de gerechtig-
iheid, ter wille van uw leven in heilige vreze Gods, toch zijt
ige zalig 3), want 'dan igeelt de HERE u ► enade en ere. En,
idaarom behoeft ge niet te vrezen voor de ,dreigingen der-
genen, idie u zouden willen vervolgen, omdat tgij heilig naar
Gods Woord wilt leven. Laat u diirdoor 'maar niet in de
war brengen.

15 Maar erkent uw Heiland :, .de Gezalfde des HEREN, in uw
harten als Beer, Die ,de bevoegdheid en ,de 'macht heeft over
,alle dingen.

En weest ,altijd bereid, u zelf te verantwoorden, wanneer

1) Vgl. Matth. 6 : 15.
2) Psalm 34 : 13-17.
3) Vgl. Matth. 5 : 10.
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daar mensen zijn, .die u menen rekenschap te moeten vragen
over .de hoop, idie in uw hasten is. Getuigt maar vrijmoedig,
maar ook in alle eerbied en zachtmoedigheid, in welke rijke
hoop ige voor Aft en voor het toekomende leven wandelt,
met zulk. een Heer als onze Zaligmaker is!

16 iDat kunt ,ge vrijuit doen, 'als ge imaar een .goede con-
scientie hebt, izodat niemand met reeht iets op uw levensstij1
en levensgedrag heeft aan te merken. Dan mogen er heel
wat kwade en lasterlijke .dingen van u .gezegd worden, waar-
in men u voorstelt als boosdoeners — maar dan juist komen
zij beschaamd te ,staan, .die ,allerlei .smetten u 'aanwrijven, en
uw goede wandel in Christus .smaden.

17 Het is toch veel nuttiger en heerlijker, dat gij goed
,doende al zulk onrecht en leed moet lijden — indien Gods
wil .dat zo over u beschikt heeft —, ,dan kwaad doende!

18	 Sterkt en bemaedigt u daartoe .aan het voorbeeld van
uw Heiland!

Dat is toch wel een sprekend voorbeeld: Christus wan-
delde immers hier op aarde als de volmaakt-Rechtvaardige
Mens — en toch is over Hem .een lijden uitgebroken, dat
,onvergelijkelijk is. Waarom? Omdat 'Hij 'als Middelaar wilde
lijden, voor de zonden van ,onrechtvaardigen. Omdat Hij
in 'die weg van de allerdiepste vernedering zondaars met God
-wilde verzoenen. Daarom is Hij, in Zijn imenselijke natuur,
de tijdelijke dood .gestorven, maar ook door de Geest Gods
weer levend gemaakt, toen Hij opstond uit de doden.

19 En idaarna is Hij ten hemel gevaren — broeders, welk
een rijke txoost! Dat heilsfeit van de hemelvaart was een

,ontzaglijke .daadprediking, waarin Christus aan .de geesten
.der .ongelovigen verkondigde, idat nu het uur der beslissing
Igeslagen was. Want in het idodenrijk zitten .die ,geesten als
het ware in voor-arrest, afwachtende het uur van het defini-
tieve vonnis. Maar ten hemel varende, steekt Christus de
bazuin des ,gerichts, en verkondigt hun, dat het oordeel
komt, en .dat de heerschappij Gods openbaar wordt.

20 J a, .die igeesten in .de gevangenis — ge moet idaarbij, als
een typerend voorbeeld, denken aan het ,geslacht van Noachs
tijdgenoten! Terwijl .deze vrome en rechtvaardige de ark
,aan het bouwen was, bleven zijn tijdgenoten ongelovig en
iongehoorzaam; ze hebben de spot .gedreven met .die fijne,
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dwaze :scheepsbouwer! En al die lange, lange jaren bleef
de lankmoedigheid Gods :afwachten. Meer !dan een eeuw
duurde !de ibouw van ide ark, meer !dan een eeuw gal de HERE
uitstel van Zijn ,00rdeel. Maar toen de ark voltooid was,
kwam het.... en van al die duizenden en duizenden zon-
daren bleven er slechts acht, slechts Mit behouden....

21 Het oord:eel kwam, in de zondvloed, die bruisende, al
maar wassende waterstroom, welke voor de ongelovige en
,onboetvaardige wereld gericht en :begrafenis betekende,
maar voor Noach en zijn !gezin genade en behoudenis.

En van die !zondvloed is de Doop, uw Doop, broeders,
het tegenbeeld, het !anti-type. Het water van deze vloed (ge
moet dat goed zien) was het beeld, de type. Maar het gait
!om de Doop eigenlijk: die is het tegenbeeld, de anti-type 1).
Welnu, !die Doop redt u, zaligt u! Hij predikt u en uw
ibegrafenis, in 'Christus' dood, en uw behoudenis, in Christus'
opstanding. Maar dan moet u de tad van die Doop recht-
Schriftuurlijk verstaan. Het ,gaat niet om )dat water op
.zich zeif: idat heeft hoogstens betekenis voor het reinigen
van !de vuilheid des liehaams. Neen,ige moet er het bloed
van Christus achter zien, Zijn !dood, die de dood van uw
dood, Zijn leven, dat het leven van uw leven is. Ge moet
met uw Doop ,gelovig werkzaam !zijn. Ge meet met het Evan-
gelic, dat u in Christus' idood en opstanding verkondigd
wordt, mee-weten, :dat in Christus Jezus !schuld is ver-
zoend, ide istraf ,gedragen, Ihet eeuwige leven aangebracht. Dat
leven is er, !door de opstanding van Jezus Christus, voor
ieder, die gelooft. Die is !gered! Die heeft !de vergeving der
zonden en bezit !de eeuwige zaligheid, welke in het Woord
is beloofd, en in de Doop betekend en verzegeid. Zo vermaant
en verplicht uw Doop u tot het bidden om zulk een goede
conscientie — om ,dat mee-weten met het Evangelic, !dat er
behoudenis is in het bloed des kruises!

22 Troost u .daaraan, in de wereld van Teed en lijden en
verdrukking, waarin gij geplaatst zijt. Want .de hemelvaart
is er geweest.

1) Als b.v. een jongeman het beeld van zijn verloofde bij zich draagt, zal
niemand zeggen: die foto is het eigenlijke! want het gaat om het „tegenbeeld",
om het meisje, de levende verschijning zelf!
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En die is 66n prediking, dat uw Heer en Heiland nu
verhoogd is aan de reehterhand Gods! Alle machten en
tyrannen zijn Hem onderworpen, en de engelen dienen
Hem igewillig in ide oefening van Zijn Vorstelijke mach; u
ter zaligheid. Wat kan u scheiden van de lief de Gods, in
deze Christus? De Doop behoudt u!

Opwekking tot het met vreze en beven uitwerken van de
zaligheid. 4 : 1-11.

4 : 1 Broeders, met al de aandrang van mijn hart vermaan
ik u, u 'zelf te wapenen met dezelfde gedachte, die ook uw
Heiland heeft ,gehad, toen Hij in Zijn menselijke natuur,
aan Zijn vlees dus, geleden heeft, namelijk, ,dat wie in het
vlees geleden heeft, onttrokken is ,aan de zonde.... tot
rust igebracht is van de zonde. Ge moet ,dus idit ,denken: toen
Christus in ,dat bewogen jaar onzes Heren onder Pontius
Pilatus heeft geleden en islgestorven, beladen met de zonden
van Zijn yolk — toen stierf ik, toen Teed ik in het vlees,
toen werd ik tot rust ,gebracht van ide zonde.

2 'Maar 'dat wil ,dan ook izeggen, ,dat igij in ,de tijd, die Gods
igenade u nog ,g,unt in uw leven-pier-op-aarde, igelovig en in
lust tot bekering de zonde en al haar begeerlijkheid moet
loslaten, naar de wil van God over u, en ,die is toch de
enige regel voor heel uw leven!

3 1k ,zou ,zo zeggen: er is nu toch .waarlijk tijd genoeg
voorbijgegaan, ,dat gij ,geleefd hebt zoals ide heidenen dat
willen en goedvinden! Ge weet dat wel (want ge hebt u
zelf vroeger ook in al dat zonde-genot uitgeleefd!) : dat was
66n. ,dienst van het vlees, in allerlei losbandigheid en nit-
spatting van zingenot, igezuip en ,gebras op de feesten van
uw „vakgraepen" 1 ) , waarop de talgoden werden gediend.
Ontucht, met een vroom kleed gecamoufleerd!

4 0, .de heidenen van rondom begrijpen niets van uw
totaal-veranderde levensstijl. Het bevreemdt hen, ldiat gij u
niet .meer met 'hen ,stort in ,dezelfde maaistroom van Rieder-
lijkheid. Daarom laait ide vijandschap op, en de hoon, en de

1) Ook in die dagen waren er gilden, sociale organisaties, waarvan patroons en
arbeiders lid moesten zijn!
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la,ster — ik weet het wel. Het is een kwestie voor u van
Leven en dood.

