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En wat hebt gij, dat gij niet hebt ontvangen?
1 Cor. 4 : 7b.

Wanneer wij iets vertellen uit het leven van den ont
slapen dienaar, dan doen wij dit in 't licht van 't Schrift
woord, dat wij hierboven afschreven.
Wat Paulus en Apollos waren, waren zij door genade
alleen. Wie dit vergeet, roemt in de gaven, verheft zichzelf
en prijst den Heere niet. En elke vorm van zelfverheffing
is gruwelijk in de oogen des Heeren.
Wat Ds van Ree was en ontving, hebben wij te danken
aan den Heere. In hem was niets te roemen. *)
Ds Johan Willem van Ree werd geboren te Hillegersberg op 24 Februari 1890. Ook van hem, als van ieder
mensch, gold: van nature kind der toorns, in zonde ont
vangen en geboren. God, Die rijk is in barmhartigheid, be
toont Zich echter ook te zijn een God der geslachten en
niet zelden blijkt het, dat Hij naar Zijn vrijmacht, in som
mige geslachten er velen heeft die ten eeuwigen leven op
geschreven zijn. Zoowel van vader s, als van moeder s
zijde, waren er, wier leven er van getuigd had, dat zij
onder de gekenden des Heeren behoorden en de bede van
het ouderhart was, of de Heere ook dit kind in genade
wilde aanzien. Het stemde het ouderhart tot blijdschap,
toen bij het opwassen bleek, dat indrukken werden om
gedragen omtrent de dingen der eeuwigheid, zoodat vele
zonden der jonkheid, die toch ook in zijn jeugdig hart een
*) De nu volgende schets is geschreven door den broeder van wijlen
Ds v. Ree.
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aanknoopingspunt konden vinden, voor hem de beko
ring misten. Welk een indruk maakten vaak op hem de
vermaningen en roepstemmen tot bekeering, ook onder de
prediking des Woords en hoe gaarne luisterde hij naar
Gods kinderen, wanneer zij in de ouderlijke woning samen
kwamen, om over de wegen des Heeren te spreken. Dan
zocht hij reeds vroeg de verborgen plaatsen om de nood
zijner jeugdige ziel aan den Heere te klagen en te vragen
of de Heere ook de vrees van Zijn Naam in zijn hart wilde
planten, hem verlossen wilde van de zonden en hem een
maal mocht opnemen in de heerlijkheid, waarin zoovelen
van zijn betrekkingen hem waren voorgegaan.
Na de lagere school doorloopen te hebben, koos hij het
timmermansvak. Met ijver legde hij zich op dit handwerk
toe, en in latere jaren, toen de Heere hem reeds in de be
diening des Woords had gesteld, was het voor hem een
voldoening te weten, dat hij ook in het maatschappelijk
leven, met eere een plaats had mogen innemen. De vrees
bestond, dat temidden van het maatschappelijk leven, de
dingen der eeuwigheid meer op den achtergrond zouden
geraken.
Die vrees werd beschaamd; de Heere bewaarde hem
hier voor.
Hoewel hij vaak smaad en spot moest verduren, schaam
de hij zich zijn belijdenis niet, doch sprak vrijmoedig,
wanneer de gelegenheid dit toeliet, over de noodzakelijk
heid van geloof en bekeering. Zelfs de bruutste spotter
werd vaak beschaamd en door zijn innemend karakter en
tact van optreden, dwong hij de genegenheid af van de
genen, die overigens door woord en daad blijk gaven, hun
deel in dit leven te hebben.
Intusschen bereikte hij den jongelingsleeftijd. Ofschoon
ook zijn pad door ijdelheden was omsingeld, legde de
Heere de keus in zijn jeugdige ziel, om te verzaken de
wegen der zonde en den Heere en de gemeenschap met
Zijn volk te zoeken. „Hoe word ik ooit met God ver-
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zoend?" ziedaar de vraag die hem zoo menigmaal bezig
hield. Ziende op eigen bestaan, op innerlijke verdorven
heid, op de kracht der zonde in hem, scheen het hem vaak
onmogelijk, dat de Heere Zich met hem zou inlaten. Hij
erkende eigen onwaarde en 's Heeren vrijmacht om
hem voorbij te gaan. De Heere had echter een levende
hoop in zijn hart gewerkt, die hem bij oogenblikken deed
spreken: ,,Maar bij U is vergeving."
De tijd brak aan waarop hij belijdenis des geloofs zou
afleggen. Hij zou dit tegelijk doen met zijn oudste zuster,
die enkele jaren daarna juichend in heerlijkheid is inge
gaan. Hartelijk leefde bij hem de begeerte, om oprecht
den Heere te belijden. Het onderzoek van Gods Woord
was zijn vermaak. Boeken, waarvan de inhoud betrekking
had op God en Goddelijke zaken schafte hij zich, indien
hij daarvoor in de gelegenheid was, gaarne aan. De tijd
waarop het Heilig Avondmaal in de gemeente zou worden
bediend brak weldra aan. Hij gevoelde goed, dat hij nu
anders stond tegenover des Heeren tafel dan voor dien
tijd. Wel had hij reeds lang betrekking op die tafel, doch
waar hij geen belijdend lid was, vroeg hij geen toetreden.
Nu eischte de Heere een daad van hem, n.1. om den dood
des Heeren te verkondigen en daardoor te betuigen, dat
hij het leven zijner ziel zocht buiten zichzelf, in Hem alleen,
Die zich bij de teekenen van brood en beker aan Zijn volk
wil voorstellen als een gewilligen Zaligmaker. O, wat viel
het hem dien morgen mede. Als veroordeelde in zichzelf,
al was hij in eigen schatting de diepst gezonkene en doemschuldigste zondaar, hij mocht met een oog des geloofs en
des vertrouwens, door de teekenen heen, zien op Hem, Die
hem hoe langer hoe noodzakelijker werd als plaatsbekleedende Borg. Dit gaf hem stof van bewondering en blijd
schap. Hoe blijmoedig mocht hij daarvan getuigen, ook op
de gezelschappen van Gods kinderen, in wier midden hij
reeds van jonsgaf zoo gaarne vertoefde, in wier harten
hij zulk een ruime plaats had. De begeerte om anderen
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te onderwijzen in den weg der zaligheid, zijn medezon
daars het heil, dat in Christus is, voor te stellen, was reeds
lang in zijn hart. Hoe dit nog eens werkelijkheid zou
worden, kon hij echter niet bezien en hoewel hij hierbij
lette op de wegen van Gods voorzienigheid met hem,
waren er vaak oogenblikken, waarin het hem, ziende op
eigen geringheid, onmogelijk scheen, tot het zoozeer gewenschte doel te komen. Inmiddels zat hij echter niet stil.
Waar, maar immer mogelijk, greep hij de gelegenheid aan
om zijn gaven en krachten dienstbaar te stellen in Gods
koninkrijk; zoowel voor kerk, als voor school arbeidde hij
en behartigde beider belangen op de plaats waar de Heere
hem stelde. Met enkele anderen was hij een der eersten,
die in de achterbuurten van het groote Rotterdam namens
de plaatselijke gemeente evangelisatiewerk verrichtte. Al
spoedig zag hij als jongeling zich geroepen tot het ambt
van diaken. Die arbeid had de liefde van zijn hart.
Arm te zijn met de armen, hun bij stoffelijke gaven ook
vertroostingen uit Gods Woord mede te deelen, was voor
hem een aangenaam werk. Niet lang heeft hij in dit ambt
gediend. Al spoedig, slechts één jaar na zijn benoeming
tot diaken, verkoos de gemeente hem tot haar opziener.
Met de rijke gaven hem geschonken heeft hij als ouderling
de gemeente van Rotterdam (Centrum) mogen dienen en
nog gedenkt deze gemeente met dankbaarheid aan de veelzijdigen arbeid door hem verricht. Het was juist in den
tijd dat deze gemeente onder den arbeid van Ds P. de
Groot, naar alle zijden uitgroeide. Er moest worden om
gezien naar een gelegenheid, zoowel in het westen als in
het zuiden der stad, waar de aldaar wonende leden ook
des Zondags konden samenkomen, daar de afstanden naar
de Moedergemeente te groot werden en de stadsuitbrei
ding steeds grooter afmetingen aannam. Onder de ouder
lingen, die aangewezen werden om de westelijke en zui
delijke deelen der gemeente te dienen met het lezen eener
predikatie, behoorde ook onze ouderling Van Ree.
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Menige zegen mocht door zijn eenvoudigen arbeid
worden genoten en ook hijzelf ervoer menigmaal, dat de
Heere bij ambtelijken zegen hem ook persoonlijk wilde
gedenken.
Ook moest er worden gecatechiseerd. Voor het westelijk
stadsdeel werd dit aan Van Ree toebetrouwd en nog
spreken catechisanten uit dien tijd met waardeering over
zijn eenvoudig, doch leerrijk onderwijs. Hoe leefde hij in
al dien arbeid: huisbezoek, preeklezen, catechiseeren en
evangeliseeren.
De jongelingsjaren lagen achter hem. Hij trad op 34jarigen leeftijd in het huwelijk met mej. B. Makkenze,
dochter van wijlen Ds A. Makkenze, destijds predikant
bij de Geref. Gemeente te Nieuw-Beijerland, in wien hij
een vaderlijken vriend heeft mogen bezitten.
Toen hij zich aan de zijde van zijn levensgezellin zag
geplaatst en ook de zorgen des levens meerder werden,
scheen het voor hem hoe langer hoe onmogelijker om tot
het begeerde doel te komen. Daarbij kwam, dat de verant
woordelijkheid en het gewicht van dit werk hem meer
gingen drukken. Hij trachtte de gedachte aan een roeping
tot den Dienst des Woords van zich af te zetten.
Hartelijk begeerde hij echter, dat, als de Heere hem
waarlijk riep, daarvan ook getuigenis mocht geven in de
harten van Zijn volk. Vroeg dit volk er naar, dan gaf hij
een ontwijkend antwoord. Onder dit alles werd het hem
meer een opgebonden zaak. Er zich geheel van ontdoen
kon hij niet. Bevreesd zijnde om zichzelf op den voorgrond
te dringen, wilde hij 's Heeren tijd afwachten. Het werd
hem echter duidelijk, dat de Heere ook van ons vraagt,
ons in den weg der middelen te stellen. De weg tot de
studie scheen hem afgesneden, wegens zijn leeftijd. Hoog
waardeerde hij later het voorrecht van al Gods knechten,
die wel hun opleiding hadden genoten.
Eens op een morgen, terwijl hij zijn werkzaamheden
verrichtte, wordt hij opnieuw met deze dingen werkzaam
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gemaakt. Eenerzijds gevoelde hij het gewicht der roeping,
anderzijds die sterke drang om geheel zijn leven te mogen
wijden in den dienst van Zijn Zender.
Deze zaak werd nu zoo aangebonden, dat hij het besluit
neemt zich nu onvoorwaardelijk aan des Heeren leiding
toe te vertrouwen en zich te stellen in den weg waardoor
het mogelijk kon zijn tot het zoo zeer gewenschte doel te
komen. Hij aarzelt niet langer en onder den nog levendigen
indruk van hetgeen hij in zich ervaart, laat hij zijn werk
zaamheden voor een oogenblik rusten, spoedt zich naar de
in de nabijheid zijnde pastorie van zijn leeraar Ds P. de
Groot, dien hij thuis treft. Deze is niet weinig verwonderd
zijn ouderling op zulk een ongewoon uur en in werkplunje
voor zich te zien. Wat daar in die oogenblikken heeft
plaats gevonden is moeilijk hier weer te geven. Hetgeen
Ds de Groot reeds lang gehoopt had zou dus werkelijk
heid worden. Het overvolle hart wordt uitgestort en beiden
gevoelen er iets van, nu is het s Heeren tijd. Zijn leeraar
geeft hem enkele wenken, hoe nu verder te handelen. Op
de eerstvolgende kerkeraadsvergadering zal zijn verzoek
om leekenarbeid te mogen verrichten in bespreking komen.
Gunstig is de beslissing van den kerkeraad als hij gehoord
heeft de beweegredenen waarom en de gronden waarop
het verzoek tot hem kwam. Op een eerstvolgende vergade
ring sprak br. van Ree, in besloten kring, over een door
den kerkeraad opgegeven tekst. Het was in de lijdens
weken; de tekst is Jes. 53 : 4. De uitslag was niet twijfel
achtig. Besloten werd aan br. van Ree toestemming te
verleenen om in een avond-godsdienstoefening in Rotter
dam-Zuid, een stichtelijk woord te mogen spreken. On
vergetelijk is voor hem en ook voor velen met hem die
Zondagavond gebleven. Hij sprak over ,,Het offer der
liefde, door Maria gebracht." Joh. 12 : 1-8. De Heere be
schaamde niet. Met rijken zegen ook voor eigen hart, had
hij mogen spreken en de Heere versterkte in hem de we
tenschap, dat hij niet voor eigen rekening stond, doch voor
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rekening van Hem, Die hem riep. Zoowel in het zuidelijkals in het westelijk deel der stad trad hij nu vrij regel
matig des Zondags op. Het eenvoudige woord door hem
gebracht werd gaarne beluisterd en geen plaats bleef on
bezet. Zijn handwerk zette hij nog voort. Bij de velerlei
arbeid als opziener, moest hij zich vaak des nachts voor
bereiden voor den Zondag. Dit eischte te veel van zijn
krachten en kinderlijk klaagde hij ook dezen nood aan den
Heere, Die hem uitkomst wilde bereiden. Hij vroeg en
verkreeg toestemming van de classis Rotterdam om binnen
haar ressort de gemeenten te mogen dienen met het spreken
van een stichtelijk woord. Onder de gemeenten die hem
al aanstonds een Zondag in hun midden begeerden, was
die van Schiedam een der eersten. Met stichting had men
hem beluisterd en deze herderlooze gemeente wenschte
van harte hem als haar voorganger te mogen bezitten. Een
deputatie uit den kerkeraad van Schiedam bracht hem het
verzoek der gemeente over. Na eenig beraad, meende hij
s Heeren voorzienigheid in deze uitnoodiging te zien en
het besluit werd genomen om zich metterwoon te Schiedam
te vestigen.
