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M E D i T A T i E  i

Waarom Verstokt Gij 0ns Hart? . . . .
Heere! waarom doet Gij ons van 

Uwe wegen dwalen? waarom verstokt
Gij ons hart, dot wij U niet vreezen? 
keer weder om Uwer knechten wit, de 
stammen Uwe erf deals. Jes. 68:17.

Bange, ziels-henauwende gebedsvraag!
Verstokking des harten; gebrek aan vreeze des 

Heeren; afdwaling van Zdjne wegen! Waarom, ach, 
waarom?. . . .

Waarom doet Gij hot, Heere? Gij zijt toeh onze 
Vader! En als Gij ons hart verstokt, en als Gij ons 
van Uwe wegen doet dwalen, zoodat wij U niet vreezen, 
dan i;s er immers geen hoop! Dan zijt Gij immers 
zeer verbolgen tegen ons! Dan behooren we; immers 
tot degenen op wie Gij tot in der eeiiwigheid vergramd 
zijt! Waarom?. . . .

Neen, 9t is n ie t ’t goddelooze Israel, dat deze hart- 
doorvlijmende vraaig aan den Heere doet. ’t Is geen 
vraag van trotsehe re-bellie, die nit het reeds verstbkte 
hart wordt geperst, die bedoelt om de sch;nld: van eigen 
zonde en goddeloosheid van zich en op den Heere te 
werpen, die uitdrukking is van opstand tegen de straf- 
fende hand Gods, die in de balingsehap zwaar m  Sion 
drukt. Wie zoo zou oordeelen, let niet op het verband, 
volgens hetwelk deze vraag een gedeelfe is* van het 
giebed van Gods volk, van het overblijfsel naar de ver~ 
kiezlng der genade, van den profeet en deigenen, die 
de Heere hem gegeven hieeft, voor ’t herstel van het 
in ballingschap zuchtende Sion, va n ’t verwoeste Jeru- 
zalem, van den in puin liggendejn tempel. Wie dat zou 
meienen, zou het einde van dit woord immers niet kun
nen verstaan, dat een gebed is om de wederkeering van 
Jehova tot Zijn erfdeel, opdat Eij Zich ontferme: 
“ Keer weder, Heere! om Uwer knechten wil, de stam

men Uws erfdeels” . Wie deze vraag op de lippen van 
’t goddelooze Israel zou willen leggen, zou den grond- 
toon van deze bange uitroep in het geheel niet kunnen 
verstaan, die immers een uitroep is van diepe smart en 
rouw over den toestand van; het van den Heere afge- 
weken, door Hem met Zijnei straffende hand foezochte 
Sion; die metterdaad niet bedoelt de sehuld van eigen 
zonde in euvelen hoogmoed op God te werpen en zich- 
zelven te verontsohuldigen; die echter in alles, ook in 
de verstokking des harten en het afdwalen van des 
Heeren wegen de opperhicoge souvereiniteit en vrij- 
macht Gods erkent; <en die ook tevens zich beroept op 
Gods onver a nderli jke, eeuwige, vrijmaohtiige ontfer- 
ming in het gebed1 om verlossing en wederkeering van 
den Heere.

Neien, hier is droefheid naar God! En hoe zou 
nit het verstokte hart eene uitdrukking van droefheid 
naar den Heere ooit kunnen opkomen ? Hier is vurige 
liefde tot Sion, en hoe zo-u, wie d'en Heere niet vreest, 
Sion kunnen beminnen ? Hier is een brandende ijver 
vco-r de heiligheden des Heeren, voor de stammen I®~ 
raels, voor Gods erfdeel, voor stad en tempel; en hoe 
zou zulk een ijver gepiaard kunnen gaan met aan 
halsstarrige weigering om in des Heeren wegen te 
wandelen ?

Ach, ft was- in vervulling gegaan, datgene, waartoe 
de profeet des Heeren geroepen was.!

Bad de Heere niet tot hem gezegd: “ Ga henen, 
en zeg tot dit volk: Hoorende hoort, maar verstaat 
niet, en ziende zief, maar merkt niet. Maak het hart 
clezes volks vet, en maak hunne ooren zwaar, en sluit 
hunne oogen, omdat het niet zie met zijne oogen, noch 
met zijne ooren hoore, noch met zijn hart versta, noch 
zich bekeere, en Hij het getneze” ?. . . .

Ook toen reeds had de profeet, met droefheid en 
ontzetting in de ziel, gevraagd: Hoe lang, Heere?

En ’t Goddelijke antwoiord tot hem had geluid: 
“ Totdiat de steden verwoest warden, dat er geen in- 
wicner zij, en de huizen, dat er geen mensch zij, en 
dat het land met verwoesting verstoord worde??!

Zoo wa® het voorzegd.
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En dei profetie was In vervuding gegaan, was thans 
geschiedenis geworden.

Stad en tempel waren verwoest.
Sion was In Babel!
En daar wordt ?t Sion nit het hart geperst: Waar

om? Keer weder!
Aangrijpende gebedsvraag!

Verstokking. . . .dwaling!
Deze gaan altijd hand aan hand.
En er is een schier fatale wederkeerige invloed van 

de een op &e ander!
Naarmates ons hart verstokt wordt, dwalen we 

steeds1 verder van des Heeren wegen; en naarmate we 
van Zijne wegen verder af wij ken, wordt ook ons hart 
steeds meer verstokt.