5 Maar weet: die heidenen zullen van ,dat alles reken-
'schap moeten afleggen in het ;gericht: Hij, Die eens de
hemelen en ,de aarde bewegen zal, maakt Zich reeds gereed,
eom zitting teihouden voor het laatste, definitief-beslissende
oordeel, ,dat over de levenden en de ,doden gaat. Alle tijden
en alle :geslachten .worden door Hem beheerst, en iaan Zijn
keur sgemeten.

6 Zegt dus tegen heel 'dat goddeloze leven om heen
neen. Want ede Here Christus oordeelt naar het gepredikte
Evangelie. Dat is ook verkondigd ram uw broeders en zus-
ters, ,die reeds door de dood zijn weggenomen. En de heils-
werking van dat Evangelic is niet 'beperkt tot het leven —
zij :gaat ,door na ide .dood. Naar ide mens, zoals zij hier op
aarde hebben ,geleeld, in hun lichamelijke bestaanswijze,
.worden zij, precies ,als de heidenen, Igeoordeeld — maar
het Evangelie, indien zij idit gelovig hebben aangenomen
althans, heeft een kracht, dat zij in hun geestelijke
bestaanswijze, volgens Gods beschikking, leven: Christus
Iheeft 'hen immers tot rust :gebracht van de zonde!

7 Houd't u dus volkomen vrij van dat goddeloze levens-
gedoe der heidenen. Het einde alter ,dingen is immers nabij
gekomen: ,onze Heer stuwt .alle ,dingen heen naar .dat laatste
gericht. Weest idan bezonnen, last uw hart niet benevelen
en in verwarring brengen door de 'schijn der dingen, ziet
► och heel {Tat moeilijke leven van u met de nuchtere, prac-
tische blik van het geloof, en blijft waakzaam beoefenen het
verkeer des gebeds.

8 •Daarom vermaan ik u voor alle Bingen, :dat :gij in deze
tot-het-oordeel-rijp-wordende-wereld staat al's een vastaan-
eengesloten keurbende van Christus; ge moet ,daartoe elkan-
der ,bestendig blijven liefhebben, en niet elkanders fouten
en .gebreken openlijk gaan uitmeten, want als ge elkander
liefhebt, ,dan bedekt ge juist al die zonden.

9 Die liefde kome 'GA uit in het verlenen van gastvrijheid
aan ‘de broeders, die al rondreizende het Evangelic prediken,
of die ,om huns geloofs wil moeten rondzwerven. Doet dat
zonder morren, en stelt uw huizen in hulpvaardige liefde
open.
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10 leder van u heeft genadegaven ontvangen, de een deze,
ide 'antler ,die. Welnu, dient elkander met die gaven, en
vergeet niet, ,dat het gaven van Gods ondersoheidene, veel-
kleurige ,gunst izijn, en ,dat ,ge daarom rentmeesters over die
,gaven zijt, ,die rekensehap moeten afleggen van hun beheer
aan de HERE.

11 Laat, indien iemand uwer als verkondiger of getuige
van het Evangelie ,optreedit, uw spreken onderworpen zijn
aan. het Woord Gods: niet uw eigen inzichten en meningen
moet ge de mensen opdri'ngen, neen, uw spreken moat door-
geven zijn van het geopenbaarde Woord ides HEREN.

En laat, indien iemand uwer ide anderen dient, met
allerlei ,stoffelijke of ,geestelijke hulp, dat ,geschieden niet
in eigen kracht, 'maar in de kracht God's.

Stelt dat alles in idienst van dat ene levensdoel, hetwelk
gij moet najagen: idat in alles Gads Naam geeerd en ge-
prezen worde, in de heiliging door Jezus Christus. Hem
koala immers de heerlijkheid toe en de kracht, in alle
eeuwigheid! Amen.

Bemoediging voor wie lijden om Christus' wil. 4 : 12-19.

4 : 12 Geliefden! ziet er toeh , niet vreemd van op, dat er zulk
ieen vuurgloed van ,smaad en vijandsehap, van laster en
vervolging over u komt. Dat is niet lets ,onnatuurlijks! Daar
ligt juist genade en ere in, want God neemt daarmee de
proef op uw geloof: Hij wil Zichzelf daarin verheerlijken.

13 Ge moet u integendeel verheugen naarmate ,gij deel-
genoten zijt van het lijden van ,Christus: wat u immers aan-
gedaan word; rekent '.Hij Zichzelf ,aangedaan 1 ) . Ms ge dat
idoet, moogt ige u ,00k met grote vreugde verblijden in wat
Hij eeuwig openbaren zal 'aan Zijn heerlijkheid.

14 Want indien !ge al ,die smaad verduren moet omdat gij
!gelovig ,de Naam van Christus, ,als Zaligmaker en Koning,
belijdt, dan zijt ,gij zalig, en noemt God u ,gelukkig 2 ). En
,daarin zal ,openbaar komen, dat ,de Geest ider heerlijkheid,
Gods Heilige Geest duurzaam op u rust 3).

1) Vgl. Matth. 25 : 34-45; Coloss. 1 : 24.
2) Vgl. Matth. 5 : 3 v.v.
3) Vgl. Jes. 11: 2; Joh. 1 : 32, 33.

75



I Petrus 4 : 15—

15 1) Maar .dan moet uw wandel ook zó zijn, ,dat uw vijanden
geen rechtmatige reden hebben, om u te smaden en te ver-
volgen. Dan moet .ge niet behoeven te lijden als moordenaar,
of .dief, of boasdoener, of als iemand, die zich met de zaken
van een ander bemoeit.

16 Komt echter al zulk lijden over u louter omdat ge
Christen zijt, beschouwt het .dan maar als een bizonder

,genadebetoon Gads; schaamt u daaraver niet, als over iets,
.dat oneervol is, maar verheerlijkt uw God en Vader er over.

17 Want izeker, ide oordelen Gods zijn komende over de
'wereld, en ,dus ook over Zijn Kerk, die niet van, maar wel in
de wereld is. 'Maar wat ii, als gelovigen, wedervaart, is niet
te vergelijken met wat Zijn vijanden, de ongelovigen, die
Zijn. Evangelie .ongehoorzaam zijn, een:s zullen moeten
ondervinden. Dat gijlieden het begin van Gods oordeel
iondervinden moet, is toch een gunstbewijs Gods: gij zijt
van de .straf voor eeuwig ontheven. Maar over die ongehoor-
zamen barst het voile, zware gericht, met al zijn weeen,
los. En wart ,dat einde voor hen betekent, wie kan ,dat zeggen?
Het is onuitsprekelijk!

18 Immers, indien ide rechtvaardige slechts door de weg
van velerlei moeiten en pla:gen en kastijdingen heen tot de
theerlijkheid komt, waar zal ide mens, die God niet vreest,
idle Zijn wetten iovertreedt, versohijnen? Het vreselijk lot
van ide goddeloze 'zondaar is niet uit te beelden: klank en
woord, lijn en kleur .schieten te kort....

19 Er is idus maar een conclusie te trekken: wanneer daar
.onder u zijn, die — naar de wijze wil des HEREN - ze)
imoeten lijden, ,om Christus' Naam.... dat zij .dan toch
volhouden met het goede te ,doen, en zich vertrouwend
iovergeven Jam Hem, Die niet alleen de almachtige God is,
in Wiens hand alle schepselen zó zijn, dat ze zich tegen
Zijn wil in niet kunnen roeren of bewegen, maar ook de
getrouwe Vader, Die ook ide beproeving doet meewerken
ten igoede.

1) De woordcn, die vs 14 in de Statenvertaling nog heeft, worden in de Nieuwe
Vertaling N.B.G. weggelaten, als zeer waarschijnlijk niet behorende in de oor-
spronkelijke tekst.
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De ouderlingen vermaand tot een godzalige ambtsvervulling.
5 : 1-4.

5 : 1 Voor ,de :broeders ,opzieners, die :under u :dienen mo,gen,
heb ik ook een apart woord. 1k schrijf u dat niet in hoog-
heid, maar ik igeloof .wel, ,daartoe het reeht to hebben, waar
ik toch een mede-opziener ben — mêer nog, waar ik ook
.een ooggetuige ben van Christus' Wen, en deel heb aan
ide heerlijkheid, :die in de toeko:mst Igeopenbaard zal wor-
den.

