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PSALM 85 : 1, 2.
»Het is goed, dat men
o Allerhoogste". »Looft
zingen is goed, dewijl Hij
147 : i)Met blijdschap en dank
en het betaamt ons.

den Heere love, en uwen naam psalmzinge,
den Heere; want onzen God te psalm
liefelijk is ; de lof is betamelijk" (Ps. 92 : 2
mogen wij aanvangen.

Er is reden voor,

Want dat de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken onzes
lands na drie jaren weer saam mag komen, is ons een blijk van de
gunst en trouw des Iieeren over zijn volk in ons land.
Het is zonder eenige terughouding, dat wij elkander als broeders
mogen aanzien, begroeten en verwelkomen. »Zie, hoe goed en hoe
liefelijk is het, dat broeders ook samenwonen". »Bidt om den vrede
van Jeruzalem. Wel moeten zij varen, die u beminnen. Vrede zij
in uwe vesting, welvaren in uwe paleizen" (Ps. 133 : 1. 122 : 6,7).
Wat tot droefheid stemt, neemt niet de eerste plaats in ons hart
in, bij deze ontmoeting in het midden der Kerk van Utrecht. Ook
niet wat bezorgdheid wekt. Aangenaamheid vervult in de eerste
plaats ons hart. Omdat wij elkander mogen weerzien. Niet bloot
als vrienden, bekenden, broeders. Maar in deze hoedanigheid, als
vertegenwoordigende de naar Gods Woord en Gereformeerde Belij
denis en Kerkenordening geïnstitueerde Kerken onzes lands. God
gaf ons niet alleen de genade der leden vau Christus, maar ook het
ambt en de gave van het ambt. >Want de lippen des priesters
zullen de wetenschap bewaren, en men zal uit zijnen mond de wet
zoeken ; want hij is een engel des Heeren der heirscharen" (Mal. 2 : 7).
Het is waar, dat wij hier niet al het Gereformeerde volk on;-;es
lands vertegenwoordigd zien. Een groot deel, naar hetwelk ons hart
uitgaat, leeft nog kerkelijk in het Hervormd Kerkgenootschap. Maar
voor hen en voor ons is het een zegen Gods, dat de Heere in de
eeuw, die achter ons ligt, weer krachtig een kerkelijk leven naar den
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Woorde Gods deed ontluiken. Het is ook waar, dat onze werkzaam
heid, in de hoedanigheid waarin wij hier vergaderd zijn, slechts een
deel omvat van al den arbeid die in onze dagen van het geestelijk
lichaam van Christus uitgaat op elk terrein van het breede en rijke
menschelijk leven. Een opleving, die ons met blijdschap en dank
erkentenis vervult. Doet zich hierbij ook wel het euvel van gering
schatting van den Kerkedienst voor, des te meer hebben wij te
bidden en te arbeiden, dat er van ons kerkelijk leven geestelijke
bezieling uitga, opdat men wete, dat de waarborg tegen verdorring,
niet alleen in ons verborgen persoonlijk leven, maar ook in allen
arbeid op elk levensterrein, gelegen is iti het leven der wedergeboorte,
het leven en wandelen door den Geest, hetwelk de Heere in ons
werkt en sterkt inzonderheid door den dienst des Woords en der
Sacramenten, der lofzangen en der gebeden.
Kunnen we bij het scheiden en weer uiteengaan van onze Synoden
een gevoel hebben, dat overeenkomt met het woord : »Wij hebben
hier geene blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende" (Hebr.
13 : 14); kan dan wel door onze ziel gaan het weemoedig besef,
dat de gemeenschap der heiligen hier op aarde hare bestendige
openbaring niet heeft, gemengd met den stillen troost, dat de een
na den ander onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige
leven onbevlekt zal gesteld worden, en zijne werken met hem zullen
volgen (Doopsformul. Openb. 14 : 13) — in een ure als deze, nu
de gemeente met eene nieuwe Synode vergadert tot het Woord en
tot het gebed, is het ons, alsof glans ons toestraalt van Jeruzalem,
dat boven is, het vrije, hetwelk is ons aller moeder (Gal. 4 : 26).
»Ziet, looft den Heere, alle gij knechten des Heeren ; gij, die allen
nacht in het Huis des Heeren staat.
Heft uwe handen op [naar] het Heiligdom, en looft den Heere.
De Heere zegene u uit Sion ; Hij, die den hemel en de aarde
gemaakt heeft" (Ps. 134).