Zoo gaat het met ieder persoonlijk, individueel.
En dezelfde onverbrekelij ke wet geldt votor de Kerk 

des Heeren, voor Sion in het midden der wereldl
Zoo was het gegaan met Sion in de onde bedeeling.
Men dwaalde van des Heeren wegen. Men was af- 

geweken, had gedwaald van de paden des rechts, reeds 
toen Israel nog wo'cnde in het land der vaderen, voor 
de ballingsehap; em in Biabel dwaalde het goddelooze 
Israel nog altijd en steeds verder a f ! De wegen des 
Heeren zijn Zijne inzettingen en reehten, Zijne ge- 
boden als richtsnoer voor cozen wandel. En dat wel 
wegen, in het meervoud, omdat immers geheel ons 
leven, al cnze wandel, naar zijn versehillende zij den 
en phasen, onder die geboden des Heeren valt. Daar 
is ons persoonlijk leven, inwendig en uitwendig, in het 
openbaar en in het verborgen, ons1 deoken en widen 
en begeeren en handelen, het diepe leven des harten. 
Daar is ons leven temidden van en met ons huisgezin, 
met vrouw en kind, met breeder en zustser. Daar Is 
ons leven in de Kerk, met, in de onde bedeeling, haar 
tempel en priester, haar altaar en offerande, haar sab- 
batten en feestdagen, en, in de nieuwe bedeeling, haar 
prediking des Woords, haar bediening der sacramen- 
ten, haar gebed en gezang, haar regeering en tucht. 
Daar is ons leven als Gods volk in de wereld, maat- 
schappelijk, politiek. En overal ontmoeten we de in
zettingen onzes Gods. En waar we die geboden en 
reehten des Heeren handhaven en onderbouden, wan
delen we In Zijne wegen. Zoo was het voor Israel. 
Zoo is het nog. En in het wandelen in die wegen is 
groote loon!

Maar Sion had gedwaald van die wegen!
Het had Gods Woord veracht? Het had d'e in

zettingen des Heeren met voeten getreden. Het had 
eigen gekozen wegen de voorkeur gegeven, wegen der 
zonde, naar de lust des vleesehes, de lust der oogen, 
de grootheid des levens. En dat overal en in elk op- 
zicht. Dit laatste was te verwachten, is altijd het 
geval. Ook ten opzichte van des Heeren wegen staat 
alles met alles in verband. Wie in het eene afwijkt,

kan bet andere niet onderbouden. Wie afwijkt in de 
leer, wijkt ook af in het leven. Wie afwijkt in het 
leven, gaat ook de leer verkrachten. Wie afwijkt in 
een stuk der waarheid, wordt door de eenheidsd-rang 
der waarheid ook op andere stukken afgevoerd op den 
weg der leugen. Wie. in een weg de zonde kiest, wordt 
door den ethischen drang van Gods geboden ook op 
andere wegen van ongereehtigheid afgevoerd. Tot er 
op ?t laatst niets anders overblijft dan een groote af- 
wijking en af dwaling van d!e wegen des Heeren, steeds 
meer consequent, steeds verder. En verderf is het 
einde!

En steeds verder gaat onden-stusschen de verstok
king des harten!

Steeds harder wordt het zondig hart van den af- 
wijker in de zonde. Steeds minder wordt hij, ook 
In natuurlijken zin, vatbaar vooir de indrukken van het
Woord des Heeren. Steeds vetter wordt zijn hart. 
Steeds meer wordt hij ziende blind en hoorende- doof, 
en merkt hij niet en verstaat hij niet.

Ach, ge ziet het voor oogen!
Eerst is er nog een zekere vreeze en beving, als het 

Woord Gods gehoord wordt en tot bekeering roept. 
Er is aarzeling omnden weg der zonde te betreden. Er 
is Innerlljke beschuldiging des gewetens. Men luistert 
nog naar vermaan. Men belooft nog beterschap. Er 
is nog droefheid, zij het dan geen droefheid naar God. 
Doch dit alles wordt gaandeweg minder. Het oog 
Wordt steeds duisterder. ?t Gehoor wordt al stomper. 
Met steeds meer stoutheid wijkt men af. Tot er ten 
slotte geen vreeze Gods meer voor de oogen is en men 
zich wentelt i n ’t slijk der zonde. Men spot met Gods 
Woord. Men lacht om alle vermaning. Men doodt 
de profeten. Men stieenl.gt hen, die ons widen bekee- 
ren. Men kruisigt den Christus! . . . .

Er is hoegenaamd geen vreeze des Heeren meer, 
of lets dat er ook maar op gelijkt!

Verstokking des harten . . . .afdwaling van des 
Heeren wegen!

Vreeselijke wet der zonde!

Waarom?
Waarom doet Gij ons dwalen van Uwe wegen?
Waarom, o Heere! verstokt Gij ons hart, dat wij 

U niet vreezen?
Zoo vraaigt Gods volk hier, klagend ttot den Heere. 