2 Dit wil ik u :dan op het hart binden: gij moot de kudde
Gods, over welke ,gij, gesteld zijt, met waarlijk-herderlijke
zorg weiden, en .daartoe bedenken, dat ;ge tot deze verant-
woordelijke arbeid geroepen zijt. Dan 'doet .ge het niet
,omdat het een noodwendige taak is, waar uw hart buiten
kan. staan, :maar het is u een opdracht, die ge met al de
liefde en toewij ding uwer ziel vervult. Dan doet ge het niet
nit onheilige tzucht om :aardse, vergankelijke winst to maken,
maar uit ,de 'zuivere, belangeloze drang van uw gemoed.

3 Dan doet ,ge het niet om ,de baas to spelen over de gemeen-
ten :as een erfdeel aan uw zorg toevertrouwd, maar als voor-
beelden ider kudde u iopenbarende, handel en wandel.

4 Als idan. Christus, Die haar Opperherder is, en u tot
,onderherders heeft :aangesteld, verschijnt, izal een godzalige
ambtsbediening ;gekroond worden, zoals 'overwinnaars in
ide sportwereld een amarantenkrans 1) ontvangen: ,ge zult
uit Zijn hand :de ,onverwelkelijke krans der heerlijkheid
:omgehangen krijgen!

Een kort vermaan aan de jongeren. 5 : 5a.

5 : 5a	 Gij, jongeren, voor wie ,de verzoeking grout is, u tegen
het gezag	 verzetten, .dwingt uw geest tot gadvruchtige
onderwerping aan de ouderen.

En nu een slotwoord aan alien! 5 : 5b-11.

5 : 5b	 Bin& u alien ten behoeve van elkander het dienst-

1) Amaranten- of immortellenkrans — een krans, welks bladeren een levensduur
hadden.
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kleed van de nederigheid voor, opdat niet ide een in hoog-
moed sta tegenover de ander — getuigt de Schrift niet:

„God wederstaat de hoogmoedigen,
maar ide nederigen igeeft Hij ,genade" —? 1)

6 Vernedert u dan. .onder de machtige hand Gods, beden-
kend, ,dat al die ,druk en benauwing door Zijn beschikking
u treft. Als ge dat doet, zal Hij oak alleen op-de-daartoe-van-
Hem-bepaalde tijd u kunnen verhogen.

7 En doet dit dan, al uw zorg en angst en verdriet als
iop Zijn schouders afwentelende, wetend, flat Hij met al de
tere en liefdevolle zorg van Zijn hart u omringt en draagt.

8 Beschouwt .zo, nuchter, met een onbeneveid oordeel, het
Leven, en waakt, zonder e'en moment in te slapen. Vergeet
nimmer, ,dat uw tegenpartij de duivel is, die als een brie-
,sende leeuw over ,de weideplaatsen der kudde rondsluipt,
zoekende, wie hij zich ten prooi kan kiezen, in zijn ver-
slindingslust.

	

9	 Wederstaat hem als kampveehter Gods, vast staande
in het .geloof, en wetende, dat gij niet .alleen zoveel lijden
te verduren hebt, maar dat dit een deel is van het algemene
lijden, ,dat over heel ide broederschap van Christus in de
•wereld komt, en door ,alle gelovigen volbracht wordt.

10 Weest door 'dirt alles niet ontsteld, want gij moogt ge-
lovig vasthouden, idat uw God, Wiens ,genade zo rijk en
,alles-omvattend is, u zal toebereiden tot de volmaaktheid,
u zal vaststellen, zodat ige niet wankelt, u zal versterken uit
de bran van Zijn oneindige kracht, u zal funderen op de
rots van Zijn .gunst en Zijn trouw. Hij toch heeft ons geroe-
pen in Christus Jezus tot Zijn eeuwige heerlijkheid. En in
,dat ,stralende licht duurt het lijden, dat ige hier ,doormaken
moet, slechts een korte

	

11	 Lae ons dan Hem aanbidden: Hem zij de heerlijkheid
en ,de kracht, in ,alle eeuwigheid! Amen.

Slot van dit schrijven. 5 : 12-14.

5 : 12
	

Ik heb u maar in het kort igeschreven, broeders. Maar
ik laat u deze brief brengen door Silvanus, die ge wel kent.

1) Spr. 3 : 34.
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-5 : 14

En deze zo ,getrouwe broeder mag ik 't wel overlaten, om
mondeling ,allerlei aan mijn schrijven toe te voegen.

Wat ik u schreef, strekt tot uw bemoediging.
En idaarom eindig ik, met u nogmaals te betuigen, dat

dit nu de waarachtige .genade van God is, in welke igij moet
vaststaan: uw lijdert om der gerechtigheid wil is niet jets
vreemds, maar overkomt u tot uw eeuwig heil!

13 U groet uw zusterkerk te Rome — ide stad, die wel
waarlijk „Babylon" mag heten, want wat de hitte der ver-
drukking is, weten wij daar ook.... Speciaal de groeten

14a van mijn igeestelijke zoon Marcus. Groet elkander met de
kus der (hartelijke en heilige lief de.

14b	 Vrede aan u alien, ,die in Christus zijt!
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TER INLEIDING.

Onze Statenvertalers zijn de Inhoudsopgave boven dit Bijbelboek aldus
begonnen: 1)

„Hoewel eertijds aan de schrijver en het gezag van deze brief door enigen
is getwijfeld, gelijk te zien is Euseb. Hist. boek 3, hfdst. 22; nochtans,
alzo het opschrift de naam van Simon Petrus draagt, en de schrijver ver-
klaart hfdst. 1 vs 18, dat hij een geweest is van de drie discipelen van
CHRISTUS, die Zijn heerlijkheid op de berg hebben gezien, en voornamelijk
dat de leer in deze brief voorgesteld, met de voorgaande brief van Petrus,
en met de schriften der andere apostelen ten enenmale overeenkomt, zo
is er geen oorzaak om aan een van beide te twijfelen; en heeft de
Christelijke kerk deze brief ook voor een goddelijk geschrift erkend".

De hier genoemde kerkvader is Eusebius, en het geeiteerde boek is
„,Historic ecclesiastica", Geschiedenis der Kerk. Hieruit blijkt wel, dat
reeds in oude tijden enige twijfel bestond, of de Anostel Petrus wel de
schrijver is geweest, en of deze brief wel terecht Goddelijke autoriteit
werd toegekend.

En de vrijzinnig-critische Nieuwtestamentische theologie heeft die oude
bestrijding, z.g. wetensehappelijk gefundeerd, weer opgenomen en uit-
gebreid.

Wie daarover iets in populaire vorni lezen wil, bestudere de inleiding
in de Korte Verldaring met Nieuwe Vertaling, van de hand van Prof.
Dr S. Greydanus 2) . ak wil hier alleen het slot van zijn betoog overnemen:

„De ontkenning van Petrus als auteur van deze brief rust dus slechts
op eigen subjectieve meningen van wie zijn auteurschap verwerpen, welker
objectieve juistheid niet alleen eerst nog bewezen zou moeten worden,
maar ook reeds onwaarschijnlijk blijkt, of zelfs blijkt niet aanwezig te
zijn. Het zijn hier geen feiten, vaste gegevens, die nopen tot die ontken-
ning, maar opvattingen van zekere verschijnselen of gegevens in deze
brief, die beheerst worden door dogmatisehe vooroordelen, maar niet
natuutlijk, noch door de card der dingen geboden en noodzakelijk kun-

1) In de spelling van onze tijd overgezet.
2) Uitgave J. H. Kok N.V., Kampen, 1931.
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nen heten. Redelijke grond om deze auteur niet op zijn duidelijke ver-
klaring, 1 : 1,17, te geloven, maar hem, vlak in tegenspraak met zijn
eigen beweren, voor een leugenaar uit te maken, is er niet"1).

Over de vraag, wie de geadresseerden zijn, laat de Kanttekening der
Statenvertalers zich in dezelfde zin uit als bij Petrus' eerste brief.

We lezen loch in de Inhoudsopgave:
„De apostel Petrus sehrijft dan deze tweede brief aan dezelfde gelovige

verstrooide Joden, aan Welke hij de eerste geschreven had, gelijk blijkt
hfdst. 3, vs 1".

Dat de geadresseerden dezelfde zijn als zij, aan wie Petrus zijn vorige
schrijven richtte, geloof ik met hen, al wordt ook dit vandaag door som-
mige uitleggers betwist. Maar evenmin als bij de eerste brief, yak aan te
nemen, dat deze tweede aan Christenen uit de Joden geschreven is. Ook
hier zijn doorslaande argumenten aan te voeren, ,dat Petrus de gelovigen,
die in Klein-Azie verstrooid leef den, en nicest van heidense afkomst
waren, opnieuw een schrijven zendt 2).

En dat is ditmaal nodiger door de vijand van binnen dan door die van
buiten.