»Het zijn de goedertierenheden des Heeren, dat wij niet vernield
zijn, dat zijne barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn allen
morgen nieuw, uwe trouw is groot" (Klaagl. 3 : 22, 23).
E11 zouden wij dan ook niet gedenken, met droefheid naar God,
aan onze zonden, waardoor wij het licht van Gods gunst over zijn
Sion verdonkerd hebben ? Zouden wij ons niet tot bekeering laten
leiden, opdat de beekskens der rivier mogen verblijden de stad Gods,
h e t heiligdom d e r woningen d e s Allerhoogsten (Ps. 4 6 : 5 ) ?
Komt, overdenken we wat de Geest tot de gemeenten zegt in de
profetieën van Hosea, het zesde hoofdstuk, het eerste gedeelte van
het eerste vers.
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HOSÉA 6 : i.

Komt en laat ons wederkeeren tot den Heere
Het is hier een onderlinge opwekking van het volk des Heeren
tot bekeering.
Alleen het volk des Heeren bekeert zich, en niemand anders.
Alleen het volk, in hetwelk uit Christus, hun Hoofd, door den Heiligen
Geest de kracht der wedergeboorte werkt, de besnijdenis des harten.
Dit is niet in strijd, maar zeer wel in overeenstemming met het
woord . 'De goddelooze verlate zijnen weg en de ongerechtige man
zijne gedachten, en hij bekeere zich tot den Heere, zoo zal Hij zich
zijner ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft menig'vuldiglijk" (Jes. 55 : 7). En die bekeering komt op Gods tijd. Gelijk het
leven in de plant niet uitgroeit tot stengel, blad, bloesem en vrucht,
dan alleen door de altijd opnieuw werkende alomtegenwoordige en
almachtige kracht der voorzienigheid Gods, zoo komt het bij ^Gods
maaksel, de levendgemaakten, de geschapenen in Christus Jezus,
alleen door altijd nieuwe werking van Gods Geest tot een zegevieren
van het licht over de duisternis, tot een innerlijke en waarachtige
breuke met de zoude, tot een zich bergen in Christus ; anders gezegd,
tot een hartelijk leedwezen, dat wij God door onze zonden vertoornd
hebben, en een hoe langer hoe meer haten en vlieden daarvan, en
tot een hartelijke vreugde in God door Christus, en lust en liefde
om naar den wille Gods in alle goede werken te leven.
Om het daartoe te leiden, laat God krachtig indalen in onze ziel
zijne waarschuwingen voor ons verderf en zijne lokkingen om ons
met Hem te laten verzoenen. En niet zeldzaam zendt God daarbij
tuchtiging en kruis toe; soms ook brengt Hij door overstelpende
goedertierenheid het leven uit tot bekeering.
Ook bij de levendgemaakten is de macht van de aangeboren
blindheid en verdorvenheid nog zoo groot. Wat Gods Woord dien
aangaande leert, wordt bij rijper levenservaring meer en meer gezien
in de praktijk van het leven. Men kan de wortelbekeering, de
eerste bekeering tot God deelachtig zijn, en toch tot het einde van
zijn leven toe zoo weinig ontdekt zijn aan bepaalde zonden en zoo
weinig daarvan bekeerd. Het volk des Heeren kan langen tijd
weinig hebben van het nabij-leven bij God en van de innerlijke,
geestelijke opheffing der ziel tot Gods genadetroon, en als met een
geest des diepen slaaps overgoten zijn. Alleen het scheuren der
hemelen boven hen brengt hen terecht; het nederkomen Gods in
hunne ziel, die de bergen van zijn aangezicht doet vervlieten (Jes. 64.: 1).
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Als we met een antinomiaanschen geest bezield zijn, maken we
van deze dingen een oorkussen. Maar deze dingen leiden ons tot
iets anders. Ze leeren ons onze armoede en ellende kennen. Ze
brengen een heilzame verslagenheid in onze ziel. Bevinden wij,
naar het Woord, de macht van de blindheid, de geestelijke onwe
tendheid, de verdorvenheid bij ons zóó groot, dat alleen het werk
Gods in Christus, door den Heiligen Geest aan ons gedaan, ons
levend maakt, ons bekeert en ons altijd weder opnieuw moet terecht
brengen ; hangt ons in-zijn en ons in-blijven in Christus alleen aan
dat werk Gods; hangt ons doorkomen tot de eeuwige zaligheid, en
ons leven op aarde tot Gods eer en 's naasten stichting alleen daar
aan, wat moeten we dan van onszelven zeggen, als ons leven niet
beheerscht wordt door den drang om ons leven in Christus te zoe
ken, door den Geest te leven en te wandelen, en de zonden niet bij
ons te laten leven en heerschen ? De kracht des Heeren is er immers
om te genezen ? »Uw God (o Sion) heeft uwe sterkte geboden" (Ps.