En meen niet, dat het zich vergist, wanneer het ook 
het af dwalen van de wegen des Heeren en de verstok
king des harten toeschrijft aan de werking des Ader- 
hoogsten. De profeet, door den Geest der profetie 
verlicht, geleid, gedreven, bidt hier aan db spitse van 
het overblijfsel naar de verkiezing der genade. De 
Heilige Geest Zelf legt dit gebed de Kerk van Christus, 
in tijden van afval en verharding, op de lippen.

Zeker God is het die ons van Zijne wegen doet 
dwalen. Hij verstokt ons hart, dat we Hem niet 
vreezen!
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Is Hij met God?
Verstokte Hij niet het hart van den machtigen 

wereidvorst in Egypte, hem leerende, dat hij daartoe 
BeJfs- was verwekt, opdat God in hem Zijn kracht be- 
wijzen zou, en opdat Zijn naam bekend zou worden 
over de gansche aarde? Had Hij niet Jesaja gezonden 
om Zijn Woord tot dit volk te spreken, opdat die ver
harding verwerkelijkf zou worden? Geeft Hij niet, 
naar het eerste hoofdstuk van den brief aan de Ro- 
meinen, den goddelooze over van zonde tot zonde, totdat 
hij geheel verdwaasd en verliederlijkt is? Vinden wo 
niet in Johannes  ̂ twaalfde hoofdstuk nogmaals dit- 
zelfde volk, dat ook hier als door den Heere verstokt 
voorkomt, zoo verhard, d!at het niet kan gelooven? En 
is het niet God, Die Zich ontfermt, diens Hij wil, maar 
ook verhardt, dien Hij wil? Is Hij het niet, Die geeft 
een geest des: diepen slaaps, oogen cm niet te zien, 
ooren om niet te ho or en ? . . . .

0, zeker, ook de wet van afdwaling en verstokking 
des harten werbt alleen door Hem, den levenden God!

Er is ook eene wet der zonde!
En ook die wet werkt alleen door de inwerking op 

den zondaar van den almaehtigen, alomtegenwoordigen
God! Overal hebben we het met Hem te doen! Overal 
ontmoeten we Hem! Altijd raakt Hij ons aan! 
Onophoudelijk werkt Hij op ons in. Nooit en nergens 
ontvlieden we Hem! Ook niet in de zonde. Ook niet 
in wegen: van ongerechtigheiid1. Ook niet in den deed. 
Ook niet tot in de hel toe! En altijd is Hij Dezelfde, 
de levende God, de Alleen-Goede, de Heilige Israels, 
altijd, eeuwiglijk Zichzelven minuend, zoekend, vin- 
dend, handhavendl Nooit laat Hij Zich bespottem 
Nimmer geeft Hij Zijne eer aan anderen.

En Hij vertoornt Zich schrikkelijk!
De zonde wil Hij tot openbaring brengen zonde te 

zijn! Hij werkt in op de booze lusten des vleesehes, 
naar vaste wet, want Hij is altijd Dezelfde. Hij doet 
dat door Zijn Woord, Zijn levend Woord, een twee- 
snijdend scherp zwaard. En Hij doet dat door Zijn 
Geest, den levenden, eeuwigen Geest, Die altijd van 
Hem getuigt. En zooals de goede zon het zieke oog 
verblindt, zoo prikkelt de aanraking van den goeden 
God de booze lusten des vleesehes, zoo dringt hot goede 
Woord Gods, steeds met grooteire Mem, steeds luider 
roepend, het rebeleerend hart om tegenover Gods Ja 
zijn eigen neem te stellen. . . .

En zoo wordt de zondaar verstokt!
Steeds luider, steeds beslister, steeds roekeioozer, 

met steeds meer inspanning van alle kraohten roept 
hij zij ni neen uit!

Steeds verder dwaalt hij af.
God verstokt hern!
God achtervoligt hem in toorn op zijn goddelooze 

wegen!
God doet hern dwalen, steeds verder. . . ,
God brengt hem in ?t verderf!
De goddeloozen, zegt mijn God, hebben geen vrede!

Want God is eeuwiglijk GOD!

Waarom. . . .ons?
Gij zijt itoch onze Vader!
Wij zijn immers Uw volk, Uw erfdeel, naar Uwen 

naam genoemd?
. Waarom dan doet Gij ons van Uwe wegen dwalen? 

Waarom verstokt Gij ons hart, dat wij U niet vree
zen? . . . . •

Hier schijnt eene onverzoenlijke tegenstelling te lig- 
gen. Bidden hier dan zij, die van Gods wegen afdKvaal- 
den en nog altijd af dwalen? Bedroeven zich hier dan 
de verstokten van hart over hunne eigene verharding? 
Is het dan mogelijk, dat die door den Heere verharde 
met droefheid naar God vervuld is? Of verhardt en 
verstokt Gods de Heere dan ooit het hart van degenen, 
die Hij van eeuwigheid heeft gekend in liefde, die Hij 
naar Zijn voornemen geroepen heeft? . . . .