Want in dit volgend schrijven waarschuwt de Apostel — waarschijnlijk
nog vlak voor zijn gewelddadig sterven 3) — de gemeenten in Klein-Azie
in dringende en bewogen taal tegen de aware wolven, die in de schaaps-
kooi van Jezus Christus trachten in te sluipen. Dwaalleraars, die hij vaak
ook als spotters typeert, liggen op de loer, om de gelovigen van het enige
Evangelic der genade af te trekken.

Deze valse leraars verdraaien de waarheid Gods, door de profeten en
apostelen geopenbaard, tot een vrijbrief voor het bedrijven van allerlei
ongerechtigheid. Voorts loochenen zij de komst van Christus ten gerichte;
ze spotten met de verwachting der gemeente van die oordeelsdag en van

de wraak des HEREN over de goddelozen. En aldus drijven deze mensen
onder de Christelijke naam onchristelijke leer en leven.

In vlammend-scherpe bewoordingen maant Petrus de Kerk des Heren

aan, voor deze wolven op ;haar hoede te zijn, en hun goddeloze prediking
en gevaarlijke levensstijl radicaal af te wijzen.

De gedachtengang van deze brief wordt in de Statenvertaling aldus
weergegeven:

1) a.w. blz. 94 (overgezet in de spelling van deze tijd).
2) Vgl. Greydanus, a.w., blz. 95-97.
3) Vgl. 1: 14.
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„En deze brief bestaat voornamelijk in drie delen, naar het getal der
hfdst. In het eerste, na het opschrift en de groet, verhaalt hij de genade
en de geestelijke weldaden, die God hun gedaan had tot hun zaligheid,
en vermaant hen daarin meer en meer toe te nemen, en de ene Christelijke
deugd te willen voegen bij de andere, om daardoor van hun verkiezing
te meer verzekerd te worden; aanwijzende de oorzaak waarom hij deze
vermaning nogmaals doet, en idat zij dezelve behoren aan te nemen, dewijl
hij zelf CHRISTUS' heerlijkheid gezien heeft op de berg, en zijn leer ook
met de leer der (heilige en door Gods Geest gedreven profeten overeen-
kamt, hfdst. 1. In het tweede vermaant hij hen tot standvastigheid in de
Christelijke leer, die zij van de apostelen ontvangen hadden, om daarvan
niet verleid te worden door valse leraars, die alrede opstonden, en nog
meer opstaan zouden: aanwijzende het verderf, waarin zij zich zelf, en
degenen, die zich laten verleiden, zeker zullen voeren: en besehrijvende
hun doen en verkeerde wandel, opdat zij daaruit te beter gekend en
gemeden mochten warden, hfdst. 2. In het derde waarschuwt hij hen
voor de spotters en Epicuristen, die de toekomst van CHRISTUS ten oordeel
en de ondergang der wereld loochenen; tegen welke hij bewijst de zeker-
kheid van deze toekomst van CHRISTUS, en beschrijft hoedanig en hoe
verschrikkelijk de ondergang der wereld .zal wezen. Besluit eindelijk de
brief met het getuigenis van Paulus, met een ernstig verhaal van de voor-
naamste vermaningen, en met een lofzegging aan CHRISTUS, hfdst. 3”.
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Begroeting. 1 : 1, 2.

1 : 1 Opnieuw word ik, Simeon Petrus, gedropgen u een
brief te schrijven. Ge weet, dat ik een idienstknecht en
Apostel van Jezus Christus ben. Als ik u dus ,ga schrijven,
doe ik dit in mijn ambtelijke kwaliteit. Het is dringend-
nodig, u te schrijven; onze Here in de hemelen acht dat
noodzakelijk. Hij heeft u immers zo overweldigend beige-
nadigd: die heidenen waart, heeft Hij op precies dezelfde
manier bevoorreoht als ens, die Joden zijn. Aan beiden heeft
Hij hetzelfde kostbare igeloof ten 'dee' idoen vallen. Zich over
ens ontfermend, heeft Hij ens idoen deelhebben aan de
gerechtigheid, welke in Christus Jezus is, onze God en
Zaligmaker —de gerechtigheid, welke slechts door-te-gelo-
ven de onze wordt. En waar ,gij .dat geloof ideelachtig zijt,
wil ik u mijn ambtelijke zegen toebidden:

	

2	 Genade en vrede worde u vermenigvuldigd door de
kennis van God, en van Jezus, onze Here!

Jaagt, als begenadigden-in-Christus, naar een steeds-nauwer
godzalige wandel des V erbonds, daarin uw zaligheid uit-
werkende! 1 : 3-11.

1 :3 Zijn Goddelijke mogendheid immers heeft ons alle
.dingen ,geschonken, die nodig zijn tot het waarachtige leven,
,dat blijft in der ,ecuwigheid — het leven in .gelovige gods-
vrucht. Want wij kennen nu toch Hem, onze Here Jezus
Christus, Die ons in het Evangelic verkondigd is — meer
no,g, Die ons in en met .die pre diking van 'de enige blijde
boodschap ,geroepen heeft, uit de ellen& van onze duister-
nis tot de rijkdom van Zijn licht. En dat roepen was een
roepen met zijn Eigen heerlijkheid en macht: zelf zouden
wij ,aan die roepstem van het Evangelic ,geen gehoor hebben
gegeven, nmachteloos en verloren in ,schuld als we waren —
maar nu Hij ,de actie van Zijn rijke, almachtige genade op
.ons mite, kwam	 wonder tot stand.
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II Petrus 1 : 4—

4 Daardoor toch 'deed Hij ons erfgenamen worden van al
Zijn kostbare en tonvergelijkelijk-grote beloften van heil, die
gij in het tgeloof aanvaard hebt. En voor wie ,gelooft, wordt
de toezegging verwerkelijkt. Hij heeft die erfenis op uw
naam willen zetten, opdat igij door ,die rijke beloften des
Verbonds het iheilige en tonverderfelijke van de Goddelijke
natuur tdeelachtig zoudt worden. Het geloof immers weder-
baart de mens! 1) Uw ganse natuur wordt omgezet van een
zondige tot een heilige, en ;gij zijt ontvloden het verderf,
dat door de zondige begeerlijkheid in de wereid aanwezig
is, en heel het leven onder tde vioek legt.

5 Welnu, omdat ;gij ze• begenadigd zijt, motet gij van uw
kart heel uw persoon inzetten, om aan 'die ►grote igeschen-
ken Gods in .Christus al uw liver toe te brengen, opdat ge
in steeds-nauwer godvruchtige wandel moogt leven. Want
de HERE is begonnen met het werken van uw zaligheid,
idochigij motet met vreze en beve uw zaligheid tgaan uitwer-
ken 2 ) : tdat is !de wet van Zijn ig-u-nstverbond! Votegt tdaarom
bij uw ,geloof tde mannelijke kracht, tom vroom tegen de
zonde, de tduivel en zijn ,ganse rijk te tstrijden, en bij die
tdeugd tde kennis van lone Here Jezus Christus en Zijn
igenade, in voortdurende gemeenschap met Hem.

6 En in tdie kennis, ais vrucht daarvan, de matigheid,
waardoor ge u ,alleen door Gods igenade laat beheersen —
en wederom ,als vrucht dezer matigheid volharding, opdat
,ge onbezweken standlhoudt tegen alle igoddeloosheid in leer
of leven; en laat deze istandvastigheld u dringen tot een
waarlijk-godvruchtig leven.

7 Ja, topenbaart tdie igodzalige wandel in uw Mere liefde
tot de broederschap, en uw bewogen ontferming jegens
uw naasten, te midden van wie gij verkeert.

8 Want wanneer deze dingen bij u taanwezig zijn, en in
u overvloedig worden, door uw ingespannen en vlijtig na-
jagen ter van, laten zij u niet ledig of tonvruchtbaar in de
kennis van en in ide ►gemeenschapsoefening met onze Here
Jezus tChristus! Het is een wisselwerking: hoe meerige Hem
kent, hoe meer tge uw zaligheid ,gaat uitwerken — maar ook,

1) Vgl. Art. 24 N.G.B.
2) Vgl. Filipp. 2 : 12, 13.
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-1 : 12

hoe meer ,ge u toeiegt op de ibeoefening van de deugden
,des igeloofs, hoe meer ge Hem zult kennen.

9 Bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is kortziehtig,
wat feitelijk zeggen wil: blind. Zo iemand is als een bijzien-
de, die wel kan onderscheiden wat vlak voor zijn oog ligt,
maar niet wat verder verwijderd ligt. Zulk een bijziende
ziet wel de ,aardse dingen — die liggen immers op korte
of stand' —, maar niet de hemelse, welke verder verwijderd
zijn. Hoe arm zijn deze kortziehtigen, ,die de reiniging van
hun vroegere 'zonden vergeten zijn. Want !die reiniging was
er, toen zij , het-hun-gepredikte-Evangelie in het !geloof aan-
namen, en er amen op zeiden.

