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TER INLEIDING.

Philippi is een der eerste plaatsen in Europa geweest, waar de kerk
des Heeren werd geplant. Het verhaal daarvan vinden we in Hand. 16.
Het is welbekend. We behoeven slechts te herinneren aan de namen van
Lydia en den stokbewaarder.

Van het begin of aan heeft de gemeente te Philippi zich ten nauwste
aan den Apostel Paulus verbonden gevoeld. Hoewel haar financieele
kracht gering was, zond zij Paulus herhaalde malen geld voor zijn levens-
onderhoud, opdat hij maar al zijn tijd zou kunnen besteden aan de ver-
breiding van het Evangelie. Dat ook de Apostel van zijn kant den Philip-
penzen zeer genegen was, blijkt genoegzaam uit zijn zendbrief.

Philippi heet tegenwoordig Filibedjik, dat klein Filippi beteekent, ter
onderscheiding van Filippopolis, in het tegenwoordige Bulgarije gelegen.
Vroeger heette de stad Krenides, naar de vele bronnen, die er ontsprongen.
Dat waren niet alleen waterbronnen, maar ook goud- en zilverbronnen.
Groote hoeveelheden van deze edele metalen werden er uit de mijnen
opgedolven. Philippus van Macedonia, de vader van den beroemden
Alexander den Grooten, veroverde de stad in het jaar 356 v. Chr., her-
bouwde haar en noemde haar naar zichzelf. Ongeveer tweehonderd jaar
later kwam zij in het bezit der Romeinen. Talrijke kolonisten uit Rome,
meest oudgedienden van het leger, vestigden zich sindsdien in Philippi.
De stad verkreeg het Ius Italicum (letterlijk: Italiaansch Recht), dat den
burgers dezelfde rechten verleende als den Romeinschen burgers van
Italie, o.a. vrijdom van grondbelasting. Een en ander verklaart, waarom
zij zich in Hand. 16 : 21 Romeinen noemen. Veel Joden woonden er
niet. Zij hadden er niet eens een eigen synagoge, doch slechts een plaats
des gebeds buiten de stad.

Toen Paulus zijn brief aan de Philippenzen schreef, beyond hij zich
in Rome. Het was ongeveer een tiental jaren na de stichting der ge-
meente. Hij was toen een gevangene. Hij had zich op den keizer beroepen
en was daarom naar Rome gevoerd. Twee jaar lang verbleef hij daar in
een eigen gehuurde woning.

In Philipp. I doet de Apostel nadere mededeelingen over zijn gevangen-
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Schap. Hierbij doet zich een groote moeilijkheid voor. Paulus gaat er
van uit, dat de Philippenzen geheel op de hoogte zijn met alles, wat er
met hem sedert zijn aankomst te Rome is gebeurd. De moeilijkheid is nu,
dat wij daar niets van weten. Wij moeten het afleiden uit de toespelingen,
die hij er op maakt in zijn brief. Zoo b.v. in I : 12 v.: „En ik wil, dat gij
weet, broeders! dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering
van het Evangelie gekomen is; alzoo, dat mijn banden in Christus open-
baar geworden zijn in het gansche Rechthuis en aan alle anderen". De
vraag doet zich hier dadelijk voor: Wat is er met Paulus geschied?
Het kan van allerlei geweest zijn. Het is mogelijk, zooals in de paraphrase
wordt aangenomen, dat hij voor de keizerlijke rechtbank is verschenen
en een verhoor heeft ondergaan. Het is ook mogelijk, dat hij niet langer
in zijn woning mocht verblijf houden, maar in de gevangenis werd op-
gesloten. Er zijn nog wel andere mogelijkheden. We kunnen slechts
gissen. Het heeft wel iets van een film, waar een stuk tusschenuit is
geknipt. Het begin weten wij uit de Handelingen. Het vervolg vernemen
we in het eerste hoofdstuk van onzen brief. Wat daar tusschenin ligt,
is het weggeknipte stuk. Dat moeten we zelf invullen en om dat te doen,
moeten we er naar raden. Wat we hier invullen, moet natuurlijk naar
beide kanten passen. Eenerzijds moet het aansluiten bij het slot van
Handelingen, Paulus verbliff houdend in een eigen gehuurde woning, en
vrij om zooveel bezoek te ontvangen, als hij zelf verlangt. Anderzijds
moet het aansluiten bij zijn brief aan de Philippenzen, waarin de Apostel
zeker is, dat hij spoedig vrijgelaten zal worden en reeds reisplannen
maakt, en er toch tegelijk ernstig mee rekening houdt, dat hij misschien
weldra den marteldood zal sterven. De vraag is derhalve, wat moet bier
ingevuld worden? In de paraphrase wordt van de volgende veronderstel-
lingen uitgegaan:

I. Paulus heeft een verhoor voor de keizerlijke rechtbank ondergaan,
dat zeer gunstig voor hem verloopen is. De Philippenzen hadden ver-
nomen, dat hij verhoord zou worden. Zij hebben zich daar zeer over
verontrust. In zijn brief kan de Apostel hen geheel geruststellen. Zijn ge-
tuigenis voor de keizerlijke rechters is de zaak van Christus ten goede ge-
komen.

2. Paulus houdt nog altijd in zijn eigen gehuurde woning verblijf. Hij
bevindt zich in voorarrest, want er is nog steeds geen vonnis over hem
uitgesproken. Volgens de geldende bepalingen mocht de voorloopige
hechtenis niet langer dan twee jaar duren. Was er dan nog geen vonnis
geveld, dan werd de beklaagde zonder meer vrijgelaten. Daarop wacht
de Apostel. Wel heeft hij een voorloopig verhoor ondergaan. Maar, omdat
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de Joden, die hem te Jerusalem en te Caesarea hebben aangeklaagd, nog
steeds niet te Rome verschenen zijn om hun beschuldigingen voor de
keizerlijke rechtbank te staven, kan de rechtzaak geen verderen voortgang
hebben. Alles wijst er op, dat zijn vijanden de hoop, dat hij veroordeeld
zal worden, hebben opgegeven. Zij vergenoegen zich er mee, dat hij door
al het voorarrest (behalve de twee jaar te Rome had hij ook al in
Caesarea meer dan twee jaar in gevangenschap doorgebracht) voor
langen tijd onschadelijk was gemaakt en tot werkeloosheid gedoemd.

3. Paulus verwacht dus spoedig in het genot van zijn vrijheid gesteld
te zullen worden. Toch laat hij de mogelijkheid open, dat hij misschien
weldra den marteldood zal sterven. Dat schijnt in tegenspraak met elkaar
te zijn. In de paraphrase wordt de oplossing gezocht in de veronderstel-
ling, dat de Apostel er rekening mee hield, dat een of andere fanatieke
Jood hem misschien door sluipmoord om het leven zou pogen te
brengen. Toen hij nog in Jerusalem gevangen zat, hadden veertig mannen
gezworen hem te zullen dooden. Als het bericht, dat hij in Rome in een
eigen gehuurde woning verblijf hield, Jerusalem bereikte, was de mogelijk-
heid groot, dat sommigen van die samenzweerders alsnog zouden trachten
hun eed gestand te doen en hem om het leven te brengen.

Aldus stellen wij ons het „uitgeknipte stuk" voor. Men lette er echter
goed op, dat we hier slechts van veronderstellingen uitgaan, die wel
vrij groote waarschijnlijkheid hebben, maar toch niet met zekerheid te
bewijzen zijn.

De brief aan de Philippenzen verschilt van de meeste andere brieven
van Paulus hierin, dat er niet een bepaald onderwerp in behandeld
wordt zooals b.v. in den brief aan de Romeinen en aan de Galatiers. Het
is een brief in den vollen zin des woords. Het is een intiem schrijven,
waarin soms van den hak op den tak gesprongen wordt.

Na een korte inleiding doet Paulus eerst allerlei persoonlijke mede-
deelingen. Hij doet dat op echt paulinische, of beter nog, op echt christe-
lijke wijze. Hij heeft het veel meer over de zaak van het Evangelie dan
over zichzelf. Ineens gaat hij er dan toe over de gemeente te vermanen
om meer eensgezind te zijn. Hij houdt hen het voorbeeld van Christus
voor oogen. Daaraan danken wij zijn prachtige uiteenzetting van Christus'
vernedering en verhooging in hoofdstuk 2. De Kerk heeft o.a. op dit
stuk de leer van de twee naturen van Christus gegrond. De kenoosisleer
dankt zelfs haar naam aan een woord uit 2 : 7. In de Statenvertaling luidt
dit vers: „maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienst-
knechts aangenomen hebbende ...... " Voor „vernietigd" bezigt Paulus het
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Grieksche woord „kenoosis". Dat beteekent niet vernietiging, maar ont-
lediging. Trouwens, vernietiging heeft hier geen zin. Christus heeft Zich-
zelf niet vernietigd om mensch te worden. Dc Goddelijke natuur kan niet
vernietigd worden. Christus was en bleef God, toen Hij mensch werd.
„Aileen deed Hij niet uitblinken, wat Hij was. Hij trok en hield de open-
baring van Zijn Goddelijke heerlijkheid in, en dat deed Hij door een
omhulling over die heerlijkheid te trekken. Deze omhulling is de ge-
staltenis van een dienstknecht." Zoo luidt in het kort de kenoosisleer.

Met het oog op het voorbeeld van Christus wekt de Apostel vervolgens
de Philippenzen op, om hun zaligheid met vrees en beving uit te werken.

Daarna komt de zending van Timotheiis en de terugkeer van Epaphroditus
ter sprake. Tegelijk vernemen we, wat voor Paulus de aanleiding is ge-
weest om dezen brief te schrbven. Epaphroditus is ernstig ziek geweest.
Nu is hij wel weer hersteld, maar hij heeft heimwee naar de Philippenzen.
Daarom vindt Paulus het beter dat hij terugkeert. Om te voorkomen, dat
men te Philippi zou meenen, dat hij den Apostel noodeloos in den steek
gelaten heeft, geeft hij hem dezen brief mee, die zijn terugkeer verklaart.

Uit het feit, dat de Apostel hier niet meer over zaken maar over per-
sonen spreekt, krijgen we heel sterk den indruk, dat hij aanvankelijk van
plan was zijn brief nu al te beeindigen. Onder het dicteeren aan
Timotheiis komt hij evenwel op de gedachte om zijn geliefde Philippenzen
nog te waarschuwen tegen de Judaistische dwaalleeraars. Hij vreest, dat
zij spoedig met hen te doen zullen krijgen. Aan dit onderwerp is hoofd-
stuk 3 gewijd. In zeer scherpe bewoordingen (hij noemt hen zelfs honden)
keert hij zich tegen de Judaisten. Tegenover hun drijven stelt hij zijn eigen

voorbeeld en wekt de Philippenzen op hem na te volgen. Een uiteen-
zetting van de dwaalleer der Judaisten laten we hier achterwege. Een
uitvoerige weergave en weerlegging van hun standpunt vindt men in

het reeds verschenen deel der Paraphrase, Romeinen, inleiding § 3.
Na deze uitwijding, waarvoor wij den Apostel zeer dankbaar zijn,

nadert hij in hoofdstuk 4 het slot van zijn brief. Enkele persoonlijke en
algemeene vermaningen volgen nog. Daarna dankt hij de Philippenzen
voor het geld, dat Epaphroditus hem uit hun naam heeft overhandigd.

Hij doet dat op uiterst vriendelijke en tevens zeer christelijke wijze. Want
Paulus ziet alle dingen in hooger Licht. Hij merkt in alles de hand van
Christus, zijn Heer, op. Ten slotte nog enkele groeten over en weer, en
de brief, kort van vorm maar rijk aan inhoud, is ten einde.

Uit dit overzicht van den inhoud volgt, dat een nauwkeurige indeeling
van den brief in logisch op elkaar volgende deelen moeilijk is aan te
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brengen. Aan de hand van de voornaamste onderwerpen, die behandeld
worden, ligt een indeeling in vieren het meest voor de hand. Al worden
er dan in elk deel ook nog wel enkele andere onderwerpen aangeroerd.
We krijgen dan:

I. 1 : 1-26,	 Mijn gevangenschap.
II. 1 : 27-2 : 30, Het voorbeeld van Christus.

III. 3 : 1-21,	 Onze Judaistische vijanden.
IV. 4 : 1-23,	 Uw hartelijke liefdegaven.

11



Philippenzen 1 : 1—

DEEL I.

MIJN GEVANGENSCHAP.

1 : 1 Ik, Paulus, schrijf u dezen brief. Ik doe dat met mede-
weten en instemming van Timotheiis, die op het oogenblik
hier in Rome bij mij is en die door zijn veelvuldigen arbeid
in uw midden u alien welbekend is. Wij dienen ons bij u
aan als slaven van den Messias Jezus. Het zou overbodig
zijn hier nog aan toe te voegen, dat ik ook Zijn apostel ben.
Geen van u, die dat in twijfel trekt! Wij groeten al de leden
der gemeente tezamen met de ouderlingen en diakenen als
heiligen. Ik bedoel natuurlijk niet, dat u zonder zonde
zijt, maar doordat gij den Christus toebehoort en Hem uw
leven hebt gewijd, mag ik u met dezen eerenaam aan-
spreken.

2 Allereerst roepen wij over u in de gevende en vergeven-
de genade van God, onzen Vader, en van Jezus Christus, den
Heere. Ook wone de vrede, die uit genade Gods kinderen
toevloeit, rijkelijk in uw harten.

3 Ik denk menigmaal aan u en altijd voel ik mij dan ge-
drongen God te danken, die door Zijn zegen op mijn arbeid,
vooral in uw midden, kennelijk bewezen heeft met mij te

4 te zijn, ja, mijn God te wezen. In geestelijk opzicht maakt
gij het zoo wel, dat ik voor u alien met vreugde bid telkens,
wanneer ik mijn smeekingen voor al de gemeenten neerleg

5 aan de voeten van den troon der genade. Want gij hebt het
Evangelie, toen het u verkondigd werd, niet alleen van
harte aangenomen, maar ook daadwerkelijk deelgenomen
aan het uitdragen van de goede boodschap. Toen wij voor
het eerst te Philippi kwamen, deedt gij dat al door de gast-
vrijheid, welke Lydia mij en mijn medearbeiders verleende.
Daardoor was het niet meer noodig, dat wij door handen-
arbeid in ons onderhoud voorzagen, en konden wij al onzen
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-1:10

tijd wijden aan den dienst van het Evangelie. In dien weg
zijt gij voortgegaan door mij herhaaldelijk giften voor mijn
levensonderhoud te sturen. Ook thane weer hebt gij door
Epaphroditus te zenden mij in staat gesteld, mij zonder
zorg te wijden aan de zaak des Heeren. In al de gemeen-
schap, die gij zoo hebt aan de verbreiding van het Evangelie,

6 vind ik steeds weer stof om mijn God te danken. Uw goede
werken toch zijn kennelijke vruchten van het goede werk,
dat God in u wrocht, toen Hij u bewoog tot geloof en be-
keering. Het is mijn vast vertrouwen, dat Hij, die dit goede
werk in u begon, het ook zal laten opwassen tot de vol-
maaktheid toe, steeds meer en meer en altijd door, totdat de
dag aanbreekt, dat Christus Jezus komt op de wolken des
hemels. Dit vooral dringt mij om, wanneer ik aan u denk,
mijn God te danken.

7 Meent niet, dat het louter uit vriendschap is, dat ik u
zoo gunstig gezind ben. Het is mij veeleer een heilige plicht
deze meening over u alien te koesteren. Ik draag u immers
in mijn hart, ook al zijn wij ver van elkander verwijderd.
Zoowel wanneer ik mijn boeien tors, als wanneer ik voor de
rechters de aanvallen op het Evangelie afweer en de waar-
heid ervan bevestig, steeds ben ik mij ervan bewust, dat ik
niet alleen sta, maar dat gij mede deel hebt aan de genade,
die God mij bewezen heeft door mij te roepen om voor de
zaak van het Evangelie te strijden en te lijden. Want, ik

8 betuig het wederom, daar hebt gij alien deel aan. Want
God, die de Kenner der harten is, is mijn getuige, hoezeer
ik mij aan u verbonden gevoel en naar u alien verlang. En
dat niet slechts met gewone menschelijke liefde, maar met
de innerlijke liefde van Christus Jezus, die Hij in mijn hart
heeft uitgestort. Ge kent mijn woord: Ik leef niet meer,
doch Christus leeft in mij. Daarom betuig ik, dat niet mijn
liefde, maar de teedere liefde, waarmee Christus zich steeds
over de Zijnen ontfermt, in mij naar u uitgaat.

9 Deze genegenheid doet mij bidden, dat uw liefde meer
en meer overvloedig zij. Dat zal er toe leiden, dat uw kennis
van Gods wil meer invloed krijgt op de practijk van uw
leven en gij in alles zuiverder aanvoelt, wat den Heere wel-

10 behageiijk is. Daardoor zult ge beter in staat zijn te onder-
scheiden en de juiste keus te doen tusschen goed en kwaad.
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Philippenzen 1 : 11—

Het groote doel van uw leven moet toch zijn, dat ge eens in
het stralend licht van den dag van Christus innerlijk rein
en uiterlijk zonder gebrek bevonden wordt, zoodat niemand

11 aanstoot aan u nemen kan. Dan zijt gij een rank vol vruch-
ten der gerechtigheid, die Jezus Christus als de ware wijn-
stok in de Zijnen draagt. Dan zijt gij een eer en lof voor God.

12 Broeders, het is mij bekend, dat het bericht van mijn
verhoor voor de keizerlijke rechtbank u zeer heeft veront-
rust. Daarom wil ik, dat gij weet, dat mijn wedervaren de
verbreiding van het Evangelie niet heeft geschaad maar

13 veeleer ten goede is gekomen. Voor heel het gamizoen en
voor al de anderen, met wie ik in aanraking gekomen ben
tijdens mijn gevangenschap, is het komen vast te staan, dat
ik alleen om Christus' wil ketenen draag. Sommigen, die
zich afvroegen of ik niet misschien, ondanks den schoonen
schijn van mijn Evangelieprediking, een opstandeling of
een staatsgevaarlijk misdadiger was, hebben uit mijn ver-
hoor duidelijk kunnen opmaken, dat ik niet om eenig mis-
drijf, maar enkel en alleen terwille van den Christus, dien
ik predik, voor de keizerlijke rechtbank ben gevoerd.

14 Ook op de meesten der broeders, die hier in Rome zijn,
heeft mijn gevangenschap een gunstige uitwerking. Zij
waren door de toenemende vijandschap tegen de Christenen
bevreesd geworden en hadden de verkondiging van het
Evangelie al meer nagelaten. Thans zien zij, hoe de Heere
met mij is in mijn gevangenschap en zijn zij daardoor met
nieuwen moed bezield geworden en gesterkt in het ver-
trouwen op den Heere en durven veel meer dan voorheen
hun mond open doen en onbevreesd het Woord Gods laten

15 hooren. Niet dat alien, die hier in het Evangelie werkzaam
zijn, zich door zuivere beweegredenen laten leiden. Er zijn
ook wel sommigen, die uit naijver en vijandigheid aan het
prediken gaan. Daarentegen zijn er ook anderen, die uit een

16 goede gezindheid den Christus prediken. De eerstgenoemden
zijn loondienaars. Zij makers Christus wel bekend, maar niet
met een heilig doel. Zij willen zichzelf een grooten aanhang
verwerven in den waan, dat ik afgunstig op hen zal worden
en te meer lijden zal onder mijn knellende banden, die mij
verhinderen het Woord uit te dragen en hen in de schaduw
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-1 : 21

17 te stellen. De anderen worden door lief de tot den Heere en
Zijn zaak gedreven. Zij weten, dat ik door Christus ben aan-
gesteld om voor het Evangelie op te komen. Waar ik mijn
roeping nu niet meer kan nakomen, daar dragen zij zorg,
dat de verbreiding van het Evangelie nog zooveel mogelijk

18 voortgang blijft hebben. Doch wat doet het er toe? Het voor-
naamste is niet, of ik al of niet verdrukt wordt, maar alleen,
dat Christus verkondigd wordt. Wel gebruikt de een de
prediking als een voorwendsel, waarachter zijn eigenlijke
bedoeling, om mij te treffen, schuil gaat, en doet de ander
dat in oprechtheid, om de zaak van Christus te bevorderen.
Toch, op iedere manier wordt Christus bekend gemaakt, en
daarin verheug ik mij.

Niet alleen nu, maar ook in de toekomst zal ik mij
19 stellig verheugen. Want ik weet zeker, dat al wat mij tegen-

woordig overkomt, om met de Schrift 1 ) te spreken, op mijn
wezenlijk heil zal uitloopen. Uw gebed zal dat bewerken en

20 de bijstand van den Geest van Jezus Christus. Hoe mijn ge-
vangenschap ook afloopt, de uitkomst zal gewis in overeen-
stemming zijn met mijn reikhalzend verlangen en mijn hoop,
dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal uitkomen.
Christus zal mij niet begeven en ik zal Hem niet verlooche-
nen, maar evenals altijd, zoo zal Hij ook nu zonder eenige
terughoudendheid mijnerzijds openlijk worden groot ge-
maakt in mijn lichaam. Word ik straks vrijgelaten en blijf
ik in leven, dan zal mijn levend lichaam Christus dienen en
Hem grootmaken, daar het een blijvend getuige is van Zijn
macht om Zijn dienaars uit den muil der leeuwen te ver-
lossen. Gelukt het daarentegen den Joden, die mij al zoo
lang naar het leven hebben gestaan, mijn dood te be-
werken, dan zal mijn gestorven lichaam de heerlijkheid des
Heeren grootmaken, die Zijn dienaars gewillig maakt om

21 Hem trouw te zijn tot in den dood. Want van uit dit oog-
punt bezie ik alles. Hoe het ook met anderen gesteld moge
zijn, ik voor mij leef louter om Christus te dienen en Hem
groot te maken. En sterf ik, dan lijd ik geen onherstelbaar
verlies, maar verkrijg ik juist den uitnemenden winst, dat
Christus geheel en al in mij leeft en ik Zijn gemeenschap

1) Job 13 : 16a: Ook zal hij mij tot zaligheid zijn.
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Philippenzen 1 : 22—

zoo volkomen geniet, als in dit leven nimmer mogelijk is.
22 Tegenover dezen schoonen winst staat evenwel, dat

wanneer ik nog op aarde blijf leven in het brooze vleesch,
dit mij gelegenheid zal bieden om met vrucht in de gemeen-
ten te arbeiden. Dat is ook van groot belang. En daarom,
aan Welke van die beide mogelijkheden ik voor mij de voor-
keur geef, ben ik niet in staat u mede te deelen, daar ik

23 het eigenlijk zelf niet goed weet. Het is mij toch alsof er
van twee kanten aandrang op mij uitgeoefend wordt. Eener-
zijds verlang ik er gedurig naar om mijn tent op te breken
en uit dit aardsche leven te scheiden en in te gaan in de
hemelsche heerlijkheid, om altijd met Christus te wezen;
want dat gaat alles, wat op aarde ooit genoten wordt, ver te

24 boven. Anderzijds is het terwille van u en de andere ge-
meenten meer noodig om nog een tijdlang in het vleesch
te blijven.