Vergeet het niet, ’t is de Kerk, die hier bidt.
En in betrekking tot die Kerk in de wereld, de Kerk 

naar haar zichtbare zijde en openbaring op aarde, de 
Kerk, zooals ze zich altijd' door in de lijn der opeen- 
volgende geslachten ontwikkelt, mag in de eerste plaats 
worden opgemerkt, dat daar en juist debar altijd de 
verharding des harten en de afdwaling van des Heeren 
wegen gevonden wordt, zooals nergens elders. Daar 
wordt Gods Woord gehoord. Daar worden de heilge- 
heimen Gods u voor oogen gesteld in de symboliek van 
’t sacrament. Daar wordt men verlicht. Daar worden 
de gaven des. Geestes1 ontvangen. Daar wordt T goede 
Woord Gods gesmaakt. Daar is men zich bewust van 
de krachten der toekomende eeuw. Daar wijkt men af. 
Daar wordt het hart verstokt. Daar valt men zoo diep, 
dat elke poging om tot bekeering te lei den mislukt. . . .

Er is geen goddeloozer volk dan ’t goddelooze Is
rael !

Alleen maar, die verstokking en verharding des 
harten, dat doen afdwalen van de wegen des Heeren 
heeft plaats in den verworpen bolster, nooit in den 
verkoren kern. 0, zeker, God kan sorns ook Zijn eigen 
kind, zijn eigenwijs, zijn halsstarrig kind, tot zijn 
eigen leering, van Zijne wegen doen dwalen. Doch 
God verstokt zijn hart niet finaah Doch in den godde
loozen, vleeschelijken bolster, wordt de Kerk altijd 
weer verstokt, wijkt ze altijd weer af. En als dan die 
bolster de overhand krijgt, dan schijnt ook de kern 
onder te gaan. Dan gaat ook die kern naar Babel. 
Dan verliest soms ook die kern tijdelijk het licht op 
den kandelaar.

En dan zucht die kern, het overblijfsel. . . .
Dan is die kerns met diepe droefheid vervuld- over 

den toestand van Gods erfdeel.
Dan Maagt die kern: waarom. . . .ons?
Keer weder, o Heere! Verlos Uw erfdeel!
Leidt ons weer in Uwe wegen!
Om Uws naams wil! H. H.
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Over Dr. Schilder, 
Advertenties En Nog Wat

In De Wackier en The Banner komen onderschei- 
dene advertenties voor.

Wilt ge weten, waar ge altijd versche koekjes, pas 
uit den oven, en lekkere beschuit kunt verkrijgen; hoe 
ge op de meest fatsoenlijke wijze en tegen billijke 
prijs uw stoffelijk overschot ter aarde kunt laten bestel- 
len; waua* ge het best terecht kunt om informatie aan- 
gaande een reisje naar Europa in te winnen; waar ge 
de allerlekkerste cacao, die- ge ooit geproefd hebt, kunt 
verkrijgen, etc., we mogen u verwijzen naar De WacIn
ter en The Farmer, organen der Christelijke Gerefor- 
meerde Kerken ten onzent.

Of, hebt ge lets te adverteeren, zoekt ge om een 
vrouw of een huishoudster, een “job” of e-en betrek- 
king, we bevelen gaarne De Wachter en The Banner 
bij u aan.

Koekjesbakkersi en doodenbegr avers, landverkoo- 
pers en handelaars in de lekkerste cacao, “ Gospel 
Trumpet Companies” en wat dies meer zij, vinden een 
plaats in die kerkelijke bladen.

En waarom ook niet?
Waarom zou een officieel kerkelijk blad geen koek

jes verkoopen ?
Dat komt wel meer voor.
Zelfs verkoopt men in zulke organen wel eens knob 

len voor citroenen.
En wat is er ook op fatsoenlijke advertenties te<- 

gen ?
Als ?t maar niet al te bont wordt!
En, eere, wie eere toekomt, daar passen de ge- 

noemde kerkelijke bladen wel voor op.
Men neemt geen advertenties op van sehouwburg 

of bioscoop, van kroeg of bonded, van, . . .Protestant- 
sche Gereformeerde menschen over eene lezing van 
Dr, Schilder!

Protestantsche Gereformeerde broeder (op ’t bur
eau van De Wackier en The Banner, tot den directeur) : 
“Zou u dit wel een plaatsje in uw veel gelezen blad 
widen geven mijnheer?”

De directeur: “ Wat is de inhoud?”
Pr. Ger. b r.: “ Het is een advertentie, mijnheer, 

een lezing, die Dr. Schilder hoopt te houden over

“ De Pluriformiteit der Kerk” in de Eerste Protestant- 
sche Gereformeerde Kerk te Grand Rapids op 25 Jan. 
1939. We zagen het gaarne geplaatst. We bedoden 
er natuurlijk voor te betalen. En we waren van mee- 
ning, dat ook de Christelijke Gereformeerde menschen 
wel belang zouden hebben in eene lezing van Dr. Schil
der.

De directeur: “ Hm! Jk Zal zien, wat ik er mee 
doen kan!”

Prot. Ger. br.: “ Ik hoop, dat u de advertentie zult 
plaatsen! Dag mi j riheer!'?

Een week later, o p ’t zelfde bureau.
Prot. Ger. br.: “ Ik heb onze advertentie1 niet in 

De Wachter en The Banner geziem, mijnheer!” 
Directeur: “ Keen, ik kan haar niet plaatsen” .
Prot. Ger. br.: “ Mag ik ook vragen waarom niet?” 
Directeur: “ Ja, ziet u, ik heb hier ook niet alles 

te zeggen. En ge hebt wel gelezen in The Banner, dat 
de redacteur van dat blad het erg tegen heeft op de 
komst van Dr. Schilder en zijn optreden alhier” .