10 'Daarom, broeders, moet ;ge u des te meer beijveren, om
door uw ,steeds-nauwere godzaligc wandel vast te maken dat-
gene, waartoe God .de Here u in Zijn ;genade geroepen en
verkoren heat, n.l. Zijn kinderen te moigen zijn. Zijn belofte
over uw leven is: gij zijt 'Mijn kind! Uw roeping vastmaken
in !gains uw leven betekent: ik wil ,als Uw kind wandelen,
o, God! ik wil Uw verkiezende genade niet besehamen! En
,als ,ge zó uw zaligheid gaat uitwerken, dan gaat ge een
blijde en vaste gang, .ge struikelt niet ten eeuwige onder-
gang !

11 Want .dat is nu de wondere co-operatic, de samenwer-
king tussen God en Zijn yolk, in het Verbond: alzo, door
iaan uw ,geloof een nauwe, godvruohtige levenswandel toe te
voegen, wordt -ti toegevoegd ,de ingang in het eeuwig
Koninkrijk van onze Here, Die .ons zalig maakt, Jezus
Christus. In-godvrucht-leven betekent: .als koningen heer-
sen, met Hem!

Dit vermaan gefundeerd op de autoriteit van de profetische
Woord-openbaring. 1 : 12-21.

1 : 12 Gij zegt missehien: we weten idit alley wel! — ? Zeker,
daarvan ben ik overtuigd. Ik schrijf u nets nieuws. Heel de
waarheid van het Evangelie is u rinds lang verkondigd, en
uw eigendom geworden. U weet het zelfs grondig; ge zijt,
om zo te zeggen, in die igeloofskennis gefundeerd.

Maar juist omdat deze hoge roeping op u rust, uw
roeping en verkiezing vast te maken — lets wat de geweldige
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II Petrus 1 : 13—

tegenkrachten van het rijk der duisternis onketent	 li'gt
het in mijn voornemen, u ,daar blijvend aan te herinneren.

13 Want hierin rust een heilige ambtsplicht op mij — en
.dus zal ik, zolang mijn Heer mij tot Zijn .dienst nodig heeft,
hier op aarde, verkerende in de braze tent van mijn lichame-
lijk bestaan, niet ophouden, u uit een eventuele ► eestelijke
,dommel wakker te houden!

14 En idat .zal nog maar kort zijn: onze 'Here Jezus Christus
heeft het ,mij iduidelijk geopenbaard — reeds voor Zijn
hemelvaart, bij tde Zee van Tiberias 1). En nog onlangs heeft
,de Here 't mij ,opnieuw idoen weten 2 ) . Ik weet, dat ik de
tent van mijn lichaam spoedig zal moeten afleggen, en dat
nog wel op een snel-in-zijn-werkla,ande manier.... 3).

15 Maar ik zal mij beijveren, u zó te schrijven, tdat ,gij, ook
'al zou mijn Meester ,mij van mijn dienst hier beneden out-
slagen hebben, door ,de 'dood, toch telkens in staat gesteld
wordt, .de herinnering aan wact, ik u reeds zo, krachtig op 't
hart bond, te vernieuwen.

16 Want weet het ,goed: wij (zijn .peen fantasten, die kunstig-
verzonnen ,fabeltjes u op ,de mouw hebben gespeld, toen
wij u hebben verkondigd, ,dat ,onze Heer en Reiland weder-
komen zal in ,de voile triomf van Zijn Middelaarsmajesteit,
.om. het laatste oordeel te bedienen, en Zijn verloste Kerk
te cloen Idelen in Zijn heerlijkheid 4 ) : wij hebben immers
met eigen .ogen die majesteit gezien — overweidigend was
dat! om nooit te vergeten!

17 God ide Varier tech heeft Hem met ,die glorie bekleed,
toen over Hem, hoewel'Hij toen nog in .dienstkneehtsgestalte,
in slavenkleed wandelde, idie stem, idie Goddelijke, majes-
tueus-heerlijke stem weerklon.k:

„Deze is Mijn Zoon, Mijn geliefde, in Wie Ik Mijn
welbehagen heb".

1) Vgl. Joh. 21 : 18.
2) De bouw van de Griekse tekst in dit vers wijst er op, dat Petrus hier op

tweeerlei bekendmaking doelt: een, die ongetwijfeld doelt op de openbaring,
bewaard in Joh. 21, en een, die pas geschied is — hoe, weten wij niet.

3) De oorspronkelijke tekst wijst heen naar een plotseling, snel neerslaan
door de dood.

4) In tegenstelling b.v. met Calvijn en de Kanttekenaren, kiezen wij hier voor
de opvatting, dat niet Christus' eerste komst (gelijk zij menen), maar zijn tweede
bedoeld is. Dit in verband met de inhoud van heel de brief.
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18 Ge begrijpt wel, waarop ik ,doel: toen wij met onze
Meester op .de heilige berg waren, hebben ook wij persoon-
lijk deze stem gehoord . Er was verder niemand aanwezig
— die stem kwam uit de hemel, een stem van boven!

19 En aldus hebben wij het iproletische Woord to vaster!
Heel ide profetie der Schrift wees Hem, onze Here Christus,
'aan ,als, ,de moon van God, Die ,ons tot Verlosser ge.geven zou
worden. Dat is bevestigd door die verheerlijking op de berg.
Kan 't ,alles :solieder? Gij .doer er idus (goed aan, op dat
Woord ,der profetie acht te !geven. Want van nature leven
wij ,als in een ,duistere plants, een oord, waarover ,de zwarte
nacht gevallen is, en dan kunt ge niet verder, ;ge kunt de
weg niet vinden. Maar in ,die profetie heat God als het
ware ,een lantaarn ,ontstoken — en nu kunt ge al tastend
weer vooruit! ge kunt ,de weg zoeken, en ge vindt hem,
totdat de ,dageraad ,aanbreekt — en .daarmee gaat de mor-
genster 2) lichten in uw harten: 'ge kunt nu wandelen in
ide voile glans van uw geloofskennis.

20 En laat u nu niet in sde war brengen door die dwaal-
:geesten, over wie ik het aanstonds hebben zal: ge moet er
vooral van (overtuigd zijn, .dat !geen profetie ,der Schrift een
,eigenmaChtige uitleg,ging toelaat, want in zichzelf is het
mensenverstand verduisterd en dwaas, en zonder verlich-
ting des Geestes kan niemand het profetiseh Woord verstaan.

21 Immers, nooit heeft het menselijk willen uit zich zelf
e'en profetie kunnen opbrengen; ,altijd is over de heilige
.mensen, ,die het Woord ides HEREN moesten spreken, de
'Heilige Geest ;gekomen.: Die heeft hen gedreven tot het
,spreken van Gods openbaringswoord; ge hebt to,ch wat u
van Hem verkondigd is, in de Schriften!

Aangrijpende waarschuwing tegen de valse profetie, concreet
gemotiveerd met Gods oordeel daarover. 2 : 1-22.

(a. Het optreden van dwaalleraars aangekondigd. 2 : 1-3.

	

2 : 1	 De Schrift toch leert u, dat ,er (onder Israel niet slechts

1) Vgl. Matth. 17 : 1-9; Marc. 9 : 2-13; Luc. 9 : 28-36.
2) Deze gaat aan het aanbreken van de dag vooraf.
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ware, door ,de Geest Gods ,gedreven profeten zijn opgestaan,
.maar ook valse! Leugenprofeten idus! En zo zullen onder u
eveneens pseudo-leraars opstaan, mensen, die zich uitgeven
voor predikers van het Evangelie, maar .die de waarheid
Gods vervormen en uithollen, ,die bedriegelijk verderfelijke,
ketterse leringen zullen invoeren! Ontzettencl-goddeloze en
gevaarlijke mensen zijn, ,da.t, Ze 'zullen ihun tdwaalleer in-
voeren van bezijden, op slinkse manier. Want ze zullen
zich, voordoen als trouwe en gehoorzame ,dienaren van
Christus, 'ooze Heerser 1) ze zullen .00k belij den, dat zij in
Hem igeloven tals, Zaligmaker, en op ,die belijdenis zullen
zij .worden toegelaten tot ide ,gemeente, op wier naam de
ischone belofte ;genet is, idat ide Here hen gekocht heeft met
Zijn bloed. Maar ze zullen onze enige Heerser verloochenen,
want ,onder al hun roemen in Zijn ,genade zullen zij, een
goddeloos leven leiden, maar daardoor ook over zichzelf

,een schielijk oordeel brengen.
2 Neemt idit niet licht, :geliefden, want hun propagan-

distisehe kracht zal zo grout zijn, .dat zij velen zullen ver-
leiden, hun losbandig levensgedrag, vol uitspattingen, na
te volgen, onder dezelfde schijn van vroomheid. En ,dat zal
aanleiding zijn, dat .de weg 'der waarheid, het enige Evan-
gelie .der zaligheid, door .de buitenstaanders op een ver-
schrikkelijke manier zal gelasterd worden, alsof de leer van
Christus inderdaad een vrijbrief geven zou tot zulk een
leven in opstapeling van goddeloosheid.