68 : 29). Zegt onze consciëntie ons dan niet, dat het geheel op
onze verantwoording zal zijn, wanneer wij niet met een oprecht en
begeerig hart ingaan tot de genoegdoening en gerechtigheid van
Christus, om daarin gewasschen en gerechtvaardigd te worden, in
gaan tot 't leven dat in Hem is, om daardoor geheiligd te worden ?
Ja; en daarom, door Gods genade daartoe verwekt, die in ons
werkt, begeeren wij te behartigen het woord : »Keert weder en be
keert u van alle uwe overtredingen ; zoo zal de ongerechtigheid u
niet tot eeneu aanstoot worden. Werpt van u weg alle uwe over
tredingen, waardoor gij overtreden hebt, en maakt u een nieuw hart
en eeneu nieuwen geest; want waarom zoudt gij sterven, o huis
Israëls r Want Ik heb geenen lust aan den dood des stervenden,
spreekt de Heere Heere ; daarom bekeert u en leeft« (Ezech. 18 : 30-32).
Het is ons immers niet verborgen, dat de Heere alzoo zijn werk in
zijn volk werkt, dat Hij henzelven ook geestelijk werkzaam maakt.
En daarom begeeren wij te doen naar het woord: »Werkt uws
zelfs zaligheid met vreeze en beven ; want het is God, die in
u werkt beide het willen en het werken, naar [zijlij welbehagen«
(Phil. 2 : 12, 13).
»Komt en laat ons wederkeeren tot den Heere".
Hoe leeft dit zoo op bij dit volk ? God heeft ze behouwen door
de profeten, Hij heeft ze gedood door de reden zijns monds (6:5);
en met dat gericht Gods, dat Hij door zijn Woord in hen uitoefende,
ging gepaard het tastbare gericht Gods in het volksleven. Het geldt
hier Ephraïm, het rijk der tien stammen, waar Hoséa meer dan een
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halve eeuw, gelijktijdig met Jesaja in Juda, zijn vurige, diepe, kern
achtige, in rassche wendingen als sprongen van een leeuw zich
bewegende profetie heeft laten hooren, vol van de roerendste be
straffing en nederwerping en van de innigste vertroosting. Zijne profe
tieën raken Ephraïm, hoewel hij als een echte Godsman, die in Juda het
huis Davids, waarop Gods belofte rust, en het heiligdom des Heeren
eert, ook telkens Juda met zijne zonden binnen zijn gezichtskring trekt.
Ephraïm helaas »heeft gewandeld naar het gebod" (5 : n), dat wil
zeggen : naar de inzettingen van den eigenwilligen Godsdienst, door
den eersten Jerobeam ingevoerd. Het is het kalf van Samaria. De
overtreding van Dan en Bethel. Die kanker is nooit uitgesneden,
ook niet toen Jeliu den officieelen Baalsdienst uitroeide. Los van
de stad des grooten Konings, los van de plaats van 's Heeren ruste op
Sion, los van Aarons priesterlijke bediening, dat was: los van de
ordinantiën Gods, in den diepsten zin : los van Christus. Het
altaar, dat Elia aleer den Heere heelde uit twaalf steenen, naar
't getal der stammen Israëls, op Carmel, kon slechts op die breuke
wijzen, zonder haar te heelen. En het bleef niet daarbij. »Op de
hoogten der bergen offeren zij, en op de heuvelen rooken zij«.
»Mijn volk vraagt zijn hout, en zijn stok zal het hem bekend maken ;
want de geest der hoererijen verleidt ze, dat zij van ouder hunnen
God afhoereeren" (4 : 13, 12). Op zijn best een dienen van Jehovah,
waarvan men zou mogen vragen of het in iets anders dan in den
naam verschilde van den Baalsdienst.
Maar nu de verwoesting, die dit verlaten van den Heere in het
onderlinge leven teweegbracht! »De Heere heeft eenen twist met
de inwoners des lands. omdat er geene trouw, en geene weldadig
heid, en geene kennisse Gods in het land is ; [maar] vloeken, en
liegen, en doodslaan, en stelen, en overspel doen, en bloedschulden
raken aan bloedschulden . . . Hoererij, en wijn, en most neemt het
hart weg" (4 : 1, 2, 11).