25 Leidt uit dit alles niet af, dat ik verwacht spoedig den
marteldood te zullen sterven. Wel dien ik voortdurend met
de mogelijkheid rekening te houden, dat mijn vijanden, die
indertijd te Jerusalem al een samenzwering tegen mijn leven
smeedden, van het feit, dat ik hier in een eigen gehuurde
wooing vertoef, gebruik zullen trachten te maken om door
sluipmoord een eind aan mijn leven te maken. Maar zoo
heel groot is dit gevaar niet, daar ik voortdurend onder de
bewaking sta van een Romeinsch soldaat. Overigens leef ik
in de beste verwachtingen, vooral wat de afloop van mijn
proces voor de keizerlijke rechtbank betreft. De Joden zijn
nog steeds niet opgedaagd om hun aanklachten in te dienen.
Binnenkort zijn de twee jaar van de voorloopige hechtenis
verstreken 1 ). Derhalve vertrouw en weet ik, dat ik in het
leven blijven zal en bij u en al de geloovigen zal mogen
blijven. Daar dit de verhooring zal zijn van uw gebeden en
u duidelijk toonen zal, dat de Heere machtig is om de Zijnen
te verlossen uit alle gevaar, zal mijn vrijlating u nog doen

26 opwassen in het geloof en de blijdschap van uw geloof nog
doen toenemen. Als ik straks weer bij u ben, zal mijn be-
houden terugkeer u ruimschoots stof geven om te roemen
in Christus Jezus, voor wat Hij aan mij gedaan heeft.

1) Zie bij dit vers de Inleiding.
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DEEL II.

HET VOORBEELD VAN CHRISTUS.

1 : 27 Aileen bind ik u op het hart met het oog op de
wrijvingen, die in uw midden voorkomen, dat uw wandel
het Evangelie van Christus tot eer heeft te strekken. Zooals
gij, Philippenzen, u laat voorstaan op het Romeinsche
burgerrecht, dat u als Romeinsche kolonie in het buiten-
land toekomt, zoo hebt gij ook te bedenken, dat gij burgers
zijt van het hemelsche Koninkrijk en heeft uw handel en
wandel in overeenstemming te zijn met uw hoogen staat.
Dan zal ik, als ik kom en u zie, met eigen oogen waar-
nemen, dat gij het wel maakt. Vooral zoolang ik afwezig
ben, hoor ik dan alle goeds van u, inzonderheid dat gij, een
van zin, stand houdt en, een van ziel, alien tezamen den
kamp voert voor het geloof in het Evangelie.

28 Uit mijn eigen ervaring, die ik al opdeed, toen ik voor
het eerst in Philippi het Evangelie bracht, weet ik, dat er
bij u felle tegenstanders zijn van de zaak des Heeren. Wan-
neer gij echter als burgers van het hemelsch Koninkrijk
wandelt, gelukt het ze in geen enkel opzicht u van de wijs
te brengen. Uw eenparige standvastigheid is hun dan een
vingerwijzing, eenerzijds, dat zij het verliezen zullen en hun
verderf gewis is, anderzijds dat u de overwinning toekomt
en uw behoud zeker is. Het is een vingerwijzing, welke

29 God hun nog geeft. Laat daarom de verdrukking, welke gij
te doorstaan hebt, u niet beangstigen. Het moet ook u in
alles te doen zijn, om de grootmaking van Christus. Het
tweeledige voorrecht wordt u geschonken, niet alleen om

30 in Hem te gelooven, maar ook om voor Hem te lijden. U
overkomt eigenlijk niets vreemds. Gij hebt denzelfden kamp
te voeren, die gij mij indertijd met uw eigen oogen hebt
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zien strijden en dien ik ook op het oogenblik nog heb te
voeren, zooals gij uit dit schrijven verneemt.

2 : 1 Het moet mij van het hart, dat de oneenigheid in uw
midden mij met zorg vervult. Hoe zult gij ooit stand houden
tegen de vijandschap en vervolging der wereld, wanneer gij
uw eigen kracht door tweedracht verbrokkelt? Ik doe daar-
om een dringend beroep op u. 1k weet zeker, het zal niet
tevergeefs zijn. Wanneer gij deel aan Christus hebt, zal een
vermaan in Zijn naam niet zonder eenige uitwerking zijn.
Wanneer gij door heilige liefde aan God en Zijn yolk ver-
bonden zijt, zal een aansporing in naam der liefde niet
zonder eenig gevolg zijn. Wanneer gij gemeenschap hebt
met den Geest, die al Gods yolk samenbindt tot een lichaam,
zal een beroep op die gemeenschap niet geheel tevergeefs
zijn. Wanneer de barmhartigheid en ontferming van
Christus in u woont, zal een beroep daarop u niet geheel
onbewogen laten. Dat alles is toch zonder eenige twijfel.

2 Laat dan de beker van mijn vreugde vol worden, doordat
gij niet meer de een dit en de ander dat najaagt, wat van-
zelf wrijvingen en verdeeldheid ten gevolge heeft, maar
doordat gij alien uw denken en zinnen op een voorwerp
gaat richten. Dat is de ware eensgezindheid. En deze zal
bij u opbloeien, wanneer bij u alien de liefde maar even-
zeer tot Christus uitgaat en gij al uw zinnen op een punt

3 richt, op Christus alleen. Laat u in geen geval leiden door
zelfzucht en laat u evenmin door ijdele eerzucht verleiden
om op anderen van uit de hoogte neer te zien. Laat veel
liever door den ootmoed, die de vrucht is van de kennis
van eigen zonden en ellende, de een den ander hooger

4 achten dan zichzelf. Volstaat zelfs niet met het onderdruk-
ken van de zelfzucht, maar vaart voort tot het nederig
dienen van elkander, zooals Christus ons dat geleerd heeft.
Laat ieder niet alleen zijn eigen belangen in het oog houden,
maar elk ook toonen een open oog te hebben voor de be-
langen van anderen.

5 Met nadruk wijs ik op het voorbeeld van Christus.
Want in uw hart heeft dezelfde gezindheid te wonen, die
er ook in Hem was en die Hij in Zijn heerlijk verlossings-
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werk heeft ten toon gespreid.
6 Van eeuwigheid of aan bestond Hij in Goddelijke ge-

daante. De macht en majesteit Gods was Zijn deel en God-
delijke heerlijkheid straalde eeuwig van Hem uit. Als de
Zone Gods was Hij aan God gelijk. Maar Hij heeft dat
niet als een machtsmiddel beschouwd, waar Hij Zich kramp-
achtig aan vast moest klemmen en dat diende uitgebuit
te worden om Zijn eigen heerlijkheid te laten uitblinken.
Hij is niet in al Zijn Goddelijken blister verschenen om de
wereld te verdelgen en gericht te oefenen over de zondige
menschheid, om op gewelddadige wijze te toonen, dat Hij

7 in alle opzichten Gods gelijke was. In plaats daarvan heeft
Hij Zich ontledigd. Ietwat als een koning, die zich incognito
onder de menschen begeeft, onttrok Hij Zijn Goddelijke
majesteit en heerlijkheid aan alley oogen en hulde Zich in
de gedaante van een slaaf. Hij, die God was, kwam op aarde
in de gelijkenis van menschen. In voorkomen en leefwijze
was Hij als een gewoon mensch. En dat zoo geheel en al,
dat Hij, die Gods gelijke was, door de menschen voor hun
gelijke werd gehouden.

8 Zelfs heeft Hij Zich nog veel dieper vernederd. Hij
volstond niet met als mensch onder de menschen te ver-
keeren, en nog veel minder stelde Hij den eisch, dat Hem
eer en hulde bewezen zou worden. Onderworpen als een
slaaf is Hij Zijn weg gegaan. Ook toen Hij naar Gods wil
sterven moest, gehoorzaamde Hij. Ja, in gehoorzame onder-
worpenheid is Hij zelfs den smadelijken kruisdood ge-
storven. Wat een diepe smaad dat was, kunt gij, Philippen-
zen, u wel voorstellen, waar gij krachtens uw Romeinsch
burgerrecht nimmer tot zulk een onteerende straf veroor-
deeld moogt worden.

9 Christus, onze Heere, heeft dus allerminst eer van
menschen gezocht, maar met volstrekte zelfverloochening de
eere Gods boven alles gesteld. Hoe diep Hij Zich daarvoor
ook in de oogen der menschen vernederen moest! Daarom
is het ook, dat niet menschen, maar dat God Hem ten
zeerste heeft verhoogd. In Zijn gunst heeft God Hem de
allerhoogste eereplaats in hemel en op aarde gegeven en
Hem ver boven al wat leeft en adem heeft gesteld. Dat is
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niet in het verborgen geschied, maar alom laat God bekend
maken, dat de naam van Christus verheven is boven iederen

10 anderen naam. Heeft Hij Zich in volstrekte gehoorzaam-
heid aan Gods wil onderworpen, thans heeft God alle dingen
aan Hem onderworpen en is het Zijn Goddelijke wil, dat in
diepen eerbied voor den naam van denzelfden Jezus, die
eens aan het kruis zoo gesmaad werd, zich nu zal buigen
alle knie, zoowel van de engelen en de gezaligden in den
hemel, als van de menschen op aarde, als van de duivelen

11 en de verdoemden ander de aarde. Gewillig of onwillig, zij
zullen alien eens Zijn hoogheid erkennen. Alle schepselen
met rede begaafd zullen eens belijden, dat Jezus Christus
de Heere is, die heerscht over al het geschapene. Daarmee
zal het eeuwig einddoel van alle dingen bereikt zijn en de
heerlijkheid van God, den Vader, op het hoogste uitblinken.

12 De slotsom, die uit dit alles te trekken valt, ligt voor de
hand. Met het voorbeeld van de gehoorzaamheid van
Christus voor oogen en met een beroep op den liefdeband,
die ons samenbindt, wek ik u op, mijn Belief den, om, even-
als gij van het begin of aan den Heere gehoorzaamd hebt,
zoo ook nu aan Zijn roepstem gehoor te geven. Om alien
schijn te vermijden, dat gij dat enkel deedt om mijnentwil,
toen ik nog bij u was, hebt gij nog veel meer te gehoor-
zamen, nu ik afwezig ben. Want, ben ik thans ver van u
verwijderd, de Heere is u altijd nabij. Laat daarom niet na,
nu ik mij niet meer persoonlijk aan uw geestelijken web
stand kan wijden, den Heere uw gehoorzaamheid te toonen
door met diep ontzag en heilig beven voor Zijn heilige
tegenwoordigheid zelf uw eigen behoud verder uit te wer-

13 ken en te voltooien. Met des te meer ernst hebt gij u daarop
toe te leggen, wig gij daarin niet maar met mij, Paulus,
te doen hebt, doch met God Zelf. Hij is het toch, die Zijn
heerlijk wonderwerk in u gewrocht heeft en daardoor heeft
te weeg gebracht en nog steeds bewerkt, dat uw wil, die
eerst onwillig was, Hem nu gewillig gehoorzaamt, en dat
gij, die eerst onbekwaam waart tot eenig goed werk, nu
metterdaad het goede werkt. Hij werkt dat in u, het zij
tot uw bemoediging gezegd, om in uw behoud Zijn eeuwig
welbehagen te verwezenlijken.
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14 Verstaat het dus wel, de geloovige, die ongehoorzaam
is, wederstaat God Zelf. In plaats van zijn behoud te be-
vorderen en te voltooien, breekt hij met eigen hand het
kostbaar heilswerk af, dat God in hem heeft gewrocht,
Alles wat zweemt naar ongehoorzaamheid, heeft daarom
verre van u te zijn. Doet gewillig alle dingen, die God u
oplegt, zonder morren en klagen en zonder als een betweter

15 allerlei bedenkingen en bezwaren te opperen. Uw streven
heeft te zijn om uit te blinkers in handel en wandel, zoodat
niemand met recht u eenig v erwijt kan maken en u eenig
bedrog kan aanwrijven. Evenals voorheen niemand met een
of ander gebrek als priester in den tempel dienen mocht,
hebt ook gij zonder eenig gebrek als bey. gemis aan vreeze
Gods of liefdeloosheid te zijn. Dat zou het voor u ten
eenen male onmogelijk maken om als ware kinderen Gods
temidden van wat reeds Mozes een afgeweken en verdraaid
geslacht noemde, 1 ) te verkeeren. Gij hebt u aan uw tijd-
genooten te vertoonen als lichtdragers, die evenzeer hun
licht laten schijnen in de wereld als de zon en de maan
en de sterren aan den hemel.

16 Ge weet, hoe in de godsdienstige optochten der heide-
nen toegewijde volgelingen met fakkels loopen om de aan-
dacht der menigte te trekken. Zoo hebt gij aan de wereld
de lamp van het Woord van God, dat deel geeft aan het
ware leven, voor te houden, en dat niet slechts in woorden,
maar vooral in daden. Dan zal ik op den dag van Christus'
wederkomst naar u mogen wijzen en roemen, dat ik niet
tevergeefs als dienaar van Christus in de renbaan heb ge-
loopen en niet tevergeefs met moeite aan u heb gearbeid.

17 Ook al zou ik vallen door de hand van een sluipmoor-
denaar en ook al zou, evenals een drankoffer, dat uitgegoten
wordt over het offer op het altaar, mijn bloed uitvloeien
over de offerande en den dienst, dien gij door uw geloof
Gode toebrengt, zelfs dan heb ik nog stof tot blijdschap.
De prijs van mijn leven is niet te hoog voor deze vrucht
op mijn arbeid. Ook deel ik in uw vreugde, dat gij den

1 ) Deut. 32 : 5: Hij (d.i. Israel) heeft het tegen Hem verdorven; het zijn Zijne
kinderen niet; de schandvlek is hunne; het is een verkeerd en verdraaid ge-
slacht.
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18 Christus toebehoort. En evenzoo dient ook gij u te ver-
heugen, dat gij deel aan Christus hebt ontvangen en moet
gij deelen in mijn vreugde, dat ik niet tevergeefs gearbeid
heb.

19 Gij behoeft evenwel uit het feit, dat ik nu al weer over
mijn dood spreek, niet op te maken, dat ik vrij zeker ver-
wacht spoedig te zullen sterven. Zooals ik straks al schreef,
diem ik met de mogelijkheid, dat het mijn vijanden gelukt
mijn dood te bewerken, voortdurend rekening te houden.
Gij begrijpt dus wel, dat mijn gedachten vaak bij den dood
verwijlen. Toch is mijn eigenlijke verwachting, en ook dat
meldde ik u reeds, dat ik zal blijven leven en u alien zal
mogen weerzien. Intusschen ben ik zeer verlangend naar
goede en meer volledige berichten van u. Daarom hoop ik
in den Heere Jezus, in Wiens hand ik mij geheel heb over-
gegeven en die over alle dingen beschikt, weldra Timotheiis
tot u te zenden. Door hem zal ik nauwkeurig te weten
komen, hoe het met u gaat. Dan zal ik even welgemoed
mogen zijn als gij, die door dit schrijven van mijn welzijn
kennis krijgt.

20 Eigenlijk kan ik hem moeilijk missen. Maar de lief de,
die ik u toedraag, dringt mij om juist hem te zenden, daar
ik geen ander heb die gezind is als hij en die uw welzijn

21 ter harte zal nemen gelijk het behoort. Want alien, die ik
beter missen kon en daarom eerst op het oog had, hebben
onder allerlei verontschuldigingen geweigerd deze zending
op zich te nemen. Wat mij tot de overtuiging gebracht
heeft, dat zij alien hun eigen belang voorop stellen en niet
met algeheele zelfopoffering de zaak van Jezus Christus,
die Zich geheel en al voor ons heeft overgegeven, zoeken te
dienen.

22 Wat Timotheiis betreft, hij is al meermalen •bij u ge-
weest en ge kent hem wel, dat hij reeds menige proef heeft
doorstaan. Als een kind voor zijn vader heeft hij voor de
zaak des Heeren geslaafd. Haast had ik geschreven, dat hij
voor mij heeft geslaafd. Dat ware echter niet juist, want hij
heeft niet mij gediend, maar den Heere. Daarom schrijf
ik liever, dat hij als een kind voor zijn vader tezamen

23 met mij gediend heeft in het Evangelie. Dezen uitnemenden
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dienaar des Heeren hoop ik derhalve terstond tot u te
zenden, zoodra ik overzien kan, hoe het met mij gaan zal,
en ik in staat ben vaste plannen voor de toekomst te

24 vormen. 1k vertrouw echter op den Heere, in Wiens hand
ik ben en van Wien ik alle goeds verwacht, dat ik binnen-
kort vrijgelaten zal worden en in staat zal zijn ook zelf
weldra tot u te komen.

25 Dezen brief, dien gij thane van mij ontvangt, heb ik
meegegeven aan Epaphroditus, dien ik wel mijn broeder in
het geloof mag noemen en mijn medewerker in de prediking
en mijn makker, die schouder aan schouder met mij ge-
streden heeft voor de zaak des Heeren. Gij hadt hem tot
mij gezonden om mijn persoonlijke dienaar te zijn en om
met de gaven, die gij voor mij bijeengebracht hadt, in mijn
onderhoud te voorzien. Om te voorkomen, dat gij hem
minder vriendelijk zoudt ontvangen in de meening, dat hij
zijn dienstwerk ontijdig afgebroken en mij noodeloos in den
steek gelaten heeft, deel ik u mede, dat hij niet uit zichzelf
terugkeert, maar ik het noodzakelijk geacht heb hem weer

26 tot u terug te zenden. Niet, dat hij mij niet langer van dienst
kon zijn. Maar hij had heimwee naar u alien en was vol
angstige bezorgdheid, omdat het bericht van zijn ziekte u
ter oore was gekomen en u wel zeer verontrust zou hebben.

27 Hij is ook inderdaad ernstig ziek geweest en heeft aan
den rand van het graf gestaan. Maar God heeft Zich zijner
erbarmd en heeft hem weer opgericht. Niet alleen aan hem
maar ook aan mij heeft God daardoor barmhartigheid be-
wezen. Want door deze uitkomst heeft Hij gegeven, dat ik
niet bij al mijn droefheid om het lijden, dat mijn vijanden
mij aandoen, ook nog de droefheid om het verlies van dezen
broeder te dragen kreeg. Veel eerder dan oorspronkelijk het
voornemen was, zend ik hem daarom weer tot u terug, op-
dat gij, als ge hem weerziet, u weder verblijden moogt en
ook mijn droefheid eenigszins verlicht worde door de weten-

29 schap, dat gij u weer verheugt. Bedenkt derhalve, dat het
de Heere is, die hem bewaard heeft en uit Wiens hand gij
hem terug ontvangt en verwelkomt hem met alle vreugde.
Zulke volijverige broeders dienen goed bij u aangeschreven

30 te staan. Want het is terwille van het werk van Christus
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geweest, dat hij bijna den dood gevonden heeft. Zijn leven
heeft hij op het spel gezet. Waar gij door den grooter af-
stand niet in staat waart om mij om 's Heeren wil zoo te
verzorgen en te besehermen als ge gaarne wildet, daar heeft
hij door zijn zelfopoffering al wat aan uw dienst nog ont-
brak, volledig aangevuld.
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DEEL III.

ONZE JUDAISTISCHE VIJANDEN.

3 : 1 Overigens, mijn broeders, alle y wat ik reeds geschreven
heb en wat ik u thans nog wensch voor te honden, is saam
te vatten in de leus: Verblijdt u in den Heere.

Ik was eerst voornemens mijn brief thans te eindigen.
Doch ik ben van plan veranderd. Het is mij in gedachten
gekomen, dat het zeer gewenscht is, dat ik u nog eens her-
inner aan wat ik u al eens eerder heb voorgehouden. 1 ) Wel
val ik daardoor in herhalingen. Voor mij is dat echter geen
bezwaar en u stelt het te vaster in uw overtuiging. 1k vrees
namelijk, dat gij spoedig last zult krijgen van de Judaistische
dwaalleeraars, die reeds op tal van plaatsen de gemeenten
in verwarring brengen. 2)

2 Geeft acht en wacht u voor hen, die onbesneden heide-
nen onreine honden noemen en zelf zich als onbeschaamde
honden gedragen. Geeft acht en wacht u voor hen, die wel
het Evangelie prediken, maar het niet zuiver verkondigen,
waardoor zij niet het goede maar het kwade werken. Geeft
acht en wacht u voor hen, die Christus en Zijn werk niet
genoegzaam achten tot zaligheid en den eisch stellen, dat
iedere geloovige zich bovendien nog zal laten besnijden. Hun
besnijdenis, waar zij zich zoo op laten voorstaan, is louter een
versnijding en verminking van hun lichaam en meer niet.

3 Want niet zij, die zich beroepen op de besnijdenis van hun
lichaam, maar wij zijn de ware besnijdenis, wij, die niet als
honden het vleesch dienen, maar door den Geest van God
bekwaamd worden om Hem den waren dienst en aanbid-

1) Zeer waarschijnlijk heeft de Apostel hier waarschuwingen op het oog, die
hij bij zijn vroegere bezoeken reeds mondeling tot de Philippenzen heeft gericht.
Het is ook mogelijk, dat hij zinspeelt op een brief, die hij vroeger aan de ge.
meente geschreven heeft en die ons onbekend is.

2) Over de dwaalleer van de Judaisten zie men: Paraphrase der Heilige
Schrift, Romeinen, inleiding § 3.

-3 : 3
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ding toe te brengen. Wij zijn de ware besnijdenis, wij, die
het Evangelie zuiver prediken en enkel roemen in Christus
Jezus als onzen eenigen Zaligmaker, en die ons vertrouwen
niet stellen op onze vleeschelijke afkomst van vader
Abraham en vooral niet op de vleeschelijke besnijdenis.

4 Niemand kan beweren, dat ik mij daarom zoo scherp
tegen het beroep en vertrouwen op al die vleeschelijke voor-
rechten keer, omdat ik ze zelf zou missen. Integendeel, in-
dien ik dat zou verlangen, dan had ik grond genoeg om ook
te vertrouwen op het vleesch. Sterker nog: indien iemand
anders meent grond van vertrouwen te hebben in zijn
vleeschelijke afkomst en besnijdenis — ik heb nog veel

5 meer om mijn vertrouwen op te stellen. Ik ben niet pas op
veel lateren leeftijd maar precies volgens den eisch der wet
ten achtsten dage besneden. Ik ben geen proseliet of van
proselieten-afkomst, maar een rasechte Israeliet. Ik ben in
staat mijn geslachtsregister nauwkeurig aan te geven. Ik
stam uit Benjamin, een van de beide stammers, die het huis
van David altijd trouw zijn gebleven en uit de Babylonische
ballingschap door Gods machtige hand zijn teruggebracht
in het beloofde land. Niet alleen in afkomst maar ook in taal
en leefwijze ben ik een Hebreeer uit de Hebreeen. Naast
deze voorrechten, die mij al bij mijn geboorte toevielen,
kan ik de voortreffelijkheden stellen, die ik door eigen in-
spanning verwierf. Wat mijn verhouding tot de wet aangaat,
voegde ik mij bij de Farizeeen, die zich het meest nauwgezet
toeleggen op het stipt volbrengen van al wat Mozes ge-

6 boden. heeft. Om in het licht te stellen, hoe vol ijver ik was
voor de instellingen van Mozes, behoef ik slechts te her-
inneren aan het droeve feit, dat ik een vervolger der ge-
meente ben geweest. Wat de gerechtigheid aangaat, die door
stipte wetsonderhouding te verkrijgen is, bleek er dus niet
het minst op mij aan te merken.