Met het woord uit Handelingen 10 : 33b ving hij zijn
arbeid aan. Van nu aan was de rust weinig. Des Zondags
ging hij tweemalen de gemeente voor en ook op een avond
in de week behandelde hij een gedeelte uit Gods woord.
Menigmaal kon men hem later nog over dien tijd hooren
spreken. Al den tijd dien hij beschikbaar had moest door
gebracht worden met het onderzoek van Gods Woord.
Hij was zich zijn geringheid wel bewust, doch hij wist ook
dat de gemeente telkens gevoed moest worden met het
woord des levens. Hij zelf moest op den achtergrond en
het Woord Gods moest, in zijn vollen omvang en zijn
onuitputtelijke diepte voor de gemeente worden ontvouwd.
Daarom was biddend onderzoek van dat Woord voor hem
zoo noodzakelijk en in nachtelijke uren kon men hem
vinden gebogen over Gods Woord om daaruit de ver-
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borgen schatten des geestelijken levens op te delven.
Telkens weer, wanneer hij het Woord had mogen
brengen, was zijn betuiging: „Hij schenkt mij hulp Hij
redt mij keer op keer." Ook in Schiedam verkoos men hem
tot het opzienersambt. Door Ds H. Hoogendoorn, destijds
predikant te Vlaardingen en consulent der gemeente
Schiedam werd hij in een weekdienst op hartelijke wijze
in het ambt bevestigd. Zijn eenvoudige arbeid werd rijk
gezegend en niet slechts als ouderling, doch als Dienaar
des Woords en der Sacramenten werd hij door de ge
meente begeerd. Het verzoek der gemeente werd door
haar afgevaardigden uit den kerkeraad op een eerst
volgende classicale vergadering overgebracht. Na voorloopig onderzoek, werd aan br. van Ree een verdere
vorming toegezegd door enkele predikanten uit de classis.
Ook werden enkele gemeenten aangewezen in wier mid
den hij in het openbaar moest proponeeren.
De classicale vergadering van 14 October 1925, was
voor hem een vergadering van veel gewicht. Na bevredi
gende rapporten over het proponeeren van br. van Ree,
wordt door hem een geschreven preekvoorstel ingeleverd
over Lukas 9 : 23 en vangt het verder onderzoek in tegen
woordigheid van Deputaten Art. 49 D.K. aan, nadat door
hem nog een improvisatie is gehouden over Mattheus
11 : 28. Met algemeene stemmen wordt besloten aan br.
Johan Willem van Ree den lastbrief uit te reiken en hem
mede te deelen, dat hij tot candidaat in de H. bediening
is toegelaten en mitsdien beroepbaar is in de Chr. Geref.
Kerk. Bij monde van den grijzen dienaar Ds G. Molenaar,
wordt hem dit onder gevoelvolle woorden medegedeeld
en met een „welkom in den strijd" hem des Heeren zegen
toegebeden. Met bewogen stem zegt br. van Ree dank
en de vergadering zingt hem biddend toe de zegenwensch
uit Ps. 121 : 4. Nog dienzelfden avond kwam de gemeente
Schiedam samen om de rijke weldaden des Heeren haar
en haar toekomstigen Dienaar bewezen te herdenken.
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Ds P. de Groot, aan wiens vorming br. van Ree zooveel
verschuldigd was, trad voor de gemeente op met een pre
diking over Jesaja 52 : 7.
Blijdschap was er in het hart van den jeugdigen dienaar,
bij de gedachte weldra de begeerte van zijn hart te hebben
verkregen.
De roeping door de gemeente Schiedam, al aanstonds
op hem uitgebracht, werd door hem aanvaard. Op Dinsdag
10 November 1925 werd hij door Ds P. de Groot op
plechtige wijze in het ambt bevestigd met een predikatie
over Ezechiël 33:7. Aan de handoplegging nam behalve
de ouderlingen der gemeente ook deel Ds N. Bijdemast,
destijds predikant in Rotterdam-West. Donderdag d.a.v.
trad hij voor de eerste maal op als dienaar des Woords
voor de gemeente Schiedam. Hij bediende daarbij het
Woord uit Kolossensen 1 : 27b en 28, sprekende over
,,Christus de Hoop der heerlijkheid.' In deze leerrede ont
vouwde hij het werkprogram zooals hij, onder biddend
opzien tot den Heere, zich dit had voorgesteld. Christus
als den eenigen grond der zaligheid te prediken, Hem aan
te prijzen als den vasten ankergrond der ziel, ziedaar de
lust van zijn hart. Gedurende den tijd, dat hij de gemeente
Schiedam mocht dienen, was dit ook steeds de inhoud
zijner prediking. Scherp was hij vaak in het aanwijzen van
onhoudbare gronden waarop men zich gerust kon stellen
op reis naar de eeuwigheid; daarentegen liefelijk noodigend tot het heil, dat in Christus is, vertroostend en be
moedigend voor het waarlijk bekommerde hart. Met rijken
zegen ook voor eigen hart heeft hij in zijn eerste gemeente
mogen dienen. Twee en een half jaar heeft hij deze ge
meente als oefenaar en één jaar als Dienaar des Woords
gediend. Reeds in dit eerste jaar van zijn bediening ont
ving hij een beroep naar de kleine gemeente van Barendrecht. Voor het uiterlijke had deze roeping niet veel be
koring voor hem. Al ras veranderde dit echter, daar hij
geheel voor de roeping naar deze gemeente werd inge-
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wonnen. Vele waren de werkzaamheden met deze roeping
ook in de gemeente van Barendrecht. Er werd gebeden
en geworsteld en vele brieven ontving hij, waarbij er ook
van Gods kinderen waren, die zijn overkomst niet alleen
vurig begeerden, doch ook zeker geloofden, dat Ds van
Ree, van 's Heeren wege tot hun zou gezonden worden.
Het viel niet mee een beslissende keus te doen. Zooveel
was er door hem met en in de gemeente Schiedam door
leefd. Rijke zegeningen waren genoten en de gemeente
was onder zijn bediening uitgebreid. Hoe zou het met de
gemeente gaan wanneer hij van haar scheidde? Deze vraag
werd voor hem opgelost, toen de Heere hem de weg naar
Barendrecht wees en hem in betrekking tot de gemeente
van Schiedam gerust stelde met het woord: , Jezus Christus
is gisteren en heden Dezelfde, en in der eeuwigheid. In
de hoede van dien Opperherder kon hij haar aanbevelen
en ofschoon nauwe banden moesten worden losgemaakt,
zijn besluit stond vast, de roeping naar het landelijke
Barendrecht moest worden opgevolgd. Met het woord
waarmede de Heere hem ten opzichte van de gemeente
Schiedam had gerust gesteld, nam hij zegenend afscheid
van haar op Zondag 28 Febr. 1927.
Zondag 13 Maart 1927 nam hij den herderstaf op over
de gemeente van Barendrecht. Na des morgens door den
consulent der gemeente Ds N. Bijdemast tot zijn dienst
werk te zijn ingeleid met een predikatie over 2 Tim. 4 . 2a.
Hij bediende bij die gelegenheid het Woord over Efeze
3 : 8-11. In het bewustzijn van eigen geringheid mocht
hij met den apostel Paulus roemen in de rijke genade aan
hem bewezen, om den onnaspeurlijken rijkdom van Chris
tus te mogen verkondigen. De kleine gemeente nam toe
in gestadigen bloei. Overvol was het kleine bedehuis
wanneer hij met vuur en overtuiging Gods Woord be
diende. Geestelijke zegeningen werden ervaren. Ook het
aantal catechisanten breidde zich aanmerkelijk uit. Zeer
waren zij en hij aan elkander verbonden.
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De jeugd der gemeente had de liefde van zijn hart en
nimmer liet hij ze van zich gaan, zonder ze met ernst ge
wezen te hebben op de noodzakelijkheid der wederge
boorte en bekeering. Het kleine kerkgebouw kon de luis
terende schare, waarbij er velen waren, die uren kwamen
loopen, des Zondags niet meer bevatten. Zelfs de Bijbel
lezingen die gedurende den wintertijd werden gehouden,
werden druk bezocht.
Het besluit werd genomen, om tot den bouw van een
nieuwe kerk over te gaan. In korten tijd was de benoodigde bouwsom bijeen en na een voorspoedige bouw
mocht de gemeente een doelmatig, vriendelijk bedehuis,
plaats biedende voor ca. 700 personen, in gebruik nemen.
Bij deze gelegenheid predikte Ds van Ree over 1 Petr.
2 : 4 en 5. Wat heerlijke zegeningen zijn ook daar ge
noten. Zoowel onder de prediking des Woords, als bij de
bediening der H. Sacramenten, mocht menigmaal Gods
nabijheid worden gesmaakt en het was den dienaar dik
wijls aan te zien, dat zijn ziel zich met des Heeren erfdeel
blijde in den Heere mocht verlustigen.
Daar te Barendrecht behaagde het den Heere, zijn ziel
in ruimte te stellen. Het was bij de voorbereiding voor den
Zondag, dat de Heere Zijn knecht, wiens ziel nog zoo
dikwijls door twijfel en vreeze geschud en geslingerd
werd, liefelijk tegentrad en hem de toeëigenende daad des
geloofs wilde schenken, om Christus, die hem zoo dierbaar
was, als zijn Borg en God te mogen omhelzen. In Dien
éénen kon de Heere ook hem, doemschuldig zondaar in
zichzelf aanschouwen. De Heere gaf hem te zien, dat Zijn
toorn afgewroken was in het eenige en volmaakte offer
van den Zoon Zijns welbehagens, waarvan hem de ze
kerheid in de ziel werd gelegd, toen de Heere tot hem
sprak: „Dat zal mij zijn als de wateren van Noach, toen
Ik zwoer, dat de wateren van Noach niet meer over de
aarde zouden gaan, alzoo heb Ik gezworen, dat Ik niet
meer op U toornen, noch op u schelden zal." Jes. 54 : 9.
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Zalige vrede daalde in zijn ziel en het wonder was voor
hem in sommige oogenblikken zoo groot, dat hij het uitriep:
„Nu nooit meer toornen, nu nooit meer schelden en dat op
zulk eenen als ik ben.' Wat had hij nu weder rijke en
ruime stof om al Gods strijdend volk te bemoedigen in het
strijdperk van dit leven en hun toe te roepen „Houdt aan,
grijpt moed, uw hart zal vroolijk leven."
In Barendrecht zag hij ook velen van Gods kinderen,
aan wie hij zoo nauw verbonden was, grafwaarts dragen.
Onder die bevond zich ook zijn vriend en broeder, ouder
ling W. Stolk, die tot op hoogen leeftijd de gemeente had
mogen dienen. Welke groote plaats deze eenvoudige broe
der in het hart en in het leven van Ds van Ree had in
genomen, bleek wel zoo vaak hij naderhand over hem
sprak en gedacht aan den liefelijken omgang die zij hier
met elkander hadden mogen hebben.
De jaren vlogen heen. Dikwijls werd de band, die hem
aan de gemeente van Barendrecht verbond, geschokt, als
zoovele beroepen op hem werden uitgebracht. Hij mocht
zich echter telkens aan de gemeente van Barendrecht ver
bonden gevoelen.
Onder de vele beroepen ontving hij er ook een van de
jeugdige gemeente 's-Gravenhage-West. Welk een drang
werd op hem uitgeoefend om tot haar over te komen. Er
werd gebeden en geworsteld, doch het was 's Heeren tijd
nog niet en ofschoon het voor de roepende gemeente een
groote teleurstelling was, kon hij Barendrecht niet ver
laten. Toch lette hij ook in betrekking tot deze roeping
op de wegen van Gods voorzienigheid. Nog vaak dacht
hij aan den Haag; welk een arbeidsveld lag daar! O, als
de Heere hem, niettegenstaande eigen geringheid, eens
wilde gebruiken om die gemeente tot zegen te zijn. Veel
arbeid zou hem daar wachten, doch was arbeiden, terwijl
het nog dag was, niet zijn lust? Had de Heere hem niet
willen gebruiken ook in andere plaatsen zooals b.v. te
Middelharnis of Zuidland, om de gemeente tot openbaring
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te brengen! Dan was geen moeite hem te groot en geen
opoffering van rust hem te veel.
Een jaar verliep en nu ontving hij een roeping naar de
gemeente 's-Gravenzande. Zou dit mogelijk 's Heeren weg
zijn? Er werd gesproken en gebeden met de broeders van
's-Gravenzande, doch onder dit alles werd hij, inplaats
van met 's-Gravenzande, meer en meer werkzaam gemaakt
met 's Gravenhage-West. Het werd hem steeds duide
lijker, dat de arbeid te Barendrecht moest worden beeindigd en hij kon niet anders zien, dan dat 's-GravenhageWest zijn toekomstig arbeidsterrein zou worden. Voor de
roeping naar 's Gravenzande werd bedankt en in overleg
met den kerkeraad van den Haag-W. werd toestemming
aan de classis gevraagd, om een tweede beroep op hem uit
te mogen brengen. Nadat de classis haar toestemming had
verleend, ontving hij de vernieuwde roeping, die ook aan
stonds door hem werd opgevolgd. Ziende op eigen gering
heid, vroeg hij zich af of hij wel de juiste man, op de rechte
plaats zou zijn? Welk een onderscheid, het landelijke Ba
rendrecht met de Residentiestad; een bevolking, zoo ge
heel verschillend in persoonlijkheid en karakter, in omgang
en aanleg. En dan een gemeente in wording, hoe veel lei
ding zou ook daar nog noodig zijn, terwijl hij een geves
tigde gemeente, die hem lief geworden was, moest ver
laten. Neen van zichzelf verwachtte hij niet veel en har
telijk stemde hij in met den Apostel Paulus, die eenmaal
schreef aan de gemeente van Korinthe: ,,Wij hebben de
zen schat in aarden vaten.'' Dit woord bleef hem bij en
het deed hem besluiten, met dit woord ook straks zijn
arbeid in den Haag aan te vangen. Op 29 November 1933
predikte hij, voor een overgroote schare afscheid van de
gemeente Barendrecht, die hij bijna 7 jaren, had mogen
dienen. Zijn tekstwoord voor die ure was: Hebreen
13 : 20-21. Biddend nam hij afscheid en ook toen bleek
het welke banden er waren gelegd en welke weldaden