Prot. Ger. br.: “ T Spijt me wel, mijnheer!
Good-bye!”

Ik zou over de tweede uitlating van den redakteur 
van The Banner, de komst van Dr. Schilder betreffend 
niet meer geschreven hebben, had het bo vein: medege- 
deeld geval mij er niet aan herinnerd.

Ds. Kuiper handhaaft in dit tweede artikel zijne 
houding tegemover Dr. Schilder’s komst alhier.

En zijn allergrootste bezwaar schijnt ŵ el te zijn, 
dat de professor ook zal optreden in een gebouw der 
Protestantsche Gereformeerde Kerken!

Nota bene!
Een gereformeerd mensoh, een professor nog wel, 

schaamt zich niet, om zijn stem te doen hooren in 
zul'k een gebouw! ^

O temporal O mores!
Hoe is het goud verdonkerd!
Was het nu nog in een gebouw van een moderne 

kerk, of van een baptisten gemeente, of van welk soort 
kerk ook. Dat zou nog gaan. Daar treden leiders van 
Christelijke Gereformeerde Kerken ook wel op. Zelfs 
gebeurt het wel, dat ze er op Zondag preeken!

En ze openen wel allerlei ccnventies, hoe wereldsch 
ook, met gebed!

Maar in een Protestantsche Gereformeerde Kerk!



T H E  S T A N D A R D  B E A R E R 197

Waar gaan we toch heen?
Dat loopt wel de spuigaten uit!
En het is wel te hopen, dat Dr. Schilder zich zal 

onderwerpen aan een ontsmettingsproces na elke le
zing, die hij in ons kerkgebouw zal houden!

Ik sprak onlangs van lafaardige, kleinzielige, eng- 
hartige taktiek.

En o-p gevaar af, dat ik de oorzaak zal worden, dat 
Ds. H. Veldkamp, redacteur van het Friesche Kerk- 
blad, nog eens een aebterbuurten-geurt j e in den neus 
krijgt, herhaal ik, en thans met nadruk, die woord en.

Overigens had Ds. Kuiper beter gedaan zijne ver- 
gelijking van ons met de Geelkerken-groep in Neder
land in idle pen te houden.

Hij weet wel, dat wij daar in het geheel niet op 
gel ij ken,

Hij is ook in zijn hart wel overtuigd, dat wij wel
goed gereformeerd zijn.

Hij stelt veel te veel onbeperkt vertrouwen in syno- 
dale uitspraken om dit te ontkennen. En de synode
van 1924 sprak immers ook uit, dat wij goed funda- 
menteel gereformeerd zijn?

En bovendien zal Ds. Kuiper toch ook wel bemerkt 
hebben, dat men in de laatste jaren, eenvoudig door 
onze literatuur te lezen, ook in Nederland begint te 
twijfelen, of wij wel zoo kettersoh zijn, als men ons 
heeft willen voorstellen?

Er komt nog een andere tijd, broeder!
Kent ge niet het rijmpje: “Al loopt de leugen nog 

zoo sued, de waarheid achterhaalt haar wel” ?
We zullen maar blijven getuigen.
En wachten op Godis tijd.

H. H.

ATTENTIE!

Prof. Dr. K. Schilder spreekt D. V. Woensdagavond 
Feb. 8, 1939 in de Eerste Protestantsche Gemeente, 
corner Fuller and Franklin, over “ De Algemeene Ge
nade” . Hoort dozen beroemden Dogmaticus over dit 
belangrijk onderwerp.

Narnens de Publ. Comm, van
The Standard Bearer.

Dat Gods Goedheid Particulier Is
X. De tijdelijke dingen in ?t iicht der eeuwigheid.

We hebben op overtuigende wijze ahngetoond, zoo 
overtuigend, dat ook Ds. Zwier er geen vinger achter 
kan krijgen, dat de Schrift doorloopend leert, dat Gods 
goedheid in tijd en eeuwigheid particulier is. Niet 
slechts met het oog op de eeuwige zaligheid (zooals 
Zwier het wil, als hij onderscheidt tusschen “zalig- 
makende” en “niet-zaligmakende goedheid Gods), maar 
ook in den tijd en met betrekking tot de tijdelijke din- 
gen is Gods goedheid alleen over de rechtvaarddgen. 
In tijd en eeuwigheid zijn de goddeloozen, ook waar 
ze de tijdelijke dingen met de rechtvaardigen gemeen 
hebben, voorwerp van Gods grooten toorn en verbol- 
genhedd.

Tenzij Ds. Zwier nu eens ingaat op de Schriftuur- 
plaatsen, die we aanhaalden en duidelijk aantoont, dat 
wij ze verkeerd verklaarden of verstonden, dat ze zeer 
wel in overeenstemming zijn te brengen met zijn voor- 
stelljing van eene algemeene goedertierenheid Gods, 
nemen we aan, dat ook hij toestemt, dat dit de door- 
loopende leer der Schrift is.

Doch thans komen we tot de vraag: maar hoe 
moeten we dan de tijdelijke dingen, die immers ook de 
goddeloozen van God ontvangen, beschouwen ?