7 Maar al die dingen, die op het standpunt van deze
dwaalleeraars en naar mijn eigen vroegere meening even
zoovele winstposten waren, ben ik om Christus wil als een

8 schAdepost gaan. beschouwen. Laat mij het nog sterker
zeggen: het verwerven, niet slechts van wat ik totdusver
noemde, maar van alle dingen, welke ook, blijf ik be-
schouwen als louter verlies vergeleken bij de alles overtref-
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fende kennis van Christus Jezus, die mijn Heere is en
Wiens eigendom ik geworden ben. Gesteld voor de keus
tusschen het bezit van al deze dingen en het deelhebben
aan Hem, heb ik niet geaarzeld om alles te verliezen, en ben
ik het zelfs als drek gaan verafschuwen, om toch maar
Christus te mogen winnen, en in Zijn Geestelijk lichaam

9 geborgen te mogen zijn. Daarom heb ik mijn eigen ge-
rechtigheid, die door het naarstig onderhouden van de wet
verworven was, gaarne willen verliezen om in plaats daar-
van die gerechtigheid te winnen, die niet in den weg der
werken maar door het geloof in Christus verkregen wordt.
Deze gerechtigheid verwerft de mensch niet zelf. Ook ver-
krijgt hij die niet op grond van zijn vleeschelijke voor-
rechten. Zij wordt door God geschonken om niet, louter op
grond van het geloof.

10 Het was mij daarbij niet enkel te doen om de gerechtig-
heid van Christus. 1k wilde niet alleen maar zeker zijn van
het eeuwige zalige leven. 1k herhaal wat ik zooeven al ge-
tuigde: doel van mijn streven was om Christus Zelf te leeren
kennen. 1k wenschte Hem zoo geheel en al te kennen, dat
ik ook de kracht van Zijn opstanding in mijn dood zondaars-
hart leerde kennen, om daardoor op te staan tot een nieuw
leven. 1k wilde zoo nauw aan Hem verbonden zijn, dat ik
ook het lijden leerde kennen, dat Hij nog altijd lijdt in de
smarten, die de zijnen in de wereld worden aangedaan.
Zoo een verlangde ik met Hem te zijn, dat ik er niet meer
voor terugdeinsde, al zou ik ook moeten sterven gelijk Hij
gestorven is.

11 Waarom ik dit alles najoeg? Om toch maar te komen
tot de volkomen opstanding, waarmee eens al Gods yolk uit
de doodenwereld zal verrijzen.

12 Verstaat mij niet verkeerd. 1k beeld mij niet in, dat ik
al deze kennis van Christus reeds ten voile gegrepen heb.
Dan zou ik nu al de volmaaktheid bereikt hebben, wat
geenszins het geval is. 1k jaag er echter naar, als een looper
in de renbaan, om den eindpaal vast te grijpen. Ik moet dat
wel doen, wijl dat juist het oogmerk was van mijn Koning
en Zaligmaker, toen Hij mij op den weg naar Damascus in
het hart greep, dat ik al dezen rijkdom deelachtig zou
worden.
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13 Broeders, wat anderen ook van zichzelf beweren, ik voor
mij ben de meening toegedaan, dat ik het alles nog niet
bereikt en gegrepen heb.

14 Een ding doe ik evenwel. Ik heb geen berouw over de
keus, die ik eens deed. Evenals een hardlooper niet denkt
aan het gedeelte van de baan, dat hij al heeft afgelegd, maar
voorover gebogen voort snelt, zoo vergeet ik alles, dat ik
achterliet, en strek ik mij uit naar wat voor mij ligt. 1k
span mij tot het uiterste in om den eindpaal te bereiken
en den prijs te winners, die verbonden is aan de roeping om
de dingen, die boven zijn, te zoeken. God heeft mij daartoe
geroepen door middel van den Zaligmaker, dien Hij in de
wereld zond.

15 Ge weet, hoe de heidenen de ingewijden in de geheim-
zinnige ceremonies van hun afgodendienst volmaakten
noemen. Laat mij een oogenblik dit spraakgebruik over-
nemen. 1k bedoel dan met v olmaakten alien, die in Christus
gelooven en in Zijn naam gedoopt zijn en aan den tafel
des Heeren aanzitten. Welnu, laten wij alien, die deze „vol-
maaktheid" bezitten, bedenken, dat wij nog met inspanning
van al onze krachten hebben te jagen om het eindpunt te
bereiken. Legt gij u daar op toe, dan zal, ook indien gij
in het een of ander met elkaar van meening verschilt, God
ook daarover Zijn licht laten opgaan.

16 Een ding moet echter vaststaan. Geen looper in de
renbaan loopt achteruit. Ook wij hebben van het punt, dat
wij reeds bereikten, enkel voorwaarts te gaan.

17 Als een broeder zijn medebroeder, zoo wek ik u op om
de gelederen te sluiten en allen tezamen mijn navolgers te
worden. Ge weet wel, het is niet uit ijdele zelfverheffing,
dat ik mijzelf tot een voorbeeld stel. Het is slechts om u
te doen zien, dat ik van u niet meer vorder dan ik zelf vol-
breng. Er zijn trouwens ook anderen, gij kent ze wel,
die evenzeer als ik den Heere trouw zoeken te dienen. In
ons alien hebt gij een voorbeeld. Ziet het of van hen, die
zoo wandelen als wij doen, hoe gij zelf in Christus voet-
stappen hebt te volgen.

18	 Waarom ik daar zoo op aandring? Omdat er zoovelen
zijn, die er een anderen wandel op nahouden. 1k denk bier

28



-3 : 20

weer aan de Judaisten. Dik.wijls heb ik u al over hen ge-
sproken. Met den verderfelijken invloed, die er van hun
voorbeeld uitgaat, voor oogen zeg ik het thans weenend,
(want zij zijn mijn eigen volksgenooten) dat zij de vijanden
zijn van het kruis van Christus. Want zij loochenen niet
slechts, dat alleen het kruis van Christus ons van zonden
verlost, maar zij vervolgen ook verwoed alien, die dat
Evangelie prediken.

19 Volgt hen toch niet na, want, waar zij het kruis van
Christus tegenstaan, daar wacht hun ten slotte het eeuwig
verderf. Laat u daarom door hun vromen schijn niet om
den tuin leiden. Door Christus als den eenigen Verlosser
te verwerpen en hun zaligheid te zoeken in het al of niet
eten van zekere spijzen, maken zij in den grond van de zaak
een god van hun buik. En al hun roemen in hun besnijdenis
is in den grond van de zaak niets anders dan eer bewijzen
aan een lichaamsdeel, waar men zich anders voor schaamt.
Het is er hun slechts om te doen om door de menschen
geprezen te worden en vrij te blijven van alle vervolging. 1)
Daaruit blijkt wel, hoe aardschgezind zij zijn.

20 Niet deze dwaalleeraars maar ons, die u het zuivere
Evangelie prediken, hebt gij na te volgen. Want de staat,
waarvan wij burgers zijn, is in de hemelen. Evenals gij
Romeinsche burgers in den vreemde zijt, zijn wij, geloovigen,
eigenlijk hemelburgers op aarde. Daarom hebben wij niet
aardsch- maar hemelschgezind te zijn. Komen wij in druk
of vervolging, dan heffen wij te meer ons hart op naar
omhoog, daar wij ook uit dien hemelschen staat den Heere
Jezus Christus als Redder verwachten. Wanneer Hij komt
op de wolken des hemels, zal Hij het lichaam, waarin wij
nu vernederd en verdrukt worden, van gedaante doen ver-
anderen en het aan Zijn eigen heerlijk lichaam gelijkvormig
maken. Ook al zijn wij misschien dan reeds lang tot stof
vergaan, het zal voor Christus, onzen Heere, niet te veel zijn
dat wonder aan ons te werken. Hij zal het volbrengen met
Zijn Goddelijk vermogen om alle dingen, ook dood en ver-
derf, aan Zich te onderwerpen.

1 ) De Joodsche godsdienst was in het Romeinsche Rijk een z.g.n. geoorloofde
godsdienst. De Judaisten hadden daarom als trouwe onderhouders van de Jood-
sche Wet geen vervolging te duchten, zooals de Christenen.
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Philippenzen 4 : 1--

DEEL IV.

UW HARTELIJKE LIEFDEGAVEN.

4 : 1 Mijn geliefde broeders, naar wie mijn hart vol ver-
langen uitgaat! Telkens als ik op u zie, verheug ik mij. Gij
zijt de kroon op mijn arbeid. Daarom te meer dying ik er
bij u op aan, waar Christus staat te komen en zoo'n heerlijke
toekomst ons wacht, toch standvastig te blijven in het ge-
loof en in de gemeenschap met Hem. Gij zijt mij zeer lief.
Gelooft en wandelt clan, zooals ik u dat geleerd heb.

2 In het bijzonder vermaan ik Euodia en evenzeer vermaan
ik Syntyche 1 ) om niet langer naijverig op elkaar te zijn en
elk haar eigen gang te gaan, maar te bedenken, dat zij
beiden den Heere toebehooren en derhalve eensgezind
dienen samen te werken.

3 Ja, ook u, Synzygus, die niet alleen dezen naam draagt,
maar ook in der waarheid een medewerker 2 ) zijt, verzoek
ik met aandrang, verleen deze zusters de noodige hulp om
tot eendrachtige samenwerking te komen. Zij zijn het waard,
dat gij haar dat doet. Want zij hebben voor de zaak van
het Evangelie schouder aan schouder met mij gestreden en
ook met Clemens') en mijn overige medearbeiders, wier
namen ik niet behoef op te sommen, daar zij alien den
Heere bekend zijn en geschreven staan in het boek des levens
voor Zijn troon.

1) Van deze vrouwen weten wij niets meer dan Paulus bier mededeelt. Mis-
schien waren zij diaconessen, of vergaderde de gemeente vaak in haar huizen
en namen zij daardoor een vooraanstaande plaats in. Men heeft wel Bens het
vermoeden geopperd, dat Lydia een van deze vrouwen was. Haar naam Lydia
zou dan een bijnaam zijn, met de beteekenis „de Lydische". Haar eigen naam
zou dan of Euodia of Syntyche zijn. Deze interessante hypothese wacht nog op
het noodige bewijs.

2) Letterlijk beteekent Synzygus: in hetzelfde tuig gespannen, jukgenoot. Noch
van dezen Synzygus noch van de even verder genoemde Clemens weten wij iets
naders.
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4 Mij thane weer tot u alien richtend, wek ik u op om
altijd blijde te zijn. Ziet in alle omstandigheden des levens
niet op uzelf en staart u niet blind op het leed, dat u over-
komt. Ziet in geloof op den Heere Jezus en op de heerlijk-
heid, die Hem gegeven is en die u ten goede komt. Dan hebt
ge altijd alle reden om blijde te zijn. 1k weet wel, dat ik
dat al eerder gezegd heb. Maar ik kan het niet laten er
telkens en telkens weer op aan te dringen: Verblijdt u in

5 den Heere. Wanneer deze heilige vreugde u vervult, zult ge
niet hardvochtig het uiterste van uw recht vorderen van
uw naasten, maar u zachtmoedig en toegefelijk be-
toonen. Uw biiiijkheid en gematigdheid worde aan alle
menschen bekend. Dit te meer, daar de Heere nabij is. Hoe
zou het u voor Zijn rechterstoel vergaan, wanneer Hij het

6 uiterste van Zijn recht van u zou vorderen? Maakt u geen
zorgen, dat het gevolg van uw toegefelijkheid zal zijn, dat
gij zelf gebrek gaat lijden. De Heere is niet ver maar nabij.
Maakt u daarom nergens bezorgd over. Zit niet te tobben,
maar wendt u in alles tot God. Smeekt Hem u te helpen.
Hem moeten uw begeerten bekend gemaakt worden. Ver-
geet daarbij niet om te danken voor de weldaden., waarmee

7 Hij u ook in dagen van zorg nog omringt. Dan zal de vrede,
die God Zijn kinderen schenkt en waaraan gij veel meer
hebt dan aan al de geruststellingen, die het verstand be-
denkt, in u nederdalen. Die zal de wacht houden over uw
harten, zoodat zij niet onder de beproevingen bezwijken,
en over uw gedachten, zoodat gij niet in verblindheid ver-
leid wordt om Christus, den getrouwen Zaligmaker, ontrouw
te worden.

8 Overigens, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is,
al wat recht is, al wat kuisch is, al wat beminnelijk is, alles
waar een goede roep van uitgaat, welke deugd en wat lof-
waardigs er ook zij, waar of bij wien gij het ook aantreft,

9 overdenkt en waardeert het. Kortom, wat gij niet alleen van
mij geleerd hebt, maar ook in het voorbeeld, dat ik u gaf,
gehoord en gezien hebt, brengt dat in practijk. En de God,
die de vrede heeft en geeft zal met u zijn.

10	 Tenslotte nog een kort woord over de zaak, die voor
mij mede de aanleiding is geweest om u dezen brief te
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Philippenzen 4 : 11—

schrijven, de liefdegaven, die gij mij door Epaphroditus hebt
doen toekomen. Omdat ik er de goede hand des Heeren in
zag, heb ik mij er ten zeerste over verheugd, dat gij eindelijk
weer aan mij gedacht hebt. Evenals een boom na een langen
winter weer jong groen laat uitbotten, hebt gij uw zorg
voor mij op nieuw doen opbloeien. Gij hadt het wel voort-
durend in gedachten, maar door uw armoede kwam het u
niet gelegen.

11 Mijn groote blijdschap sproot niet voort uit het feit,
dat ik gebrek leed. Want in de leerschool van Christus heb
ik geleerd om in de omstandigheden, waarin ik mij bevind,
aan mijzelf genoeg te hebben. 1 ) Door ondervinding weet ik
en in een nederige toestand te leven, ik weet 66k overvloed
te hebben. Gij kunt u geen omstandigheden denken, of ik
ben er in ingewijd. Ik weet er bij ondervinding alle y van,
om nu eens verzadigd te worden en dan weer honger te
lijden, om nu eens overvloed te genieten en dan weer ge-
brek te lijden. Maar ik heb er niet alleen ondervinding van,

13 ik heb geleerd het in Christus' kracht te dragen. Alles, wat
mij ook opgelegd wordt, kan ik dragen. Z66 ben ik onaf-
hankelijk van de omstandigheden.

14	 Ik bedoel natuurlijk niet, dat uw gaven overbodig
waren. Integendeel, gij hebt wel gedaan, dat gij mijn com-

15 pagnons in de verdrukking geworden zijt. Dat zijt gij steeds
geweest. Ik ben het nog niet vergeten, en ook gij, Philippen-
zen, weet het nog wel! Toen ik pas met de prediking van
het Evangelie bij u begonnen was, en ik van Macedonia uit
reisde naar Athene en Corinthe, vond geen andere gemeente
het noodig om samen een rekening van ontvangst en uitgaaf
op te stellen dan gij alleen. De andere gemeenten verge-
noegden zich met het ontvangen van het Evangelie. Maar
gij hebt niet enkel willen ontvangen, doch ook willen geven.

16 Want zelfs nog voordat ik Macedonia verlaten had, toen ik
mij nog in Thessalonica beyond, hebt gij mij een en ander-
maal het noodige voor mijn onderhoud gezonden.

17 Ik haal dit aan, niet omdat het er mij om te doen is
om met giften overladen te worden. Maar het is mij te doen
om de vrucht van uw geloof en lief de. Tot mijn innige

1) De autarkie van Paulus!
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vreugde neemt dit te goed op uw rekening voortdurend toe.
18 Laat mij u nog een kwitantie geven: 1k heb alles ont-

vangen. Het is meer dan genoeg. Het is veel te veel, wat gij
mij gezonden hebt en Epaphroditus mij bracht. Het is een
liefelijk geurend reukwerk, een aangenaam offer, dat gij
niet mij maar Gode hebt gebracht en Hem welbehagelijk is.

19 Mijn God, die al wat gij den minste van Zijn dienst-
knechten hebt gedaan, rekent alsof gij dat Hem hebt ge-
daan, zal het u vergelden. Hij zal volkomen in al uw be-
hoeften voorzien. Hij zal het doen naar den maatstaf van
Zijn rijkdom en dat zal heerlijk zijn. In de gemeenschap
met Christus Jezus, in Wien al ons heil besloten ligt, zult
gij het deelachtig worden, in dit leven reeds en eens vol-

20 komen in de komende heerlijkheid. Want dit is het eind-
doel van alle dingen, dat onzen God en Vader, die de macht
en de wil heeft ons al dit goeds te schenken, de heerlijkste
lof en prijs door ons worde toegebracht, nu en tot in alle
eeuwen der eeuwigheid. Amen.

21 Groet uit mijn naam ieder lid der gemeente krachtens
den band, die ons allen aan Christus Jezus bindt. U groeten
de broeders, die hier met mij in het Evangelie arbeiden.

22 Al de geloovigen in Rome groeten u. Vooral de slaven en
vrijgelatenen van het keizerlijke hof laten u groeten.

23	 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met uw
geest en vervulle u geheel en al. Amen.
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TER INLEIDING.

§ 1. CHRISTEN OF CHRISTUS?

Hoewel wij in dezen brief in aanraking komen met dwalingen
uit een ver vervlogen tijd, waarvan onze kennis zeer beperkt is, blijft
Paulus betoog van groote waarde. Zoowel om z'n positieve uiteenzet-
ting over de alles beheerschende beteekenis van Jezus Christus als om
de felle slagen van afweer tegen een dwaling, die in een ander gewaad
ook thans nog haar afbraakpogingen in de gemeente verricht.

Deze brief is beangstigend actueel.
Paulus waarschuwt hier met al het gewicht van zijn ambt van Apostel

tegen deze zonde:
dat wij meer aandacht aan den Christen zouden besteden dan aan den

Christus.

§ 2. VERINNERLIJKING OF VERUITWENDIGING?

Zoodra immers het Evangelic van de genade Gods, die in Jezus
Christus verlossing heeft bezorgd, den geloovigen vertrouwd geworden is,
komt de neiging op om meer to gaan letten op „het geloof" dan op
„het beloofde", zoodat men belangrijker acht hoe men gelooft, dan wat
men gelooft.

Dan treden de keurmeesters en scheidsrechters op, over wie Paulus
den staf breekt in 2 : 18.

Deze neiging dient zich gaarne aan onder de leus van „verinnerlijking"
van het Christenleven en laat zich den naam van „innig Christendom"
onbeschroomd aanleunen, Loch is ze niet anders dan veruitwendiging!

Door haar schuift eigenwillige godsdienstigheid, een nieuw Farizeisme,
zich in de plaats van den eenvoudigen dienst van God.

Terwijl dan alle aandacht wordt saamgetrokken op het zieleleven met
z'n geloofskennis en belevingen, blijft het dagelijksche leven onder de
medegeloovigen en medemenschen veronachtzaamd liggen, zoodat het
soms zelfs opnieuw in de sporen der oude zonden verloopt. 3 : 5-14.

§ 3. VOLMAKING OF HEILIGMAKING? TRADITIE OF OPEN-
BARING? ZIEL OF MENSCH?

In Colosse waren menschen gekomen, die het Evangelie, dat door de
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gemeente van Epaphras was aangenomen, als te eenvoudig en onvol-
doende hadden afgekeurd.

Geen wonder, zeiden ze, dat gij 't niet beter weet, want 't Evangelie
is u niet door een der Apostelen zelf gebracht. Epaphras was niet op de
hoogte, zijn Evangelie is maar uit de tweede hand! Nu zullen wij u eens
leeren, hoe 't echte Evangelic is, wat de echte kennis en vroomheid in-
houdt en hoe de geloovige zich tot volmaakte kennis kan opwerken,
zoodat hij een echt geloovige wordt.

Zoo gaan zij 't zwaar en moeilijk maken voor de Colossenzen. Ze
leeren, dat een geloovige aan Christus' werk alleen niet genoeg heeft,
want Hij heeft wel God verzoend, maar de machten der geestenwereld
niet bezworen.

Elk geloovige staat nog altijd bloot voor de vijandige macht der geesten
en moet zich daaraan ontworstelen door zich vrij te maken van den
band aan de stof.

Tot staving hunner beweringen beriepen zij zich op een geheime tra-
ditie aangaande de „elementen der wereld", die in het Jodendom van
geslacht op geslacht overgeleverd werd. 2 : 3.

Ook in onzen tijd kennen wij deze methode, waardoor velen worden
verward. Dan beroept men zich niet op de Schriftwaarheid, maar op
allerlei schrijvers lit vroeger tijd en op uitspraken van bekeerde mannen
en vrouwen, die meer meenen te weten dan God geopenbaard en ge-
predikt heeft.

Telkens weer stelt de dwaalleer in de plaats van het leven der heilig-

making (dat is een biddend, eerlijk strijden tegen de zonde) het
leven der volmaking, dat in een aparte cultuur van het „zieleleven

bestaat. De methode, die in Colosse werd voorgeschreven, bestond in
het vieren der Joodsche feestdagen, het onthouden van bepaalde spijzen,
het zoo sterk vasten, dat eindelijk een toestand van ijlhoofdigheid werd
bereikt, waarin men visioenen zag. Aan dit laatste gaf men den naam
van „engelen vroomheid", wie zOOver gekomen was mocht zich voor de
machten der geestenwereld onvatbaar achten.

Maar is nu het nieuwe leven, dat door Christus Geest gewekt en onder-
houden wordt het leven der ziel? Is het een leven, dat moet opgekweekt
worden langs allerlei wegen en welks groei volgens een bepaald schema
verloopen moet, opdat daardoor het „volmaakte", het „echte" bereikt
wordt?

Zij, die dit meenen, zeggen dat dit oh zoo moeilijk gaat, en oh zoo
nauw steekt, zoodat ieder die ontwikkeling bij zichzelf wel onophoude-
lijk nauwkeurig onderzoeken mag. Deze ontwikkeling kent trappen en
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perioden. De een is daarin verder gevorderd dan de ander, zoodat veler
verzuchting luidt: „och, of het toch nog eens mocht komen te ge-
beuren" en „och, of het toch nog eens echt werk mocht zijn".

Maar Paulus zegt daarvan: het is loslaten van het hoofd Christus, eigen-
gereidheid, waardeloos,tot verzadiging van het vleesch. 2 : 19, 23.

§ 4. CHRISTUS ONS EEN EN AL.

Neen het leven der heiligmaking betreft niet het leven der ziel maar
het leven van den nieuwen mensch, die met Christus gestorven en op-
gestaan is.

Wij zullen de volmaaktheid en heerlijkheid niet tijdens ons aardsche
Leven verwerven volgens een bepaalde methode van zielscultuur, maar
die eens ontvangen naar ziel en lichaam in den dag van Jezus Christus,
wanneer Hij op de wolken wederkomt.