Nu is God dan ook met zijne oordeelen in het volksleven geko
men, gelijk 111 Juda, zoo in Ephraïm. De vijand van buiten is bezig
hen af te breken en zal dat verder doen. Maar het is eigenlijk de
Heere die het doet, en dit moet het volk leeren gevoelen. »Ik zal
Ephraïm zijn als eene mot, en den huize van Juda als eene ver
rotting . Er is innerlijke verscheuring en uittering, en van buiten
breekt de vijand in. Het is omdat ze den Heere hunnen God niet
aankleven. E11 als nu Ephraïm zijne krankheid ziet, en Juda zijn
gezwel, dan doen ze beiden gelijk. Ze zoeken beurtelings hulp bij
Assur en bij Egypte. Ephraïm tijgt tot Assur, en zendt tot Assurs
koning Jareb (dat is een naam, dien de profeet maar aan zulk een
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koning geeft; hij beteekent: kampioen ; ze denken : die zal het wel
voor hen opknappen); »maar (zegt de Heere) die zal ulieden niet
kunnen genezen, en zal het gezwel van ulieden niet heelen. Want
Ik zal Ephraïm zijn als een felle leeuw, en den huize van Juda als
een jonge leeuw ; Ik, Ik zal verscheuren en henengaan ; Ik zal weg
voeren, en er zal geen redder zijn". God zal hun dus zijn als een
leeuw die inbreekt op de kudde, verscheurt en rooft, en zich met
den roof terugtrekt in zijn hol. »Ik zal henengaan [en] keeren weder
tot mijne plaatse. . . . totdat zij zichzelven schuldig kennen en mijn
aangezichte zoeken ; als hun bange zal zijn (als ze mijne hand in
hunne onheilen zien en bij zichzelven met droefheid de reden vin
den ; als ze nergens elders uitkomst zien, en het niet meer kunnen
uithouden), zullen zij Mij vroeg zoeken" ; dan zullen ze Mij op eene
frissche, levendige wijze, gelijk een volk dat tot een nieuw leven is
ontwaakt, zoeken, zooals dat bij een nieuwen dageraad past.
De Heere heeft zich dus van hen teruggetrokken, en houdt zich
verborgen. Niet in elk opzicht. Want Hij is hun als een mot, en
als een verrotting; ja als een inbrekende, verscheurende en roof
wegvoerende leeuw. Ook is Hij met zijne eeuwige genade en Geest
niet ganschelijk geweken. Het blijft altijd zijn volk. En er is een
deur der hope, als ze zichzelven schuldig leeren kennen, het hun
bange zal zijn, en ze Hem vroeg zoeken. Ja, het »Komt en laat
ons wed-erkeeren tot den Heere", ware onmogelijk, zoo de Heere
ganschelijk van zijn volk geweken ware. Maar toch is er een in
houden bij God van zijne genade over zijn volk, van zijnen Geest,
van zijn licht, zijn vrede, blijdschap en sterkte, zijn hulpe en uit
redding, zijn glans, dien Hij anders wel van zijn erfdeel kan doen
afstralen, zoodat de heiligheid zijnen Huize sierlijk is.
God zegt dus tot zijn volk, dat Hij bezig is van hen weg te gaan
met zijne gunst, en Hij wijst hun dat ook aan in hunne toesta?ideu.
En mi is het de tijd Gods, dat deze dingen, waaronder ze anders nog
dezelfden zouden blijven, als een lichtstraal door hunne ziele gaan.
En zie, daar komt het leven in hen op. »Komt en laat ons wederkeeren tot den Heere". Ze treden niet meer beschuldigend tegen
elkander op. Ze zijn solidair in ééne schuld voor God. Niet de
benauwing door de vijanden is de groote zorg. Ook niet wat inner
lijk de een tegen den ander kan hebben. Dat kan alles in orde
komen, als de Heere weder erkend wordt, er levendige behoefte aan
zijne genade en zijnen Geest gevoeld wordt, er een wederkeering tot
Hem komt, zijn vrede weer in het hart woont, zijn Geest weer meer
heerschappij voert, en Hij alzoo weer als de God der verlossingen
zijns volks gekend wordt.