Er bestaat immers geen kwestie over het feit, dat 
in deze wereld goddeloozen en rechtvaardigen alle din
gen des tij deli j ken levens gemeen hebben. Na den val 
gingen Adam en Eva niet aanstonds naar de hel. Ook 
word de wereld geen chaos. Ook beerden onze eerste 
voorouders niet aanstonds na den val tot het stof we- 
der. Ook de goddeloozen worden geboren. Ook zij 
leven hier op aarde, als ze sterk zijn zeventig, als ze 
zeer sterk zijn tachtig jaren. Ook zij ontvangen hun 
kraehten en gaven en middelen. Ook over hen gaat 
de zon op en over hen regent God. Ook zij hebben 
huizen om in te wonen, kleederen om aan te trekken, 
voedsel en deksel. Ook zij leven temidden van aller- 
lei betrekkingen van familie en vrienden. Ze ontwik- 
kelen zich. En dat wel in en met de aardsche schep- 
ping. En dit alles is van God, Die hun zelfs in het 
algemeen meer van het aardsche goed schenkt dan 
den rechtvaardigen. En nu is het de vraag: als Gods 
goedheid altijd particulier is, hoe moeten we dan ver- 
klaren, dat ook de goddeloozen dit alles ontvangen; 
dat God ook hunne harten vervult met spijs en vroo- 
lijkheid?

Gewoonlijk trekt men uit dit feit de conclusie, dat 
God in dit tijdelijke leven ook den goddeloozen genadig 
of goedertieren is. Deze dingen zijn immers goede 
dingen, zoo redeneert men. Dat kan toch niemand ont
kennen. En als God den goddeloozen goede dingen 
schenkt, dan is dit toch een bewijs van Zijne genade 
over hen? Of wilt ge dan liever niet van genade 
spreken, wilt ge dien term liever behouden voor de
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“zaligmakende genade” alleen, welnu, spreekt dan van
de “algemeene goedheid” Gods. Ook de aardsche din- 
igen zijn zegmmgen Gods* En waar God die dingen 
ook aan de goddeloozen schenkt, daar zegent Hij hen 
dus. En de zegen Gods is een bewijs van Zijne goed
heid of gunst. God zegent immers niet in Zijn toorn 
en verbolgenheid? Men kan de “algemeene genade” 
immers voor oogen ziem Het is daarom dan ook al 
te dwaas om haar te ontkennen 1 Regen en zonneschijn 
etc., dat is algemeene genade 1

Zoo redeneeren de meeste menschen, alle menschen 
die aan de oppervlakbe blijven staan. En eerst als men 
zich en anderen langs den weg dozer redeneering van 
de “algemeene genade” heeft overtuigd, keerf men zich 
tot de Schrift om ook in haar steun te vinden voor zijn 
voorstelling.

En Ds. Zwier laat de menschen gaarne aan de 
oppervlakte staan, wel wetende, volgens zijn eigen be- 
kentenis, dat als. ge wat dieper ziet, er van uwe voor
stelling aangaande die algemeene goedheid of genade 
Gods niets overblijft.

Tot deze laatste bekentenis kwam Ds. Zwier, nadat 
hij Dr. Greydanus’ vragen over deze kwestie had ge
lezen. = - ~ v ; -4

Doch wij staan, in het licht van hetgeen we over’ 
de doorloopende leer der Schrift schreven, ook voor 
deze vraag.

Bovendien vindt men toch ook enkele tefcsten, die 
voor de voorstelling van eene algemeene goedheid Gods 
sehijnen te pleiten. Ds. Zwier heeft zelfs wel drie 
gevonden, een “ drievoudig sneer” , dat niet haast wordt 
verbroken. En we zullen dus in elk geval een poging 
moeten wagen, om ook deze teksten in het licht van de 
doorloopende leer der Heilige Schrift te verklaren.

Zoo en niet anders mogen we handelen.
De doorloopende leer der Schrift moot blijven ge- 

handhaafd. Zijn er enkele teksten, die daartegen schij- 
nen te strijden, dan trachten we deze in het licht van 
de doorloopende leer der Schrift te verklaren.

Dat is altijd de Gereformeerde methode geweest.
D'sc Zwier wil hier niets van weten, zooals we reeds 

eerder aantoonden. Hij meent, dat we dan met onze 
“ ongelukkige mensehelijke logiea” teveel werken. Hij 
wil beide gelooven, dat Gods goedheid in betrekking 
tot de tijdelijke dingen algemeen en toch particulier 
is. Wat Ps. 73 en Ps. 92 ons leeren gelooft h ij; maar 
ook gelooft hij, dat Matt. 5:45 en Hand. 14:16, 17 
precies het tegenovergestelde leeren. En zonder ook 
maar een poging te doen, om deze plaatsen in over- 
eenstemming met elkander te verklaren, wil hij beide 
handhaven.

Van die ongereformeerde methode moeten wij niets
hebben.

Daarom hebben we eerst gevraagd naar de1 door- 
loopende leer der Schrift.

En daarom staan we thans voor de vraag, hoe in
het licht van die doorloopende leer der Schrift de

enkele teksten door Ds. Zwier aangevoerd zijn te ver- 
tolaren.