Nu is onze verlossing, dat wij met God verzoend zijn door dat Jezus
Christus in onze plaats aan het kruis het oordeel Gods gedragen heeft.

Nu is onze volmaaktheid die van ons Hoofd Jezus Christus in den
hemel, aan Wien alle dingen onderworpen zijn. Hem moeten wij vast-
houden.

Hij, Christus is EEN en AL;
Hij heeft voor ons voldaan;
Hij heeft ons met God verzoend;
Hij heeft de aanklacht der Joodsche ritueele wetten vernietigd; ja,

heel de wet van kracht beroofd om ons te veroordeelen;
Hij heeft al het geschapene (niets uitgezonderd) onder Zijn macht en

in de rechte verhouding tot God teruggebracht naar Gods wel-
behagen;

Hij heeft ons door 't Apostelwoord, waarin de Pinkstergeest werkt,
vernieuwd;

Hij heeft ons door den Doop doen deelen in Zijn dood en Opstanding,
en daarom roept Hij ons tot heiligmaking, d.w.z. tot den strijd tegen
de zonde.

Opdat de gemeente nu daarmede rekenen zou komt de Apostel op zijn
beurt ook met enkele levensregelen:

a. het woord van den Christus (niet van den Christen) moet rijkelijk
in Naar wonen, opdat zij zonder onderbreken hoore van het klare
Evangelie van Gods genade en zondaarsliefde, die betoond zijn in
Jezus Christus, die voor ons kwam sterven;

b. de broeders moeten onderling lief de betoonen, want wear geen
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liefde en vergevingsgezindheid zijn, daar is in elk geval de vol.
maaktheid niet.

't Letten op den Christen verdeelt, dat op den Christus vereent.
c. in alle levensverhoudingen moet met de eisch des Heeren ge-

rekend worden.
d. jegens anderen moet getuigd worden van Jezus Christus door woord

en werk.

§ 5. INDEELING.

I (1 : 1-1 : 13) Het Evangelie, dat Epaphras gebracht heeft is het
ware, ik, Paulus, neem het voor mijn rekening.

II (1 : 14-1 : 23) De waarde van Christus is zoo volstrekt, dat noch

naast noch onder Hem ruimte is voor eenige andere
bemiddeling ten bate der geloovigen.

III (1 : 24-2 : 3) Christus komt ook tot de heidenen rechtstreeks in
de Evangelieprediking.

IV (2 : 3-15)	 De voorschriften der dwaalleer:
a. zijn niet aan Gods openbaring ontleend;
b. miskennen de volheid in Christus;
c. ontzenuwen de beteekenis van den doop;
d. zien voorbij, dat Christus kruisoffer de wet van

Sinai vervulde.
V (2 : 16-3 : 4) De voorschriften der dwaalleer berusten op een wet,

die heeft afgedaan en breken den band met Christus,
die heeft voldaan.

VI (3 : 5-4 : 6) Christus vraagt een leven in heiligmaking i.p.v. vol.

making en daartoe moet de gemeente
a. plaats maken voor het Woord van Christus in haar

samenkomsten, gezangen, gesprekken;
b. leven in den dienst van Christus;
c. volharden in het gebed.

VII (4 : 7-18)	 Persoonlijke mededeelingen en besluit.
Om het karakter van een brief, die in eenen uitgelezen moet worden,

niet to veranderen, heb ik deze indeeling niet tot een verdeeling willen
maken en mij in den tekst beperkt tot een enkel opschrift.

§ 6. SITUATIE.

Van de stad Ephese, een havenplaats op de Westkust van Klein-Azie,
liep in Paulus dagen een belangrijke handelsweg door de bergen van
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Phrygie en Cappadocia naar de stad Carchemisch aan de bovenloop van
den Euphraat. Het van de bekende rivier de Maeander vormde het
eerste gedeelte van dezen weg, welk dal ook thans nog benut wordt door
een spoorweg, die vanuit Smyrna het binnenland ingaat.

In het dal van het Zuidelijke zijriviertje van de Maeander, de Lycus,
lagen de steden Laodicea, Hierapolis en ook Colossae, waarover het hier
gaat.

Een van Paulus Evangelisten, Epaphras genaamd, had, waarschijnlijk
vanuit Ephese, de gemeente in deze stad gesticht. Wij weten niets van
haar behalve wat bljjkt uit den brief, dien Paulus aan haar geschreven
heeft.

De Apostel verkeerde tijdens het schrtven daarvan in gevangenschap,
waaronder wij het best zijn 2-jarige gevangenschap te Rome kunnen
verstaan, waardoor we tevens als ontstaanstijd van dezen brief de jaren
60-62 molten aannemen.

Het doel, dat Paulus met dezen brief beoogt, is de gemeente van
Colossae te waarschuwen tegen dwaalleeringen, die in haar midden werden
aangeprezen en haar duidelijk te maken, wat zij in Christus heeft.

Deze dwaalleer pleitte voor onthouding van bepaalde spijzen en dranken
en het opvolgen van bepaalde ceremonieele voorschriften. Zij achtte dit
noodzakelijk om de geloovigen te bevrijden van de macht der stoffelijke
wereld en van de geestelijke krachten, die in deze heerschten. Tengevolge
van deze bevrijding zou de gemeente een diepte van kennis ontvangen
als haar nu nog onbekend was. Immers Christus was haar wel gepredikt,
maar de volheid van kennis en vrijheid van de wereld zou pas bereikt
worden langs den weg, dien de dwaalleer wees.
Tegenover deze gevaarlijke leugen betuigt Paulus nu, dat Christus zoo
groote beteekenis in de Schepping en Verlossing heeft, dat het behalve
ongeloof ook dwaasheid is jets buiten Hem te willen zoeken.

Er bestaat geen kennis of macht, die in Christus niet het deel der ge-
loovigen is.
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Colossenzen 1 : 6

IK STA ACHTER EPAPHRAS.

	

1 : 1	 U zult er vreemd van opzien, waarde Colossenzen, van
ons, Paulus en Timotheus, die u persoonlijk onbekend zijn,

2 een brief te ontvangen. Maar, aangezien wij u mogen er-
kennen als heiligen, wijl trouwgeloovige broeders in Chris-
tus, draag ik, Paulus, verantwoording voor u (hoewel ik u
het Evangelie niet met eigen mond verkondigd heb,) daar
ik door den wil van God tot Apostel van Jezus Christus
gesteld ben. Timotheus, mijn broeder in de Evangeliebe-
diening, gaat ook volkomen accoord met wat ik u te
schrijven heb. Wij dan beginnen met u niet slechts „het
beste" toe te wenschen, zooals de heidenen in hun brieven
gewoon zijn, doch de genade en vrede van God onzen
Vader.

3 Steeds, wanneer wij u in onze voorbede gedenken,
darken wij God, die de Vader is van onzen Heere Jezus,
en tot Wien wij buiten Christus niet kunnen naderen,

4 wegens de zegeningen, die Hij u geschonken heeft. Want
wij kennen u niet door persoonlijk contact, maar hebben
toch uit verschillende berichten gehoord, hoe uw geloof
in Christus Jezus gefundeerd is en dat gij lief de betoont
tot alle heiligen, zoodat ge de gemeenschap tusschen de

5 huisgenooten des geloofs inderdaad beleeft. Ook brengen
wij God er dank voor, dat het heerlijk goed, dat wij nu
nog in hoop verwachten, eveneens voor u in de hemelen
is weggelegd. Gij hebt daarvan voor 't eerst gehoord toen
Epaphras u de waarheid predikte, die bestaat in het Evan-
gelie van de Verlossing dezer wereld door Jezus Christus,

6 den gezondene des Vaders. Dit Evangelie is rinds zijn eerste
komst in uw midden nog altijd onder u aanwezig en het
toont zijn kracht precies zooals het dat bij anderen. doet.
Immers overal ter wereld waar de andere Apostelen en ik
zelf het gebracht hebben, draagt het vruchten in het leven
der geloovigen en breidt het zich steeds uit, en (te oor-
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deelen naar de berichten, die ons over uw kring bereiken)
is dat ook bij u het geval geweest Binds den dag, waarop
gij het hebt gehoord. Sinds gij dus de gehoorde prediking
hebt aangenomen en naar waarheid hebt erkend hoe ge-

7 nadig God wel is. Want dat laatste is het, wat gij hebt
mogen leeren van Epaphras, onzen beminden mededienst-
knecht, die in zijn prediking niets anders dan het klare
Evangelie der genade heeft gebracht. Hij was dan ook in
den arbeid, dien hij namens ons verrichtte, een alleszins

8 getrouw dienaar van Christus. Zelfs mocht hij tegenover
ons roemen over de door den Heiligen Geest zelf gewekte
liefde, die gij jegens mij als Apostel van Christus Jezus

9 gevoelt. Daarom beijveren wij ons om jegens u evenveel
liefde te betoonen. Sinds den dag toch, waarop wij van
uw geloof en liefde hoorden, laten wij niet na, telkens
wanneer wij voor u bidden, te vragen wat voor uw heil
nuttig en noodig is. En wat zouden we dan eerder vragen
dan dat gij geheel vervuld moogt worden met de kennis
van den wil van God? Ge kunt immers wel allerlei men-
schen hooren praten over den dienst van God en het leven
in gemeenschap met Hem, maar, zoolang God in Zijn
Evangelie-woord ons Zijn wil daarover openbaart, zullen
we toch daarop eerst hebben te letten, zonder ons door
meeningen van menschen in de war te laten brengen.
Wanneer gij dan ook — naar ons gebed — vervuld wordt
met de rechte kennis van Gods wil, zal u niets ontbreken
van die wijsheid en dat inzicht, die gaven van den Heiligen
Geest zijn.

10 Zoo bidden wij, dat gij zoo moogt gaan leven, als dat
onzen Heere en Heiland waardig is, dat gij Hem geheel
moogt gaan behagen in een gehoorzaam leven naar den
wil Gods, dat gij dus hoe langer hoe meer vrucht moogt
dragen, niet slechts op een enkel punt in uw leven, maar
in elk goed werk. Dat is u mogelijk door de kennis van
God uit Zijn Evangeliewoord, waarin Hij toch niet maar
enkele dingen noemt, doch waardoor Hij op heel uw leven
beslag legt.

11 Ook vragen wij, dat gij, die hiertoe de kracht nooit
in uzelf zult kunnen vinden, door God met alle kracht be.
giftigd moogt worden, opdat er zoo in uw leven iets open-
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baar moge komen van Zijn geweldige heerlijkheid, welke is
gebleken in de opstanding van Jezus Christus uit de dooden.

Dat zal niet zoozeer hierin bestaan, dat gij bijzondere
krachten krijgt, waardoor gij Baden kunt verrichten en ver-
halen doen, waarvan iedereen versteld staat, maar wel in
het betoonen van alle lijdzaamheid tegenover moeiten en
beproevingen alsmede in het bewaren van alle lankmoedig-
heid tegenover de menschen, die u moeite aandoen, naar
het woord van Jesaja 30 vers 15: in stilheid en vertrouwen
zal uwe sterkte zijn.

Wij bidden voorts, dat deze lijdzaamheid en lank-
moedigheid bij u geadeld molten worden door de blijd-
schap van den Christen, die weet, dat zijn Verlosser leeft.

12 En tevens, dat gij den Vader van onzen Heere Jezus
Christus moogt danken. Want Hij heeft u door het werk
van Zijn Zoon, die het leven voor de Zijnen verworven
heeft, in staat gesteld deel te ontvangen aan het erfdeel
der heiligen. Dit is immers alleen aan hen toegewezen, die
door het geloof met Christus opgewekt zijn, wiji zij in Hem
tot kinderen aangenomen zijn.

Zooals ge zult weten wordt dit erfdeel daar bewaard,
waar God zelf woont, n.l. in het licht.

13 Dat wij in staat gesteld zijn erfgenamen te worden,
heeft op deze wijze plaats gevonden, dat God ons heeft
bevrijd uit onzen natuurlijken staat, onder de heerschappij
der duisternis vandaan en ons heeft overgeplaatst in het
koninkrijk der genade, waar de Zoon Zijner lief de heerscht.
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CHRISTUS HEEFT UNIEKE BETEEKENIS EN
VOLSTREKTE WAARDE.

14 Dit mag dan ook voor ons vaststaan, dat wij de voile
gave van Gods genade, n.l. de verlossing, bezitten in den
Christus, doordat Hij den losprijs heeft betaald. Zoo is onze
verhouding tot God weer goed geworden, daar Zijn be-
taling bewerkte, dat God ons de zonden vergeven heeft.

15 Vindt het nu toch niet vreemd, geliefde Colossenzen,
dat dit alles in den Christus alleen besloten is, want Hij,
de Zoon van Gods liefde, is niets minder dan beeld van
God, die zelf onzichtbaar is. In Hem alleen openbaart God
zich aan ons, daar wij God niet kunnen zien met onze
oogen en evenmin ons Hem kunnen voorstellen met ons
verstand.

Daardoor heeft Christus ook den rang en plaats van
„eerstgeborene" ten opzichte van alle schepsel.

Verstaat mij goed, hiermede bedoel ik niet, dat de
Christus als mensch reeds zou bestaan hebben van voor de
grondlegging der wereld, en evenmin, dat Hij naar zijn
wezen geen God doch alleen mensch wezen zou. 1 ) Neen,
ik heb hiermede niet op het oog, wat Hij als de Zoon in
Zichzelf is, maar wat Zijn beteekenis is voor al het ge-
schapene.

16 IIij toch, die de liefde Gods openbaart, dient als funda-
ment voor alles wat geschapen is, het gansch heelal is in
Hem als op zijn grond gezet.

Dit geldt zoowel alles wat tot den hemel als wat tot de
aarde behoort, zoowel de dingen, die we kunnen zien als
die niet met onze zintuigen zijn waar te nemen.

Onder deze laatste vallen ook alle machten, op welker
invloed de dwaalleeraars meenen u te moeten wijzen, als ze
spreken van tronen, hoogheden, machten en gezaghebbers
in de engelenwereld.

1 ) Dat is de dwaling van Arius, die zich dan ook op een verkeerden uitleg
van dezen tekst beroept.
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Deze hebben alleen macht in ondergeschiktheid aan
den Christus, Gods Zoon, want samen met alle dingen heb-
ben ook zij hun bestaan als schepsel alleen door Hem en
tot Hem. Hij is de grond, waarop alles ontstaan is, en het
doel, waartoe alles bestaat.

17 Hij, die van eeuwigheid is, bestaat immers voor alles
en alles wordt in Hem samengehouden, zoodat het een ge-
ordend geheel kan blijven.

18 Wat zouden wij dan beducht zijn voor den invloed
van allerlei geestelijke machten, daar zij alle aan den Chris-
tus onderworpen zijn? Ja, deze groote Christus is het, die
eveneens het hoofd is van het lichaam, de Kerk. Hij toch
is nummer EEN, het begin der herschepping, daar Hij
de eerstgeborene is uit de dooden. Zoodoende is Gods raad
vervuld, dat de Zoon Zijner lief de in alles de eerste plaats
bekleeden zou, zoowel in de Schepping als in de Her-
schepping.

19 Wanneer nu de dwaalleeraars bij u steeds spreken van
een heele groep, een „volheid" van machten die als mid-
delaars noodig zouden zijn om een armen zondaar op te
voeren tot volledigheid van kennis, dan wil ik dat woord
„volheid" wel overnemen, maar dan zoo, dat ik er juist
mee aantoon, hoe uniek de beteekenis van den Christus is,
omdat naar Gods welbehagen in Hem heel de „volheid"
van Gods Schepping (met inbegrip van alle machten, die
in hemel en op aarde bestaan) haar vestiging vindt.

20 Door het storten van zijn bloed toch aan het kruis van
Golgotha heeft God vrede gesticht tusschen Zich en de
wereld. Daardoor is de Zoon zelf de Middelaar door Wien
God alle dingen in de zuivere verhouding terug brengt,
waarin ze behooren te staan tot Zijn Zoon als het funda-
ment van het geschapene.

1k mag dit dus wel zoo samenvatten, dat de Christus
niet alleen als de Zoon Gods de grond is der geheele
Schepping (zoowel van wat op de aarde als van wat in
de hemelen is), doch tevens krachtens Zijn kruisoffer de
verzoeningsmiddelaar van diezelfde Schepping.

Daar is geen macht, die boven. Hem uitgaat; geen
macht, die niet onder Zijn opperheerschappij staat; geen
macht, die niet in alles van Hem afhankelijk is, dus ook
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geen macht, die zich als bemiddelaar tusschen Hem en
den mensch kan opwerpen. Jezus Christus is de geheel
eenige Middelaar tusschen God en mensch.

21 Wanneer ik dan (vs. 19) het welbehagen Gods ge-
noemd heb als den oorsprong van de verzoening, die door
den Christus bewerkstelligd is, deed ik dat niet het minst
met deze bedoeling, dat gij zoudt erkennen, hoe volstrekt
die verzoening is, die ten grondslag ligt aan de verandering
van uw leven.

Gij, mijn Colossenzen waart vroeger vervreemd van de
rechte verhouding tot God, want — waart gij niet vijandig
gezind jegens Hem en kwam dat niet tot uiting in uw
booze werken?

22 Wat een verschil vormt dat met uw tegenwoordig be-
staan! Nu immers zijt gij in de zuivere verhouding, die een
schepsel Gods betaamt, teruggebracht door Christus waar-
achtig menschelijk lichaam, 1 ) dat voor u door den dood
is heengegaan. Hoe gij u dus ook in eigen oog moogt zien,
dit is zeker, dat God naar zijn welbehagen. Christus daartoe
heeft gegeven, opdat Hij u niet anders dan als heiligen en
onbevlekten en menschen vrij van aanklacht voor Zijn aan-
aangezicht zou stellen.

23 Slechts moet ik hier dit eene voorbehoud maker, dat
het daartoe noodzakelijk is, dat gij in het geloof blijft,
daar anders alle genade, die gij tot nu toe ontvangen hebt,
vruchteloos zou zijn.

Gij moet gefundeerd en stevig staande in het geloof
volharden. Immers het geloof is niet gelijk aan een ver-
moeden, dat door allerlei aandoeningen wordt geschokt;
maar het heeft een stevige vastheid, die alle aanvallen van
den duivel en de zijnen wederstaat. 2 ) Gij moet u dus door
niets laten of brengen van de hoop op het eeuwig heil, die
u uit het Evangelie tegenstraalt. Dat toch is het ware

1) Dat Paulus hier alleen van „lichaam" spreekt, mag niemand op de ge-
dachte brengen, dat hij zou meenen, dat Christus niet geheel waarachtig mensch
zou zijn. Dit woordgebruik vindt hier zijn aanleiding in de dwaalleering, die
beweerde, dat de verlossing van ons lichaam nog door ascese (onthouding en
tuchtiging) moest bewerkstelligd worden, daar Christus' werk alleen de „zielen"
betrof. Paulus kiest hier duidelijk positie tegen, als hij op het lichamelijke lijden
van den Christus wijst.

2) Zoo schrifft Calvijn letterlijk bij deze plaats.
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Evangelie, dat gij door Epaphras hebt mogen hooren, het-
zelfde, wat verkondigd wordt onder alle schepsel onder
den hemel. Daarvan ben ik Paulus ook een dienaar ge-
worden. Metterdaad staan dus heel de Kerk en ik als
Apostel achter de Evangelieprediking, die u indertijd ge-
bracht is.
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CHRISTUS KOMT OOK TOT HEIDENEN RECHTSTREEKS IN
DE EVANGELIEPREDIKING.

24 Ik ben blij, dat ik, die als Apostel u niet in eigen per-
soon het Evangelie heb kunnen brengen, nu juist in mijn
gevangenschap hier in Rome nog iets voor u kan doers.
Mijn gevangenschap is een lijden ten uwen behoeve, daar
ik immers thans in mijn levee op aarde kan mededragen
aan den last der verdrukkingen om den naam van Christus,
welke Hij aan Zijn Kerk als aandeel aan Zijn eigen smaad
heeft nagelaten.

Mijn lijden is dus ten behoeve van Christus lichaam
de Kerk, en daarmede tevens voor u, geloovigen van
Colossae. 1)

Steeds weer getuig ik twee dingen: dat het Evangelie
van Christus niet slechts voor Joden, doch ook voor heide-
nen is, en dat dit Evangelie niet indruischt tegen de wetten
van den Romeinschen Staat. Zoo mag ik dus lijden voor
uw recht tegenover de Joden, zoowel als tegenover den
Keizer.

25 Van deze Kerk, Christus lichaam, ben ik, Paulus, een
dienaar geworden toen de ambtelijke roeping van Gods-
wege mij gegeven is ten aanzien van u heidenen, n.l. om
het Evangeliewoord Gods to prediken in deze voile heer-
lijkheid, dat Christus ook voor heidenen gekomen is.

26 Dit toch is de geheimenis, die, gedurende al de eeuwen
van Israels volksbestaan verborgen bleef en waarvan het
eene geslacht na het andere onkundig was. Maar nu werd

1 ) Wanneer Rome hierop haar leer grondt van den „Schat van goede werken"
der heiligen, die aan de Kerk ten goede komt en strekt tot vergeving der
zonden, doet zij dit in strijd met Paulus' onderwijs over de absolute beteekenis
van Christus. Vergelijk wat Augustinus schrifft in Tractaat 84 over Johannes:
Ook wanneer broeders voor broeders in den dood gaan, wordt er nog geen
martelaarsbloed tot vergeving van zonden gestort: dat heeft Christus voor ons
gedaan. En niet Hem hierin eenigszins nadoen is onze roeping, maar Hem
hierin dank betuigen.
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het geopenbaard aan de heiligen, het yolk van Christus
Jezus.

27 God heeft immers aan hen juist willen duidelijk maken,
hoe rijk de heerlijkheid van deze geopenbaarde geheimenis
wel is, daar zij geen Joden zijn, die een Messias verwachten
mochten, maar heidenen, die in donker leef den.

Dit is het, dat Christus onder u, die heidenen zijt van
oorsprong, wonen wil door Zijn genade en Geest, zoodat de
hoop op de heerlijkheid ook uw deel mag zijn.

28 Dezen Christus prediken mijn medearbeiders niet
minder dan ikzelf. Wij vermanen immers ieder mensch
zich van zijn zonden te bekeeren en wij onderwijzen even-
eens ieder mensch over de waarde van Christus werk, op-
dat ieder zonder uitzondering deel zou ontvangen aan de
voile wijsheid. Wij kennen dus geen verschil als tusschen
een beter en een minder soort geloovigen, maar streven dit
doel na: elk mensch evenzeer naar zijn geloof te stellen
tot een „volmaakte" in Christus.

29 Dat is ook de reden, waarom ik de gemeenten niet
aan haar lot kan overlaten nadat ik haar eenmaal het
Evangelie gebracht heb. Ik getroost mij moeizame inspan-
ning om dat doel te bereiken en moet er veel strijd voor
voeren. Maar ik kan niet anders, want het is geen eerzucht,
die mij drijft, doch de energie van mijn Zender Christus,
welke zich met macht in mij blijft ontplooien.

2 : 1 Ik deel u dit mede, omdat ik er prijs op stel, dat gij
weet welk een zwaren strijd ik voeren moet voor u,
Colossenzen, en de broeders in Laodicea, ja voor u en alle
anderen, die mij, den heidenapostel, nooit persoonlijk
hebben gezien.