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Voorts is op te merken, dat dit natuurlijk niet een woord is van
heel Ephraïm en Juda, hoofd voor hoofd genomen, »want die zijn niet
allen Israël, die uit Israël zijn", maar eigenaardig en hoofdzakelijk
van het geestelijk Israël, het heilige zaad, het steunsel. En deze
;wederkecring, waaraan hier uiting gegeven wordt, kan bij sommigen
van hen een eerste wortel- en grondbekeering tot den levenden God
geweest zijn ; maar bij een deel van hen ook een vernieuwing van
de bekeering, een vernieuwen van het verbond met den Heere. Ja,
naar den aard der Kerk in het zichtbare, kan zich hier bij een deel
ook ingemengd hebben een bloot tijdelijke en eerlang weer voorbij
gaande verandering, zonder waarachtigen geestelijken wortel. Im
mers daartegen schijnt God zijn volk wel te waarschuwen in hetgeen
hier een weinig later volgt: »Wat zal Ik u doen, o Ephraïm ? wat
zal Ik u doen, o Juda? (alsof de Heere zeggen wil: ^Waartoe zoudt
gij meer geslagen worden ?" (Jes. I : 5) of: wat vrucht zou Ik te
wachten hebben van mijne genade bij u ?) dewijl uwe weldadigheid
is als eene morgenwolk, en als een vroeg komende dauw, die henengaat".
Maar dit behoeft ons oog niet af te trekken van het goud der
genade, dat hier bij het volk des Heeren uitblinkt.
En hoe staat het nu in ons kerkelijk leven ? Wij moeten waken
tegen zwartgalligheid. Het is een kwade zaak, de goedheid Gods
over zijn volk in ons land, en over land en volk, voorbij te zien en
niet op te merken. Wat zijn we, gelijk in vroeger tijdperk onzer
historie, ook thans nog bevoorrecht boven andere landen. Wat een
stroom van goede onderwijzingen gaat er, niet alleen van katheders
en kansels, maar ook door de pers, over ons land, te veel om te
verzwelgen. Wat blijkt altijd weer bij ons volk een drang naar het
reine en het volle Woord, ook na tijdelijke verslapping en overheersching door ongeloof. Wat heeft de aloude Gereformeerde stam
weer nieuwe krachtige loten geschoten, en dat niet alleen .binnen
maar ook buiten den kring van ons kerkelijk leven. Hoe zijn er
ons opnieuw weer schatten van kennisse van God en van Goddelijke
zaken ontsloten. Wat is ons een licht bijgezet, ons leerende hoe
we op alle levensterrein naar den Woorde Gods en de Gereformeerde
beginselen hebben te verkeeren. Ja, wat eertijds ondenkbaar scheen,
gedurende een viertal jaren kwam, vooral door de opleving van den
Gereformeerden stam, het Christelijk geloof tot overwicht in het
nationale leven. Steeds breeder zijn de kringen der Gereformeerde
belijders geworden ; en ook in de rangen der mannen van wetenschap
en aanzien won de waarheid merkelijk in aanhang. Voor verleidende
geesten en valsche leer bleven de Gereformeerde Kerken onzes lands
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bewaard. En zelfs bij onze vaak niet stichtelijke onderlinge disputen
wordt ons door historiekenners onder ons de troost geboden, dat
het in schoone tijdperken, die onze Gereformeerde Kerken vroeger
doorleefden, nog wel eens erger toeging. En toch — ondanks dat
alles, zouden wij niet noodig hebben in ons kerkelijk leven wederkeering tot den Heere ?
Gevoelen wij allen niet in onze harten, zooverre wij niet in de
geestelijke dingen zeer oppervlakkig er heen leven, dat het aan de
vreeze des Heeren in onze kringen veel ontbreekt, en spreken wij dat
bij gelegenheid ook wel niet met leedwezen voor elkander uit ?
Brengen wij het ook wel niet voor Gods aangezicht met de innige
begeerte en bede, dat daarin verbetering mocht komen ? Veel van
hetgeen we betreuren in onze toestanden is immers zonder eenigen
twijfel een gevolg van het te ver en te veel verwijderd leven uit het
licht van Gods aangezicht ? Vruchteloos zouden wij ons allicht blind
turen op de afgeleide zaken, of, zoo ge wilt, de tweede oorzaken
van het kwade, die hinderlijk zijn in ons kerkelijk leven ; ijdel zou
allicht ons pogen zijn om al dat kromme recht te buigen, zoo wij
geen oog hadden voor den wortel van de misstanden, namelijk:
eenig gebrek cuxn den verborgen oviguug met God. Wij duchten geen
tegenspraak, wanneer wij de gedachte uitspreken, dat de vreeze des
Heeren onder ons minder, dan wel gewenscht is, het hartvervullende,
het leidende en regeerende begiusel in hart en leven is. De vreeze
des Heeren. Met andere woorden : het behoeftige leven, dat een
blijk is van de kracht der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen
Geestes. Het leven in de gestadige behoefte aan de werking van
Gods Geest in ons, dat Hij ons in ons denken, in hetgeen er omgaat
in ons hart, in onze genegenheden verlichte, heilige, bestiere en regeere.