waren genoten. Slechts noode zag Barendrecht's gemeente
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hem van haar heen gaan en menig oog was betraand en
menig gemoed was geroerd toen hij voor het laatst als
haar dienaar den zegen op de gemeente legde.
Op Dinsdag 2 December werd hij te 's-Gravenhage
door Ds L. H. van der Meiden van de gemeente Centrum,
plechtig tot zijn dienstwerk ingeleid met een predikatie
over Jesaja 52 : 7.
Donderdag d.a.v. deed hij zijn intrede sprekende over
de bovenaangehaalde woorden 2 Korinthe 4 : 7.
Was het dit woord, dat de gemeente, die hem met zoo
veel liefde en vreugde ontving, er op moest voorbereiden,
dat hun verwachtingen van hem, zwak vat, niet te groot
mochten zijn? Met mij, zoo sprak hij, ontvangt de ge
meente een mensch met een broosheid en zwakheid, die
voor den mensch nu eenmaal spreekwoordelijk is. De
schat, in zulk een aarden vat gelegd, beoogt alleen de
heerlijkheid des Heeren. Met heenwijzing naar dit be
oogde doel, wenscht hij niets vuriger, dan gebruikt te
mogen worden tot zegen voor zijn nieuwe gemeente en
tot heerlijkheid van Hem, van Wien alleen de uitnemend
heid der kracht is.
Wie had het ook maar eenigszins kunnen vermoeden,
dat de met zooveel vuur en ijver aangevangen arbeid, zoo
spoedig beëindigd zou worden? Slechts een viertal maan
den heeft hij gediend. Wat beloofde de toekomst veel
voor de gemeente die hij thans diende. Zoo vaak hij optrad
stroomde de schare van alle zijden samen om GodsWoord,
door hem op eenvoudige doch treffende wijze met gloed
en overtuiging gebracht, te beluisteren. Het ontging echter
den aandachtigen hoorder niet, dat hij, bij het bedienen
van Gods Woord, met een hart vervuld met heimwee kon
spreken over de zalige toekomst, die voor Gods volk is
weggelegd, 't Was als werd hij, niet alleen op den kansel,
doch ook in meer intiemen kring meer en meer ingewonnen
voor het hemelleven. Gods gemeenschap ongestoord te
smaken, Zijn Koning Die hem kocht met Zijn dierbaar
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bloed, te zien in schoonheid, daarnaar hunkerde zijn ziel.
Daarvan getuigen de laatste predikatiën die hij voor
zijn gemeente heeft mogen houden. De lijdensweken,
waarin hij Christus als den verbrijzelden Man van
smarten aan zijn gemeente had mogen voorstellen waren
ten einde.
Op Goeden Vrijdagavond predikte hij met veel zegen
ook voor eigen hart over den Sabbath der ruste, die in
Jozefs hof voor den Borg, doch ook voor Zijn kerk en
gemeente stond aan te breken. Hoe sprak hij toen nog over
den eeuwigen Sabbath, die ook Gods volk wacht.
Paschen 1934, brak aan. Met ruimte mocht hij het op
standingsevangelie prediken. Onvergetelijk zal voor de
gemeente blijven, zijn laatste prediking aan den morgen
van den tweeden feestdag.
De levendmaking met Christus, was de hoofdgedachte
van de prediking over Efeze 2 : 4-6. Na gewezen te hebben
op de oorzaak en den grond dier levendmaking, sprak hij
over de rijke levensgemeenschap, die Gods volk met den
levenden Christus heeft. Hij wees bijzonder ook op het
„met Hem gezet in den Hemel," waar des Heeren kinderen
hun vleesch en bloed tot een onderpand hebben van hun
zalige opstanding ten jongsten dage. Wat zal het eenmaal
zijn, zoo sprak hij vol blijdschap en ziel vervoering, wanneer
het kind des Heeren de onmiddellijke gemeenschap met zijn
Goël zal smaken! Dan geen zondebanden meer die knel
len; dan geen verberging van Gods aangezicht meer, maar,
verzadigd met Gods beeld, het ervaren „Daar zal ons 't
goede van Uw woning, verzaden reis op reis." Dan eere
God den Vader, voor het heilsplan uitgedacht; eere den
Zoon voor de verwerving der zaligheid, eere den Heiligen
Geest voor de heerlijke toepassing aan de harten van het
volk! 't Zou zijn laatste prediking zijn voor zijn gemeente.
Des avonds bediende hij nog het Woord in de gemeente
van Puttershoek. Ook daar werd rijke zege gesmaakt.
Bij zijn thuiskomst was hij zeer vermoeid. Hij had het plan
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opgevat, enkele dagen rust te zoeken voor het lichaam te
Apeldoorn.
In gezelschap van zijn trouwen vriend en broeder Ds
N. de Jong, aan wien hij zich nauw verbonden gevoelde,
reisde hij Dinsdag reeds af. Het was reeds laat toen zij te
Apeldoorn aankwamen. De zielsstemming was echter le
vendig en tot laat in den avond werd nog gesproken over
de wegen des Heeren met Zijn volk. Ontbonden te zijn en
met Christus te wezen, was hem verre het beste. Zijn ziel
dorstte naar Gods zalige, ongestoorde gemeenschap. Hij
sliep dien nacht nog rustig en ontwaakte verfrischt. Na
het ontbijt maakte hij met Ds de Jong een korte wande
ling. Hij gevoelde zich echter niet wel; een lichte hartaandoening, zoo het scheen, deed hun besluiten het logies
weer op te zoeken. De aanval verminderde echter en het
middagmaal liet zich nog goed smaken. De tijd van ver
gaderen brak aan en aanstalten werden gemaakt om daar
heen te gaan. Opnieuw kreeg hij echter weder een hartkramp en terwijl de vergaderde broeders op hem wachtten,
konden zij niet vermoeden dat hij,dien zij nog verwachtten,
reeds den doodsstrijd streed. Geneeskundige hulp werd
ingeroepen. De toestand werd niet direct gevaarlijk ge
acht en gehoopt werd, dat een wijle rust een gunstige wen
ding in den toestand zou brengen. In plaats daarvan werd
echter de benauwdheid heviger en terwijl Ds de Jong aan
zijn zijde stond en al het mogelijke deed om zijn lijden te
verzachten, ontvlood de ziel het lichaam en stonden zoowel
Ds de Jong, als andere toegesnelde ambtsbroeders, stom
van verbazing en smart bij zijn stoffelijk overschot.
Nauwelijks op de middaghoogte des levens, in manne
lijke kracht, slechts 44 jaren oud, plotseling weggenomen
uit den kring zijner dierbaren, weggerukt van de zijde
zijner zwakke gade, aan wie deze droeve tijding moest
worden geboodschapt, uit het midden zijner gemeente, die
hij nog zoo kort mocht dienen. De vragen vermenigvuldig
den zich in het hart van degenen die zijn doodssponde om-
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ringden en het woord daarbij door een der broeders ge
sproken moest worden beaamd: „Gods weg is in het „hei
ligdom en zijn voetstappen zijn in groote wateren." Bij
een blik hier beneden was alles gemis, doch voor hem die
heenging alles rijke winst. Hij zocht rust voor het lichaam,
doch de Heere had een andere, heerlijker rust voor hem
bereid. Welk een overgang is het voor hem geweest! De
Heere haalde zijn kind thuis; Zijn knecht had Zijn raad
uitgediend. Er blijven hier vele vragen onbeantwoord. De
eeuwigheid zal daarop antwoord geven. Dit is zeker, de
Heere vergist zich niet. Zijn genade heeft hij in Ds van
Ree willen verheerlijken, Zijn raad en welbehagen in en
met hem volvoerd. Zijn arbeid, ook de korte, wij zouden
zeggen te korte arbeid, zal niet ijdel zijn in den Heere.
In enkele trekken hebben wij u iets medegedeeld uit het
leven en sterven van den eenvoudigen, doch in breeden
kring, zoo beminden knecht des Heeren. Moge zijn nage
dachtenis nog tot rijken zegen zijn en ook zijn plotseling
verscheiden een roepstem ten leven, voor degenen die nog
in den doodslaap der zonde verkeeren.
„Zoo waakt dan, want gij weet niet in welke ure uw
Heere komen zal." Zalig is die dienstknecht, welken zijn
heer, komende, zal vinden alzoo doende. Hier kon hij met
een betraand oog en bewogen gemoed spreken en predi
ken over de zalige toekomst die Gods kerk zeker wacht.
Thans geniet hij reeds die zaligheid en blijdschap, die nooit
meer van dat volk zal worden weggenomen. Let op den
vrome en zie naar den oprechte, want het einde van dien
man zal vrede zijn.
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De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zege
ning zijn.
Spr. 10 : 7a.
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GEDENKEN EN VOLGEN
Gedenkt uw voorgangeren —, volgt hun geloof
na...