2 Ik ijver er immers voor hun aller harten te bemoedigen
om toch vast te houden aan de waarheid, die hun ge-
predikt is, terwijl zij in broederlijke lief de aan elkander
blijven hangen. Zoo alleen toch kunnen zij komen tot allen
rijkdom, die besloten ligt in de volheid van inzicht in de
verlossing, dat wil zeggen: tot rechte kennis van de ge-
heimenis Gods, n.l. van Christus.

3 In Hem alleen zijn alle schatten bevat, zoowel van
wijsheid om als kinderen Gods te wandelen, als van kennis
ten aanzien van de betrekkingen tusschen God en de
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wereld, die door het Woord geschapen is.
Gaat hij dus feil, die meent deze schatten buiten

Christus te kunnen vinden, ook diegene vergist zich, die
denkt dat zij zonder biddend onderzoek verworven kunnen
worden.

Zij zijn alle in Christus, als in een schatkamer, ver-
borgen en alleen door het geloof te grijpen.
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OPPASSEN VOOR DE MOOIE WOORDEN DER DWAALLEER,
DIE TEKORT DOET AAN DE BETEEKENIS VAN CHRISTUS.

4 Zoo heb ik u nog al heel wat geschreven over de moeite
en zorg, die ik voor u heb, al zit ik ver bij u vandaan in
Rome. Ge moet u dan ook niet laten innemen door de
mooie woorden van hen, die zeggen dat zij wel voor uw
„volmaking" zullen zorgen, omdat ik mij toch nets aan u
laat gelegen liggen.

5 Want al is het waar, dat ik niet persoonlijk bij u ben,
toch ben ik in den geest met u bezig en is het mij een
vreugde te mogen nagaan hoe gij als gemeente staat in het
geloof in Christus, n.l. paraat als een groep soldaten, die
aangetreden staat en vastbesloten front maakt.

6 In overeenstemming daarmede moet gij dus uw levens-
wandel inrichten. Immers Epaphras heeft gepredikt, dat de
Christus, d.i. de voile heilsgeheimenis Gods, Jezus de Heere
is. Maar dan moet gij u ook aan dien Christus houden en
bedenken, dat Hij heeft gezegd: Ik ben de weg, de waarheid
en het leven.

7 Zooals een boom zijn wortels in den grond slaat en
daaruit zijn levenssappen zuigt, moet gij uw wortels in
Hem slaan om uit Hem te leven en zooals een huis wordt op-
getrokken op zijn fundament, moet uw levenshuis op Hem
worden gebouwd.

Kortom gij moet bevestigd worden in het geloof, zooals
u dat onderwezen is. Gij moet daarin steeds meer over-
vloedig worden, waartoe gij zult komen, indien dankbaar-
heid voor Gods groote gave in Christus u meer en meer
vervult.

8 Maar dan is het ook zaak er op te letten, dat er niet
iemand komt, die u op sleeptouw neemt met zijn verkeerde
ideeen — ook al dient hij ze aan met den mooien naam van
„philosophie" — daar ze toch ijdel bedrog zijn. Zij zijn
immers niet in overeenstemming met de geopenbaarde ge-
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heimenis Gods, doch berusten op niet anders dan mensche.
lijke overlevering. Zij richten zich naar de elementen,
waaruit de wereld is opgebouwd, dus naar op zichzelf stof-
felijke zaken, en niet naar Christus.

9 Laat u dus niet verleiden, want juist alleen in Christus,
onzen nu verheerlijkten Heiland, heeft God een volledige
openbaring van Zichzelf in stoffelijken 1 ) vorm gegeven.

10 Trouwens het is ook overbodig, dat gij nog door aller-
lei praktijken zoudt worden opg,evoerd tot de volmaaktheid
des heils, want in Christus uw Middelaar zijt gij volmaak-
ten. Ja, wat zeg ik, het is smaad voor Christus te meenen,
dat gij naast Hem nog iets tot uw heil zoudt noodig hebben.
Hij is het Hoofd van alle macht en gezag in de Schepping,
zoodat niemand van eenig schepsel iets behoeft te ver-
wachten tot zijn zaligheid of te vreezen tot zijn verderf.

	

11	 En wanneer sommigen er bij u op aandringen u toch
te beveiligen tegen den invloed der geesten, omdat gij, in
tegenstelling met de Joden, zelfs niet door de besnijdenis
daarvoor gevrijwaard zoudt zijn, dan wil ik over dat bij.
geloof maar zwijgen, doch u temeer met nadruk verzekeren
dat gij wel besneden zijt.

Want zooals een Israeliet in de gemeenschap van Israel
werd ingelijfd door de besnijdenis, zoo zijt gij in de ge-
meenschap met Christus ingelijfd door een betere besnijde-
nis, die zonder handen is geschied. Gij toch zijt niet ont-
daan van een voorhuid, als teeken van uw vleeschelijk
willen, maar uw besnijdenis omvatte het ontdoen van dat
vleeschelijk willen zelf. Zij was de Christusbesnijdenis, de
Doop.

12 Want toen gij gedoopt werd, hebt gij deel ontvangen
aan Christus begrafenis (waarin Hij was „afgesneden" van
de levenden) en eveneens aan Zijn opwekking tot het leven.
Dit kwam niet hierdoor, dat die doopshandeling zulk een
bijzondere kracht bezat, maar doordat gij geloofdet in de

1 ) De uitdrukking „lichaamsgewijze", die in het oorspronkelijke staat (in de
Statenvertaling: lichamelijk), is door mij opgevat als wijzende op de stoffelijk-
heid (d.w.z. het tot het geschapene behoorende) der openbaring in Christus.
Ik stel er echter prijs op hier te vermelden, dat men deze ook wel weer geeft
door „wezenlijk", als tegenstelling met de onwezenlijke, schaduwachtige open-
baring onder Israel, lettende op het gezegde in Hfdst. 2 vers 17.
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levenschenkende werking van God, die eenmaal Christus
uw Hoofd uit de dooden heeft opgewekt en ook nu nog aan
Zijn lidmaten nieuw leven. geeft.

13 Gij nu waart dood in uw overtredingen, daar deze
scheiding maken tusschen God en u. Dood ook, daar gij
buiten het yolk Gods stondt, zooals hieruit blijkt, dat gij
lichamelijk onbesneden zijt.

Maar God heeft u met Christus mede levend gemaakt
en dus de scheiding tusschen Zichzelf en u weggenomen
en u bij Zijn yolk ingelijfd, door ons, Joden zoowel ale
heidenen, genadig alle overtredingen te vergeven, waarvan
wij teeken en zegel in den Doop ontvangen.

14 God heeft immers door het bewijsstuk van onze schuld
een streep gehaald. 1 ) Want dat stuk, dat met zijn inzettin-
gen ons aanklaagde (hiermede bedoel ik de Wet der cere-
monien, welke diende om elk Israeliet aan zijn onreinheid
en overtredingen te herinneren) heeft Hij eens en voor
goed tusschen ons weggenomen en daarmede de laatste
scheidsmuur tusschen geloovigen uit de Joden en uit de
heidenen afgebroken. (Leest ook wat ik daarvan in mijn
naar Ephese gezonden brief heb geschreven. Hf dst. 2:13-19).

Christus immers is de vervulling, waarop alle ceremo-
nien der wet hebben gedoeld. Toen Hij dan ook als het
groote Zoenoffer gekruisigd is, werd in Hem geheel die
wet aan het kruis genageld om voor altijd haar kracht te
verliezen.

15 Zoo heeft dus de ceremonieele wet afgedaan. Maar het
is ook overbodig, dat gij deze nu toch nog zoudt onder-
houden als een middel tot verweer tegen allerlei geestelijke
machten. Want God heeft de „machten" en „gezaghebbers"
in de engelenwereld, door wier bemiddeling de Wet op
Sinai aan Mozes gegeven was, 2 ) van deze bijzondere midde-

1) In het oude Joodsche gebed voor de tien vastendagen, die aan den Grooten
Verzoendag voorafgaan, vinden wij de verwante uitdrukking: „wisch door Uw
groote barmhartigheid alle oorkonden uit, die ons aanklagen".

2) Hand. 7 vs. 5: gij die de Wet ontvangen hebt door bestellingen der
Engelen...... Evenals Gal. 3 vs. 19. Voor de hier ontwikkelde gedachte vooral
letten op Hebr. 2 vs. 2: Want indien het woord door de Engelen gesproken
vast is geweest en alle overtredingen en ongehoorzaamheid rechtvaardige ver-
gelding ontvangen heeft...... Dit is immers juist wat aan het kruis op Golgotha
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laarsheerlijkheid ontdaan, door openlijk hun wapen, de
Wet, hun te ontnemen en hun onmacht om tusschen beide
te treden ten gunste van Jezus Christus te toonen. Hij
heeft immers den Eenige, die ooit hun Wet gehouden had,
in schande doen omkomen. Doordat Christus, de Recht-
vaardige, aan het kruis geleden heeft tot in den dood toe,
heeft God ook de engelen gebonden aan Christus zegekar.

is gebeurd, dat Jezus Christus, die niet heeft overtreden en in alles gehoorzaam
is geweest, toch de straf van overtreders heeft moeten ondergaan. En dat door
dit gebeuren in strijd met de beloften der wet („wie deze dingen doet zal
leven") juist de Wet haar vervulling heeft ontvangen. Dit is de wijsheid Gods
tot verlossing van zondaren, die zelfs door de engelen niet begrepen wordt,
doch waarin zij begeerig zijn in te zien. 1 Petr. 1 vs. 12.
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DE VOORSCHRIFTEN DER DWAALLEER BERUSTEN OP EEN
WET, DIE HEEFT AFGEDAAN ......

16 Zoo mag dus niemand over u richten als een rechter,
om uit te maken hoe het met uw geestelijk heil staat, op
grond van uw eten en drinken of op grond van uw gedrag
ten aanzien van de jaarlijksche Joodsche feesten of van het
feest der Nieuwe Maan of van den Sabbath der Joden. Al
willen sommigen u ook aanpraten, dat het onthouden van
spijs en drank en het vieren der Joodsche vierdagen noodig
is tot volmaking van uw verlossing, ge hebt daarmede een-
voudig niets te maken.

17 Trouwens, alles wat zij noemen betreft dingen, die
wel beteekenis hebben gehad, doch slechts als een schaduw,
die vaag den omtrek aangaf van wat komen zou. Maar wie
zou nu nog naar die schaduw omzien, nu de zaak zelf ge-
komen is, nl. Christus?

18 Laat toch niemand zich aanmatigen, dat hij, als een
scheidsrechter bij een wedstrijd, u zou kunnen disqualifi-
ceeren. 1 ) Ja, ik kan niet nalaten de mooie termen, waar-
mede zoo'n dwaalleeraar komt aandragen om indruk op
u te maken bespottelijk te vinden. Hij zegt immers, dat hij
behagen heeft in zelfvernedering (en bedoelt daarmede:
vasten en dorstlijden) en in engelen-vroomheid (omdat
menschen door het vasten in eenzelfde verheven stemming
zouden geraken als de engelen, die geen voedsel noodig
hebben).

Ja zelfs, dat hij op den drempel van een hoogere wer-
kelijkheid staande van alles en nog wat gezien heeft (waar-
mede hij blijkbaar doelt op allerlei droombeelden, die hun
oorsprong hierin vonden, dat hij licht van hoofd was door
het vasten).

1 ) D.i. uitsluiten van een wedstrijd wegens overtreding der reglementen.

57



Colossenzen 2 : 19—

In plaats van zich nederig te houden is hij dus op-
geblazen van hoogmoed en dat nog wel om nets. Immers
vindt die hoogmoed haar oorzaak niet in een of ander
geestelijk voorrecht, maar heel gewoon in de werking van
datzelfde lichaam 1 ), waarvan hij zulk een lagers dunk
heeft. Daarmede toont hij tevens, dat hij niet naar den
Geest leeft maar naar zijn zondig vleesch.

......EN BREKEN DEN BAND MET CHRISTUS, DIE HEEFT
VOLDAAN.

19 Maar dit is mijn hoofdbezwaar, dat hij zich op deze
wijze niet houdt aan Christus, het hoof d, doch Hem
schromelijk miskent. Uit Hem toch verkrijgt heel het
lichaam, elk geloovige zonder onderscheid, op de gewone
wijze door gewrichten en verbindingen zijn toevoer van
voedingsstoffen en zijn stevigheid. Niets is voor het lichaam
noodig dan de band van alle leden aan elkaar en aan
het hoof d. Dus groeit de Kerk door haar band met Christus
met zulk een wasdom als door God gewild is.

20 Indien gij dan als gedoopte geloovigen eenmaal ge-
storven zijt met Christus, zijt gij afgestorven van de elemen-
ten, waaruit de aarde is opgebouwd (vs. 8). Maar dan
vraag ik u ook, waarom gij u toch allerlei regels laat voor-
schrijven net alsof gij in deze wereld nog uw leven hadt?

21 Want zoo is toch de gedragslijn, die men u voorschrijft
ten aanzien van spijs en drank: niet vastpakken, niet
proeven, niet aanraken!

22 Hoe dwaas is dit! Alles wat de mensch nuttigt gaat
door het gebruiken te niet, hoe zou het hem dan ooit kun-
nen regeeren? Ik moet u hier herinneren aan het woord

1 ) Statenvert.: „verstand des vleesches". Het woord „verstand" is door mij
hier verstaan als zin, beteekenis, eigen aard van iets, hier dus van het lichaam.
(Dit is volgens het gewone Grieksche spraakgebruik de beteekenis van het
woord „nous", wanneer het verbonden is met den genitivus van een ding).
Zoo verstaan toch ontstaat pas in Paulus woord een innerlijke critiek op wat
de dwaalleer voorgeeft, nl. deze, dat zij, in de meening het lichamelijke, aardsche
te boven te komen, hoog opgeeft van iets, dat in werkelijkheid toch weer zijn
oorsprong in den eigen aard van dit lichaam vindt. Dat is dus dwaas, onzinnig.
Zulk een tegenstrijdigheid veroordeelt zichzelf.
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van den Heiland (Marc. 7 vs. 15) : „er is niets van buiten
den mensch in hem ingaande hetwelk hem kan verontrei-
nigen".

Zijt gij het nu niet met mij eens, dat gij u onderwerpt
aan geboden en leerstellingen, die van menschelijken aard
zijn, wanneer gij u naar zulke regels schikt? En heeft Jesaja
daartegen niet reeds gewaarschuwd, zooals dat ook door
den Heiland is overgenomen? (Jesaja 29 vers 13 en Marcus
7 verzen. 6 en 7).

23 Alles tezamen genomen hebben deze leefregels met
hun „vrijwillige-godsdienstigheid" en „zelfvernedering" en
„niet-sparen-van-het-lichaam" niet meer dan den naam van
wijsheid! Want werkelijke waarde hebben zij voor niemand,
omdat zij niet kunnen geven wat zij beloven. Ja nog erger,
zij zijn niet alleen nutteloos, maar bewerken juist het tegen-
deel van wat zij willen: zij dienen niet om den geest van
het lichaam vrij te maken, maar tot verzadiging van het
zondige vleesch, dat zoo graag zelf iets toe wil doers aan de
verlossing.

3 : 1 Indien gij dus als gedoopte geloovigen niet slechts met
Christus gestorven zijt, doch tevens met Hem opgewekt tot
een nieuw 'even, dan moet gij ook niet achteruit zien om
te vertrouwen op aardsche dingen, die hun tijd gehad heb-
ben, maar vooruit zien naar de hemelsche. Op de op-
standing volgt immers de hemelvaart! Gij moet dan ook
hierin met Christus een zijn en met uw harten en ge-
dachten ten hemel varen. Zoekt dan de volheid van uw
leven en kennis in wat boven is, waar Christus is, gezeten
aan de Rechterhand Gods.

2 Bezint u in het geloof op wat boven is: Christus, die
in Zijn Middelaarsheerlijkheid en -macht over alle schep-
selen regeert. Tobt uw hoof den niet of met zinnen op de
mogelijke heilswaarde van dingen die op de aarde hun
plaats hebben, als ceremonien, feestdagen, vasten en al wat
de dwaalleer verder nog noemt.

3 Gij zijt immers daarvan of gestorven, zooals ik u al
eerder geschreven heb, omdat gij met Christus gestorven
zijt.

Uw „leven" leidt nu een verborgen bestaan.
Verborgen voor uzelf en voor anderen, maar daarom

59



Colossenzen 3 : 4—

ook veilig en onaantastbaar. Het is immers met Christus
verborgen in God.

4 Dit leven behoeft gij niet te volmaken door allerlei leef-
regels in acht te nemen, evenmin kunt gij in visioenen voor-
uitgrijpen op zijn heerlijkheid. Maar wanneer Hij, die ons
leven is, ons Hoofd de Christus, wordt geopenbaard bij Zijn
wederkomst ten laatsten dage, dan zult gij ook met Hem
openbaar worden in een zichtbaar heerlijk leven.
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HEILIGMAKING IN PLAATS VAN VOLMAKING.

5 Dezen eenen regel wil ik overnemen van de dwaal-
leeraars: dat gij uw leden, die de aarde toebehooren, moet
laten afsterven. 1 ) Maar terwijl zij daarmede de behoeften
bedoelen van uw gewone lichamelijke aardsche 'even, wil
ik dat betrekken op geheel iets anders!

Gij moet de volgende zonden bij u laten afsterven:
hoererij (die de heidenen zoo gewoon vinden) en haar
zuster onreinheid, hartstocht, verkeerde begeerte en de
hebzucht, daar deze afgoderij is. Omdat immers een heb-
zuchtig mensch geen dienstknecht van God, maar een slaaf
van zijn goed is.

6 Laat al deze zonden bij u afsterven, want het is niet
waar, dat gij u zoudt blootstellen aan den boozen invloed
van geestelijke machten door te voldoen aan de nooddruft
van uw lichaam, maar hebt gij er wel eens aan gedacht, dat
gij door te leven in de zonden, die ik u zooeven noemde, u
bloot stelt aan den toorn. Gods? 2)

7 En toch waren uw levensgewoonten eens met deze
zonden doortrokken, toen gij Christus nog niet kendet en
met Hem nog niet daarvan afgestorven waart, maar uw
leven in zulke dingen opging.

8 Thans echter moet gij, net als alle geloovigen, dit alles
afleggen als een gewaad, dat te vuil is om te dragen, nl:
toorn, wrok, boosaardigheid, lasterpraat en het verwenschen

1) „Laten afsterven" is hier de juiste vertaling, niet: dooden. Hiertusschen is
ook een belangrijk verschil. „Afsterven" is wat plaats vindt, wanneer een be-
paald deel van het lichaam door een of andere oorzaak niet meer door levens-
sappen wordt instand gehouden en zoo langzamerhand te gronde gaat (necrose).

„Dooden" is een gewelddadig ingrijpen van buiten af, waardoor plotseling
de band met het levend organisme wordt verbroken of de levensorganisatie
wordt verstoord.

2) In de Statenvert. volgt hierna nog: „over de kinderen der ongehoorzaam-
heid". Dit is echter een latere toevoeging aan de hand van Efeze 5 vs. 6, die
hier niet op haar plaats is.
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van uw naaste. Schaft toch het liegen of in uw omgang met
uw medemenschen.

9 Het is toch immers zoo met u gesteld, dat gij bij uw
Doop hebt beleden, dat gij den ouden mensch wildet af-
leggen met al zijn zondige praktijken en den nieuwen
mensch aandoen?

10 En deze nieuwe mensch, die leeft met Christus, wordt
door de verlichting van den Heiligen Geest steeds meer
vernieuwd, totdat hij de voile kennis des geloofs bereikt.
Er is dan ook geen dwaalleeraar, die u iets beloven kan,
dat dit levensdoel overtreft. Want de nieuwe mensch wordt
hernieuwd tot zijn oorspronkelijken staat, zooals Adam dien
voor den zon.deval bezeten heeft, nl. naar het beeld van
God, die hem geschapen heeft.

11 In dit nieuwe Leven valt het onderscheid weg tusschen
een Griek en een Jood, omdat een Jodenchristen niets voor
heeft boven een geloovige uit de heidenen. Het verschil
tusschen besneden zijn en onbesneden zijn telt niet meer
mee. Evenmin speelt het beschavingspeil een rol: de half-
ontwikkelde Barbaar staat er niets beter voor dan de ge-
heel wilde Scyth.1)

Ook maakt het geen verschil uit van welken stand
iemand is: slaaf en vrijgeborene kunnen elkander de hand
reiken.

Niemand mag meenen, dat hij iets voor heeft op een
ander door eenig uiterlijk voorrecht.

Dit is het eenige voorrecht van den nieuwen mensch,
het is zijn alles en voor alien gelijk: CHRISTUS.

12 Daar gij dus menschen zijt, die uw geestelijken stand
niet door eigen inspanning bereikt hebt, maar die door
God daartoe zijt uitgelezen, moet ook uw levensopenbaring
daarmede in overeenstemming worden. gebracht.

Gij zijt heiligen, leden der gemeente van Jezus Christus
en voorwerpen van de lief de Gods, daarom moet gij niet
in hoogmoed op anderen neerzien, maar u ontfermend van

1 ) „Barbaar" was de naam, dien de Griek gebruikte voor elk, die geen Griek
was en dus het voorrecht tot het „hoogst beschaafde yolk" to behooren miste.
Echter was er onder al die „Barbaren" nog weer groot verschil. De „Scythen",
een yolk, dat in Zuid-Rusland leefde, golden wel voor het meest wilde yolk
van alien.
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hart betoonen, mild in uw oordeel, met een nederigen dunk
van uzelf, omzichtig in uw optreden, met veel geduld.

13 Wanneer men u onaangenaam bejegent moet ge
elkander verdragen en niet leer om leer geven. Ja, wanneer
er een een werkelijke grief heeft tegen een ander, moet
het bij u toch zoo zijn, dat gij elkander vergeving schenkt.
Zooals de Heere u vergeving geschonken heeft, terwijl Hij
toch waarlijk wel wat tegen u inbrengen kon, zoo moet gij
dat eveneens doen.

14 En snoert heel deze kleeding van den nieuwen mensch
samen met den gordel der liefde. Want alleen als liefde
bij al die andere deugden bijkomt, zal er zoo'n volmaakt
geheel ontstaan, als gij behoort na te streven.

15	 En de vrede, dien Christus heeft aangebracht, moet
onpartijdig scheidsrechter zijn in uw harten.

Want de belangen van u, die nu in Hem gelooft, zijn
zoo vaak tegenstrijdig, doch in Christus zijt gij een, als een
lichaam en daarom ook tot vrede geroepen. Laat die vrede-
met-elkander dan den doorslag geven, wanneer gij in uw
harten overlegt, wat gij zult zeggen of zwijgen, zult nalaten
of doen.

Ja, gij moet u niet naijverig betoonen op elkaar, maar
streven naar dankbaarheid in overeenstemming met uw
groot geluk.

16 Laat het woord van den Christus een onbeperkte plaats
onder u hebben als ge samenkomt, opdat al zijn rijkdom
openbaar kan komen.