De behoefte aan de herscheppende genade des Geestes in ons, dat Hij
leven inbrenge in de wortelen van ons van nature geestelijk-dood
en grondeloos verdorven, diep zondig en goddeloos bestaan. Zouden
we er niet behoefte aan hebben in ons kerkelijk leven, dat we telkens
persoonlijk onszelven mochten oordeelen in ons binnenste, met
teederheid en afkeuring van onze zonden, door de kracht Gods, in
ons werkende, opdat wij door een levend geloof mogen ingaan tot
Christus, zijne genoegdoening en gerechtigheid, en wij alzoo tot den
einde onzes levens toe, als goddeloozen in ons zeiven, in hem gerecht
vaardigd mogen zijn en door genade erfgenamen des eeuwigen levens ?
Wanneer deze geestelijke drang in hart en leven bij ons gevonden
woidt, ligt daarin dan ook niet opgesloten een gedurig opwaken,
om door de kracht van Christus' dood en opstanding, in ons wer
kende, onze zonden te dooden, en niet uit onszelven te leven, maar
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uit Christus, ons Hoofd, opdat wij als ranken in den waren wijnstok
vrucht mogen dragen f
Deze dingen zijn nu (Gode zij dank) grondtonen in alle prediking
onder ons. Maar ontbreekt onder ons wel niet iets aan de innerlijke
praktijk van deze dingen ? Zeker, ze wordt er gevonden, en misschien
niet het minst bij de eenvoudigen naar de wereld en de stillen. Wij
wenschen ook geen voedsel te geven aan de laatdunkendheid, waar
mede wij, zelf geesteloos en dor en aan de zonden de hand gevende,
soms allen en alles zouden kunnen veroordeelen, in onze blindheid
het goede niet ziende en niet geloovende, dat God zijn werk blijft
houden in de gemeente. Maar wie zal ontkennen, dat werkelijk onder
ons minder, dan wij wel begeeren, de zalfolie haar geur verspreidt,
die van het hoofd van Aaron nederdaalt op den zoom zijner klee
deren ; dat werkelijk die innerlijke geestelijke bewegingen, blijkens
de openbaringen in het leven, te schaarsch zijn.
Er wordt ook niet zoo heel veel gesproken onder ons over het
werk des Geestes in de harten. We zeggen dit niet, alsof we zouden
moeten azen op geruchtmakende bekeeringen. Want hoe licht wordt
bij zulk een gapen naar iets opzienbarends het werk des Geestes,
zooals het zich in alle eenvoudigheid openbaart, miskend, en gelegen
heid gezocht om van het schepsel wat groots te maken. Maar niette
min ontbreekt er iets zeer wezenlijks, wanneer het werk des Geestes
in de harten niet oprecht en vurig begeerd, en te weinig gekend wordt.
Een zekere matheid en lusteloosheid is in ons kerkelijk leven niet
te miskennen. Het werk der genade en des Geestes toch in de harten
der uitverkorenen maakt het wezen van de Kerk uit. Haar wezen
ligt in het onzichtbare, in hetgeen zij is door de gemeenschap met
haar Borg en Hoofd. Werkt nu die innerlijke genade te spaarzaam,
dan taant ook de geestelijke glans, beminnelijkheid en heerlijkheid,
die de Kerkedienst anders heeft voor het volk van God. Want het
kerkelijk leven moet de openbaring zijn van het geestelijk leven ;
en wederom wordt in het kerkelijk leven het geestelijk leven gewekt
en gevoed, gesterkt en verblijd.