3 Weet :ge, wat het motief is, dat hen drijven zal? Heb-
zucht, anders niet! Ze zullen u als koopwaar behandelen,
om maar hun vermogen te kunnen vergroten, opdat zij zich
in al hun vleselijke begeerlijkheden kunnen uitleven.

Maar het vonnis, idat God van ,de hemel over hen
.geveld heeft, ligt reeds van overlang op hen te waehten, en
bereidt zich voor, toe te slaan, en hun verderf sluimert niet:
onverwachts grijpt 't hen in zijn klauwen, en verplettert
hen!

1) In het oorspronkelijke staat hier „Despoot", dat in ons spraakgebruik een
ongunstige klank heeft gekregen, loch feitelijk alleen betekent, dat iemand vol-
strekt eigenaar is.
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b. Afschrikwekkencle voorbeelden van reeds ten uit.
voer gelegde vonnissen, die tegelijk vertroostend zijn.
2 : 4-9.

2 : 4 Neen, Gods ,00rdeel is niet werkeloos — troost u daar-
mee, als 'het u benauwt, dat die komende valse leraars zo'n
aanhang rond zich weten to verzamelen, dat het voor de
ware ,discipelen van Christus ,een ,eenzame en gevaarlijke
positie (gaat betekenen.

Want (en .daarmee ,geef ik u een eerste voorbeeld) denkt
maar eens aan ide engelen, die van God afgevallen zijn,
en boven Hem de zonde verkozen hebben, en haar slaven-
dienst: heeft God ze .gespaard, Zijn oordeel verzacht, Zijn
heilig recht verbogen? Geen sprake van! Hij heeft ze in
boeien der duisternis geslagen, geworpen in de afgrond 1).
Haar wachten zij in, het voor-arrest der eeuwen op het defi-
nitieve igericht, op ,de ioudejaarsdag ,der geschiedenis.

5 En (op ,een tweede voorbeeld vestig ik uw aandacht)
denkt ook eens aan de oude wereid, ,de wereld van de aan-
yang, op welke God, na Zijn .scheppingswerk, neerzag, en
zie, het 'was alles ;schoon en goed — hoe moest het Hem
iaan Zijn hart igaan, idat idit maaksel van Zijn handen zó
grondig en totaal door ide zonde van het ,menselijk geslacht
verdorven werd.

Heeft God haar .gespaard, of is Hij , iom Zijn heilig recht
heengelopen? Wederom: :geen kwestie van! Hij heeft over
die tgoddeloze wereid ,de watervloed van Zijn istraffend ge-
richt igebracht, en voor alien, die Hem vijandig bleven, Zijn
Woord verwerpende, is deze het massa-;graf geworden. Ja,
maar troost u: toch heeft God, in onderscheiding met de
engelen, ide mens begenadigd, want in Zijn verkiezende
genade heeft Hij Noach, de rechtva,ardige, die onvermoeid
Zijn ,gerechtigheid predikte, (gespaard, met de zeven leden
van .zijn. huisgezin: ,dezellde wateren, idle iaan de oude wereld
:begrafenisdienst ideden, betekenden voor hem en de zijnen
verlossing!

	

6	 1k wijs u nog op een 'der& voorbeeld, dat ids een foto is

1) Letterlijk staat er: in de Tartarus, de oordeels-verblijfplaats, waar de duive-
len bewaard warden tot de jongste dag, vgl. Luc. 8 : 31; Openb. 9 : 2, 11; 11 : 7;
17 : 8; 20 : 1, 3; 1 Petr. 3 : 19.
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van Gods rechtvaardige vonnissen: het ,ontzettende straf-
gericht over Sodom en Gomorra. .Ge weet toch wel, hoe God
idle ,steden van de :aardbodem heeft weggevaagd: Zijn hemel-
vuur deed idie schone plaatsen ials een strootje in .de vlam
,opteren, ze zijn, om zo te zeggen, ondersteboven gekeerd.
Een vreselijke voorproef van het eeuwig verderf! Is er een
zo .afschuw-wekkend voorbeeid voor hen, die al maar door
in :goddeloosheid zouden willen blijven Leven?

7 En zelfs te .midden van ,de brand van edit +gericht heeft
,God ,genade willen bewijzen! Denkt maar aan die eenzame
figuur van de rechtvaardige Lot. Hoe heeft hij igebukt gegaan
.onder ide bandeloze wandel-in-uitspattingen van die zedeloze
lieden, te midden van 'wle hij woonde — lieden, die zo
onbesdhaamd en !hemeltergend gespot hebben met alle wet-
ten Gods. ... 'die ide rechten des HEREN zo bruut en licht-
zinnig verkracht hebben. .. . 't heeft hem tot uitputtens
toe vermoeid.

8 'Hij, idie pdag ,aan idag .onder ideze lieden vertoeven moest,
hield zich niet alleen vrij van hun zonden, bewarende de
igeboden Gods, en idaarom een rechtvaardige zijnde, maar
zijn ,gelovige ziel .walgde van hun idierlijke, neen nag niet

,eens tdierlijke ongerechtigheden, die zijn gezicht opmerkte,
waarvan zijn igehoor hoorde. Het folterde zijn vrome hart, als
hij hun tegen alle wet indruisende leefwijze opmerken moest.

9 Maar troost u, want aan ,deze voorproeven hier op
,aarde van het zekere en 'onafwendbare strafgericht Gods
(de oude wereld — Sodom en Gomorra) ziet ge tech klaar,
,dat God, Die de Schutsheer der godvruchtigen is, dezen weet
te redden uit de verzoeking, in welke de boze hen voert. En
rdat, terwij1 de tonrechtvaardigen in langdurig voor-arrest
zitten, en ,als in een igevangenis bewaard worden, onder
straflijden, tot .de idag ides oordeels. Waarlijk, zij ontkomen
niet aan het ,gericht van het eeuwig verderf!

c. Ditzelfde oordeel treft ook de komende valse
leraars! 1) 2 : 10-22.

aa. Hun levensopenbaring. 2 : 10-17.

	

2 : 10
	

Onverbiddelijk en 'allermeest komt het ,gericht Gods

1) Hier treft ons de levende, aanschouwelijke tekening van de Apostel, ook
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over alien, !die in .zinnelijke idrif ten het vlees voigen, en
zich ,almaar door zelfs onnatuurlijke hartstocht laten
drijven, in brandende begeerte naar bezoedeling en onrein-
heid, spot-ten& met alle gezag van de HERE en van wat door
Zijn bestel met •autoriteit bekleed is, in vermetele haat en
{Trieste minachting. Hoe idrijven ,deze rampzalige mensen
schrikkelijk de zonde: niet alleen, 'flat ze slechts vragen,
wat hun zelf behagen en strelen kan, maar zij smaden en
lasteren ,00k ,alles wat heerlijk is: het geza,g Gods, mede
,gelijk Hij ,dat in onderseheidene levenskringen ,doet .dragen,
,onder ,de engelen en 'onder ide mensen, in ,de Kerk en in de
wereld. Niets ontzien zij, niets is veilig voor hun verdorven,
schampere smaad.

11 En idat, terwijl ,de engelen, ,die in kracht en vermogens
zoveel .meerder zijn ,dan zij, zich niet eens tegen zulke
grove zondaars veroorloven, bij ide Heilige en Rechtvaardige
Rechter, een dergelijk smadelijk oordeel in te brengen, als
iziej tegen alle gezagsdragers doen. Waarlijk, het is wel de
omgekeerde wereid!

12 Welk een tegenstelling met de engelen vormen deze
idwaalleraars! Hoe hoog 'ze ook van zichzelf opgeven, ze
'zijn te vergelijken met .de redeloze ,dieren, ,geboren met een
natuur, die er .op uit is, ,om te vangen en te verdelgen! 1)
Want zij lasteren, wait zij niet verstaan, niet slechts vanwege
hun onkunde, maar ook vanwege hun onwil. Maar juist
,omdat zij anderen in het verderf storten, bewerken zij ook
hun 6g-en ondergang: zij storten van ,de top van eer in
eeuwige verwoesting neer.

13 Ach, wat worden zij in hun verwachtingen bedrogen!
Met hun. ,ongerechtigheid &liken zij een herenleventje zich
te verschaffen — maar het loon van hun driest en goddeloos
leven is juist: dat eeuwig verderf!