Gebruikt het om elkander in alle wijsheid te onder-
wijzen en te vermanen.

Laat het doorklinken in uw psalmen, en het thema
zijn van uw lofzangen en geestelijke liederen.

Zingt zoo het dankbaar geluk uwer harten uit voor God.
17 En laat heel uw leven, met al wat ge doet in woord

en daad, heenwijzen naar Jezus Christus. Laat alles zoo ge-
schieden, dat het getuigt van uw geloof in Zijn kracht en
heerlijkheid en van uw buigen voor Zijn gezag.

Zoo zult gij in Uw leven door Christus dank en hulde
mogen brengen. aan God Zijn. Vader.
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LEVEN IN CHRISTUS DIENST.

Juist in het gewone leven moet de dienst van Christus
vervuld worden, want hij is geen bovenbouw, die op uw
gewone leven komt, maar moet zich door al de geledingen
van het leven heen openbaren.

18 Daarom, gij vrouwen, wilt u onderwerpen aan uw man-
nen, want zoo past het daar, waar de wil van den Heere
Christus geldt.

19 Daarentegen gij mannen, vergeet niet lief de te be-
toonen jegens uw vrouwen en zijt niet ongemakkelijk jegens
haar.

20 Gij kinderen, meent niet, dat uw deelgenootschap met
uw ouders aan het geloof u zou ontslaan van den plicht hun
gehoorzaam te zijn. Neen, die verplichting blijft over ge-
heel de linie bestaan. Betoont u dus gehoorzaam jegens
hen, want dat is de Gode welgevallige houding in de ge-
meenschap van de geloovigen des Heeren Jezus.

21 Daarentegen gij vaders, meent niet, dat Baas spelen
en nooit over uw kroost tevreden zijn de hoogste vervul-
ling van uw vadertaak is. — Neen, daardoor prikkelt gij
uw kinderen, zoodat zij den moed zouden verliezen en
„een gebroken geestkracht is het verderf van de jeugd".1)

22 Gij slaven moet niet denken, dat uw vrijheid in Chris-
tus u zou ontslaan van den band aan uw heeren en meesters.
Neen, gij moet over het geheel aan uw aardsche heeren
gehoorzaam zijn. En dat ook niet alleen als oogendiensten,
wanneer zij op u letten (want dan zou het zijn alsof gij
slechts menschengunst wildet verwerven), maar in eerlijke
eenvoud des harten, gedreven door de begeerte in de vreeze
des Heeren Jezus te leven.

23	 Alles wat gij doet, ook al is het u niet met zooveel
woorden bevolen door uw meester, moet gij met uw ziel

1 ) Zoo schrijft Bengel bij dezen tekst.
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verrichten, zoo alsof gij het voor den Heere zelf deedt en
niet voor menschen.

24 Daaraan is trouwens een groot voorrecht voor u ver-
bonden, want als slaven zult gij nooit een erfenis kunnen
ontvangen. Dat blijft het voorrecht van de zonen uwer
meesters. Maar in Christus zijt gij tot kinderen Gods aan-
genomen, zoodat gij er rekening mee moogt houden, dat
gij van Hem, onzen. Heere, als vergelding het erfdeel der
kinderen Gods zult ontvangen.

Dient dan ook in heel uw slavenleven Christus als uw
Heer.

25 Want wie aan de belangen van zijn meester schade
toebrengt door luiheid, achteloosheid of hoe dan ook, zal
het loon daarvoor niet ontgaan. Daar is nu eenmaal bij
den Heere Christus geen aanzien des persoons: Hij oor-
deelt onpartijdig en behandelt een slaaf niet anders dan
een vrije.

4 : 1 Daarentegen gij heeren moogt niet naar uw believen
met uw slaven doers. Gij van uw kant moet hen naar de
eischen van recht en billijkheid behandelen en er op deze
wijze rekening mee houden, dat gij geen eigen baas zijt in
uw leven, want ook gij hebt een Heer, al is het dan niet
op aarde, dan toch zeker wel in den hemel.
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MEDELEVEN MET CHRISTUS WERK.

2 Gij alien moet blijven volharden in het bidden en dat
niet in den sleur der gewoonte, maar met voile waakzaam-
heid om u er rekenschap van te geven, wat gij in uw
bidden zegt.

Wacht u ervoor om uw bidden te laten opgaan in het
vragen van al wat u ontbreekt, doch geheel uw gebed moet
in den danktoon gehouden zijn als biijk van het geluk, dat
uw deel geworden is.

3 Tevens moet gij dan bidden voor de nooden van mij
en mijn medearbeiders, dat God bij ons de deur des Woords
moge openen, opdat wij van het Evangelie niets achter
houden uit vrees voor de Joden. Opdat wij vrijmoedig mogen
uitspreken, wat toch de Christusgeheimenis is, nl. dat Hij
is gekomen als Verlosser voor Joden en Heidenen beide.
— Dat toch is de prediking, waarom ik persoonlijk in
boeien geklonken ben. —

4 Ik herhaal het: bidt toch, dat God de deur des Woords
moge openen, opdat ik ook voor de rechtbank zoo die ge-
heimenis in het licht moge stellen als ik die altijd reeds
spreken. moest.

5 Wat verder in het burgerlijk verkeer den omgang
betreft met hen, die niet bij de gemeente behooren, ge-
draagt u daarin met wijsheid. Doet als een voorzichtig
koopman om van elke gelegenheid zulk een gebruik te
maken als dat voor u als geloovigen het beste past.

6 Laten de gesprekken, die gij met hen voert, steeds
in welwillenden toon zijn en niet uit flauwe praatjes be-
staan. Weet ook wel, wat gij, al naar gelang der omstandig-
heden, voor antwoord geeft aan een ieder, die met u over
uw geloof begint te spreken.

PERSOONLIJKE MEDEDEELINGEN. BESLUIT.

7	 Wat verder mijn persoonlijke aangelegenheden betreft,
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daarover zult gij bij monde van Tychicus alles kunnen
hooren. Hij is daar uitmuntend mee op de hoogte, want
tusschen ons bestaat een liefdevollen broederband. Ook
moogt gij hem met vertrouwen ontvangen, want hij is een
getrouw dienaar en mededienstknecht in het werk van den
Heere Christus.

8 Hem zend ik naar u of juist met het oog hierop, dat
gij met mijn omstandigheden op de hoogte moogt komen en
hij uw harten kan vertroosten.

Mijn gevangenschap immers is geen betreurenswaar-
dige inbreuk op mijn arbeid maar een belangrijk onder-
deel daarvan, omdat ik daardoor de waarachtigheid van
het Evangeliewoord, dat ik breng, mag bezegelen. Zoo-
doende is ze voor u een aansporing te meer om u niet
door de afkammende critiek der dwaalleer in de war te
laten brengen.

9 Tevens zend ik in zijn gezelschap Onesimus, die bij u
uit de plaats vandaan komt. Ook hij is een vertrouwens-
waardig en door mij zeer geliefd broeder. Zij beiden zullen
u over alle toestanden en gebeurtenissen bij ons hier in
Rome volledig inlichten.

10 Hierbij breng ik u ook de groeten over van Aristarchus,
mijn mede-gevangene en van Marcus, den neef van Barna-
bas. Dit is dezelfde Marcus, over wien u reeds instructies
bereikt hebben, dat ge hem, wanneer hij bij u aankomt,
gastvrij moet ontvangen.

11	 Ook Jezus, die Justus, de rechtvaardige, wordt ge-
noemd, doet u zijn broedergroet toekomen.

Dezen zijn de eenigen van de Christenen uit het yolk
der besnijdenis hier in Rome, die mij terzijde blijven staan
in den arbeid voor het Koninkrijk Gods. Zij zijn mij zoo-
doende al eens tot een verkwikking geworden.

12 Verder groet u Epaphras, de knecht van Jezus Chris-
tus nit uw midden, die bij u geen ander werk verricht heeft,
dan wij Apostelen doen. En nog altijd is hij niet los van u,
doch worstelt hij in zijn gebeden, dat gij u toch niet zoudt
laten aftrekken door de dwaalleer, maar staande mocht
blijven om de volmaaktheid uws levens hierin te vinden,
dat gij geheel en al vervuld wordt met het doen van alles
wat de wil van God is.
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13 Wanneer ik zooeven neerschreef, dat hij „w or s t el t"
om u, dan is dat niet te sterk uitgedrukt, want ik kan in-
derdaad van hem getuigen, dat hij veel zorg over u heeft en
zich ten uwen bate alle mogelijke moeite getroost, evenals
ook voor de geloovigen in Laodicea en Hierapolis, die
immers eveneens tot zijn vroeger arbeidsveld behooren.

14	 Verder breng ik u nog de groeten van Lucas, mijn
beminden dokter en van Demas.1)

15 Wilt deze groeten ook overbrengen aan de broeders
in de stad Laodicea, met name name aan Nymphas en de
broedergroep, die in zijn huis haar middelpunt heeft.

16 En gij moet er zorg voor dragen, dat deze brief, wan.-
neer hij bij u in Colossae voorgelezen is, eveneens in de ge-
meente der Laodicenzen voorgelezen wordt. Daar tocli
dreigen dezelfde gevaren als bij u.

Er zal ook vanuit Laodicea een brief van mijn hand
bij u worden bezorgd, zorgt ervoor, dat gij dien ook leest!
Want die brief, dien ik aan de Kerk van Ephese heb toe-
gezonden, is wel een rondschrijven, dat voor meerdere
Kerken samen bestemd is, maar het lezen daarvan behoeft
gij heusch niet overbodig te achten, omdat gij nu dezen
brief, die speciaal voor u geschreven is, ontvangt.

17 En gij als gemeente begrijpt wel, wat ik op het oog
heb, wanneer,ik u opdraag aan Archippus te zeggen: „zie
toe, dat gij den dienst, die u in het werk des Heeren is
opgedragen, vervult!"

18	 Tenslotte laat ik hier mijn handteekening en eigen-
handig geschreven groet volgen:

PAULOS.
DENKT AAN MIJN BOEIEN (die mij zelfs bij het
schrijven hinderen).
DE GENADE ZIJ MET U.

1 ) Het is wel waarschijnlijk, zooals reeds door Bengel is opgemerkt, dat het
feit, dat de groet van Demas vermeld wordt zonder eenige bijvoeging aangaande
hem, hierin zijn oorzaak vindt, dat Demas dienst deed als Paulus' secretaris die
dezen brief op papier stelde.
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TER INLEIDING.

In den aanhef van zijn brief dient de schrijver zich bij zijn lezers aan
als: Jacobus, een slaaf van God en den Heere Jezus Christus. Bij dezen
Jacobus hebben we niet te denken aan een der beide apostelen van dezen
naam, Jacobus den zoon van Zebedeus of Jacobus den zoon van Alfeus.
Dan zou de schrijver de bijvoeging: apostel van Jezus Christus, in het
opschrift van zijn brief zeker hebben vermeld, om daardoor meerder
gezag aan zijn schrijven toe te kennen. We hebben te denken aan Ja-
cobus den broeder des Heeren, een zoon van Jozef en Maria, die ook
genoemd worth Matth. 13 : 55 en Marc. 6 : 3; en aan wien blijkens I Cor.
15 :7 de opgestane Christus afzonderlijk verschenen is. Uit Hand. 12 : 17
weten we, dat deze Jacobus in de gemeente te Jeruzalem een vooraan-
staande plaats ingenomen heeft, terwijl Hand. 21 : 18 ons hem als leider
van de Jeruzalemsche gemeente kennen doet. Datzelfde worth ons door
Paulus ook bevestigd in Gal. 1 : 19 en 2 : 12, terwijl Hand. 15 ons nog
vertelt dat deze Jacobus op het Apostelconvent te Jeruzalem het beslis-
sende woord gesproken heeft.

Reeds spoedig hadden met name de Grieksch-sprekende Christenen van
Joodschen bloede te Jeruzalem vervolging van de zijde van het Sanhedrin
te verduren. Na den dood van Stefanus kwam het tot een verstrooiing
van deze Christenen. Eerst verspreidden zij zich niet verder dan Judea
en Samaria (Hand. 8 : 1), later trokken zij meer noordwaarts, tot
Phoenicia, Cyprus en Antiochie toe (Hand. 11 :19), en vormden daar
verschillende kleinere gemeenten.

Waar nu Jacobus een leidende plaats innam in de gemeente te Jeruzalem,
lag het voor de hand, dat vooral hij zich het lot van die Jeruzalemsche
vluchtelingenkerken aantrok en haar een brief schreef.

Temeer bestond daartoe gereede aanleiding, wijl groote gevaren die
verstrooide Christenen bedreigden. Met hun leven was het niet zooals
het behoorde. Er werden allerlei zondige levensuitingen bij hen gevonden,
waarom deze brief dan ook in alle opzichten een vermanend karakter
draagt. Het geloof werd bij die Christenen wel gevonden, maar de vruch-
ten des geloofs ontbraken. Met name van de zijde van de rijke Joden
hadden die arme Christenen, die bij hen als landarbeiders in dienst
waren, allerlei maatschappelijke verdrukking en onrecht te verduren. De
verzoekingen, die zij zoo te doorstaan hadden, hadden echter niet gediend
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om hen nauwer aan Christus te verbinden, maar hadden een geest van
moedeloosheid en twijfel bij hen verwekt. En daar hadden ook de
onderlinge verhoudingen in de gemeente van te lijden gehad. Geen saam-
binding der lief de, maar onderlinge naijver en verdeeldheid, kwaad-
spreken, twistgierigheid e.d. In plaats van in hun ellende te leven uit het
geloof, wat alleen hen helpen kon, dreigde de vervolging van hun vij-
andige omgeving hen te brengen tot verslapping en verwereldlijking.
Daarom schrijft Jacobus hun zijn brief, met het doel hen te wijzen op het
geloof als de bron van kracht. Het moet bij hen komen tot een leven uit
het geloof. In hun daden en levenswandel zal de kracht van hun geloof
zich moeten openbaren.

Zoo is het te verstaan dat Jacobus op de „werken" alien nadruk legt,
maar is tevens duidelijk dat Jacobus onder de werken iets anders ver-
staat als de apstel Paulus, en dat er van een tegenstelling tusschen Paulus
in Gal. 2 en in Rom. 3 en 4 en Jacobus geen sprake is.

Ze belichten beiden dezelfde zaak, maar van een verschillende zijde.
Paulus heeft het over de werken der wet, waardoor men zelf verdienen

wil zijn gerechtigheid voor God. Jacobus heeft het over de werken als
vruchten des geloofs, waar de echtheid van het geloof in openbaar wordt.

Paulus zegt: er is geen plaats voor de werken nhast het geloof, om
daardoor gerechtvaardigd te warden voor God. Jacobus zegt: Als uit het
het geloof de werken niet voortkomen, dan is het een dood geloof, dat
geen waarde heeft.

Paulus heeft het over de gerechtigheid, die door God toegerekend
wordt, en die door het geloof niet gewerkt, maar verkregen wordt.
Jacobus heeft het over de rechtvaardigheid in dien zin, dat uit de
werken blijkt, dat iemand rechtvaardig is.

Paulus heeft het over een levend geloof, en bestrijdt de doode werken
der wet. Jacobus bestrijdt een dood geloof en stelt in het licht de nood-
zakelijkheid van de goede werken als vruchten des geloofs.

Dat is wat Jacobus wil aantoonen: dat geloof en werken niet te schei-
den zijn. En dat is eenzelfde gedachte als ook door Paulus telkens uit-
gesproken wordt, met name in Titus 1 : 16, en dan ook in Rom. 6 : 1 vv.,
Gal. 5 : 6 en I Thess. 1 : 3.

Van Christenen van heidensche afkomst is in den brief van Jacobus
nog geheel geen sprake. De brief zal dus geschreven zijn voor de apostel
Paulus zijn zendingsarbeid aanving; echter nit de verstrooiing van Hand.
8 : 1 en 11 : 19, m.a.w. in 43 of 44 na Chr. We hebben in dezen brief dus
voor ons het oudste bock van het Nieuwe Testament.
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Jacobus 1 : 1-2

DEEL I.

UW GELOOF MOET U KRACHT SCHENKEN UW VERZOEKIN-
GEN MET VOLHARDING EN BLIJDSCHAP TE VERDUREN,

OPDAT HET ER GESTERKT EN BEPROEFD UIT TE
VOORSCHIJN KOME, 1 : 1-18.

1 : 1 Broeders, als leidsman van de kerk te Jeruzalem gaat
mij nog steeds het geestelijk welzijn ter harte van u, die
vroeger tot de gemeente van Jeruzalem behoord hebt, maar
die nu buiten Jeruzalem verstrooid zijt geworden. Toch
— niet als ambtsdrager van de kerk van Jeruzalem richt
ik mij tot u, ook niet als broeder des Heeren, als zou ik
daaraan eenig gezag willen ontleenen voor mijn schrijven
aan u. Ik heb mij geheel gesteld in dienst van God. Daar-
om schrijf ik aan u als slaaf van God. En daardoor ook
slaaf van Jezus, den Messias, Die nu verhoogd is in heerlijk-
heid. Hij is mijn Heer en Meester, in Wiens dienst ik u
schrijf, waarom gij u van mijn woorden niet moogt af-
maken. U, broeders — het zij tot uw vertroosting gezegd —
die daar verstrooid woont in verschillende plaatsen van
Phoenicia en Syria, u zijt het ware Israel, in wie het Israel
der twaalf stammen voortleeft.

Na mijn zegenbede, die ik u doe toekomen, wil ik aller-
2 eerst tot u gaan schrijven, broeders, over de velerlei ver-

zoekingen, die u te doorstaan hebt. U weet zelf wel, hoe er
allerlei moeilijkheden en tegenspoeden zijn, die u treffen,
niet het minst ook op maatschappelijk gebied. Daar hebt
u de vijandschap van de rijke ongeloovige Joden te ver-
duren. Misschien zoudt u geneigd zijn daarover te zuchten.
Maar ik zeg u, broeders — al klinkt het u ook als een on-
gerijmdheid in de ooren — dat u het niet voor iets droevigs
houden moet, maar voor louter vreugde, wanneer de ver-
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zoekingen van alle zijden op u aankomen, zoodat u er als
het ware door omringd wordt.

3 U weet het immers zelf wel, uit eigen ervaring, dat
die verzoekingen een rijke vrucht afwerpen voor uw geloof?
Uw geloof komt er door in den smeltkroes, zoodat het ge-
zuiverd wordt van al het zondige, waar het nog mee ge-
mengd is. Zoo wordt het echte geloof te voorschijn gebracht.
En als het geloof op die wijze de proef doorstaan heeft,
draagt het weer een rijke vrucht. Het werkt volharding in u,
die u kracht geeft om alien tegenstand te verdragen en
standvastig op den goeden weg voort te gaan.

4 Maar die volharding moet dan ook steeds doorgaan,
opdat u tot de volmaaktheid moogt voortvaren en er aan
uw Christen-zijn in geen enkel opzicht iets ontbreekt. Die
volharding zal u alles moeten schenken wat u noodig hebt.
Met name zal die volharding u ook wijsheid moeten schen-
ken, waardoor u den juisten kijk krijgt op uw beproevingen,
om die voor louter vreugde te achten, en het juiste inzicht,

5 hoe u die beproevingen te doorstaan hebt. Als er dus iemand
tot het besef komt, dat die juiste kijk en dat juiste inzicht
hem nog ontbreekt, dan heeft de beproeving bij hem Naar
doel nog niet bereikt. Maar laat hij die wijsheid dan van
God vragen. Dan zal hij die ook van God ontvangen. Want
Gods lust is het om te geven. En Hij geeft aan alien, die
Hem bidden, zonder er een enkele voorwaarde aan te ver-
binden. En Hij doet u ook geen verwijten als u tot Hem
komt. Hij verwijt u niet uw gemis aan wijsheid, noch ook
dat u te dikwijls tot Hem komt, maar Hij hoort het gebed.

6 Maar... dan moet dat bidden ook op de rechte wijze ge-
schieden, in geloof, in het vaste vertrouwen. dat God de
Hoorder des gebeds is. Anders wordt de verhooring niet ver-
kregen. Want wie twijfelt, gelijkt op een groote golf van
de zee, die wel door de kracht van den wind telkens en
telkens weer op het strand geworpen wordt, maar die ook
telkens weer inzinkt en terugglijdt, zonder ooit een vast
doel te bereiken.

Zoo is het met den bidder, die twijfelt aan Gods be-
7 loften. Die mist ook alle vastheid. Die komt ook niet tot

zijn doel. Die moet niet denken dat hij iets ontvangen. zal.
Hij hecht aan zijn eigen gebed zelf immers geen waarde.
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Met zijn mond stelt hij zich wel biddend met God in ver-
binding, maar in den grond der zaak meent hij het niet;

8 want zijn hart is bij de dingen van deze aarde. Hij is dus
dubbelhartig; zijn houding is tweeslachtig; hij is zonder
stuur in alles wat hij doet; er zit geen lijn in.

9 En stel daartegenover nu eens een eenvoudigen broeder,
die tot de „kleine luiden" behoort en die het maatschappe-
lijk misschien moeilijk heeft. Zoo iemand schijnt niets te
hebben om zich op te beroemen. Maar laat zoo iemand
roemen in zijn hoogheid. Hoogheid?, vraagt u misschien.
Bij zoo'n eenvoudigen broeder? Ja toch! Want heeft hij
door de beproeving geen volharding verkregen? En wijs-
heid? En heeft zijn beproeving hem soms niet gediend tot
loutering van zijn geloof? Zijn dat soms geen schatten, waar
hij zich in beroemen kan, die waard zijn dat hij daar God
voor love?

10 Maar de rijke, die zich verheft op zijn ijdele hoogheid,
laat die roemen in zijn verarming. Want hij zal voorbijgaan
als een veldbloem, die zoo bloeit en zoo weg is. Dan blijft
er van al zijn rijkdom niets meer over. Als hij al roemen wil,
laat hij het dan doen in zijn verarming, want misschien zal
die sociale achteruitgang nog dienen tot zijn bekeering.
Maar op zijn rijkdom moet hij zich niet beroemen, want die

11 zal verwelken als een bloem van het veld. Als de zon met
haar brandenden gloed opgaat, doet ze het gras verdorren
en de bloem afvallcn, en al haar schoonheid gaat in enkele
oogenblikken verioren. ZOO snel en zoo zeker zal ook de
rijke verwelken op zijn reizen, die hij maakt om geld te ver-
dienen, te midden van zijn ijdele plannen en trotsche
practijken.

12 Maar zalig de man, bij Wien de beproeving van zijn
geloof zoo'n volharding werkt, dat hij daardoor in staat is,
steeds weer tegen de verzoeking in te gaan en die te over-
winnen. Zalig die man, want als hij de proef doorstaan heeft,
zal hij een krans ontvangen, evenals de overwinnaar in het
stadion. Echter met dit groote verschil, dat de krans, dien
de Heere belooft aan degenen. die Hem liefhebben, onver-
gankelijk is, want hij bestaat in het eeuwige leven. Zoo
iemand is dus van God gezegend.