Voorzeker hangt het dan ook met gebrek aan dat verborgen leven
saam, wanneer in onze kringen de honger naar het Woord bij velen
zoo gemist wordt, het leven bij het Woord als bij verborgen Manna,
en het zielsbegeerig opgaan tot het Woord, tot de heilige gebouwen,
tot de vergaderingen van Gods volk, om den Heere te loven in den
raad en vergadering der oprechten. Ja, indien wij van geesteloosheid
ons niet bekeerden, zou het (wat God verhoede) in de toekomst kun
nen gebeuren, dat ook de prediking (thans nog immers door Gods
genade zoo fundamenteel en zoo bloeiende onder ons), zich aanpas-
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sende aan de ongeestelijke gezindheid, zou kunnen ontaarden in een
nette korte toespraak, zoo weinig mogelijk geestelijke inspanning van
de hoorders vergende, niet afstekende naar de diepten van het Woord
en van het menschenhart, niet al te ernstig in den name des Heeren
dringende op een leven door den Geest, op de waarachtige bekeering
des harten tot God, op een levend geloof in Christus, op dooding
van de zonde, niet al te beslist voorhoudende leven en dood, zegen
en vloek.
Indien nu dat euvel, dat op het gebied van het innerlijke leven te
zoeken is, bij ons gebeterd mocht worden, wat zou het kerkelijk
leven opbloeien, de offervaardigheid hare stroomen van zich doen
uitgaan ; wat zouden gedachten en redenen des monds minder met
aanmerkingen en vitterijen en disputen vervuld zijn over de onwe
zenlijke of middelmatige dingen aangaande den Kerkedienst, en meer
zich bezig houden met de vrije gunst, die eeuwig Hem bewoog, zijn
lieflijkheid en schoonen dienst. Dan hebben we ook geen behoefte
aan allerlei reclame-makende nieuwigheden, om onrustig het een na
het ander aan te vatten en de aandacht der menschen te trekken
en hen bezig te houden. Als het geestelijk leven onder ons op
bloeien mag, naar het woord: »Gij hebt mijne rechterhand gevat....
mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen; ik zet mijn
betrouwen op den Heere Heere, om alle uwe werken te vertellen"
(Ps. 73) — dan is de vrucht: geestelijke gespierdheid, vastheid en
eenvoud in het kerkelijk leven ; dan zal de weg der Kerke zijn als
het pad der rechtvaardigen, een schijnend licht, voortgaande en
lichtende tot den vollen dag toe (Spr. 4 : 18).
Bescheidenheid zal niet gemist worden in het onderlinge leven, en
evenmin dat de een den ander uitnemender acht dan zichzelven.
Begeerlijkheid des vleesches, begeerlijkheid der oogen en grootschheid des levens zal moeten wijken voor de macht der genade. Heerschen zal een zoeken niet van het onze, maar van hetgene van
Christus Jezus is. En het zal gaan naar het woord: »Looft God in
de gemeenten; den Heere, gij, die zijt uit de springader Israëls.
Daar is Benjamin, de kleine, die over hen heerschte, de vorsten van
Juda [met] hunne vergadering, de vorsten van Zebulon, de vorsten
van Naphthali. Uw God heeft uwe sterkte geboden. Sterk, o God,
wat Gij aan ons gewrocht hebt" (Ps. 68 : 27—29).
Onze onderlinge kerkelijke geschillen zijn, immers ook naar het
u allen voorkomt, niet een eerste oorzaak van geestelijke kwijning.
Niettemin werken ze wel wat Geestuitblusschend. Indien het mogelijk
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is, zou het schoon zijn, wanneer het gaan kon naar het woord :
»Bereidt den weg des volks .. . ruimt de steenen weg" (Jes. 62 : 10).
Het is wel te begrijpen, dat men, onder den indruk, dat het licht,
de bezieling, de vrede en de blijdschap des Geestes soms minder
krachtig in ons kerkelijk leven gespeurd werd, wel met begeerige
oogen naar de opwekking in Wales zag, en eenige neiging in zijn
hart gevoelde, die geestelijke beweging naar hier te importeeren.
Met bezorgdheid zouden we echter zoo iets hebben gade te slaan.
Wij kunnen aan die beweging in Engeland de waarde laten, die God
zelf daaraan gegeven heeft, die misschien reeds ten deele gebleken
is en in de toekomst nog blijken kan. Het zal ook ons tot blijd
schap in God zijn, wanneer het volk aldaar door die opwekking ge
zegend blijkt. In zooverre zou er iets beschamends en opwekkends
voor ons in kunnen liggen. Maar zou het woord des Heeren tot
ons niet luiden : »Zoo gij u bekeeren zult, Israël, spreekt de Heere,
bekeer u tot Mij ; en zoo gij uwe verfoeiselen van mijn aangezichte
zult wegdoen, zoo zwerf niet om" (Jerem. 4 : 1 ) ?