Hebr. 13 : 7.

Toen wij op Zondag 8 April in West preekten, terwijl
het stoffelijk omhulsel van den ontslapen dienaar van
..West" nog boven de aarde stond hebben wij het ont
roerend sterven natuurlijk herdacht. Reeds dienzelfden
sabbath, en ook daarna werd ons verzocht de preeken,
welke wij dien Zondag in de Gemeente van ,,West" uit
spraken, te doen verschijnen. Na overleg met den uitgever
besloten wij ééne preek te doen uitgeven. Wij zouden ook
een korte levensschets *) geven van wijlen Ds v. Ree en
enkele Schriftoverdenkingen van zijne hand in dit boekje
een plaats geven.
't Geheel bedoelt, naar de Heilige Schrift, de voor
gangers te eeren.
„Gedenkt uwe voorgangers, die u het Woord Gods ge
sproken hebben."
Zoo vermaant de Heilige Geest. Dit moeten wij ter
harte nemen. Ds van Ree was ook een voorganger; hij
werd geroepen tot dienaar des Woords; hij was leidsman,
een ziende leidsman, die met vaste hand leiding gaf naai
de Heilige Schrift; die het Woord Gods sprak, het Woord
des levens, der zaligheid.
Dat Woord ligt voor rekening van allen, die het hoor
den. Hij spreekt, door het gesproken Woord, ook nog na
zijn dood.
Gedenk uwen voorganger zoo. Breng in uwe herinne*) Wij vonden den broeder van Ds van Ree bereid deze schets te
schrijven, zooals de lezer reeds bemerkte.
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ring, gedurig, wat God in hem gaf, wat de Heere door
hem tot u sprak. Breng dit in herinnering voor 's Heeren
aangezicht en vraag u dan af of het Woord Gods vrucht
droeg in uwe ziel.
Aanschouw de uitkomst van hun wandel. Misschien
stierven sommige voorgangers der Hebreen den martel
dood. Maar de uitkomst van den rechten voorganger is
heerlijk, is zaligheid. Als ge in herinnering brengt uw
voorganger, let dan op, beschouw dan rustig die uitkomst.
Want wat is de uitkomst van den wandel van Ds v. Ree,
van dezen voorganger? Dat hij zelf verlost is van alle
zonden, deelt in de eeuwige heerlijkheid, eeuwig God vol
maakt dient en prijst en eens zijn stof zal opstaan ten
eeuwige leven. Let daarop, beschouw, bepeins dit en vraag
u af, of ge ook eens zulk een uitkomst zult zien, zulk een
uitgang zult hebben. Dan alleen, als wij zulk een wandel
hebben. En wij zullen zulk een wandel hebben, als wij zulk
een geloof hebben en dit geloof navolgen.
Wat is geloof? De Heilige Geest wrocht die hebbelijke
genade door middel van het Woord. De Heilige Geest
verlicht het verstand, overreedt en buigt het hart over. Ge
loofd en beleefd wordt het Woord. Ds van Ree was een
voorganger, die het Woord Gods niet alleen verkondigde,
maar ook beleefde in levend geloof.
Gedenken wij hem zoo.
Dan eeren wij den Heere. Wat Ds van Ree was, dat
was hij door genade alleen. Niets is er te roemen in den
mensch.
Het Woord Gods, door hem tot ons gesproken, ligt voor
onze rekening.
God vraagt er eens rekenschap van.
Ouderen bedenkt dit.
Catechisanten vergeet dit niet.
Is ons hart vernieuwd? Wrochtte de Heilige Geest het
geloof er in? Volgen wij het geloof der voorgangers, aan
schouwend de uitkomst van hun wandel?
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Wij moeten ons niet tevreden stellen met een Bileamswensch. Dan willen wij den dood der oprechten en hun
uitgang.
Maar wij moeten het geloof volgen der oprechten.
Ds van Ree heeft het Woord Gods, als een getrouw
voorganger gepreekt. Hij trachtte het oor te boeien en de
harten te doen gloeien, hoe de taak hem mocht vermoeien;
driemaal, viermaal, elke week, preekte hij,
„Hoe het met hem was gesteld,
Naar het lichaam of naar 't harte,
Hoe door kwaal of pijn gekweld,
Hoe door leed of nood gekneld,
Hoe bedrukt door zielesmarte, *)
hij preekte, preekte vurig.
Hij preekte en getuigde; door woord en wandel.
Genade is dit.
De voorgangers worden in den Bijbel ook sterren ge
noemd.
De voorgangers zijn donker in zichzelf, verdorven en
verdoemelijk. Zij hebben geen waar licht van zichzelf; het
ware licht dat zij hebben is van de zon der gerechtigheid.
Door de levensboodschap der genade in Christus flonke
ren zij in den donkeren nacht, t Is een „bescheiden ster
renlicht, maar juist in den nacht is dit sterrelicht in zijn
stille bescheidenheid heerlijk en vertroostend."
„De sterren aan het uitspansel storen zich niet aan de
goed- of afkeuring der menschen." **) Zij schijnen stil,
getrouw, zonder 't licht in te houden als de menschen op
de aarde twisten, spotten of den sterrenhemel prijzen om
de grootheid van den Schepper.
Zoo was Ds van Ree gegund.
En daarom schijnt hij nu, gelijk in Daniël te lezen staat:
*) Huet; Afrik. Ged. Preeken.
**) Ds J. J. Knap, Licht in de graven, blz. 36, 37.
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De leeraars nu zullen blinken als de glans des uitspansels
en die er velen rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en
eeuwiglijk.
Gedenken en volgen.
De kortstondigheid van ons leven dwinge ons er ook toe.
Ons leven is als gras.
Als een bloem tusschen het gras.
Maar dat gras en die bloemenweelde zijn vergankelijk.
Vooral in het Oosten komt dit sterk uit. Veel haastiger dan
bij ons schiet het gras op en daartusschen de veldbloem.
Maar als over die zomerweelde de verzengende woestijn
wind gaat, dan sterft het gras, dan knakt de bloemensteel
en de bloem zelf wordt weggevaagd. Haar plaats kent
haar zelfs niet meer.
't Ligt al weder achter ons.
Ds van Ree is gestorven en begraven. En . . . zijn plaats
kent hem straks niet meer!
Toch was de ontroering zoo groot.
Alles is als een droom voorbijgegaan.
En toch was alles ontroerende werkelijkheid.
Woensdag 7 Dec. j.1. bevestigden wij hem met een pre
dikatie over Jes. 52 : 7. Wij mochten toen wijzen op „Het
liefelijke van den vreugdebode". Dit lieflijke is schoon
heidsuitstraling in zijn ambt; schoonheidsverklaring door
zijn woord en schoonheidsopenbaring in zijn vrucht. Die
bevestigingspredikatie had hem zoo getroffen, dat hij
's nachts haast niet slapen kon. Nu is alle disharmonie
voor hem opgeheven en is hij in het eeuwige Zion, de
volkomenheid der schoonheid. — Ds van Ree deed intree
met een predikatie over 2 Cor. 4 : 7. Het aarden vat is
gebroken maar hij deelt nu in de volle heerlijkheid. Sedert
8 Dec. 1933 was hij dus predikant van den Haag-West.
Kort is hij dus daar geweest. Toch wist hij reeds aller hart,
de harten van jong en oud, te veroveren.
Groot is het verdriet.
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Dit bleek vooral ook op Zondag 8 Maart.
Wij mochten in de bediening des Woords voorgaan.
Wij zullen niet licht vergeten de zichtbare ontroering
bij allen, toen wij zongen: 'k Heb mijn tranen onder 't
klagen, tot mijn spijze dag en nacht (Ps. 42.) Wie her
innerde zich niet de paaschdagen, toen de Gemeente op
ging onder stem en snaren om feest te houden? Ouderen
weenden; jongeren snikten.
Het verlies is groot.
En plotseling was het sterven.
Woensdagmiddag 4 April '34 hadden de deputaten
voor den Evangelisatie-arbeid te Apeldoorn een vergade
ring. Ds van Ree was ook deputaat voor dien arbeid.
Toen wij de vergadering opende was hij nog niet aanwe
zig. Ruim een half uur daarna ontvingen wij de tijding,
door middel van Ds de Jong, dat Ds van Ree niet goed
geworden was. Het volgend bericht, een half uur later,
meldde reeds zijn overlijden.
s Morgens was hij nog met Ds de Jong naar het post
kantoor geweest. Toen kreeg hij reeds een benauwdheid.
Na eenigen tijd zakte die weder af. Toen zij weder in hun
logies kwamen sprak Ds van Ree, de reeds meermalen
geciteerde woorden: ik was een goddeloos, verdoemelijk
schepsel, maar mijn zaligheid ligt vast in de bedekkende
gerechtigheid van Christus. Daarna ging hij eten. Na het
eten gevoelde hij zich goed en wilde naar de vergadering
gaan. Hij had zich reeds gekleed toen een nieuwe benauwd
heid hem overviel. Onmiddellijk werd geneeskundige hulp
ingeroepen, maar de middelen mochten niet meer baten.
De Geest des Heeren blies en . . . het leven vlood heen.
De ontroering was aangrijpend.
Toen wij in zijn logies kwamen was hij reeds overleden.
De dood teekende reeds zijn werking.
De Heere had dit leven afgesneden. Als een wever zijn
web. Gebleken was opnieuw, dat de Heere komt in de
ure in welke wij het niet meenen.
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Begrijpelijk was ook de groote smart in de pastorie en
in de gemeente.
En verklaarbaar ook de schok, die door de ruim dertig
predikanten, welke des anderen daags te Apeldoorn ver
gaderden, ging. Welk een prediking was het sterven van
Ds. van Ree voor al die dienaren!
Gelijk het gras is ons kortstondig leven.
Ds. van Ree is opgeroepen.
't Was hem groot een dienaar des Heeren te zijn. Als
hij daarover sprak en dit zijn ziel vervulde, zong hij gaarne:
Wie is aan onzen God gelijk,
Die armen opricht uit het slijk . . .
Nu hief de Heere hem geheel op uit het stof.
Hij is met eere en heerlijkheid gekroond. Uit genade. Hij
heeft den goeden strijd gestreden en deelt nu in de vol
maakte heerlijkheid.
O, wat kon zijn ziel den laatsten tijd daar naar ver
langen. De laatste avond zijns levens op aarde, zat Ds. de
Jong met hem in de kamer van het logies te Apeldoorn te
spreken over de rijke beteekenis van Jezus opstanding voor
Zijn volk. Opeens zeide hij toen, uit de volheid van zijn
gemoed, terwijl er een traan parelde in zijn oog: „Wat zal
dat toch zijn als we eens dien verheerlijkten Jezus in Zijn
schoonheid zullen zien. Mijn ziel hunkert om Hem te aan
schouwen en te dienen zonder zonde."
Hij heeft zijn wensch verkregen.
Voor ons blijft de roepstem.
Wij zijn als het gras des velds. Het gras verdort; de
bloem valt af... en haar plaats kent haar niet meer.
Indien de gestorvene na eenigen tijd zou wederkeeren,
hij zou ervaren, dat zijn plaats hem niet meer kent. Hij zou
een vreemde zijn in zijn eigen kring. Zoo snel gaat alles
voorbij; zoo haast is de mensch vergeten.Diep vernederend
is deze waarheid voor ons hoogmoedig hart, dat denkt
onmisbaar te zijn en zoo prat gaat op zijn bestaan.
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Het sterven kan zoo plotseling plaats hebben. Als de
Geest des Heeren blaast zijn wij niet meer.
Zijn wij bereid?
Wie levend gemaakt is met Christus; wie deelt in de
gemeenschap Gods. in de gemeenschap der verzoening:
wie door Gods Geest wordt geleid en geleerd; wie ervaart,
dat die Geest het zondige verteert, uit de volheid van
Christus toedient, heiligt ten leven, die behoeft ook het
plotselinge sterven niet te vreezen.
Die in Christus zijn hebben een heerlijkheid vaster dan
Salomo's pracht.
Ds van Ree is afgereisd.
Wij gedenken hem, die een zachtmoedig man was.
Wij weten, dat de Heilige Schrift van Mozes zegt:
Doch de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle
menschen, die op den aardbodem waren.
Nu wil niemand Ds v. Ree naast Mozes plaatsen. Hij
zelf zou van deze gedachte huiveren.
Maar toch denken wij aan het „zachtmoedig" zijn van
Mozes, als wij treurend peinzen over het ontroerend ver
lies door het plotseling sterven van Ds v. Ree.
Zachtmoedigheid beteekent, merkt een Bijbelverklaar
der op, „voor het naast 1 ij d en d (Ps. 10 : 17) en wordt
vooral van ootmoedige, vrome duiders gebezigd. (Ps.
25 : 9) waardoor de beteekenis tot die van geduldig, oot
moedig, zachtmoedig overgaat."
Nu exegetiseeren wij niet.
Maar deze gedachten helpen ons, om iets over den ont
slapen leeraar te schrijven.
God had den eenvoudigen man rijk begenadigd en een
innig Godvruchtig leven geschonken.
Hij was ook een man van een heerlijk geloofsoptimisme.
De Heere gaf hem ook singuliere gaven.
Daardoor was hij ook een dienaar des Evangelies, die,
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schoon een wetenschappelijke opleiding missend, bijzonder
boeide.
Het hart maakt welsprekend.
De Heilige Geest maakte zijn hart welsprekend.
De liefde van Christus drong hem. Daarom was zijn
woord zoo warm, zoo hartelijk, zoo echt zalvend.
Een ieder gevoelde: die man meent het met ons zoo
goed. Ook de meer wetenschappelijk gevormde werd daar
om door zijn woord gesticht.
Die genade, die liefde maakte hem ook zoo ootmoedig,
zoo klein. Nooit trad hij op den voorgrond. Klein dacht
hij van zich zelf; rijk van den Christus.
Toen hij predikant werd, bleef hij broeder onder de
broederen.
Nog denzelfden dag, op welken hij stierf, zeide hij
's morgens tot een vriend, dat hij gansch verdorven en ver
doemelijk was, maar in Christus gezaligd en volmaakt.
Door die genade droeg hij veel; duldde hij veel.
Zachtmoedig beteekent allereerst lijdend, is opgemerkt.
Ds van Ree was lijdend.
Niet in 't oog loopend naar 't lichaam, schoon hij toch
reeds lang klaagde.
Maar hij leed als christen. Hij leed innerlijk veel omdat
hij hier zich zoo zeer vreemdeling gevoelde en omdat hij
hier zijn Heere maar niet volmaakt kon dienen. Hij hun
kerde naar de volle verlossing.
t Liefste werk was voor hem het leiden eener begrafenis
van een kind des Heeren. Dan verlustigde hij zich in het
heil der verlosten.
't Is daarom zoo goed te begrijpen, dat hij deze ver
lossing „uitzong toen hij Tweeden Paaschdag preekte
over Efeze 2 : 4—6, vooral toen hij het laatste gedeelte
,,en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus" ver
klaarde.
Wie dacht er aan, dat hij zóó dicht bij den hemel was?
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Door die genade, door dit verlangen, droeg hij zijn
lijden, stil, in de vreeze Gods.
Soms schier bezweken van verlangen.
Dikwijls innerlijk jaloersch op het kind Gods, dat af
reisde.
Innerlijk dikwerf te moe om hier te blijven. Den laatsten
tijd ook moe naar 't lichaam. Hij is opgeteerd in den dienst
des Heeren.
Maar de „vreemdeling" is thuis.
De zachtmoedige, die geen aardsch Kanaan der rust
ingaan mocht, ging naar het Vaderhuis, om eeuwig sabbath te vieren.
Hij dient nu volmaakt. Het reiskleed is afgelegd. Het
spoor verdween der laatste wonden en zonden. Hij heeft
zijn wensch verkregen.
Zwaar is het verlies.
Maar groot is de innerlijke vreugde over het vele goede,
dat de Heere gaf.
Ds van Ree was een eenvoudige dominé, een lieve, be
scheiden ambtsbroeder, een harde werker en onvermoeide
getuige.
Hij had een ruime plaats in onze kerk en in 't hart
van Gods volk.
Zijn leven was Christus.
Zijn sterven eeuwige winst.
Zijn begrafenis was „een zegel op zijn leven".
Koninklijk was zijn uitvaart.
Dag der begrafenis.
Dag van bijzondere rouw.
Dag van geestelijke vreugde.
„Christ'nen sterven, maar verrijzen,
Om te ontwaken, slapen ze in.
Christus is hun eeuwig leven:
Daarom is hun dood gewin."

36

GEDACHTENIS

Toch dag van smart, van rouw.
In het sterfhuis, waar velen samen waren, bleek dit
duidelijk.
Wij lazen Psalm 42 en brachten het Woord Gods aan
de bedroefden.
Heerlijke Psalm voor gebogen zielen. Ds van Ree
dorstte naar het verschijnen voor Gods aangezicht. Hij
heeft zijn wensch ten volle verkregen, 't Is zooals wij in
het sterfhuis zongen:
Loof Hem, Die u vergunt uw zielsverlangen
En t goede tot verzading doet ontvangen.
Zijn jeugd is nu ten volle vernieuwd.
Hart en mond zijn vervuld met de vreugde des Heeren.
Verzadigd is hij met Gods beeld.
Hij is verlost; God heeft hem wél-gedaan. Maar de
weduwe blijft in rouw achter; eveneens de familie; en de
gemeente is zonder herder en leeraar.
Maar wij zullen onzen mond niet opendoen, want de
Heece heeft hem weggenomen.
Toen gingen wij naar den doodenakker.
't Was een lange stoet. Eerst de lijkkoets. Toen negen
rouwkoetsen. Daarachter de catechisanten en vele ge
meenteleden.
't Was een koninklijke uitvaart.
En op het kerkhof stonden reeds de honderden te
wachten. De schare werd geschat op een 1500 menschen.
Op het kerkhof was een tijdelijk graf gegraven; daarom
heen kon de schare plaats nemen.
Toen allen hun plaats hadden — de catechisanten met
de familie, genoodigden en afgevaardigden direct om het
graf — lieten wij zingen Psalm 89 : 19:
Gedenk, o Heer', hoe zwak ik ben hoe kort van duur;
Het leven is een damp; de dood wenkt ieder uur ....
Terwijl zonk de lijkkist langzaam in de groeve.