Daartegenover is er echter ook een andere levenshou-
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ding mogelijk, waarbij niet het leven, maar de dood het
13 einde is. En daarom wil ik u waarschuwen, broeders. Want

niemand, die in een verzoeking komt en daardoor tot zonde
verlokt wordt, mag daar God de schuld van geven, en
zeggen: ik word van God verzocht, alsof het God er om te
doers zou zijn hem tot zonde te brengen. Dat is een God-
onteerende en verderfelijke dwaling. Want er is geen ge-
meenschap tusschen God en het kwade. God is Zelf niet
vatbaar voor verzoeking tot het kwade, en daarom tracht

14 Hij ook niemand tot het kwade te verlokken. Dat zou in
strijd zijn met zijn heiligheid. Maar weet u hoe het komt,
wanneer iemand verzocht wordt tot het kwade? Dat komt
hierdoor, dat hij door zijn eigen begeerlijkheid meegesleept
en verlokt wordt. Zijn eigen booze lust houdt hem dan een
lokaas voor, waardoor hij van het rechte spoor afgetrokken

15 wordt. En dan gaat het al verder. Want die begeerlijkheid
brengt dan als haar dochter de zondige daad voort. En als
die zondige daad niet in haar gang wordt gestuit, maar ge-
legenheid krijgt zich ten voile te ontwikkelen en zoo het
leven des menschen te beheerschen, dan brengt ze den
eeuwigen dood voort.

Daarom is het juist mijn lief de tot u, die mij dringt,
geliefde broeders, mijn vermaning u te ernstiger en

16 teederder op het hart te binden: Dwaalt toch niet langer,
maar komt toch terug van dien dwaalweg, waarop gij u
bevindt, dat zulke zondige gedachten bij u postvatten en
zulke gruwelijke dwalingen blijkbaar reeds openlijk onder

17 u uitgesproken worden. Het is er ver vandaan, dat de ver-
zoeking ons zou toekomen van God. Integendeel, al het
goede en volkomene komt ons toe als een gave van God,
waardoor God ons tot het hoogtepunt der volmaaktheid
opvoeren wil. Van dien Schepper der hemellichten, die ons
op zoo overweldigende wijze de grootheid en de majesteit
Gods prediken, ontvangen wij dus Touter goede gaven. En
terwijl er bij die hemellichamen dan nog verandering, en,
toename en afname van helderheid, en afwisselende afscha-
duwing gevonden wordt, is daar bij God geen sprake van.
Daarom kan de verzoeking, die tot zonde verlokt, ook nooit

18 van Hem afkomstig zijn. Zijn goedheid komt integendeel
daarin tot uiting, dat Hij ons naar Zijn vrijmachtig welbe-
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hagen door de prediking van het Evangelie tot volwassen,
bewuste Christenen gemaakt heeft, die de verzoeking door-
staan kunnen. Welbewust heeft God dat zoo gedaan en
gewild, opdat wij in zekeren zin de eersteling van Zijn
schepselen zouden zijn, in wie Gods heele schepping Hem
weer zou zijn toegewijd. Zooals ook in den schaduwachtigen
dienst de eerstelingen het beste en schoonste waren van
alles, waarin het gansche geheel den Heere toegebracht
werd.
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DEEL II.

UW GELOOF MOET ZICH IN DADEN, IN UW LEVENSWANDEL,
OPENBAREN EN ER U VOOR BEWAREN DAT U MENSCHEN

NAAR DE OOGEN ZOUDT ZIEN, 1 : 19-2 : 26.

19 Luistert daarom, geliefde broeders, naar wat ik u te
zeggen heb: wees altijd en aanstonds geduldig en be-
reid om te luisteren, vooral als het Woord Gods u verkon-
digd wordt; wees bedachtzaam in uw spreken; denk niet
dat u zelf alle wijsheid in pacht hebt; laat u niet haastig
tot toorn brengen; vraag u eerst of of u inderdaad tot

20 toornen geroepen bent. Bedenk, dat heilige toorn niet tot
uiting komt in een stroom van haastige woorden, maar eerst
komt na ernstig overleg, en dat onbedachtzaam opkomende

21 toorn geen vrucht afwerpt die Gode welgevallig is. Alle
innerlijke vuilheid en naar buiten zich openbarende boos-
heid moet u daarom afleggen. In plaats van toorn moet er
bij u wezen een bescheiden en onderworpen geest, die daar
juist het tegenovergestelde van is, en zOo moet gij u
eigen maken het Woord, dat u gepredikt wordt. Dat
wordt dan geheel een met u en kan u het eeuwige leven

22 schenken. En dan moet dat Woord ook een vrucht afwerpen,
die in uw leven openbaar wordt. Denk niet dat het eenmaal
hooren en aanvaarden van het Woord genoeg is. U moet
ook daders des Woords zijn, die er naar leeft en dat Woord
ook blijvend in practijk brengt. U zoudt uzelf misleiden,
als u meende dat het hooren alleen al genoeg was, en dat

23 het dan al goed met u kwam. Als iemand het Woord wel
hoort, maar er niet naar doet, weet u waar hij dan op lijkt?
Op iemand die zijn gezicht in een spiegel bekijkt, en die
toch weer vergeet hoe hij er uitziet. En dat is dan nog wel
zijn gezicht waar hij mee geboren is, dat hij dus altijd met

24 zich meedraagt. Dat heeft hij dan wel even nauwkeurig be-
keken, maar nauwelijks is hij bij den spiegel vandaan, of
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hij is het ook weer vergeten. ZOO is het met iemand, die
het Woord alleen maar hoort, zonder dat hij het ook in
practijk brengt. Die ontvangt er ook slechts een voorbij-
gaanden indruk van, zonder dat hij er een blijvende vrucht

25 van genet. Als iemand zich echter met ingespannen aan-
dacht zet om Gods inzettingen te bestudeeren, zoodat hij
daar de volmaaktheid en geestelijke heerlijkheid van
ziet, dan zal de wet voor hem niet een juk zijn, dat hem
drukt, maar zal hij daar zijn vermaak in vinden, om in
hartelijke vrijwilligheid zijn leven naar die wet te richten.
Wie zoo niet slechts een hoorder van de wet is, die weer
vergeet wat de wet van hem vraagt, maar die wet in een
Gode-welgevallig leven in practijk brengt, die is daarin
zalig, omdat hij daar vreugd in vindt en Gods zegen in dien
weg hem ten deel valt. Maar dan zal dat betrachten van
Gods wet zich ook in het gansche leven moeten openbaren.

26 Als er daarom iemand onder u is, die meent dat hij gods-
dienstig is, omdat hij op allerlei uitwendige onderhouding
van de schaduwachtige wet zich toelegt, maar hij weet daar-
bij zijn eigen tong niet eens in toom te houden, dan bedriegt
zoo iemand zichzelf met een ingebeelde godsdienstigheid,

27 zoo'n godsdienst heeft niets te beteeekenen. Zuivere gods-
dienst, die Gode welgevallig is, waarbij men waarlijk de wet
ten voile betrachten en er zich niet met het uiterlijke
van afmaken wil, is onder meer dit, dat men zich het lot
aantrekt van weduwen en weezen, die hulp noodig hebben.
Dat is kinderlijk dienen van God, Die niet alleen Onze
Vader is, maar ook de Vader van de weezen en de Bescher-
mer van de weduwen. En dan behoort daar verder ook dit
toe, dat men zichzelf met een zuiver hart onbesmet be-
waart van de wereld en haar verzoekingen.

2 : 1 Broeders, laat het geloof in onzen Heere Jezus Christus
bij u niet gepaard gaan met aanneming des persoons, waar-
door u een partijdig onderscheid zoudt maken tusschen rijk
en arm. Hebt u niet een verheerlijkten Heer in den hemel?
Welnu, laat u zich er dan ook niet toe verleiden, dat u
menschen naar de oogen zoudt kijken. Dat is met het geloof
in een verheerlijkten Heer in den hemel in lijnrechten strijd.

2 Want stet, het zou eens gebeuren, dat in een van uw ver-
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gaderplaatsen een voornaam heer kwam binnennloopen, b.v.
een overheidspersoon of een hooggeplaatst ambtenaar, met
een gouden ring aan z'n vinger en schitterend gekleed, en
er kwam ook een arme binnenloopen, in een schamele

3 plunje, en u zoudt met eerbied opzien naar dien voornamen
mijnheer met dat schitterende kleed, en u zoudt tot hem
zeggen: Gaat u hier zitten op deze mooie plaats, en u zoudt
tot dien arme zeggen: zoek daar maar ergens een staan-
plaats, of ga daar maar ergens zitten op een van die banken
daar in de laagte, bij mijn voeten — handelt u dan niet in
strijd met uw geloof, omdat u de menschen dan beoordeelt
naar hun uiterlijken rijkdom? Is dat daarom niet een voet

4 geven bij u zelf aan den twijfel? Hebt u dan uzelf niet op-
geworpen als rechters, wat u heelemaal niet toekomt? En
dat nog wel als rechters, die naar slechte overleggingen te
werk gaan?

5 Zal ik u eens wat zeggen, broeders? Is God niet vrij
om te verkiezen wie Hij wil? Heeft God degenen die arm
zijn naar de wereld, niet uitverkoren om ze rijk te maken
met de weldaden van het geloof? Mogen zij niet erfgenamen
zijn van al de weldaden van het koninkrijk der hemelen,
dat straks in z'n voile heerlijkheid geopenbaard zal worden?
Heeft God dat niet beloofd aan alien die Hem liefhebben?

6 Maar wat u doet, is daar lijnrecht mee in strijd! U duet
den armen oneer aan en veracht ze.

Zou dat geen groote zonde zijn?
En er is ook nets dat tot zoo'n schandeiijk gedrag u

aanleiding zou kunnen geven. Of zijn het niet juist de rijken,
die u tyranniseeren door allerlei maatschappelijk onrecht dat
ze u aandoen? Zijn ook zij het niet, die u voor de recht-
banken sleepen? Wordt dial- juist niet die aanneming des
persoons gevonden, waardoor de armen onder een schijn

7 van recht verdrukt worden? Zijn, ook vooral die rijken het
niet, die door hun opzettelijke lastering den naam van
Christus smaden? En is dat niet de naam, die ook bij uw
doop aangeroepen is, opdat Zijn genade uw deel zou zijn?
Lasteren zij zoo niet, wat u het dierbaarste is, en waar u
al uw verwachting van hebt? Moet dat er u dan niet van
terughouden, de armen te onteeren, en aan zulke verdruk-
kers en lasteraars eer te bewijzen?
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Niet alsof u kwaad met kwaad zoudt mogen vergelden,
en u uit mijn woorden zoudt mogen afleiden dat u uw rijke

8 medemenschen moogt verachten. OOk tegenover de rijken
moet uw houding door liefde beheerscht worden. Dat is
eisch van Gods gebod. En dat is het voornaamste gebod, dat
in beteekenis alle andere geboden te boven gaat en er de
saamvatting van is. Zoo staat het ook in de Schrift, dat u
uw naaste moet liefhebben als uzelf. Uw naaste, dat is dus
iedereen met wien u in aanraking komt, zonder onder-
scheid te maken, of u een arme of een rijke voor u hebt,
een voorname of een eenvoudige. Als u zoo dat liefdegebod
volbrengt — dat is overkomstig uw geloof, en dan handelt

9 u recht. Maar als u de personen aanziet, en dus onderscheid
maakt tusschen rijk en arm, dan doet u zonde. De wet
stelt u dan schuldig als overtreders, omdat de wet liefde
eischt.

10 Denk niet dat ik overdrijf; ik weet wat ik zeg als ik het
heb over overtreders van de wet. Immers de wet is geen
optelsom van losse geboden, maar een onverbrekelijke een-
heid. Wie daarom de heele wet zou houden, maar in een
ding zou struikelen, die staat in ale opzichten schuldig.
Wie dus tegen de liefde zondigt, door onderscheid te maken
tusschen rijk en arm, die heeft de heele wet geschonden.

11 Want alle geboden zijn door een en denzelf den God ge-
geven, zoodat ze niet van elkander mogen worden losge-
maakt. Dezelfde, Die gezegd heeft: Gij zult niet echtbreken,
Die heeft ook gezegd: Gij zult niet dooden. Indien u dan
niet echtbreekt, maar wel doodt, bent u daardoor voor God
een overtreder geworden van de wet.

12 De wet moet voor u echter niet een knellend juk zijn,
broeders, waar u in slaafsche dienstbaarheid onder gebogen
gaat. Het moet veeleer zoo wezen, dat het in uw spreken
en handelen beide openbaar wordt, dat u er uw lust in
vindt om de wet, door liefde gedreven, in hartelijke vrij-
willigheid te volbrengen. Dat zal in het gericht ook de
vraag zijn waar het op aankomt; niet of u nauwkeurig alle
bepalingen van de schaduwachtige wet in acht genomen

13 hebt, maar of u uit het goede beginsel geleefd hebt. Gods
wet vraagt liefde van u, en die liefde moet zich openbaren
in barmhartigheid. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn
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voor wie zelf geen barmhartigheid betoond heeft, maar in
liefdeloosheid den arme heeft veracht. Wie daarentegen
barmhartigheid betoond heeft, mag ook zelf in het oordeel
barmhartigheid van God verwachten en hoeft het oordeel
daarom niet te vreezen; het is door zijn barmhartigheid te
niet gedaan.

14 Stel u daarom niet gerust met een ijdele hoop, broeders,
dat u zeggen zoudt: „Maar wij hebben toch het geloof, en
dat geloof maakt zalig, en daarom zal Gods oordeel ons
niet treffen." Broeders, wat helpt het, als iemand al be-
weert dat hij „geloof" heeft, als er geen daden zijn, die
uit dat geloof voortvloeien? Meent u soms, dat zoo'n mond-
geloof, waar de werken aan ontbreken, hem kan zalig
maken?

't Is met het geloof, dat God van ons vraagt, precies
als met de liefde, die we aan ooze naasten te bewijzen
hebben. GelOOf zonder daden heeft evenmin iets te be-

15 teekenen als liefde zonder daden. Als er een broeder of
zuster geen kleeren bezitten en gebrek hebben aan hun
noodzakelijk levensonderhoud, en zij kloppen bij u aan om

16 geholpen te worden, en u zoudt slechts met mooie woorden
hen weer rustig laten heengaan, met den wensch, dat ze
toch maar verkrijgen mogen wat ze noodig hebben, en u
zoudt uw vrome wenschen zoo gebruiken, om uw gemis
aan liefde daarachter te verbergen, omdat uw goede daden
achterwege blijven en u hun niet geeft wat ze voor hei
lichaam noodig hebben -- dacht u soms, dat dit iets gaf,
broeders? Dacht u soms, dat die woorden hen konden ver-
warmen en verzadigen?

'k Hoop, dat ik ,duidelijk genoeg geweest ben. Dan
17 kunt u zelf de gevolgtrekking wel maken. Want zooals uit

het bovenstaande blijkt, dat een woord zonder daad niets
geeft en geen nut sticht, zoo is het ook met het geloof zon-
werken. Een geloof, dat alleen maar in woorden bestaat
en geen vruchten draagt, is, blijkens de wijze waarop het
zich openbaart — of liever: waarop het zich niet open-
baart! — ik zeg: zoo'n geloof zonder werken is dood; is
geen waar geloof; kan iemand dus ook niet zalig maken.

18	 „Maar", zal iemand hier misschien tegen inbrengen, „ik
ben toch nog niet overtuigd, dat geloof en werken bijeen
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hooren. Het kan toch zijn, dat de een geloof heeft, al blijkt
dat misschien niet uit de werken, en dat een ander goede
werken doet, al is het nog lang niet zeker, dat ze uit geloof
voortkomen. Kan men dus, met andere woorden, niet geloof
hebben zonder werken, en is het niet heel best mogelijk dat
men goede werken doet, zonder dat ze nit het geloof voort-
komen?"

Accoord! Als u geloof en werken zoo van elkander
scheiden wilt, laat mij dat geloof zonder werken, waar u
van spreekt, dan maar eens ergens zien; bewijs dan maar
eens dat zoo'n geloof er is, dat het bestaat; dan neem ik
aan uit de werken, waarover ik het heb, aan, te toonen dat
zij uit het geloof voortkomen.

U wilt geloof en werken van elkander scheiden?
U meent dat ook een „geloof" zonder werken u kan

zalig maken?
Bent u nog niet overtuigd hoe totaal onjuist die ge-

dachte is, en hoe u daar uzelf mee bedriegt?
Zal ik het u nog nader toelichten?
Luister!

19 U „geloof t" de eenheid Gods; u aanvaardt met uw ver-
stand, dat er maar een God is, zonder dat dit „geloof" nu
ook gevolgen heeft, die in uw leven openbaar worden. En
dan meent u, dat zulk „geloof" alleen al voldoende is?

Hoe komt u er bij?
Natuurlijk, de eenheid Gods te gelooven, dat is goed;

de heidenen gelooven een veelgodendom. Maar denk daar-
om niet, dat u er daarmee al bent. De booze geesten ge-
looven ook de eenheid Gods. Maar dat is zoo weinig een
geloof, dat hen zalig maakt, dat ze integendeel sidderen van
schrik, als ze aan God denken; want ze vreezen het oordeel,
het oordeel namelijk, dat geveld zal worden over hun wer-
ken. Immers, al hebben ze „geloof", hun werken zijn slecht.

20 Zal ik het u nog nader bewijzen, leeghoofd! die u be-
roemt op een schijngeloof, zonder werken? Moet ik het u
nog nader aantoonen, dat geloof en werken onafscheidelijk
zijn, en dat geloof, waar goede werken aan ontbreken, niets
te beteekenen heeft, dat zoo'n „geloof" dood is?

Luister dan naar de Schrift.
21	 Let dan allereerst op Abraham, den vader van u en
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van mij, en den vader van alle ware geloovigen. Ik heb dus
zeker wel het recht mij op hem te beroepen.

Wanneer is Abrahams geloof, waardoor hij rechtvaar-
dig was bij God, schitterender gebleken, dan toen hij Izaak
offerde op Moria? Want toen hij dat gedaan had, zeide de
Heere tot hem: „Nu weet Ik, dat gij godvreezende zijt". Was
dat voor Abraham niet treffender bewijs dan ooit, dat hij
zich met een waarachtig vertrouwen aan God had overge-
geven en daarin rechtvaardig was bij God?

22 Ziet u wel, dat het geloof bij Abraham niet maar in
louter woorden bestond, zonder werken, doch zich open-
baarde in werken, in de daad? In die daad van Izaaks
offerande betoonde Abrahams geloof zich bij uitstek geen

23 dood geloof, maar een levend geloof te zijn, en werd het
Schriftwoord bevestigd, hetwelk de Heere reeds omstreeks
dertig jaren tevoren gesproken had, dat Abraham God on-
voorwaardelijk op Diens woord geloof de en dat dit hem tot
gerechtigheid gerekend werd 1 ). Immers door die geweldige
daad — het offeren van zijn zoon der belofte — toonde
Abraham, dat zijn geloof waar en levend was; dat hij met
zillk een vast vertrouwen op God hoopte, dat hij onvoor-
waardelijk bereid was Gods gebod te gehoorzamen, wat God
ook eischen mocht. Waarom God hem dan ook zeer lief had,
en hem „Zijn vriend" noemde, met welken eerenaam 2 ) God
bevestigde — want onrechtvaardigen heeft God niet als
zijn vrienden lief — dat Abraham door Hem voor recht-
vaardig gehouden werd.

24 Ziet u dus wel, dat een mensch door de werken, die
uit zijn geloof noodzakelijk voortvloeien, uitkomt als een
rechtvaardige? Dat kan onmogelijk geschieden door een
geloof, waaraan werken ontbreken. Wie ziet daar iets van?

Op Abraham behoeft gij u dus niet te beroepen, ten
bewijze dat geloof zonder werken bestaanbaar is. Hij is
juist bewijs voor het tegendeel.

25	 Wilt u nog een bewijs uit de Schrift?
Laat ik u naast Abraham dan ook nog wijzen op

iemand, die zeer veel van Abraham verschilt, maar met wie

1) Bedoeld is hier Gen. 15 : 6.
2) Vergelijk Jesaja 41 : 8.
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het toch op dezelfde wijze is toegegaan. lic bedoel Rachab,
de hoer. Heeft ook zij door haar daad van onbeperkt ver-
trouwen op den God van Israel, niet getoond, dat het geloof
van haar, aan wie overigens genoeg ontbrak, toch dat ware
geloof was, dat rechtvaardig maakt? Dat levend is, en waar-
aan dus ook de werken niet ontbreken? Toonde zij dat niet,
toen zij de verspieders van Jericho niet uitleverde aan den
koning van Jericho, maar in bescherming nam en hun een
goed heenkomen wees? Hoe groot het waagstuk ook was,
zij vertrouwde meer op God dan op de kracht van Jericho,
en was het woord van Israels God meer gehoorzaam dan
den menschen.

26 Zoo blijkt het uit de Schrift duidelijk, dat geloof en
werken, waarachtig geloof en gehoorzaamheid aan Gods ge-
bod, onafscheidelijk zijn van elkander. Het is als met een
mensch, die den geest gegeven heeft. Dan ligt zijn doode
lichaam roerloos neer. Zoo zit er ook geen levee, geen be-
weging, in geloof zonder werken.
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DEEL III.

UW GELOOF MOET U BEWAREN VOOR ALLERLEI ZONDEN
MET DE TONG, 3 : 1-12.

3 : 1 Broeders, het is goed dat er leeraars in de gemeente
zijn, die van God geroepen zijn om anderen te onder-
wijzen en te vermanen. Maar zooals het onder u voor-
komt, dat er velen leeraar willen zijn en zich daartoe op-
werpen, om zich meesterachtig boven anderen te kunnen
verheffen — broeders, dat is niet goed. U weet immers wel
— zelf ben ik als leeraar me daar ook ten voile van be-
wust — dat wie veel spreekt, ook veel te verantwoorden
heeft. Daarom zullen wij als leeraars voor Gods gericht

2 ook meer verantwoording hebben of te leggen. Allemaal
struikelen wij in veel opzichten, maar vooral in het spreken;
een leeraar, die uiteraard veel spreken moet, loopt dus ook
kans veel te zondigen. Wie in woorden niet struikelt is
iemand die de volmaaktheid bereikt heeft; is ook in staat
zijn geheele lichaam te beteugelen, omdat de tong het
moeilijkst van alle lichaamsdeelen te temmen is.