Wat nu het eerste betreft, n.l. het trekken van de 
condusie, uit het feit van de gemeenheid der tijdelijke 
dingen, dat Gods goedheid ook gemeen is, hiermee zij 
men voorziehtig. In de eerste plaats toch zijn die 
dingen dezes tegenwoordigen levens, ook al beschouwt 
ge ze geheel op zichzelf, afgedaeht van de eeuwigheid, 
lang niet zoo goed, als ze bij oppervlakkige beoordee- 
ling wel mogen sehijnen. Ze zijn niet ongemengd. Ze 
liggen alle binnen den kring van den tij deli j ken dood. 
Ook al vergeet ge een oogenblik, dat met den tijd niet 
alles uit is, dat ieder mensch gefocren wordt met een 
eeuwige bestemming en dat de tijdelijke dingen ook 
middel zijn, om ieder mensch naar zijn eeuwige be
stemming te voeren; al wilt ge in dezen zin ook met 
Ds. Zwier aan de oppervlakte blijven staan en voor 
de diepere werkelijkheid uwe oogen sluiten, dan sta-at 
ge nochtans voor het niet te ontkennen feit, dat we ook 
midden in den tijdelijken dood liggen,. Dit leven is in 
geen geval iets anders dan een gestadige dood. De 
dood werkt en woelt in onze leden van ons geboorteuur 
aan. Wij sterven elken dag. En alles is: verderfelijk. 
Allest doodt ons. We eten en drinken en ademen ver- 
derf. De ischaduw des doods ligt verspreid over heel 
ons tijdelijk bestaan. De vreeze des doods achtervolgt 
ons heel ons leven. Maakt ge voor een oogenblik geen 
ondersehedd fusschen rechtvaardigen en goiddeloozen 
en seheidt ge van dit tijdelijke leven de eeuwigheid in 
uwe gedachten af, dan houdt ge in geen geval iets 
anders over dan menschen, die gelijk zijn aan de bees- 
ten, die vergaian. Dan houdt ge geen andere mogei- 
lijkheid over dan het “ ijdelheid der ijdelheden, het is 
al ijdelheid” van den Prediker. Het Pessimisme zal 
dan wel gelijk moeten hebben voor ieder, die niet in 
al te ijdede oppervlakkigheid door dit leven dartelt, 
dat het, met het oog op het lijden en sterven, niet der 
moeite waard is om geboren te worden. Beschouwt 
ge de tijdelijke dingen in dit licht, dan liggen ze alle 
binnen den kring des doods, dan voeren ze ons alle 
naar den dood. God doet ons geboren worden om ons 
te dooden. En dan is er in het geheel geen genade. 
“ Door Uwen toorn vergaat ons kwijnend leven” . zoo 
mogen wd dan klagen. Gods verbolgenheid drukt met- 
terdaad zwaar op heel ons tijdelijk bestaan.

Wilt ge echter de dingen niet zoo donker -bezien, 
zijt ge wat luchthartiger aangelegdi, dan sluit ge ook 
uw oog voor deze verbolgenheid Gods, die op heel ons 
tijdelijk leven drukt. Ge tracht dan enkele dingen aan 
die verbolgenheid Gods te onttrekken. Ge maakt dan 
onderscheid tussehen “ goede” en “kwade” dingen. De 
Prediker wordt u dan ook al te zwartgallig. Heit is 
waarlijk niet alles ijdelheid binnen den kringloop van 
het tijdelijke. Er is nog veel goeds. Het leven, de 
wereld valt mee. En die “goede” dingen zijn dan toch 
blijken van Goddelijke gratie. Ge denkt nog altijd 
niet aan de eeuwigheid. Uw gezic'htseinder is nog al-
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tijd beperkt door den tijdebjken dood, Maar terwijl 
Hod u doodt, geeft Hij u tcch nog veel om te genieten! 
En dat is Zijne goedheid, goedertierenheid, genade of 
wat ook. Er is m dit leven gemeene gratie, die blijkt 
mt de “goede” dingen, die rechtvaardigen en godde
loozen gemeen hebben. Maar dan komt ge toch voor 
een ander probleem te staan, Hoe ge de dingen 
ook wendt of keert, feit blijft, dat ons tijdelijk 
bestaan in den dood ligt. Hoevele goede dingen 
ge ook moogt zien, er zijn ontzettend veel kwade 
ningen. Er is veel lijden en smart, veel rouwen leed, 
veel ellende van allerlei aard in dit tijdelijke bestaan. 
Ook de alleroppervlakkigste kan zijn oogen voor deze 
donkere zijde van ons bestaan niet sluiten. Maar die 
ellende en dat lijden zijn ock gemeen! Ook de recht- 
vaiardige deelt in het lijden dezes tegenwoordigen tijds. 
Wilt ge nu uwe “goede” dingen als blijken van ge
meene genade zien, dan ontkomt ge nimmer aan de 
conelusie dat er ook een gemeene verbolgenheid, toorn, 
gramscbap, vloek Gods is in dit tijdelijk bestaan. Par- 
ticuliere genade, genade alleen voor de rechtvaardigen, 
is er dan in dit aardsche bestaan niet. Genade en 
toorn, zegen en vloek, goedertierenheid en verbolgen
heid zijn tijdelijk gemeen. Er is geen onderscheid tus- 
schen den rechtvaardige en den goddelooze.