M M,
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Daarna spraken wij over Psalm 73 : 23b, 24.
Wat gebeurd is, is naar Gods Raad. De Heere voerde
Zijn Raad uit ook met Ds van Ree. Gods weg was alzoo.
De leiding des Heeren is naar dien wondervollen Raad.
Op dien weg leidde de hand des Heeren hem naar dien
eeuwigen Raad. En die hand, leidde naar dien Raad, op
dien weg naar de eeuwige heerlijkheid.
Dat maakt ons stil.
Dat doet ons zwijgen en aanbidden, al begrijpen wij die
wegen niet. 't Is ons goed te weten, dat des Heeren wil
wijs en goed is. Dit zij de troost der beproefden.
En wij hebben ons ernstig te onderzoeken of wij door
die hand des Heeren geleid worden op Zijn weg naar Zijn
Raad tot de eeuwige heerlijkheid. Wie op dezen weg,
aan die hand niet geleid wordt, gaat nog voort op het pad
des doods. Wij vragen: Waarom moest Ds v. Ree voor
zulk een korten tijd nog in den Haag komen? De Heere
gebruikte Ds van Ree om Zijn Woord te leggen aan de
deur van het hart van allen die hem hoorden? Liet het
vrucht na? Worden ook wij geleid op den eeuwigen weg?
Namens den kerkeraad der gemeente van Centrum
hebben wij toen onze smart en ons meeleven geuit.
Ds C. v. d. Zaal sprak nu namens de deputaten voor
den Evangelisatie-arbeid. Hij zeide nooit te zullen vergeten
de deputatenvergadering van 4 April.
Ds van Ree is plotseling weggenomen. Waarom? Waar
toe juist in Apeldoorn? Waarom moet den Haag die hem
nog maar zoo kort bezat, nu al weer afstand van hem
doen? Hij, die leefde in het Evangelisatiewerk, die overal
in Nederland de boodschap des Heeren bracht....
Spr. zou op deze wijze door kunnen gaan, maar wilde
eindigen met de bede, dat God het sterven rijk moge
zegenen.
Broeder Meulenherg, ouderling van Den Haag-West,
voerde namens deze Gemeente het woord. Gememoreerd
werd hoe er 4 maanden geleden, bij de komst van Ds van
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Ree alom vreugde was, die thans eensklaps in droefenis
is veranderd. Gelukkig, zoo zeide spr., mogen we hoogerop
zien: De Heere heeft gegeven en .... genomen. Onuit
sprekelijk veel heeft de Heere in Ds van Ree gegeven
want zijn prediking was steeds van dien aard, dat ze de
hoorders als voor de poort des hemels plaatste. Duidelijk
blijkt nu achteraf, dat God dezen herder geheel heeft vooren toebereid. In intieme gesprekken, waarin een heimwee
naar den Heere viel te beluisteren, kwam zulks telkens
weer tot uiting. Aldus bezien zeggen we: Ds van Ree
heeft zijn wensch vervuld gekregen.
Van hem geldt, dat hij ook nu nog spreekt, nadat hij
gestorven is. Wel is waar heeft God de naaste familie
heel diepe wonden geslagen, maar moge het voor haar
een troost zijn, dat Hij die wonden evengoed weer
helen kan.
Hierna sprak Ds N. de Jong, van Rijnsburg, namens
de classis 's-Gravenhage. Hij zeide bij het vernemen van
de doodstijding aanstonds gedacht te hebben aan: God
de Heere vergist Zich niet.
's Ochtends, aldus spr., was hij al niet goed geweest.
We spraken over het sterven en spr. stelde hem de vraag:
Als ik nu nog eens op je graf zou moeten staan . . .? Daar
op antwoordde hij zonder aarzeling: Ik ben een goddeloos,
verdoemelijk schepsel maar mijn zaligheid rust in de be
dekkende gerechtigheid van Jezus Christus.
Zijt gij allen gedekt met dat kleed? aldus spr. Waar
spr.'s gemoed meer dan vol was wilde hij het bij dit enkele
woord laten, God dankend voor de geschonken genade.
Namens de Chr. Geref. Predikantenvereeniging sprak
Prof. J. J. v. d. Schuit, die er op wees, dat er in het leven
van Ds van Ree twee groote momenten zijn geweest. In
de eerste plaats zijn weg naar den kansel, of liever, toen
hem die weg werd ontsloten. Hij had er naar gehijgd. Hij
was een man met een rijken, innigen blik in Gods Woord
en met singuliere gaven.
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Vervolgens stond spr. eenige oogenblikken stil bij het
sterven van Ds van Ree, als zijnde het tweede groote
moment, om ten besluite alle dienaren des Woords op het
hart te binden getrouw te blijven, zooals de thans ontsla
pene dat bleef. Dan kan de Chr. Geref. Kerk eiken storm
doorstaan. Met een troostwoord tot de familie eindigde
spreker.
Ds v. d. Molen sprak namens de kerkeraden der Ge
meente van Schiedam en Barendrecht, wier gemeenten Ds
van Ree ook diende; namens de kerkeraden van Rotter
dam, wijl Ds van Ree vroeger daar diende als diaken en
ouderling; namens den kerkeraad van Middelharnis, omdat
Ds van Ree die gemeente diende als consulent; verder
namens andere kerkeraden, die op het kerkhof vertegen
woordigd waren.
Ds de Groot, de oud-leeraar van Rotterdam, die Ds
van Ree eens bevestigde als diaken en ouderling; die zijn
huwelijk bevestigde; die hem in zijn eerste gemeente tot
zijn dienstwerk inleidde, sprak een persoonlijk woord.
Eveneens Ds den Boer, die herinnerde aan een laatste
bezoek van Ds van Ree ten zijnen huize. Hij liet zingen
Ps. 89 : 1.
De broeder van Ds v. Ree dankte op zeer ontroerende
wijze alle sprekers, alle vertegenwoordigers der kerke
raden, alle predikanten en de groote schare voor de buiten
gewone belangstelling.
Wij dankten en baden den Heere en lieten zingen
Ps. 89 : 8.
Onder diepen indruk keerde de groote schare huis
waarts.
De ziel van den ontslapen dienaar juicht, is verlost.
Zijn stof rust hier in vrede voort,
Tot 's Heeren wekstem wordt vernomen.
Verrijzen zal 't dan uit dit oord,
Om heerlijk t' worden opgenomen.
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Wij gedenken hem, den ontslapen broeder gaarne in
het volgende vers. *)
Gij zijt hier kort geweest. Dat velen u beweenen,
Gelijk een man zijn vriend, zijn liev'lingsbroeder doet.
Bleek, toen de Meester riep van deze aarde henen
En ons zoo smartlijk trof in 't diepst van ons gemoed.
Ruim veertig jaren pas. Na weinig arbeidsjaren
Nam u de Heere weg van 't doornig arbeidsveld!
Hoe menig distelstruik, die Zijn bestuur blijft sparen;
Hoe menig nutte boom wordt door Hem neergeveld!
Waartoe? Slechts Eén, Die 't weet. Met ongewone
gaven,
Ontvangen uit Gods hand, hebt gij uw taak volbracht.
Als een, die zijn talent in de aard niet had begraven,
Maar 'sHeeren lof en 's zondaars redding hebt betracht.
Kort was uw werk en zwaar; toch heerlijk en gezegend;
Ook zaagt ge, (dat ons oog het vaak aanschouwen
mocht!)
Gods Geest ook op uw deel van 't arbeidsveld gezegend
Maar eveneens uw kudde door zwaren roe bezocht.
Aan kranken, gezonden, in huis en bij de graven
Werd dag aan dag uw werk met biddend hart verricht,
Tot in uws levenswerk de krachten u begaven,
En ge op den weg bezweekt van roeping, keus en plicht.
Daar was, hoe goede zorg ook vriendschap u verleende.
Daar was geen broederband **), die u verfrissching
schonk;
*) Dit vers is bijna geheel uit Huets „Een lied ter nagedachtenis" enz.
Afrik. Gedichten. Enkele wijzigingen zijn aangebracht; enkele regels
geheel veranderd.
**) Bedoeld is, dat niemand uit de familie van Ds v. Ree tegen
woordig was.
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Daar niet uw teedre ga, die bij uw sterfbed weende;
Daar was geen vaderhart waarop uw voorhoofd zonk.
Alleen! Neen, wie zijn ziel aan Christus mocht
betrouwen,
Hoe eenzaam 't hier ook zij, is nimmermeer alleen,
Hij zal bij 't stervensbed een teeder Vriend
aanschouwen,
Wiens hand hem de oogen sluit en leidt door 't
doodsdal heen.
Zoo ook voor u; in t uur, dat de aard u ging ontvallen,
Verrees een beter oord, waar nooit de zon meer daalt.
Waar Christus „alles is, voor altijd, en in allen,"
Waar nu Zijn licht ook u, gelukkige, bestraalt.

MOZES' STERVEN

Alzoo stierf Mozes, de knecht des HEEREN
aldaar, in het land van Moab, naar des HEEREN
mond.
En Hij begroef hem.
Deut. 34 : 5, 6a.
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MOZES' STERVEN *)
Alzoo stierf Mozes, de knecht des HEEREN,
aldaar, in het land van Moab, naar des HEEREN
woord.
En Hij begroef hem.
Deut. 34 : 5, 6a.
Gelezen: Wet des Heeren:
Dan. 12 : 1—3;
Openb. 7 : 9—17.
Gezongen: Ps. 42 : 2.
„ 89 : 19.
„ 16 : 3, 6.
„ 68 : 2.
.. 37 : 19.

Sterven.
Welk een inhoud heeft dit woord! En hoe spreekt die
inhoud tot ons, geliefde en beproefde Gemeente, door het
plotseling sterven van uw beminden herder en leeraar, die
ge zoo kort hebt mogen bezitten.
De tranen zijn u tot spijze.
Uw benauwde ziel versmelt, als zij zich voor oogen
stelt, hoe zij, onder stem en snaren, pas nog Paaschfeest
vierde. Toen preekte hij nog zoo vurig. En nu ... . zwijgt
die mond. Nu is hij gestorven. Nu moet gij hem missen;
nu zit de weduwe te treuren om 't gemis van haren lie
ven man.
Voor Ds van Ree is dit sterven enkel winst. Zijn leven
*) Predikatie, door schrijver dezes gehouden in de Gemeente-West, na
het sterven van Ds v. Ree, op Zondagmorgen 8 April.
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was Christus. Hij hunkerde naar de volle verlossing. Hij
heeft den goeden strijd gestreden en het geloof behouden.
Nu is hij gekroond. God heeft hem opgenomen in Zijne
heerlijkheid.
Voor ons is de roepstem heel ernstig. De mensch uit een
vrouw geboren is kort van dagen en zat van onrust. Zijn
aardsche hut wordt afgebroken. En zoo plotseling kan het
sterven zijn. Van nature zetten wij die gedachte des doods
van ons af. Maar wij reizen voort naar het graf. En 't is
hard de verzenen tegen de prikkels te slaan. Eenmaal
moeten wij sterven. De dood kan niet weggezonden wor
den; hij voert overwinnend zijn scepter. Geen bitterlijk
geween helpt. Vreeselijk is het sterven, als wij niet bereid
zijn. Ontzettend als de mensch, die meent den hemel in
te gaan, voor de poort des doods ontdekt, dat de hel hem
wacht. Hoore dan een ieder de roepstem des Heeren. Doe
winst met Zijn doen in uw midden. Sta op gemeente en
spreek den ernst dezer dingen uit door te zingen Psalm
89 : 19:
Gedenk, o Heer! hoe zwak ik ben, hoe kort van duur;
Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur . . .
Het tekstwoord voor deze ure spreekt ons van sterven.
In den geest beklimmen wij het gebergte Abarim, dat
zich eenerzijds keert naar de Doode Zee en anderzijds
naar de velden van Moab. 't Noordelijk gedeelte is het
Pisgagebergte en een top van dit gebergte is Nebo.
Nebo. Beziet ge dezen top van de hoogvlakte, dan is
hij weinig beduidend; beziet ge hem uit het dal der Mozesbron, dan lijkt hij een bergreus. In die vlakte is Israël
gelegerd. Tusschen de rotsbergen vindt ge het groote
kamp der tenten. Het dorre ravijn is vergeleken met een
dal der schaduw des doods. In dit dal is het volk in span
ning. Achter het bergplateau — onzichtbaar voor het oog
— ligt Kanaan. Hoe zal er over gesproken zijn. Jozua zal
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de mannen reeds gesproken hebben van den komenden
strijd. Straks, straks zullen ze uittrekken.
Maar .. . Mozes.
Mozes moet sterven. Welk een ontroering is het voor
't volk geweest toen hij afscheid nam, toen hij zijn zwanen
zang zong. Hij bepaalde het volk nog eens bij de wel
daden des Heeren; ernstig vermaande hij te wandelen in
des Heeren wegen. Zegenend nam hij afscheid. Profetisch
licht doet hij schijnen. Dan . . . beklimt hij den Nebo om
te sterven, na gezien te hebben het beloofde land.
Mozes sterft en het volk weent.
De Heere nam uw geliefden herder en leeraar weg en
gij weent. Hij voerde u niet in een aardsch Kanaan; hij zelf
werd opgenomen in heerlijkheid.
Mozes' sterven; het was ten eerste naar den mond des
Heeren; ten tweede in de gemeenschap des Heeren; ten
derde werd dit sterven gevolgd door begraving des
Heeren.
Mozes, de knecht des HEEREN, stierf naar des HEE
REN mond. Knecht en kind is Mozes. De Heere had ook
Mozes verkoren ten leven; ook zijn naam stond geschreven
in het boek des Lams. In den tijd heeft de Heere hem
wedergeboren, in zijn hart gewrocht het geloof waardoor
Mozes de ware keuze deed. Door het geloof heeft Mozes,
nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van
Farao's dochter genoemd te worden; verkiezende liever
met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan
voor een tijd de genieting der zonde te hebben; achtende
de versmaadheid van Christus meerderen rijkdom te zijn,
dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding
des loons. De Heilige Geest deed ons wel duidelijk be
schrijven, dat Mozes een van de gekenden des Heeren
was.
Deze Mozes was niet alleen kind, maar ook knecht des
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HEEREN. Hij was Gods eigendom en stond in 's Heeren
dienst. De Heere had hem geroepen tot leidsman van Zijn
volk. In de woestijn had de Heere hem bekwaamd, herder
gemaakt. De Heere riep hem uit het midden van den
braambosch en zeide: „Mozes! Mozes!" En hij zeide:
„Zie, hier ben ik." De Heere maakte Mozes bekend, dat
Hij het volk Israëls verlossen zou uit Egypte en dat Hij
hem daartoe tot Farao zou zenden. Mozes had wel veel
bezwaren, maar hij ging toch. Mozes is uitleider van het
volk geworden; hij was de leider in de woestijn; hij was
ook de man, die den Heere voor het volk aanriep en den
wil des Heeren aan het volk bekend maakte.
Mozes was zeer begenadigd. Hij kende den Heere op
bijzondere wijze. Mozes mocht deelen in de onmiddellijke
aanschouwing van de heerlijkheid Gods; de Schrift
spreekt van „aangezicht tot aangezicht." Mozes was de
bijzondere vertrouweling des Heeren en de middelaar van
tusschenspraak. Wel in bijzonderen zin was Mozes knecht
des Heeren.
Nu stellen wij geen ontslapen dienaar gelijk met Mozes.
Maar van uw ontslapen herder en leeraar mogen wij wel
zeggen: hij was kind en knecht des Heeren. Hij was kind
Gods; hij was een verkorene, in den tijd bearbeid ten
leven. Ook hij mocht door genade de levenskeuze doen;
ook hij wilde liever met het volk Gods kwalijk gehandeld
worden, dan voor een tijd de genieting der zonde hebben;
ook hij achtte de versmaadheid van Christus meerderen
rijkdom dan de schatten in Egypte. Dat is een groote
genade; dat is vrucht van eeuwige liefde. De Heere gaf
hem meer. De Heere riep ook hem tot Zijn dienst, maakte
hem tot Zijn knecht. Bijzonder heeft de Heere hem bege
nadigd en begaafd. Dat mogen wij wel getuigen. Hij was
herder en leider voor de gemeenten, welke hij diende.
Wel kort diende hij u, maar hij heeft ook voor u, ouderen
en jongeren, den Heere aangeroepen; hij heeft u vermaand,
u gewezen den weg des levens, u gepredikt den rijken
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Christus. Dat liefdewerk heeft hij verricht tot de dood
hem opriep. Gij zult eens van den arbeid onder u verricht
rekenschap moeten afleggen.
Mozes stierf en Ds van Ree stierf.
Mozes stierf naar den mond des Heeren.
De Heere had gezegd, dat Mozes Kanaan niet zou
ingaan, omdat hij den Heere niet geheiligd had in het
midden der kinderen Israëls aan het twistwater te Kades
(Deut. 32 : 48—52). Mozes zou sterven, vóór Israël
Kanaan zou binnentrekken. Zonde en dood staan op het
allernauwst met elkander in verband. Als de zonde niet
in de wereld was gekomen, dan had de dood ook niet zijn
intrede gedaan. „Ten dage als gij daarvan eet, zult gij
den dood sterven", heeft de Heere gesproken. De mensch
heeft gegeten en de bezoldiging der zonde is de dood. Dat
is naar des Heeren mond. Wij weten, dat onze tekst, voor
Mozes, naar een bijzondere geschiedenis wijst; wij weten
echter ook, dat wij allen, naar het Woord des Heeren,
sterven moeten. En op het sterven volgt het oordeel. Wee»
wee, als wij dan geen deel hebben aan de genadegifte
Gods. Omdat Mozes daaraan wel deel had, was het ster
ven voor hem niet zoo vreeselijk. De prikkel des doods
was voor hem weggenomen. Ook voor Ds van Ree was
het sterven niet zoo vreeselijk; ook hij had deel aan de
genadegifte Gods; ook hij was een begenadigde zondaar,
bereid om te sterven. De hel behaalde op hem geen over
winning. Zijn ook wij bereid? Naar den mond des Heeren
moeten ook wij sterven. Hebben ook wij deel aan de
genadegifte Gods? Wij kunnen ook plotseling sterven.
Zijn wij ten allen tijd bereid, ouderen, jongeren? Het leven
is een damp, de dood wenkt ieder uur!
De Heere riep Mozes op en deze berustte in den wil des
Heeren. 't Is wel heel wat geweest voor Mozes. Hij moest
afscheid nemen van zijn familie en afscheid nemen van zijn
volk. Er lag iets weemoedigs in. Alleen moest hij den berg
beklimmen. Kanaan niet ingaan; den dood wel ingaan. En
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het sterven herinnerde hem aan zijn zonde; dit sterven
doet hem gevoelen, hoe zwaar de zonde moet gestraft
worden. Het sterven doet hem opnieuw verstaan hoe hij
alle weldaad onwaardig is, onwaardig is om in te gaan
in het beloofde Land. De Heilige God handhaaft Zijn
woord en wet.
Iets weemoedigs is er ook in het sterven van Ds van
Ree. Hij was niet thuis. Den vorigen dag was hij op reis
gegaan, had hij afscheid genomen van zijn gade. Hij liet
zijn werk en gemeente achter. Hij was gegaan naar een
andere plaats om te rusten en te werken en ... de Heere
riep hem daarheen om te sterven. Daar, waar des anderen
daags vele predikanten samenkwamen, stierf hij, die ge
dacht had mee te vergaderen. Hij heeft niet veel geleden.
Maar de Heere heeft het ons toch wel ernstig laten zien,
dat de zonde bitter is en dat God heilig is. Gevoelde Ds
van Ree het 's morgens niet diep, dat hij onwaardig was
om in te gaan in het hemelsch Kanaan, toen hij zichzelf
noemde een doemvaardig zondaar? Er is iets weemoedigs
in, als ge in den vreemde plotseling sterft; als ge ineens
gerukt wordt uit uw werk en uit den kring der dierbaren.
Mozes berustte er in.
Mozes beklom rustig den Nebo. Mozes ging op. Zijn
sterven is een opgang! Zit in dit „opgaan" niet heerlijke
symboliek! Spreekt dit opgaan niet van opstaan, van
Paschen! Mozes mocht niet ingaan vanwege zijn zonde,
maar zijn zonde is vergeven, zijn straf is gedragen. De
wet is door Mozes gegeven, maar de genade is door Jezus
Christus geworden. De Borg heeft volbracht. Christus
heeft den dood verslonden tot overwinning. Als voor
Mozes' zielsoog op Nebo's top in vogelvlucht zijn leven
voorbijgaat, dan ziet hij zijn zonde, zeker, maar ook de
genade Gods in Christus; dan ziet hij diepten van smart
en lijden, maar ook blinkende hoogten van rijke ontfer
ming Gods. O dan is het goed op Nebo's hoogte. Daar
is Mozes stil, heel stil en 't eens met zijn God.