3 Macht over den mond beteekent macht over het heele
lichaam. Zie maar naar de paarden. Wij leggen hun een
teugel met gebit in den bek, opdat ze ons gehoorzamen, en

4 daarmee besturen we dan hun heele lichaam. Datzelfde
kunt u ook waarnemen bij de schepen. Al zijn ze nog zoo
groot en al worden ze door harde winden voortgedreven,
toch worden ze bestuurd door een heel klein roer, waar-

5 been de begeerte van den stuurman wil. Zoo is ook de tong,
evenals de teugel en het roer, in vergelijking met de
andere lichaamsdeelen een klein lid, en toch kan ze heel
wat teweeg brengen. Net als het vuur. Want een klein vuur

6 kan een groot Bosch in brand steken. Ook de tong is een
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vuur. Hoe klein ze ook is, ze kan door liegen en lasteren
veel goed voor altijd verstoren. Door het opwekken van
begeerten en het zaaien van haat en het ophitsen van de
menschen tegen elkander, drijft de tong de menschen tot
het plegen van allerlei ongerechtigheid. Door de tong
vooral wordt de ongerechtigheid van de wereld openbaar.
Ze is een van onze leden, maar ze verontreinigt het geheele
lichaam, en ze zet ons levensrad in vlam. Ons levensrad,
immers om het wisselen van de lotgevallen is ons mensche-
lijk leven te vergelijken bij een wentelend rad. En de tong
is daarvan de spil, die het geheele leven beheerscht en
zelfs te gronde richt. Die verdervende macht oefent de tong,
omdat ze zelf in vlam gezet wordt door de hel. Het is dus
Ratan, die door de tong het leven der menschen regeert en

7 tot ondergang brengt. Dat is niet te kras uitgedrukt. Want
de natuur van wilde beesten is door de menschelijke natuur
nog te bedwingen. Roof dieren en vogels, kruipende dieren
en zeedieren, hoe onderling verschillend ook, loopende,
vliegende, kruipende, zwemmende dieren, ze worden ge-
temd en zijn met goed gevolg getemd door den mensch,
zoodat ze den mensch onderworpen en dienstbaar zijn.

8 Maar de tong kan niemand temmen. Die is een onbereken-
baar kwaad! Ze staat nooit stil. Niemand weet ooit wat
er komen zal. Ze is vol doodaanbrengend slangenvenijn!
Ze brengt kwaad over den spreker en over anderen..

9 Met onze tong loven wij God, Die onze Vader is, en.
verkondigen Zijn grootheid en den rijkdom Zijner genade-
gaven. En met dezelfde tong spreken we in Gods naam
kwaad over menschen, die naar Gods beeld geschapen zijn.

10 Uit een en denzelfden mond komt voort lofprijzing en
vloek. In plaats van het eene en ongedeelde leven uit het
geloof is er zoo, door de zonde van de tong, tweeheid, ge-
deeldheid in ons leven.

Maar dat mag zoo toch niet voorkomen, broeders!
11 De natuur zelf laat ons ook de ongerijmdheid daarvan

zien. Een bron doet toch ook niet uit dezelfde opening
zoet en bitter water opwellen? Even ongerijmd is het ook,
dat er uit de bron des harten door dezelfde mondopening

12 lofprijzing en vloek zou voortkomen. Of dacht u, broeders,
dat een vijgeboom olijven voort kan brengen? Of een wijn-
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stok vijgen? Een zoutwaterbron kan toch ook geen zoet
water leveren? Waar men ook komt in de natuur, overal
is eenheid. Zoo mag dan ook de tong van den Christen
zich alleen uiten in geloof, omdat door de zonden van de
tong de eenheid van het leven verstoord en het karakter
van het Christelijk leven aangetast wordt.
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DEEL IV.

UW GELOOF MOET U BEWAREN VOOR ONDERLINGEN NA-
LIVER EN TWISTGIERIGHEID, 3 : 13-4 : 12.

13 Daar zijn er onder u, die van zichzelf denken, dat ze
wijs en verstandig zijn? Dat ze een juist inzicht en een
helder overleg bezitten? Welnu, dan moet dat ook uit hun
daden blijken. Als iemand gehouden wil worden voor wijs
en verstandig, voor een die inzicht en overleg bezit, dan
moet uit zijn goeden levenswandel blijken, dat zijn daden
beheerscht worden door zachtmoedigheid, die met wijs-

14 heid gepaard gaat en daaruit voortkomt. Maar als er bittere
naijver en twistgierigheid bij u gevonden wordt, waardoor
de een zich tegen den ander verheft en zich in wijsheid
boven den ander stelt, och broeders, hoe komt u er bij,
om dan nog prat te gaan op uw wijsheid en inzicht? Ook
al zou die naijver en twistgierigheid in uw hart verborgen
zijn, terwijl u uiterlijk den schijn van zachtmoedigheid nog
wist te bewaren — en is het zoo niet onder u? — als er
zulke overleggingen leven in uw hart, verhef u dan niet
door hoog op te geven van uw wijsheid en uw inzicht. Dat
pochen is een leugen, omdat u de wijsheid en het inzicht

15 in werkelijkheid mist. Zulke „wijsheid", die met naijver
en twistgierigheid gepaard gaat, is niet de wijsheid, die
als een goede gave Gods van boven neerdaalt en die op het
gebed verkregen wordt, maar is daar in alles het tegendeel
van. Ze is niet hemelsch, maar van beneden, van de zondige
aarde; ze wordt niet gewerkt door den Heiligen Geest,
maar komt uit het onvernieuwde hart voort; ze is
duivelsch, omdat ze zoo ook bij de booze geesten gevonden

16 wordt. De waarheid van deze woorden wordt in het leven
bevestigd. Want waar naijver is en twistgierigheid, daar
kan men van alles beleven. Daar is wanorde en verwar-
ring, omdat men nooit weet, waar iemand, die zich door
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naijver leiden laat, toe komen kan. En daar is allerlei
verachtelijk gedoe. Daarom is het duidelijk, dat zulke
„wijsheid", die met naijver en twistgierigheid gepaard gaat,

17 de ware niet is. Want de wijsheid die God geeft, die is in
de eerste plaats zuiver, zonder bijbedoelingen en naijver;
en daar volgt dan uit, dat ze verder ook vreedzaam is en
geen twist zoekt; dat ze toeschietelijk is en de broeders
wil verdragen en naar hen luisteren; daarom blijft ze ook
niet stijf op haar stuk staan, maar laat ze zich gemakkelijk
overreden; ze is vol van barmhartigheid en andere goede
vruchten; wie die wijsheid bezit, zal ook door geen twijfel
geslingerd worden, maar houdt in geloof aan God vast en
is daarom ook 

ware
	 oprecht tegenover de menschen.

18 Zoo brengt de ware wijsheid vruchten voort, die met Gods
wet in overeenstemming zijn. En die vrucht is dan op haar
beurt weer zaad, waar nieuwe vrucht uit voortkornt. Als
dat zaad maar op de rechte wijze gezaaid wordt. En dat
geschiedt in het leven van hen, die door de ware wijs-
heid zich laten leiden en die daarom geen twist zoeken,
maar vrede. Door de wijsheid die van boven is, komt het
in hun leven van vrucht tot vrucht.

4 : 1 In plaats echter van vrede, worden heel andere dingen
bij u gevonden. Oorlogen en veldslagen, vijandschap en
ruzie's. En waar komt dat alles vandaan? Ligt de bron
van dat alles niet in uw lusten? In uw gemakzucht en
genotzucht? Die zijn zoo sterk, dat daar alles voor moet
wijken, ja, dat ze zich zelfs geheel van u meester maken
en u met al uw leden en krachten zich dienstbaar maken,

2 om zich maar to kunnen uitleven. U bent vervuld van een
onbeteugeld, zondig begeeren, maar u vindt geen verzadi-
ging. Weet u hoe het bij u is? Laat ik het u maar in
krasse woorden zeggen: u moordt en u wordt verteerd van
naijver en u laat u door hartstocht beheerschen; en on.-
danks al dat hartstochtelijk begeeren kunt u toch uw doel
niet bereiken. U levert veldslagen en u voert onder el-
kander oorlog; door vijandschap worden uw daden be-
heerscht, en vijandschap leeft er ook in uw hart. En de
uitkomst van alles is, dat u geen bevrediging vindt en geen

3 resultaat bereikt. En dat komt omdat u niet bidt. Want
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dat bidden van u is het ware bidden niet. U vraagt wel,
maar u ontvangt niets. Waarom niet? Omdat u met slechte
bedoelingen bidt en ook uw bidden door genotzucht be-
heerscht wordt. 't Is er u alleen maar om te doen, dat u
uw wellusten zoudt kunnen botvieren. Overspeelsters bent

4 u! Want door dat dienen van uw lusten maakt gij u
schuldig aan trouwbreuk jegens God en onthoudt gij uw
liefde aan Hem, aan Wien u toebehoort. Want niemand
kan tegelijkertijd God en de wereld dienen. Weet u niet,
dat vriendschap voor de zondige wereld beteekent vijand-
schap tegen God. Wie door zijn wellusten toont, dat het
zijn levenskeuze is een vriend van de wereld te zijn, die is

5 een vijand van God. Of meent u, in het botvieren van uw
lusten, soms, dat u geen rekening hebt te houden met wat
de Schrift zegt, dat onze God een jaloersch God is, Die het
leven dat Hij ons gegeven heeft, geheel en al en zonder
eenig voorbehoud voor Zich opeischt, zonder dat Hij daar

6 eenige mededinging bij dulden wil? Maar — is God een
jaloersch God, Hij is toch ook een genadig God. Want God
vraagt wel ons geheele leven, maar dan is het toch genade,
dat wij Hem zoo, met algeheele toewijding van ons leven,
dienen mogen. En in dien weg valt nog rijker genade van
God ons ten deel. Dat is naar het Schriftwoord 1 ), waarin
God zegt, dat Hij Zich tegen de hoovaardigen verzet, maar
dat Hij den nederigen genade geeft. De trotschaards, die in
vriendschap tot de wereld zich kanten tegen God, tegen die
verzet God Zich, maar den nederigen, die zich voor Hem

7 buigen, verleent Hij Zijn genade. Onderwerpt u daarom
aan God, in een leven van gehoorzaamheid aan Zijn gebod,
en wederstaat den duivel, dan zal hij van u vlieden. Al
zult u tegen hem moeten blijven strijden, door uw tegen-

8 stand zal hij toch telkens weer van u wegvluchten. Nadert
tot God, dan zal Hij tot u naderen, want dat gaat altijd
met elkander samen. U moogt met dankzegging en gebed
naderen tot Hem, dan zal God Zijn genade en vertroosten-
de nabijheid schenken aan u. Laat er reinheid van levens-
wandel komen bij u, zondaars, en zuiverheid des harten bij
u, die nog heen en weer geslingerd wordt tusschen. God

1 ) Spreuken 3 : 34.
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en de wereld. Geen onreinheid en geen hinken op twee
gedachten mag er langer bij u wezen. Uw hart moet geheel
den Heere toegewijd zijn, en dat moet in een zuiveren
levenswandel openbaar worden.

9 Er is alle reden voor u om bedroefd te wezen. U moet
uw ellende gaan beseffen en toonen dat u uw jammerlijken
staat voor God kent. U moet klagen en weenen, omdat u
God door uw zonde vertoornd hebt. Het lachen van de
trotschaards verandere in geklag, en de valsche blijdschap
van alien, die op twee gedachten. hinken, verandere in

10 neerslachtigheid. U moet u met waarachtige verbreking
des harten vernederen voor het aangezicht des Heeren. Dat
is de eenige weg tot de ware hoogheid. Want dan zal Hij
u verhoogen en met Zijn genade u verrijken.

11 Broeders, spreekt geen kwaad van elkander. Als u op
die manier anderen opzij probeert te dringen, is dat al de
kiem van die zonde van het zoeken van uzelf en het toe-
geven aan uw lusten. Juist onder broeders mag dat niet
voorkomen, omdat het met den eisch der broederlijke lief de
in strijd is. De wet gebiedt den broeder lief te hebben. Wie
daarom van zijn broeder kwaadspreekt of zijn broeder oor-
deelt, die spreekt kwaad van de wet en oordeelt de wet;
want hij zegt met zijn daden, dat de wet niet goed is. En
als u de wet beoordeelt, bent u geen dader van de wet, die
u in gehoorzaamheid aan haar onderwerpt, maar dan hebt
gij u als beoordeelaar geplaatst boven de wet; en daarmee

12 tast u het gezag aan van God. Want God alleen is Wet-
gever, Die bepaalt wat goed en kwaad is. En God alleen is
ook bevoegd naar de wet te oordeelen. En dan heeft dat
oordeel van God ook beteekenis. Want Hij kan de zaligheid
schenken en in het verderf storten. Zult gij u dan aanma-
tigen, wat Gode alleen toekomt en uw naaste oordeelen, die
een mensch is van gelijke beweging als u zelf?
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DEEL V.

UW GELOOF MOET U LEEREN HET AARDSCHE LEVEN TE
ZIEN IN HET RECHTE LICHT, HET U AANGEDANE ON-
RECHT GEDULDIG TE VERDRAGEN EN BIDDEND TE LEVEN,

4 : 13-5 : 20.

13 0, die zonde van zelfverheffing en hoovaardij, die komt
op zoo velerlei wijze in uw leven tot uiting. Want daar
maakt ge u ook schuldig aan, als u spreekt en doet alsof
u zelf uw leven en de toekomst in handen hebt. U zegt:
„Vandaag, en als het vandaag niet meer kan, dan in ieder
geval morgen, zullen wij naar die en die stad gaan en daar
zullen we een jaar blijven en daar handel drijven en

14 winst maken." Zoo spreekt u, en u verliest geheel uit het
oog, dat u niet eens weet wat er mogen wezen zal. Want
hoe is uw leven? U bent immers niet meer dan een damp,
die even verschijnt en dan weer verdwijnt? En toch spreekt
u met zulke groote stelligheid over uw leven en over uw

15 plannen In plaats dat u zegt: ,Indien de Heere wil, zullen
wij leven en dan zullen we dit of dat doen." ZOO behoort
uw leven to wezen. Een leven in afhankelijkheid, waarbij u

16 alles in Gods hand stelt. Maar de werkelijkheid is bij u zoo,
dat ge u beroemt in pochenden overmoed. En al zulk
roemen is slecht. Het is hoovaardij, die den mensch verheft

17 ten koste van God. Dat weet u zelf ook wel. En dat maakt
het juist zoo erg. Want als iemand wel weet wat goed is,
en het toch niet doet, dan is dat zonde.

5 : 1 0, de rijken, die zich in weelde Baden, en die daarom
denken dat ze maar doen kunnen wat ze willen, en dat ze
de Christenen, die bij hen in dienst zijn, maar verdrukken
kunnen!

Weet u wat u doen moet, rijken!?
Weent! Weent luide en lang over uw ellenden, die over
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u komen zullen! die u juist in uw rijkdom treffen zullen.
2 Uw rijkdom zal zeker verrotten. Er blijft niets van over. Uw

kostbare kleeding zal door de motten opgevreten worden.
3 Uw gouden en zilveren sieradien en gebruiksvoorwerpen en

muntstukken, die u oppot, zullen verroesten, en hun roest
zal tegen u getuigen, om u aan te klagen van al uw zonden,
die u met die schatten bedreven hebt. En dan zal het oor-
deel u zelf ook treffen, bij uw sterven. Dan moet u al uw
rijkdommen achterlaten, en zult u de eeuwige straf moeten
lijden van het helsche vuur. U hebt schatten opgehoopt
tijdens uw leven op aarde, maar dit leven zal worden af-
gesneden. Het spoedt maar al te ras ten einde, om gevolgd

4 te worden door het gericht. En dat gericht zal over u
komen om uw zonden, die u met uw rijkdommen bedreven
hebt. Want u hebt uw rijkdom allereerst op onrechtmatige
wijze verworven. Het loon van de arbeiders, die uw landen
gemaaid hebben, hebt u ingehouden, hoewel het hun
rechtens toekwam. En dat, niettegenstaande God in Zijn.
wet 1 ) gebiedt, dat het nog op denzelfden dag moet
worden. uitbetaald. Maar weet, dat het door u ingehouden
loon om wraak schreeuwt van u mar God, en dat het ge-
roep van de maaiers om recht gekomen is tot de ooren van
den God der hemelsche heirscharen, Die het onrecht, aan
Zijn yolk aangedaan, wreken zal.

5 Maar dat niet alleen! U hebt uw rijkdom niet alleen
op onrechtvaardige wijze bij elkander geschraapt, u hebt
van uw rijkdom ook op zondige wijze misbruik gemaakt.
U hebt weelderig geleefd. U bent in dit aardsche leven ge-
heel opgegaan. Aan zwelgpartijen hebt gij u overgegeven.
Zooals een Bier vetgemest wordt voor de slacht, zoo hebt
gij u zelf vetgemest, maar daardoor dan ook voor de slacht,

6 voor Gods oordeel, u rijp gemaakt. Op allerlei wijze hebt
ge uzelf zoeken te bevoordeelen. Daartoe hebt u zelfs het
recht gekrenkt en onschuldige leden van de gemeente ver-
oordeeld. Ja, zelfs voor gerechtelijken moord op onschul-
digen bent u niet teruggeschrikt. Want er is niemand, die
zich tegen u verzet. Dat &len die verdrukten niet, omdat ze
hun zaak aan God overgeven.

1 ) Lev. 19 : 13.
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7 Weest, broeders, die zulke verdrukking van de zijde
der rijken te verduren hebt, daarom maar geduldig, en
troost u met de wetenschap, dat er een einde aan komen
zal, omdat God tot uw verlossing ingrijpen zal. Dat zal u
ook kracht schenken om het lijden te verdragen. Want u
weet het ook wel, hoe het toegaat in de natuur en hoe de
landbouwer komt aan zijn kostelijke vrucht. Dan moet hij
afwachten en het overgeven. Geduldig wachten op den
vroegen en den spaden regen. Maar hij weet, dat de vrucht
dan ook zeker komen zal. Daarom kan hij ook geduldig

8 zijn. Zoo moet ook u leeren geduldig en lijdzaam te wezen,
en in dien tusschentijd uzelf sterken door geloovig vast te
houden aan de troostvolle wetenschap, dat het verlossend
ingrijpen Gods niet fang meer op zich zal laten wachten. De
Heere is daar al mee bezig, en daarom zal dat verlossend
komen Gods straks ook zeker ten voile openbaar worden.
Maar verlies niet uit het oog, dat God als Rechter komen
zal. Daarom zal Gods komst niet alleen maar oordeel be-
teekenen voor anderen, maar zult u ook zelf voor den

9 Rechter moeten verschijnen. Daarom moet er een einde
komen, broeders, aan die onderlinge verdeeldheid van u,
dat u in bitterheid u over elkander beklaagt. Als u dat doet,
veroordeelt u elkander. Maar dan zult u zelf ook onder
het oordeel komen. En dat zal dan een veroordeeling
wezen! Denkt er om: de Rechter staat voor de deur! God
staat gereed om met het gericht te beginnen. Het oordeel
kan er dus zoo maar wezen. Bij het sterven komt het, voor
elk. Daarom bind ik u te meer op het hart, dat u geduldig
en lijdzaam zult zijn. En dan moet u niet denken, dat dit
iets is, dat alleen maar van ii. gevraagd zou worden, broe-

10 ders. Denk maar aan het voorbeeld, dat de profeten u al
gegeven. hebben. Wat hebben velen van hen een lijden te
verduren gehad. En wat hebben ze daarbij een geduld be-
toond. En dat waren nog wel menschen, die van Godswege
geroepen waren. om Zijn boodschap over te brengen. En
toch moesten ze lijden. Maar ze verdroegen het geduldig.
Dan moogt gij dat dus zeker wel doen.

11 En bedenkt dan ook, hoe we hen die volhard hebben,
zalig noemen. Van zulken zeggen wij, dat ze Gods gunst
deelachtig waren. Daar willen we zelf dus ook graag toe
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behooren. Maar zullen dat dan alleen maar wOOrden bij
ons zijn, en zullen onze daden daar dan niet mee in over-
stemming wezen? De waarheid van die zaligspreking kunt
u voor oogen zien in de volhardin.g van Job. U kent de ge-
schiedenis, en u weet ook waarop God het bij Job heeft
laten uitloopen. Daar heeft de Heere het in laten zien
dat hij rijk aan ontferming is en barmhartig. Daarom zal
God ook nil nog niemands volharding beschaamd laten uit-
komen.

12 En van wat ik u ten slotte nog te zeggen heb, beste
broeders, allereerst dit, dat u in uw onderlingen omgang
niet zweert of elkander vloekt, noch bij den hemel, noch
bij de aarde, noch bij iets of iemand anders, zooals dat
door de ongeloovige Joden zoo menigvuldig bedreven wordt.
Laat uw „ja" een eenvoudig „ja" zijn, zonder meer, en uw
„peen" een eenvoudig „peen", opdat u geen oordeel over
u haalt.

13 Heeft iemand onder u lijden te verduren? Dan moet
hij bidden en in zijn gebed om uitredding beginn.en.
Gods bestel te billijken en te aanbidden. Is iemand goeds-
moeds? Dan moet hij God daarvoor prijzen in psalmen.

14 Is iemand onder u ziek? Dan moet hij de ouderlingen tot
zich roepen van de gemeente waartoe hij behoort, en die
moeten voor hem bidden, en dan moeten ze hem zalven
met olijfolie. Dat moeten ze doers in opdracht van den
verheerlijkten Christus, en terwijl ze Zijn naam daarbij
aanroepen. Christus is het, die de genezing tot stand
brengt. Van 't gebed moet daarom alles verwacht worden,
ook de zegen over het geneesmiddel. Dat gebed van de

15 ouderlingen zal den zieke genezen. Maar dan moet het
een gebed zijn dat uit het geloof opkomt, en waar geen
twijfel mee gepaard gaat. Dan zal Christus den zieke op-
richten. En zelfs als hij grove zonden gedaan mocht hebben,
waardoor zijn ziekte misschien veroorzaakt was, dan zal
hem daar vergeving voor geschonken worden. Want Chris-
tus heeft niet alleen macht om te genezen, maar ook om

16 te vergeven. Als u daarom zonden bedreven hebt, die u een
ziekte veroorzaakt hebben, dan moet u elkander die zonden
belijden, opdat u ook voor elkander bidden kunt om ver-
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geving van die zonden en u ook weer gezond worden moogt.
Want het in de kracht des geloofs opgezonden gebed van
een, die in de rechte verhouding tot God staat en wiens
geloof in daden zich openbaart en dus ook aan zijn gebed
kracht verleent — zoo'n gebed vermag veel.

17	 Wilt u een voorbeeld?
Denkt dan aan Elia. Hemel en aarde zijn hem gehoor-

zaam geweest. Hij bad vurig dat het niet zou regenen, en
18 het regende niet in drie jaar en zes maanden. Daarna bad

hij weer. En het gevolg was dat de hemel regen gaf en dat
het land de vrucht deed uitspruiten die er van verwacht
werd. En nu moet u niet denken, dat wat Elia kon doers,
voor anderen onbereikbaar zou zijn. Want hij was een ge-
woon mensch, net als wij; 't was alleen door zijn gebed dat
hij die kracht oefenen kon. Daar ziet u dus uit, hoe groote
kracht het gebed heeft. Daarom moogt u de onderlinge

19 voorbede dan ook vooral niet nalaten. In plaats van aller-
lei kwaadspreken en klagen over elkander, moet u veeleer
door lief de elkander terechtbrengen. Want als er in de
gemeente iemand zich misgaat en van den waren weg is

20 afgedwaald, weet, broeders, dat, als iemand lien af-
gedwaalden broeder op bet rechte spoor terug brengt, hij
dan iets groots verricht. Want wie een zondaar terugbrengt
van zijn dwaalweg, is middel in Gods hand om hem to red-
den van den eeuwigen dood, waar het pad der zonde hem
henenvoerde, en is oorzaak dat zoo iemand voor een menig-
te van zonden bewaard blijft.
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