Ontzettend is het wat zij .durven te bestaan. Zij idurven
,de idiepten van satan 2 ) wel aan: niet maar 's nachts, loch

uitkomende in het felt, ,dat hij niet in de toekomende tijd spreekt, zoals in
2 : 1-3, maar in de tegenwoordige.

1) Met prof. Greydanus in zijn Kommentaar (blz. 311/312) acht ik de actieve
vertaling logischer dan de passieve: „om gevangen en verdelgd te worden",
gekozen o.m. en door .de Statenvertaling en door de Nieuwe Vert. N.B.G.

2) Vgl. Openb. 2 : 24.
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ook overdag leven zij zich uit in hun zwelg- en braspartijen,
en tonen zich ,daarmee schandvlekken en smetten voor de
gemeente van Christus. Het is hun enkel om vleselijke ge-
nietingen to ,doen, 'die bedriegers! als zij met u, onder vrome
,schijn, zioh, schikken aan feestmaaltijden.

14 Let maar op hun ogen: ,daar igloeit een diep-onreine
beigeerte in naar vrouwen, die zich tot ontueht en overspel
willen lenen — en ,daarom kunnen zij niet ophouden met
'zondigen. Zij , loeren er op, ,onvaste zielen, die niet gefun-
deerd zijn in de waarheid Gods en in de vreze des HEREN,
eveneens tot ongerechtigheid to verleiden. Hun harten zijn
volleerd in en afgericht op ,hebzucht: wait zijn zij anders
dan kinderen ,der vervloeking?

15 Zij hebben ,de rechte weg, het spoor der godsvrucht,
naar het Evangelie, verlaten, en zijn het ,doolpad opgegaan
van die bij-uitstek-hebzuchtige, wiens figuur ons in de
Schriften igetekend wordt: Bileam, ,de zoon van Beor! 1)
Ge weet: voor hem was de ,dienst der profetie een kwestie
van .eigenbelang! Het liet hem volmaaktkoud, of hij het
Bondsvolk vloekte ,dan wel zegende, als hij maar verdiende
en rijk werd: het loon ,der ongerechtigheid dins had hij
lief! 2)

16 Welk een terechtwijzing igaf ide HERE hem voor zijn
,onbesohaamdheid: het 'stomme lastdier, zijn ezelin, op welke
hij reed, tsprak met mensenstem, en zo heeft God de dwaze
raadslagen van ideze profeet gebroken! 3)

17 Deze valse leraars beloven veel: zij zullen de dorst naar
igeluk wel 'ems, lessen! Maar ze zijn waterloze bronnen! nevel-
wolken, welke door een stormvlaag voortgedreven worden!
Voor hen is ,de idonkerste ,duisternis weggelegd.

bb. Hun invloed. 2 : 18, 19.

2 : 18 Och, wat kunnen zij het prachtig zeggen! Hoogdravende
woorden, ,schone taal — maar wat is het alles hot en inhouds-
loos. Ze Ldekken er hun vleselijke begeerten en hun bande-

1) De meeste handschriften lezen bier: „van Bosor", dat dan een plaats zou
aanduiden.

2) Vgl. Num. 22-24; Openb. 2 : 14.
3) Vgl. Num. 25; 31 : 16.
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loosheid mee. Maar door .dit ,alles betekenen zij een grote
verleiding voor die halven van hart, die niet ide besliste en
volstrekte breuk kennen met ,de wereld .der zonde, en toch
zich aangetrokken gevoelen tot het Evangelic der !gen'ade.
Hoe ,gemakkelijk worden dezen verstrikt in hun. vanggaren!

19 Muet u zich voorstellen: izelf zijn ze ,dienstknechten der
zonde, slaven van het verderf, en ,aan zulke halfslachtigen
spiegelen zij vrijheid vo .or: ,ge zijt verlost van de zonde,
!ge kunt er dus maar op los leven, ,da ft kan u niet meer
,scihaden! 1) Je moet maar durven, als je zelf tot-en-met een
slag bent. Want .dat is niet tegen te spreken: door wie men
.overmeesterd is, diens slaaf is men 2 ) .

cc. Han levenseinde. 2 : 20-22.

2 : 20 Dat is wel volkomen op ideze lieden toe te passen. Heb-
ben .deize mensen niet kennis gekregen aan het Evangelic?
En hebben zij niet Jezus Christus als ide Heer en Heiland
beleden? Wie ,dat duet, met igans zijn hart gelovende, en
,oprecht belijdende, is aan alle bezo'edclingen der van God
vervreemde en Hem vijandige wereld ontvloden. Raken zij
er loch weer in verstrikt, gelijk ,dat met ,dezen het igeval is,
26 ,dat zij er in bezwijken, en permanent in de boeien der
ongerechtigheid :gevangen zitten — nu, .dan is hun hun
laatste toestand erger geworden idan hun eerste.

21 Het zou immers hun beter en voordeliger geweest zijn,
,geen kennis verkregen te hebben van de weg der gerechtig-
heid en 'der ware ,godsvrucht, dan met 'die kennis of te
wijken van ►de heilige eisen van het Evangelic, dat door Gods
Igenade hun bekendgemaakt is — 'de eis tot ,geloof en be-
kering.

22 Rampzalige imensen: bun toch is overkomen wat een
►spreuk uit .de 'Schrift zegt (een ,spre-uk, ,die 'aan hen valkomen
bewaarheid wordt) :

„Fen bond, ,die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel"!')
Of (zoals ik het ook zou kunnen .zeggen) : een !gewas-

sen 'zeug, ,die zich weer gaat wentelen in de modderpoel!

1) Vgl. 1 Petr. 2 : 16; Gal. 5 : 13.
2) Vgl. Joh. 8 : 34.
3) Vgl. Spr. 26 : 11.
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Dringend vermaan tot een heilige wandel, gemotiveerd met
de zekere komst van de Dag des Heren, ondanks alle spot
daarmee. 3 : 1-18.

a. Gruwt van het spotten der verleidende dwaal-
geesten met de belofte van Christus' komst! 3 : 1-7.

3 : 1 Geliefden, edit is nu reeds de tweede brief, die ik aan u
schrijf. U be.grijpt web. wel, .dat ik dat doe, omdat mijn hart
vol is van lief de tot u en zorg voor uw heil? Het is er mij
alles aan igelegen, .dat uw harten niet vertroebeld en verduis-
terd worden door ,de schrikkelijke dwaalleer, waaraan ik
u herinnerde.

2 En idaarom tracht ik u steeds weer indaehtig te maken
aan wat te voren. ,gesproken is door ide heilige profeten, in
tegenstelling met .de valse profetie, Welke op u loert, en aan
wat uw apostelen, die rechtstreeks door uw 'lleer en Zalig-
maker geroepen zijn, u geboden hebben.

3 Dit vooral wil ik u op .de ziel binden, dat gij steeds
bedenken moet: wij leven in het laatst der ,dagen, en het
is, ons voorzegd, dat er .dan spotters zullen komen, die in
allerlei vieselijke begeerten wandelen, opkomend uit hun
verdorven hart — mensen, die onbesehaamd spotten zullen
met ,alles wat heilig is.

4 Weet u wel, wat zij al spottend zeggen? „Waar blijft ,de
belofte van Christus' komst?" En u ;gevoelt wel, wat zij

,daarmee bedoelen. Ze redeneren 0am: sedert onze vaderen
ontslapen zijn, blijft alles zo als het van het begin der
schepping of ,geweest is. Onze vaderen hebben ,de Here nog
,gekend, en het beloftewoord gehoord van Zijn wederkomst.
Maar 4die 'zijn in groten tgetale al heengegaan, de weg van
ialle vices — en wat blijkt er nu van ide vervulling dier
belofte? Practisch verandert het aanschijn ,der wereld niet,
reeds vanaf haar tot-stand-koming! Mooie 'belofte! Willen
jullie idaar ons missohien zoet mee houden?

5 Die spotters.... hoe verblinden ze zich zelf! Want ze
kOnden en moesten toch wel beter weten. Ze weten het
,opperbest, idat het sleds de schepping niet .alles gelijk
gebleven is met de hemelen en de aarde. Door het Woord
Gods immers was er aan .de wereld een bepaald bestand
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tgegeven: .de aarde bestand uit en door het water 1).
6 Maar toen heeft God (gelijk :deze spotters zeer wel

weten) in souvereine majesteit gesproken, en het water juist
was het instrument van Zijn toorn, 'die zich over de wereld
:ontlaadde: de wateren „van boven" verhonden zich met
de wateren „van beneden" 2), en een brullende watervloed
,overspoelde ide ,aarde, en deed die eerste wereld te gronde
.gaan, heel het bestand van hemelen en aarde Ont-zettend,
verwringend 1) .