Wij zouden vreezen, dat wij, na de springader des levenden waters
verlaten te hebben, gebrokene bakken zouden gaan uithouwen.
God heeft ons gegeven het volle en rijke Woord met al 't licht
dat Hij daarover in ons land ontstak, onze heerlijke Confessie ; en
ons kerkelijk leven is een gave zijner hand. Indien wij nu van ons
willen wegdoen datgene, waardoor wij die gunste Gods over ons
verdonkeren; indien wij de beletselen uit ons hart en leven willen
weerdoen,
waardoor die O
fjaven verhinderd worden zich in haar schoone
O
'
werking en vrucht bij ons te openbaren ; indien wij uit allerlei on
geestelijkheid opwaakten en het uit ons hart welde : »Komt en laat
ons wederkeeren tot den Heere" — zouden wij dan noodig hebben,
den Heiligen Geest uit Engeland te laten overkomen, of zou Hij
bij ons zijn met de volheid zijner schatten en gaven.
Gewis, dan zullen de beekskens der rivier verblijden de stad Gods,
het heiligdom der woningen des Allerhoogsten. Dan zullen alle
Gods fonteinen in zijn Sion blijken te zijn.
Want ontmoediging zij toch verre van ons ! Ontmoediging is uit
satan, krenkt de eere Gods, is praktische loochening van God en
zijne deugden, is doodelijk vergif voor ons geestelijk leven. »Israel
hope op den Heere ; want bij den Heere is goedertierenheid, en bij
Hem is veel verlossing. En Hij zal Israël verlossen van alle zijne
ongerechtigheden."
De lampe der Godzaligheid is bij ons niet uitgebluscht. In veel,
veel donkerder tijden bleef nog wel een Schaapstoren staan, een
Ophel der dochter Sions. »Tot u zal komen, ja daar zal komen de
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vorige heerschappij, het koninkrijk der dochter van Jeruzalem
(Micha 4 : 8).
Er is alle hope voor een wederkeerend volk. Dat goede toevoorzicht ligt ook in het wederkeeren zelf. Zonder dat goede toevoorzicht zouden we zelfs niet oprechtelijk en gul kunnen wederkeeren.
»Komt en laat ons wederkeeren tot den Heere ; want Hij heeft
verscheurd, en Hij zal ons genezen ; Hij heeft geslagen, en Hij zal
ons verbinden."
Niet op eens, in den regel, het volle licht, na wederkeering uit
inzinking en kwijning. Neen, een, twee dagen, een derde dag !
Verbeidt Hem ; Hij zal gewisselijk komen. Dan zal 't opstandings
leven van Christus, uw Borg en Hoofd, weer krachtig in u werken.
»Hij zal ons na twee dagen levend maken ; op den derden dag zal
Hij ons doen verrijzen, en wij zullen voor zijn aangezichte leven.
»Dan zullen wij kennen". Wij zullen weten dat er bij den Heere,
den Heere, uitkomsten zijn tegen den dood (Ps. 68 : 21).
Ja, er zal een wasdom en voortgang zijn in die kentiisse des
Heeren, totdat eenmaal alle nevelen worden weggenomen, en de
Heere zijn volk zal zijn tot een eeuwig licht.
»Wij zullen vervolgen, om den Heere te kennen".
»Zij n uitgang is bereid als de dageraad«. Hij heeft zich terugge
trokken als een leeuw in zijn hol. Maar Hij zal wederom opstaan
over zijn volk, nu niet meer als een leeuw, die inbreekt en ver
scheurt ; maar als een nieuwe dageraad zal Hij over hen opgaan, als een
morgenstond, vol verkwikking, verfrissching en onvergankelijk leven.
Bereid is zijn uitgang. »Ik verwacht den Heere, mijne ziele ver
wacht, en ik hoop op zijn woord. Mijne ziele [wacht] op den Heere ;
meer dan de wachters op den morgen, de wachters op den morgen«
(Ps. 130 : 5, 6.)
»En Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen [en]
vroege regen des lands.t
»Welgelukzalig is de mensch, wiens sterkte in U is ; in welker
hart de gebaande wegen zijn.
Als zij door het dal der moerbezieboomen doorgaan, stellen zij Hem
tot eene fontein ; ook zal de regen hen gansch rijkelijk overdekken.
Zij gaan van kracht tot kracht, een iegelijk [van hen] zal ver
schijnen voor God in Sion" (Ps. 84 : 6—8). Amen.
Ps. 134 : 1. 2, 3.
Gebed. Ps. 85 : 3, 4.

L