MOZES' STERVEN

51

Ds van Ree is gestorven. Maar ook zijn sterven was
een opgang. Enkele dagen te voren had hij het Paaschevangelie heel levendig mogen prediken. Nu mocht hij
opgaan, Nebo's top beklimmen. Wie zal zeggen, wat er
in vogelvlucht door zijn ziel gegaan is. Mogelijk heeft hij
zijn leven nog voor zich gezien. Diep heeft hij dan nog
eens verstaan hoe onwaardig hij was om in te gaan. Maar
hij heeft dan ook verstaan, dat zijn zonden vergeven zijn,
dat zijn vloek is gedragen, zijn schuld is betaald. Hij heeft
nog even geblikt wellicht in de diepten van dood en helle
macht, maar ook mogen staren op de blinkende hoogten
van Gods trouw en ontferming. En dan is het stil geweest
in zijn ziel, heel stil. Dan heeft hij doorleefd, dat zijn ziel
in hem gespeend was en was hij met den wil des Heeren
vereend.
O, dat wij zoo stil mogen zijn en mogen rusten in het
doen des Heeren.
O, dat wij bereid mogen zijn, als de Heere roept.
Mozes stierf in het land van Moab op Nebo's top.
Aldaar en alzoo.
Niet in doffe somberheid, maar in rustige overgave der
ziel beklom Mozes het Pisgagebergte. Rustig wacht hij 't
uur van sterven; stil verbeidt hij, sterk in God; zal hij alles
hier derven, boven wacht hem 't zaligst lot.
Hij is op den Nebo. En de HEERE wees hem dat gansche land Gilead tot Dan toe, en het gansche Naftali, en
het land van Efraim en Manasse, en het gansche land van
Juda, tot aan de achterste zee; en het Zuiden, en het effen
veld der vallei van Jericho, de palmstad, tot Zoar toe. En
de HEERE zeide tot hem: Dit is het land, dat Ik aan
Abraham, Izak en Jacob gezworen heb, zeggende: ,,Aan
uw zaad zal Ik het geven.'' Ik heb het u met uwe oogen
doen zien, maar gij zult daarheen niet overgaan.
Mozes zal dus niet gaan in het land, in hetwelk de aarts
vaders hebben geleefd; in hetwelk zij gasten en vreemde-
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lingen waren en begeerig uitzagen naar het hemelsche
Kanaan. Voor Mozes is er iets pijnlijks geweest in het
zien, bij de wetenschap, dat hij niet mocht ingaan. Het
herinnerde hem zoo scherp aan zijn zonde. Mozes heeft
het schoone land gezien. De hand des Heeren wees hem
het land aan en deed zijn oog weiden over het beloofde
land. Zie Mozes, daar is Gilead met zijn heerlijke bosschen en groene weiden. Blikt ge hooger op, dat ziet gij
den steilen Hermon, met zijn door sneeuw bedekte kruin,
„den koning der koningen onder de bergen"; dan ziet ge
ook den Libanon met zijn prachtige ceders. Lager ziet ge
schoone heuvels, bloeiende korenvelden, en groote vlakten.
Ginds ziet ge de wijnbergen van Juda, versierd met het
lachend groen. Dan ziet ge de Jordaanvlakte. Vlak aan
uw voet ligt de Doode Zee, die, zooals iemand eens
schreef, ,,het blauw van den hemel weerspiegelt" en is als
„een blinkende saffier in roodgele omlijsting." Daar ziet
ge Jericho, Mozes, omgeven door palmen en schoon door
de rozen. De sleutelstad is nu nog „gegrengeld", maar
voor het geloof is deze stad een „deur der hope". Mozes
heeft gezien het land, waarin Bethlehem, de geboorteplaats
van den Christus te vinden is; Nazareth, de plaats waar
Jezus opgevoed zou worden; Jeruzalem, de stad door den
Heere Zelf begeerd ter woning, om, aldaar geëerd, Zijne
heerlijkheid te openbaren. Golgotha en de Olijfberg, zij
liggen in Kanaan! Wij weten niet hoeveel Mozes van deze
dingen verstaan heeft; wel weten wij, dat zijn zielsoog
open was voor den Christus; van dien Christus heeft hij
den rijkdom leeren kennen (Hebr. 11 : 26).
Het panorama is schoon geweest. Pijnlijk was het ge
voel van: „gij zult daarheen niet overgaan."
't Is wel pijnlijk, als wij iets moeten loslaten, dat wij
als ideaal stelde. Voor dit loslaten behoeft altijd geen bij
zondere zonde-oorzaak te zijn. Ge kunt tot een heerlijke
levenstaak geroepen zijn; uw ideaal is verwerkelijkt te
zien wat ge u hebt voorgesteld. Op eens wordt ge neer-
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geworpen. Ge zoudt verder willen en ge kunt niet meer.
Ge moet loslaten uw ideaal; ge hebt de verwerkelijking ge
zien in .... een vergezicht, maar ge zijt er niet in over
gegaan. Uw ontslapen herder en leeraar moet hier iets
van gevoeld hebben. Gaarne had hij de jonge gemeente
tot rust gebracht; gaarne had hij haar geleid in een nieuw
bedehuis; bovenal had hij haar gaarne geleid tot geestelijke
uitbreiding en bloei. Velen hoopten dit ook. Zelfs hebben
sommigen gehoopt, dat de Heere hunne ziel mocht voeren
in de vrijheid der verlossing onder den dienst van Ds van
Ree. En nu heeft de Heere hem deze dingen, als in een
schoon gezicht, laten zien, maar hij mocht er niet in over
gaan. Alles moest hij opeens loslaten. De Heere, Die geen
rekenschap verschuldigd is aan ons, riep hem op, riep hem
thuis. Hem was een beter lot bereid.
Aldaar stierf Mozes. Alzoo stierf Mozes.
De joodsche legende zegt, dat Mozes stierf onder een
kus des Heeren en toen zonk in de liefdearmen van zijn
Heiland. Wij hebben de legenden niet noodig om het
sterven van Mozes te verstaan. Mozes' blik heeft geweid
over het aardsche Kanaan. De Heere zal zijn zielsoog ook
toen geopend hebben voor wat hem boven wacht. De
Heere had het aardsche Kanaan beloofd aan de aarts
vaders en hun zaad, maar die patriarchen waren reeds
boven. Toen Mozes zijn zielsblik op mocht heffen, heeft
hij vergeten die lachende weiden en witte bergtoppen, die
schoone Jordaanvlakte en die mooie palmstad; toen heeft
zijn ziel iets genoten van de heerlijkheid van het hemelsche
Kanaan, waar de sabbath voor Gods volk wacht, waar de
stroom des levens vliet, waar de aartsvaders in de witte
kleederen wandelen; toen kon Mozes zingen: Maar, blij
vooruitzicht, dat mij streelt; ik zal, ontwaakt, Uw lof ont
vouwen; U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met
Uw Goddelijk beeld. Wie zóó sterft, sterft op Nebo, al
was de plaats van zijn sterven een martelpaal of een steen
hoop.
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Alzoo stierf Mozes.
„Naar'' des Heeren mond willen sommigen aldus ver
klaren: bij of aan des Heeren mond; dus als door een kus
des Heeren. Nu is dit, naar het ons voorkomt, niet de zin
van „naar des Heeren mond". Maar wel kan „naar ook
vertaald worden door ,,bij" of ,,aan' . Dit staat wel vast,
dat Mozes stierf in de onmiddellijke nabijheid des Heeren.
Terwijl de Heere nog met hem spreekt, sterft hij; 't is alsof
de Heere het levenslampje zacht uitblaast. Een kind kan
in de armen, in de dichtste nabijheid van de moeder, als
aan haar hart, sterven. Mozes sterft in de zaligste nabij
heid van zijn God. Dat sterven is dus geen verschrikking.
Dit sterven is voor Mozes alleen winst. Mozes staat niet
voor een schrikkelijke, donkere poort van den dood; Mozes
staart in het licht; hij mag ingaan tot de rijke erfenis, die
door den dood niet ontvallen kan; de dood voert hem
naar dit allerzaligste deel. Schoon is Kanaan; schoon
zijn de herinneringen aan de plaatsen waar eens
Abraham, Izak en Jacob woonde, maar Mozes kon hier
recht zingen:
Wien heb ik nevens U omhoog?
Wat zou mijn hart. wat zou mijn oog
Op aarde nevens U toch lusten?
Niets is er waar ik in kan rusten . . .
Zijn God is hem genoeg, is hem alles. Mozes kon ster
ven; Mozes wil sterven. De Heere roept en ... . Mozes
komt. Als hij heel dicht bij den Heere is, blaast de Heere
het levenslampje uit; 't wordt donker en ... . Mozes is
boven, in 't eeuwig licht.
Welk een overgang, zonder smart, zonder strijd des
doods. Uit de woestijn in de vlakke velden van Moab naar
het hemelsch Paradijs! Van het manna hier beneden naar
het Manna, dat boven is. Van het water uit den rotssteen,
naar de levende wateren, die in het hemelsch Jeruzalem
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vloeien. Van Nebo's top naar Zions zalen. Welk een zalig
ontslapen, zoo dicht bij God; welk een zalig ontwaken in
't hemelsch genot.
Alzoo stierf Mozes.
En Ds vanRee is ook ontslapen.Hij was in den vreemde.
Hij werd uit het leven opgeroepen. Hij was ver van de
zijnen. En toen riep de Heere hem tot Zich. Maar de
Heere was dicht bij hem. De Heere spaarde hem smart en
strijd. Dicht bij den Heere stierf onze broeder. De Heere
blies het levenslampje even uit en . . . hij was . . . boven.
De poort des doods was voor hem niet donker. De dood
was voor hem geen verschrikking. Hij ging in vrede, als
een Simeon. Hij stierf dicht bij den Heere als een Mozes.
Welk een overgang is dit voor hem geweest. Ineens verlost
van het moede lichaam des doods, om te stappen in het
volle leven. Ineens verlost van alle zonde-ellende om in te
gaan in de eeuwige heerlijkheid. Ineens verlost van het
uiterst gebrekkige dienen om nu volmaakt te mogen die
nen. De Heere kan het toch niet beter, niet lieflijker doen.
Alzoo stierf Mozes.
Mozes viel weg, maar ... het werk des Heeren ging
door. Mozes mocht het volk Kanaan niet inleiden, doch
Jozua. Jozua beteekent: De Heere redt, behoudt, verlost,
zaligt. De HEERE doet het. Jozua is een type van Jezus
Christus. Hij alleen is de Zaligmaker. Hij gebruikt wel
een Mozes, een dienstknecht, maar als instrument. Jezus
blijft, gemeente. Wie teleurgesteld is, omdat zijn ziel onder
de prediking van Ds van Ree niet tot verlossing kwam,
bedenke, dat Jezus de Zaligmaker is en dat Jezus leeft.
O, zóó kan het sterven van Mozes zegen afwerpen. Mozes
moet wegvallen. De predikanten moeten wegvallen. Jozua,
de type, moet wegvallen. Onze zaligheid moeten wij hebben
in den meerderen Jozua, in Jezus alleen. Zóó heeft Mozes
het geleerd; dit heeft Mozes door 't geloof omhelsd. Dit
is de grond van Gods kind; de eenige troost in leven en in
sterven. En daarom is het waar:
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Maar 't vrome volk, in U verheugd,
Zal huppelen van zielevreugd.
Daar zij hun wensch verkrijgen . . .
Mozes is gestorven.
En de Heere begroef hem. Een moederhand legde eens
het kindje in een biezen kistje. De hand des Heeren be
groef hem. Dit is de meest eervolle begrafenis geweest,
die te denken is. Wel is er geen schare van priesters en
levieten bij; wel wordt het lijk niet gedragen door de 12
vorsten van Israël; wel worden er geen schitterende rede
voeringen gehouden; wel is er geen prachtige grafkelder,
maar .... eervoller kan de begrafenis toch niet zijn. De
Heere begroef hem in een dal in het land van Moab en
niemand heeft zijn graf geweten tot op dezen dag. Geen
prachtig monument met klinkende opschriften verkondi
gen het graf van Mozes. De Heere hield het verborgen.
Hij, Die weet wat van Zijn maaksel is te wachten, deed
dit wellicht om het volk te bewaren voor afgoderij, 't Is
niet onmogelijk dat het volk spoedig afgoderij bedreven
had met het lichaam van Mozes. Mozes verdween uit het
oog der menschen; zijn ziel keerde tot God; zijn graf bleef
verborgen. God alleen is groot.
De Heere begraaft de zijnen nog, zij het dan middellijk.
\Vij mogen Hem ook daarin dienen. Maar laat de meest
eervolle begrafenis dan ook een dienen van den Heere
zijn; laten wij dan eenvoudige grafdienaars zijn. Laten wij
ons dan wachten voor pracht en praal, voor roemen in het
vleesch en lofspraken op den mensch. Laten wij ons bo
venal wachten voor ons zelf. Wie zich op het graf aan
grootdoenerij schuldig maakt, beseft niet het minst, dat hij
niet meer is, dan een eenvoudige grafdienaar. De Heere