7 Hoe kunnen toch :deze spotters zo onbeschaamd spreken
over :de onvervulde belofte van 's Heren wederkomst, alsof
die nooit ingelost zou worden? En idan nog wel met dit
voorbeeld voor ogen? Heeft God soms Zijn heilig Woord
niet (gesproken, ter aankondiging van Zijn gericht-door-
water? Welnu, ik zeg u — en ieder kan dat weten, want
Christus heeft het Zelf :geprofeteerd —, idat ide hemelen
en :de aarde, in het bestand, waarin zij thins bestaan, door
hetzelfde Woord van ,dezelide Almachtige God bewaard
worden tot Zijn ,gericht-daor-vuur, ,gelijk een schat wordt
opgelegd tot (de tijd, dat men hem nodig heeft! Hoe kan
men zó lichtzinnig spatten .... ! De oordeelsdag, in wake
vuur het instrument is .der ontlading van Gods toorn, komt,
even zeker .als :de watervloed gekomen is; en gelijk ideze het
massa-graf vormde voor de :onrechtvaardige en onbekeer-
lijke .wereld, zo zullen ook alle goddelozen, die Christus
verworpen hebben, in eeuwige ondergang omkomen.

b. Ziet de lankmoedigheid des Heren in de schijnbare
vertraging van Zijn Dag! 3 : 8-13.

3 : 8 Misschien denkt ge wel: mig :dat nu alles maar? Zulk
spotten? En: waarom vertoeft Christus te komen? Weet
,dan dit ene, en laat dat :geen verborgenheid voor u zijn,
igeliefden: bij de Here is een :dag als iduizend jaren, zijn
duizend jaren als een idag! 3) Meet Zijn werken niet of met

1) Het zou de moeite lonen, een Schriftgelovige, natuurkundige studie over
de verhoudingen voor en ni de zondvloed te funderen op deze verzen.

2) Vgl. Gen. 7 : 11; 8 : 2.
3) Vgl. Ps. 90 : 4.
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onze nietige maten: Hij staat toch radicaal boven onze tijds-
indeling!

9 Laat u toch niet beinvioeden door ide spot der godde-
loze misleiders, alsof er bij onze Heer sprake zou zijn van
talmen: Hij vertraagt de belofte niet, al denken sommigen
dit, maar Hij is lankmoedig, om uwentwil 1) . Juist ter wille
van u, ,geliefden, die in Zijn Kerk ingelijfd zijt, verdraagt
.God al ,die vijandsohap, spot en hoon der ongelovige en
onboetvaardige wereld nog (precies ale voor de zondvloed),
want in Zijn Raadsoverleg wil Hij niet, ,dat er enigen der-
genen, idie in het bock ,des levens staan, verloren gaan, maar
idat Allen, ,die ,de Vader ,aan de Zoon ,gegeven heeft, tot
bekering zullen komen. De wereld, ,die in de boze ligt,
bestaat dus slechts bij .de lankmoedigheid Gods ter wine van
Christus' Bruidskerk, die Hij tot volkomenheid wil brengen.

10 Neen, 'Hij talmt niet: komen zal ,de 'Dag ,des Heren, z6
:onverwachts als een {lief in het hoist van .de nacht uw huis
binnendringt. Ja, in een vuurgericht zal hij komen: met een
majestueuze ,donder zullen .de hemelen voorbijgaan, en in
al hun tegenwoordige verhoudingen verstoord worden 2 ) ;
.dat vuur 'zal ide elementen ,der wereld, de grondbestanddelen
van het heelal verteren in een ontzaglijke brand 3 ) ; en in
.dat belle licht zal ide garde, met al .de werken van de op
haar wonende mensheid, in de crisis van het eindgericht
igesteld worden.

11 Maar als dan zó de tegenwoordige wereld rota a1 ont-
bonden wordt, in ,dat vreeswekkende vuurgericht, clan klemt
uw roeping to meter, om zo actief te zijn ale het u maar
mogelijk is in een heilige wandel, waarin :gij u vrij houdt
van ,de zonde, in een kinderlijke en ootmoedige vreze van
de HERE!

12	 Heel uw leven moet vervuld worden van en beheerst
door 'die komst van de Dag Gods; in 'alles wat gij ,denkt en

1) Hier zijn twee moeilijkheden in de tekst: 1°. sommige handschriften lezen:
„ons", i.pl.v. „u"; 2°. de meeste tekstgetuigen hebben „over" (ons of u), enkele:
om (ons of u). Met prof. Greydanus (Komm., blz. 341) gevoel ik 't meest voor
de lezing: „om u", d.i. „om uwentwil". Deze keuze is van invloed op de
paraphrase.

2) Vgl. Matth. 24 : 29; Openb. 6 : 12-14.
3) Denk aan het huidige wetenschappelijke atcrom-onderzoek.
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doet en spreekt moet ,ge ze• leven, dat ge ,gereed zijt, Hem
elk ogenblik ten oordeel te zien verschijnen. Nogmaals, die
Dag betekent een catastrofale wereldbrand, en een versmel-
ting van al ,de elementen, door vuur van haven, en vuur van
beneden.

13 De verschrikking idaarin is echter voor wie geloven
volstrekt weggenomen, want wij hebben immers ide belofte,
dat er een totaal-vernieuwd heelal zal komen 1 ) , en daarom
verwachten wij een nieuwsoortige heme1 2) en een nieuw-
soortige iaarde 3 ) , waarin ;duurzame gerechtigheid woont, de
zonde en ,de zondaars zullen zijn -weggedaan, en de volkomen
heiligheid het sieraad zal wezen van ,de Bruid, idie zonder
vlek of rimpel 'aan de Vader zal worden voorgesteld 4 ) .

c. Wandelt onbesmet, u isolerend van de misleiders!
3 : 14-18.

3 : 14 Geliefden! voor het laatst bind ik het u ,dus op uw
hart: beijvert u, in ideze toekomstverwachting, die u in de
ziel .moet branden, onbevlekt 'len onbesmet te blijken voor
Hem, Die zó ten !gerichte komt, opdat ,gij in de crisis van
idat oordeel vrede ,moogt hebben, en niet door Zijn gerechte
straf verdeigd wordt.

15 En houdt ,de lankmoedigheid van ,onze Heer niet voor
vertraging, !gelijk idie spotters, maar voor zaligheid, want zij
raakt uw leven en uw Verbondsroeping van elke ,dag.

,Dat is per slot van rekening niet nets nieuws, waarmee
ik u aan boord kom: herinnert u maar, dat onze igeliefde
broeder en mede-apostel Paulus, aan wie de Geest zoveel
wijsheid gegeven heeft, u ook in precies-dezelfde geest ge-
,schreven heeft.

16 Dat ,doet hij toch in al zijn brieven: over .deze dingen
spreken? Hij wijst toch steeds centraal op de wederkomst
,des Heren, ter afsluiting van Zijn ,groots verlossingswerk?
Zeker, sommige dingen zijn voor de natuurlijke wens en
voor het verduisterd verstand zwaar am te verstaan — en

1) Vgl. Jes. 65 : 17; 66 : 22.
2) Vgl. Jes. 30 : 26; Zach. 14 : 6, 7.
3) Vgl. Openb. 21 : 1-22 : 5.
4) Vgl. Ps. 104 : 35; Ps. 93 : 5; Zach. 14 : 10; Openb. 22 : 15; Efeze 5 : 27.
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het is ,dan ook geen wonder, dat de mensen, die de rechte
kennis en het gelovige inzieht in ,de Waarheid missen, en
daarom niet gefundeerd zijn in het Evangelic, zulke waar-
heden ,gaan verdraaien — wat altij ,d geschiedt tot hun eigen

,ondergang —, evenals zij dat trouwens doen met de Schrif-
ten van het Oude Testament.

17 Maar ,dat weet gij, igelief den, alles wel: de profetie der
Schrift zegt het u 'aan van die Schriftvervalsing en die god-
deloze spot. Ge kunt er idus tegen igewapend zijn! Weest
op uw hoede! Deze misleiders loeren als moordenaars op
,de Kerk, en op een iegelijk lidmaat van haar, om alles te
verderven en te verwoesten door hun. bedriegerijen 1) —
laat u door hun dwaalleer en propaganda niet meeslepen,
want het is alles wetteloosheid en verlating van het Woord!
Wacht u ,er voor, .dat .gij zoudt uitvallen van uw eigen stand-
vastigheid!

18 Laat er ook geen stilstand bij u zijn, maar een gestadige
groei in de tgenade en in ,de kennis van onze Heer en
Zaligmaker, Jezus Christus: buiten Hem is er geen zalig-
heid!

En ,daarom besluit ik mijn brief aldus:
Hem is ,de heerlijkheid, en nu, en tot de ,dag der eeuwig-

heid!

1) Vgl. Art. 12 N.G.B., waar dit van de duivelen gezegd wordt.
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