alleen is groot. En als wij, bij het begraven der zijnen, Hem
dienen, dan geven wij Zijn kinderen de meest eervolle be
grafenis.
De Heere begroef hem.
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Over dit graf waakte de Heere. Dit waken was noodig.
Satan kwam uit den afgrond op om het lichaam van Mozes
te rooven. Mogelijk wilde hij het lichaam gebruiken om het
volk te verleiden. De Heere laat dit niet toe. Hij zendt
Michaël. Zijn naam (wie als God!) zegt in Wiens naam
en kracht hij optreedt. Hij voert krijg met den satan en
zegt hem: De Heere bestraffe u. De overwinning is des
Heeren. Die overwinning schittert ook heerlijk uit, als
Mozes in heerlijkheid verschijnt op den Thabor. Mozes in
heerlijkheid; Mozes in Kanaan; Mozes met Jezus! Welk
een triumf. Welk een zaligheid.
De Heere waakt over de graven der zijnen. De licha
men van Gods kinderen worden ook begraven. Dikwerf
op een vergeten plekje. Het hindert ook niet, als een praal
graf gemist wordt. De Heere waakt over die graven; als
't moet zendt Hij een engelenwacht. Hij waakt tot de laat
ste bazuin zal worden gehoord. Dan verrijzen ook de li
chamen van Gods kinderen. Dan staan zij op tot eeuwige
heerlijkheid. De Heere leidt ook die lichamen tot over
winning. Naar ziel en lichaam zullen Gods kinderen deelen in de volkomene, in de hemelsche zaligheid. Dan zullen
zij met Jezus deelen in heerlijkheid; dan zijn zij op de blin
kende hoogte van onvergankelijk heil; dan zijn zij in Ka
naan; dan wordt de bruid geleid in statie naar haar wo
ning, in de schoonst gestikte kleeding tot haren Koning.
Ook over het stof van uwen ontslapen herder en leeraar
waakt de Heere. Wij mogen het dienstwerk van begraven
doen. De Heere wekt het stof eens op. Zijn ziel deelt nu
reeds in de volle heerlijkheid; dan zullen ziel èn lichaam
er in deelen. De Heere brengt ook zijn lichaam eens tot
volle glorie. Rusten wij dan in het doen des Heeren en
onderzoeken wij ons of wij mee zullen deelen in die
eeuwige glorie.
Eens zullen ook wij sterven, geliefden. Misschien plot
seling. Mogelijk hebben wij een ziekbed, een lang ziek-
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bed, een smartelijk ziekbed. "Wij weten het niet. Maar als
wij sterven, zijn wij dan bereid? Zullen wij dan kunnen
sterven als Mozes? „Zeer zeker," antwoorden velen in
onzen tijd. „Ik verbeid," zeggen zij, „blijmoedig die ure."
„Ik behoor tot dit volk; ik ben kind des verbonds; ik leef
met dit volk; ik ben niet ongevoelig voor de dingen van
Gods Koninkrijk; ik arbeid mee in Zion. Aldus getuigen
velen. Maar is dit uw grond? Jezus zal dan straks ook
zeggen: „Ik heb u nooit gekend!" Dan zult ge boos zijn
op Jezus. O bedenkt toch, geliefden, dat genoemde dingen
geen grond der zaligheid zijn. Wie niet anders heeft be
driegt zich zeker.
„Juist," zeggen anderen, „velen nemen het veel te licht
in onzen tijd. Afgesneden moet alles worden. Men moet
de vodden der eigengerechtigheid er afscheuren en zoo
preeken, dat er niets meer overblijft van den mensch. En
dan? O, als ge dan anders niet hebt, dan die doode theorie
en die groote woorden, dan blijft ge vervloekt en zinkt ge
weg in den eeuwigen dood. Gods Woord is een scherp
zwaard ook voor u; o, dat dit zwaard eens door uw doode,
eigengerechtige, hoogmoedige ziel mocht gaan! Ge zoudt
andere taal spreken en andere behoefte hebben. Wij kun
nen waarheid zeggen, ook met een doode ziel, ook zonder
echt geloof. Vergeten wij niet, dat ons leven broos is.
Maar de goedertierenheid, de genade des Heeren is van
eeuwigheid tot in eeuwigheid over degenen, die Hem
vreezen. Die genade wordt nog gepreekt, ook al is Ds
van Ree gestorven. Die genade hebt ge noodig, zondaren
en zondaressen. Die genade hebt ge noodig, ouders en
kinderen. Hebt ge er reeds behoefte aan? Is uw ziel reeds
ontdekt aan zich zelf? Hebt ge reeds deel aan het leven
des Geestes? Wie vreemdeling blijft van dit leven, sterft
eens zonder Christus en zinkt weg in den eeuwigen dood.
Vage begeerten, gevoelige toestanden, woorden en versjes
en tranen zijn geen gronden voor de eeuwigheid. O siddert
toch, onherborenen. Bedenkt toch wat tot uw vrede dient.
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Laat het ontroerend sterven van den ontslapen leeraar u
een prikkel zijn om God te zoeken, als ge Hem nog niet
kent. Anders zal ook het sterven van Ds van Ree eens
tegen u getuigen. Ach, waarom zoudt ge sterven. Hoort
toch des Heeren Woord en zoekt den Heere terwijl Hij
te vinden is.
Misschien vragen velen uwer: Hoe kunnen wij weten of
wij deel hebben aan 't geloof, dat een Mozes bezat, dat
ook Ds v. Ree preekte en in hetwelk hij ook gestorven is?
Geliefden, wij zullen niet met Mozes zalig kunnen sterven,
als wij met Mozes niet deden de keuze des geloofs. Mozes
werd groot. Toen werd hij geplaatst voor een keuze.
Eenerzijds werd hem geboden de genieting der zonde in
Egypte; hem stonden ook gereed de schatten van Egypte.
Als prins kon hij in het koninklijk paleis in weelde leven
en genieten. En daarna . . . b i j het sterven, dan. . . . ja
dan zou hij zonder God sterven; dan zou hij verzinken in
de hel; dan zou hij geworpen worden in de buitenste duis
ternis, waar weening is en knersing der tanden. Hij had
dit dan ook ten volle verdiend. Immers hij had dan dit deel
vrijwillig gekozen. Rechtvaardig was het als hij dan ook het
loon der zonde ontving. Anderzijds werd hem voor oogen
gesteld de versmaadheid van Christus en de verdrukking
van Gods volk. Christus. Voor Mozes' zielsoog is die
Christus dus geopenbaard als de van God gegeven Borg.
Die Christus werd en wordt gesmaad, veracht. De mensch
begeert van nature dien Christus niet. Christus heeft voor
het natuurlijke hart geen begeerlijkheid. Hij is en werd
veracht, met de misdadigers gerekend, verworpen. En Zijn
volk werd en wordt om 't geloof in dien Christus, kwalijk
behandeld, geschimpt, veracht, bespot, verjaagd. Doch
het loon der genade is groot. In dit en in het toekomende
leven. Mozes .... wat kiest ge? Mozes kiest liever, veel
liever de zijde van het verachte volk, want hij weet wat de
rijkdom is in Christus. Mozes deed dit door het geloof,
door de hebbelijke genade des Heiligen Geestes. Die het
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hart van Mozes overtuigde en overboog. Wie nu die ge
loofskeuze deed, zal eens met Mozes kunnen ontslapen
in Jezus. Die keuze deed eens, door genade, uw ontslapen
leeraar. Als hij nu nog tot u kon spreken zou hij zeggen:
„O, leert kiezen, leert kiezen in het heden der genade.
Smeekt, jongeren en ouderen genade, om die onberouwelijke keuze te mogen doen." Ieder bedenke deze dingen.
Kinderen ziet op de vergelding des loons! Wéé, wéé allen,
die zich van Christus afkeeren.
Mozes stierf dus, door 't geloof in Christus, zalig, be
houden. Hij viel weg en Jozua nam zijn plaats in. Het volk
van Israël moest van zijn eersten leider afzien en door
Jozua zien op den meerderen Jozua. Beproefde en bedroef
de gemeente, weenende zielen, de Heere neemt leidslieden
weg, maar Hij blijft. De meerdere Jozua leeft. Hij ver
slond den dood. Hij gaat voort Zijn volk in de rust te
leiden. Ach Mozes kan u ook niet zalig maken. Dat kan
Jezus alleen. Laten de knechten dan vallen, als de meer
dere Jozua dan maar klaarder en helderder en heerlijker
voor 't oog der ziel treedt. O, het arme, waarlijk ontdekte
volk van God verstaat dit wel. Zij kunnen door Mozes,
door het werk van menschen niet gered worden. Mozes
moet zelfs op den Thabor nog wegvallen. Jezus is alleen
de Redder. Hij heeft Zijn exodus te Jeruzalem volbracht
en door Zijn uittocht aan het Kruis is de eenige intocht in
het Vaderhuis. Dierbare Jozua! O, zondaren hoort dit
Evangelie. O laten wij het aan de deuren van uw hart
mogen leggen. Beziet het eens. O verwerpt het niet. Kiest,
nog heden, den dienst van dien meerderen Jozua. Zijn
dienst is zalig en Hij leidt in de eeuwige rust.
Mozes viel weg. Jozua treedt in zijn plaats. Het ver
bond Gods bestendigt de Heere. Zijn werk gaat door.
Geslagen Gemeente, laat dit u troosten. Het Koninkrijk
van Jezus is komende. Hij gaat voort de zijnen te verga
deren en te bearbeiden ten leven. Ook al vallen beminde
knechten. De onveranderlijke God Jacobs laat niet varen
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de werken Zijner handen. Zalig allen, die in Zijn heil
deelen. Het einde van hen is vrede. Hun sterfbed wordt,
als de Heere nabij is, een Nebo s top. Daar verdoemt niets
en niemand. Dan is de Heere nabij. Daar straalt de heer
lijkheid van Thabor. Daar doet de Heere verstaan, waar
om Christus Zijn uittocht moest maken te Jeruzalem. Dan
ontsluit hij de poorten der gerechtigheid. Dan mogen zij
blikken in het hemelsche Kanaan. Daar blaast de Heere
de levenslamp uit. Maar dan gaan ze in tot de eeuwige
rust, in het eeuwige Vaderhuis.
Daar staan ze voor den troon en voor het Lam.
Daar zijn ze bekleed met lange witte kleederen.
Daar dragen ze de palmtak der overwinning.
Daar zingen ze van de zaligheid des Heeren.
Daar prijzen ze de heerlijkheid Gods.
Daar dienen ze Hem dag en nacht.
Daar hongeren en dorsten ze niet meer.
Daar deert geen zonde en smart meer.
Daar leidt het Lam hen aan de levende wateren.
Daar zijn alle tranen van de oogen afgewischt.
Daar wordt de rust geschonken; de volle beek van wel
lust maakt dan elk in liefde dronken.
Daar blinken de leeraars als de glans des uitspansels.
Gemeente .... dat, dat gaf God ook aan uw ontslapen
herder, aan den doemwaardigen zondaar van Ree. Uit
genade.
Zal het eens uw, ons deel zijn?
Zeker, als wij ook met Mozes deden de keuze des
geloofs.
Amen.
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En gijlieden zult water scheppen met vreugde uit
de fonteinen des heils.
Jes. 12 : 3.
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GEDURIGE LEIDING *)
En de Hecre zal u geduriglijk lelden.
Jes. 58 : 11a.

Bovenstaand woord is een troostrijke belofte, ook nu
we het nieuwe jaar zijn ingetreden. Aan gedurige leiding
hebben wij behoefte. De weg door dit leven is vaak moei
lijk en donker. En hoe zullen we alleen dien weg kunnen
gaan?
Nu belooft de Heere leiding te willen geven, ja Hij wil
zelf een Leidsman zijn. Nu moeten wij voorop stellen, dat
aan die gedurige leiding iets vooraf gaat. De profeet
Micha vroeg éénmaal: Hoe zullen twee tezamen wandelen,
tenzij ze bijeengekomen zijn? Er kan van geen gedurige
leiding sprake zijn, als dit niet eerst is geschied. Wij staan
wel allen onder de leiding van Gods algemeene Voorzie
nigheid, en ook de duivel is daar zelfs aan onderworpen,
maar wij wandelen toch, zooals wij van nature zijn, naar
het goeddunken van ons eigen hart, en wij dwalen op den
weg, die ons voert naar den eeuwigen dood. De Heere,
die den zondaar leiden wil, komt dien zondaar eerst tegen
op den weg en zegt tot hem: Tot hiertoe en niet verder
en dan komt er verandering van levenskoers. Die verande
ring moet plaats hebben in het leven van elk mensch, en
daar mogen wij niet lichtelijk over henen gaan. Het is zoo
noodig, dat wij kennis dragen van de werking des Heiligen
Geestes in ons hart. De Heilige Geest overtuigt van zonde
en schuld, leidt tot de gerechtigheid van Christus, en be~
*) Deze Schriftoverdenking schreef wijlen Ds v. Ree in het Kerkblad
der Chr, Ger. Gem. van 's Gravenhage.

66

UIT DE HEILSFONTEIN

giftigt met het oprechte geloof, om Christus te omhelzen,
waardoor de zalige vereeniging met God wordt gesmaakt.
We kunnen dus niet spreken van leiding des Heeren als
we niet waarlijk met den Heere in aanraking zijn gekomen.
Tot zulk een volk richt ook de profeet deze belofte. Nu is
die gedurige leiding des Heeren volk tot rijken troost. Het
is voor hen het bewijs van Gods gunst en van Zijn ge
nadige tegenwoordigheid.
En nu gaat die leiding over een volk, dat geneigd is
gedurig van Hem af te dwalen, en daarom smaken zij niet
altijd die gunst en die nabijheid. Menigmaal hoort ge in
onzen tijd de droeve klacht, dat men die gedurige leiding
niet ondervindt. Wie het leven van die gedurige leiding
nimmer heeft ondervonden, weet niet wat het is, maar die
den tijd der eerste liefde heeft ervaren weet wat het zeg
gen wil. O, wat is het zalig leven als de Heere altijd bij
de hand is, als we telkens Zijn nabijheid mogen ervaren,
als we in de behoefte leven aan die gedurige leiding. Dan
kunnen we Hem niet missen, dan is er een dagelijksche
omgang met den Heere. Hoe dichter we bij den Heere
mogen verkeeren, hoe meer behoefte wij kennen aan die
leiding. Immers het volk, dat tot de gemeenschap des
Heeren is gebracht, is geen hoogstaand volk, is geen sterk
volk, maar een klein en ootmoedig volk; een volk, dat de
weg niet weet; het moet vragen met den dichter: „Laat mij
niet dwalen Heere, laat mij niet hulp'loos varen."
Zij zeggen het eenvoudig: Heere, het is zoo noodig, dat
Gij mij gedurig leidt. Nu is ook een troost voor zulk een
volk, dat de Heere deze belofte gegeven heeft, en hoé
zalig als die toegepast wordt aan het hart.
Wat kunnen Gods kinderen zich dan veilig gevoelen
temidden van al den strijd en de gevaren, die hen om
ringen. Ja, als zij het gelooven mogen, dan hebben zij niets
tegen den weg in te brengen, dien de Heere met hen
houdt.
Wat is ook die gedurige leiding wonderbaar als zij eens
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mogen terug zien op hun afgelegden levensweg. Dan
zeggen zij: Heere, nimmer hebt Gij mij losgelaten, steeds
hebt Gij Uw daden getoond, en trouwelijk hebt Gij mij
geleid. Dit geeft ook weer hoop voor de toekomst. Het is
een krachtige pleitgrond: Heere, Gij hebt beloofd, gedurig
te zullen leiden. Gedurig zal Hij Zijn volk, Zijn kerk lei
den. Hij leidt met vaste hand, Hij leidt door wegen, die we
niet geweten en door paden, die we niet bewandeld
hebben, ja, Hij leidt tot aan, tot over den dood; en ook
dan zal Hij leiden aan de fonteinen der levendige wateren.
Hebt gij, mijn lezer, reeds behoefte aan die gedurige
leiding?
J. W. v. R.
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UIT VERLIES WINST
Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik ooi
Christus' wil schade geacht.
Filip. 3 : 7.

Paulus spreekt hier van een gewin, maar dat gewin, hoe
rijk de voorrechten op zichzelf waren, was toch maar een
schijnbaar gewin. Hij heeft echter zijn gewin schade leeren achten, om Christus' wil. Als we vragen: wat meende
Paulus, dat zijn gewin was, dan telt hij het in de vooraf
gaande verzen op. Hij was besneden ten achtsten dage,
dus hij was geen proseliet uit de heidenen, maar naar het
bevel des Heeren besneden op den achtsten dag; hij kon
zeggen van nature jood te zijn, en geen zondaar uit de
heidenen. Ook kon hij zeggen uit het geslacht Israels te
zijn, en behoorde dus tot het volk door God afgezonderd,
aan 't welk ook de HeereZijn wetten had gegeven. Uit den
stam van Benjamin was hij, uit den doorluchten stam, waar
van Jacob stervende had geprofeteerd: Benjamin zal als
een wolf verscheuren, 's morgens zal hij roof eten, en
's avonds zal hij buit uitdeelen. Het is die stam, die zich
alle eeuwen trouw had betoond aan Koningshuis en Pries
terdom. Paulus was een Hebreër uit de Hebreën, hij was
dus niet uit een gemengd geslacht. Naar de wet was hij
een Farizeër; hij behoorde niet tot de Sadduceën of Esseërs, maar tot de meest rechtzinnige richting; hij nam het
zoo zwaar mogelijk.
Hij onderhield de wet stiptelijk, en hij was daarbij een
ijverige Farizeër, hij streed voor de vaderlijke inzettingen,
en daarom vervolgde hij de christenen ten bloede toe. On
berispelijk was Paulus. Niemand kon een vinger op hem
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leggen, hij was in alles een voorbeeldig mensch. Dit alles
was Paulus een gewin; in die waan leefde hij eertijds. Als
er één was, die zich op uiterlijke voorrechten kon beroe
men, dan was het Paulus.
Zouden er nu nog niet velen gevonden worden, die, al
is het eenigszins anders, bovengenoemde voorrechten als
een aanbevelingsbrief bij zich dragen voor den hemel?
Hoevelen beroemen zich op het teeken des Verbonds,
schermen met hun afkomst; zij behooren bij een Kerk; zijn
uit Godvreezende ouders geboren; zij leven onberispelijk;
zij strijden voor al wat christelijk is; zij zijn getrouwe
Avondmaalgangers; zij offeren veel, zij zijn niet ongevoelig
voor de geestelijke dingen, zij hebben zelfs uitreddingen
gehad, en zij zouden haast vragen: wat ontbreekt mij nog?
Het is een groot gevaar voor den godsdienstigen mensch,
dat hij van al die voorrechten heimelijk een grond van zalig
heid gaat maken, die toch éénmaal in de ure des stervens
zal blijken ongenoegzaam te zijn om in het gericht Gods
te kunnen bestaan.
Paulus dacht eveneens, dat al de voorrechten, waarin hij
deelde gewin zouden zijn, maar hoe anders heeft hij het nu
gezien; hij zegt: hetgeen mij gewin was, dat heb ik om
Christus' wil schade geacht. Er heeft een verandering bij
den apostel plaats gehad. God had hem de oogen geopend,
en nu heeft hij het leeren verstaan, dat Jezus gekomen was
om zondaren zalig te maken, van wie hij de grootste was.
Wat baten hem nu al die voorrechten? Hij had ze niet
recht gebruikt; hij meende er een brug van te kunnen
maken om den hemel in te gaan.
Voor elk mensch is het noodzakelijk, dat hij al wat hem
gewin schijnt, om Jezus' wil verliest. Dit kan alleen als men
door het ontdekkend licht des Heiligen Geestes zich zelf
leert kennen. Dan wordt men een arme zondaar; dan leert
men het verstaan, dat onze beste werken in de weegschaal
van het Goddelijk recht gewogen, te licht bevonden wor
den. Zalig is het, hoewel pijnlijk voor het vleesch, om alles
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te verliezen, want dat leidt tot een rijke winst. Hetgeen
mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht.
Paulus heeft Christus leeren kennen als zijn Borg en Za
ligmaker. Het heeft Gode behaagt Zijn Zoon in hem te
openbaren, en deelende in dat bezit, gaat Paulus er mee
voort om alles schade en drek te achten om de uitnemend
heid der kennis van Christus.
Er is geen uitnemender kennis, dan Christus te kennen;
alleen die kennis zal er ons toe leiden, om al wat ons ge
win schijnt, schade te achten. Mozes wilde ook hierom
liever met het volk Gods kwalijk behandeld worden, dan
de schatten van Egypte te bezitten, en achtte de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom, dan de genietingen
der zonde. Hebben ook wij reeds het geheim leeren ver
staan, dat in het schade achten van al wat buiten Christus
is, onze winst ligt? Ingebeelde rijkdom eindigt in eeuwige
schade. Zalig die het mag kennen:
'V. ' -•"ï-st

'k Heb alles verloren,
Maar Jezus verkoren,
Wiens eigen ik ben.
J. W. v. R.
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NAAR HET RECHTHUIS
Zij dan leidden Jezus van Kajafas in het recht
huis.
Joh. 18 : 28a.

Jezus heeft voor Kajafas gestaan. Het Sanhedrin heeft
eenparig uitgeroepen: „ Hij is des doods schuldig."
Wat al gruweldaden zijn daar in dat Joodsche rechthuis
gepleegd. Jezus werd in het aangezicht gespuwd en met
vuisten geslagen. Nu moet het doodvonnis aan Hem vol
trokken worden, maar zal dit kunnen geschieden, dan moet
dit vonnis door de heidensche rechtbank worden bekrach
tigd. Nu leidden zij Jezus, van Kajafas naar het recht
huis. Tegelijkertijd zal de raad Gods worden vervuld. Je
zus moet lijden onder den wereldlijken rechter Pontius Pilatus, opdat Hij, onschuldig, onder den wereldlijken rech
ter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oor
deel Gods, dat over ons gaan zoude, bevrijden zou.
Het waren de voornaamsten uit Israël, die Jezus weg
leidden. Ouderlingen, Overpriesters en Schriftgeleerden,
zij hebben nu al hun waardigheid afgeworpen: zij handel
den uit haat tegen Jezus, en dan wordt er niets ontzien, dan
spannen de aanzienlijken met de geringen samen.
Jezus werd weggeleid als een misdadiger naar het recht
huis. Dit alles heeft Jezus als Borg in de plaats der Zijnen
moeten ondergaan. Wij zijn door de zonde overtreders
van Gods Wet geworden; wij hebben ons waardig ge
maakt, dat wij als misdadigers naar Gods geduchte rech
terstoel worden weggeleid, om daar het eeuwig doemvonnis te ontvangen. Welk een rijke troost ontsluit zich
nu, als wij in deze lijdensweken mogen zien op het Lam
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Gods. Er is een volk, dat door Gods Geest aan zichzelf
wordt ontdekt. Zij leeren zich kennen als overtreders van
Gods wet, zij hebben het recht Gods geschonden. Zij moe
ten zich aanklagen als misdadigers; zij vreezen God te
ontmoeten. O, wat kan het richterlijke Gods hun ziel ter
neder drukken; zij hebben vreeze en geen vrede, zij leeren
zich kennen als des doods schuldig.
Hoe troostvol is het voor zulk een ziel, als het oog des
geloofs nu mag zien op Hem, Die naar het rechthuis is
geleid. Hij liet zich vrijwillig daarheen leiden; als een
schuldige is Hij daar gevonnist geworden. Rechterlijk
werd Hij veroordeeld; de onschuldige werd schuldig ver
klaard, en vanuit het rechthuis werd hij naar Golgotha ge
leid om daar te betalen, ter voldoening aan het Goddelijk
recht. Nu mag de Kerk zingen, met het oog op Hem, Die
naar het rechthuis is geleid:
Welzalig is de mensch wien 't mag gebeuren,
Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren.
Hebt gij u reeds als zulk een schuldige leeren kennen?
Moge de overdenking van het lijden van Christus in deze
weken voor ons dienstbaar worden gemaakt om meerdere
ellendekennis te krijgen, dan zal ook de lijdende Christus
door het geloof voor ons dierbaar zijn. en eenmaal worden
we dan ook met Hem verheerlijkt.
J. W. v. R.
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HET KRUIS DAT SCHEIDING MAAKT
En Jezus in 't midden.
Joh. 19 : 18b.

Op Goeden Vrijdag wordt de aandacht bijzonder op
Golgotha gevestigd. Golgotha is een gedenkwaardige
heuvel. Daar zijn drie kruispalen in den grond gestampt.
De middelste Kruiseling trekt wel het meest de aandacht.
Juist omdat Hij in 't midden hangt. Aan Zijn rechter- en
linkerhand hangt een moordenaar; zij zijn misdadigers en
hebben hun straf verdiend; maar in 't midden hangt Jezus,
en nu heeft de vijand daarin uitgesproken, dat Hij de
grootste misdadiger is. Ja, zoo ook werd weer de Schrift
vervuld, dat Hij met de misdadigers is gerekend geworden.
Welk een bittere teug is dat weer voor Jezus om te drin
ken. Naar het Goddelijk recht, moet Jezus echter als de
grootste misdadiger in het midden hangen. Als Borg leed
Hij, en Hij heeft al de vervloeking op zich geladen. De
toorngloed Gods, tegen de zonde ontstoken, moet in Hem
gebluscht worden. Vreeselijk is dat kruislijden geweest.
In lichaam en ziel heeft Hij moeten lijden. Een kerkvader
heeft eens gezegd: „Christus moest lijden in zijn hoofd,
voor mijn zondig en verduisterd verstand; Christus' han
den zijn doorboord, om mijn zondige werken; Christus'
voeten zijn doornageld om mijn zondige wandel: Christus
hart is doorstoken om mijn goddelooze overleggingen, ja
Zijn geheele lichaam is verbrijzeld omdat ik enkel zonde
ben." Heerlijk is dit plaatsbekleedend werk te noemen.
Nu hing Jezus in 't midden. Zijn kruis maakte scheiding.
Hij hing tusschen twee moordenaren; zij hadden beiden
hetzelfde kwaad gedaan, en nu kwam er scheiding, de één
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bleef in zijn vijandschap volharden, en de andere kwam
tot berouw en schuldbelijdenis, en ging Christus als Ko
ning belijden. Hij werd van een vloeker een bidder ge
maakt, en eer de avond was gedaald, was hij met Jezus
in het hemelsch Paradijs.
Zooals het kruis op Golgotha scheiding maakte, zoo
maakt het kruisevangelie nog scheiding, tusschen menschen en menschen. Aan de eene zijde van het kruis vind
men goddeloozen, en aan de andere zijde rechtvaardigen.
In den grond zijn alle menschen gelijk. Wij hebben allen
gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods. Nu heeft God
in zijn genade het kruis geplant; het staat in 't midden der
wereld, het is voor elk zichtbaar. Voor ons is de vraag
aan welke zijde wij staan. Wij kunnen dicht bij Jezus
leven, zooals de moordenaar aan de linkerzijde van Jezus,
en toch als vijand straks sterven. Gelukkig als wij als de
andere moordenaar, onze schuld leeren kennen, en een
welgevallen krijgen in de straf, die wij rechtvaardig ver
diend hebben, waaruit de bede wordt geboren ,,Heere, ge
denk mijner." O, voor zulk een schuldig volk wordt die
middelste Kruiseling zoo dierbaar, ja al wat aan Hem is,
is gansche begeerlijk. Jezus in 't midden, ja dat wordt er
varen in het hart; dat kruis brengt schifting, de oude
mensch moet sterven, en de nieuwe moet opstaan; het blijft
een voortdurende strijd, maar de overwinning voor dat
volk is zeker. Eens in den jongsten dag zal Jezus in t
midden staan; dan komt de scheiding tusschen schapen en
bokken, dan is de kloof niet meer te overbruggen.
Het is maar de groote vraag, of Jezus het middelpunt
van uw leven is, dan alleen kunt ge naar recht Goeden
Vrijdag vieren.
J. W. v. R.
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