Ge meet dus niet alleen met Ds. Zwier aan de opper
vlakte der tijdelijke dingen blijven staan en niet deze 
in verband met de eeuwigheid en Gods onveranderlijk 
raadsbesluit beschouwen, maar ge meet ook over het
geen ge aan die oppervlakte ziet niet een oogenblik 
nadenken, om de gemeene-gratie-tbeorie te kunnen blij- 
ven handhaven. Want ook dan raakt ge vast.

Maar die teksten dan, waarop Ds. Zwier zich be- 
roept, zoo vraagt ge?

Feit is dan toch, dat ook de Schrift ons leert, dat 
God regent over rechtvaardigen en goddeloozen, etc.

Laat ons eerst eens aan de Schrift vragen, of we 
werkelijk de “goede” dingen van dit tijdelijke leven 
mogen beschouwen als een bewijs van Gods goedheid 
over de goddeloozen.

Het is in dit verband, dat we wijzen, zooals we ook 
in het verleden meermalen deden, op uitspraken als 
in Ps. 73 en Ps. 92. Ds. Zwier stelt het in zijn artike- 
lenreeks (De Algemeene Goedheid Gods, XVI) voor, 
alsof deze beide Schriftuurplaatsen ongeveer de eendge 
zijn, waarop wij ons beroepen, waarmee wij “komen 
aandragen” , zooals hij het gaarne mag zeggen, Dit is 
slechts een van meerdere be wijzen, dat hij slechts zeer 
oppervlakkige kennis heeft genomen van hetgeen wij 
in het verleden over deze zaak hebben geschreven. Het 
is vooral met het oog hierop, dat wij nog eens de moeite 
namen, om in den breede te wijzen op de doorloopende 
leer der Hejilige Schrift, eer we dngingen op de twee 
bovengenoemde psalmen. En we verblijden ons te mo
gen opmerken uit enkele van Ds. Zwier’s jongste arti- 
kelen, waar door we ons overigens niet van de wijs

zullen laten brengen, dat hij onze artikelen volgt. Hij 
weet thans reeds beter.

Dat we reeds eerder op genoemde psalmen wezen 
en dit thans nogmaals doen, is niet omdat dit de eenige 
plaatsen zijn, die leeren, dat Gods goedheid, genade, 
gunst, goedertierenheid particulier is, maar omdat ze 
ons duidelijk leeren, hoe we Gods gezindheid of hou- 
ding tegenover de goddeloozen moeten verstaan in het 
licht van het feit, dat ook zij de aardsche dingen out- 
viangen van God, ja, dat ze zelf dikwijls in voorspoed 
zich verblijden.

In deze beide psalmen worden de tijdelijke dingen 
belicht vanuit Gods heiligdom, vanuit Gods eeuwigen 
raad, Zijne eeuwige gedachten, en bezien in het licht 
van de eeuwige bestemming der goddeloozen.

Dit zal voor ieder duiidelijk zijn.
Ds. Zwier wil ons liefst aan de oppervlakte laten 

staan,.
Hij beweert zelfs, dat de Schrift ons daarin voor- 

gaat!
Doch deze beide psalmen getuigen ten sterkate te

gen die bewering van Ds. Zwier, nemen ons mede naar 
de diepte, en leeren ons zelfs, dat we1 met de tijdelijke 
dingen nimmer vrede kunnen hebben, tenzij we ze be
schouwen in het licht der eeuwigheid.

In Ps. 73 valt het licht der inspiratie allereerst 
op Asafs ervaring, toen hij uit Moot tijdelijk oogpunt 
Gods albestuur over de aardsche dingen bezag. Hij 
had geen vrede met de dingen. Zijn voeten waren 
bijkans uitgegleden. Hij stond voor een probleem. Hij 
dacht na over God. Want het ging den dichter in den 
diepen grond der zaak niet om aardsche dingen, maar 
om die eere zij ns Gods. Als hij de tijdeflijke dingen be™ 
sehouwde, dan scheen het hem toe, dat God goeder- 
tieren was jegens de goddeloozen. Hij zag op hun 
vrede. Ze hadden voorspoed. Hun oogen puilden uit 
van vet. Ze gingen de inbeeldingen des harten te 
boven. Ze kenden geen handen tot den dood toe. En 
diaartegenover stond, dat zijne bestraffing elken morgen 
weer op hem wachte. Tevergeefs had hij zijn hart ge~ 
zuiverd en zijne handen in onschuld gewasschen. En 
hij kon dit niet hebben. Heel anders dan de houding 
van Ds. Zwier en de drijvers der gemeene gratie ten 
onzent, die ons uit hunne kerken bannen, omdat we 
niet kunnen leeren, dat God de goddeloozen lief- 
heeft en hun gcedertieren en genadig is, was Asafs 
houding. Dat God den goddeloozen gunstig ge- 
zind zou zijn, verstond hij niet, wilde hij niet, was hem 
een aanstoot. Van daar, dat hij bijna de vraag op de 
lippen nam: Is er wel wetenschap bij den Allerhoogste ? 
Hoe zoude het God weiten ? Vandaar ook, dat, of- 
schoon hij niet tot deze uitspraak kwam, het nochtans 
zwaar voor hem was om dit te verstaan.

Totdat hij in Gods heiligdommen inging!
God deed hem in Zijne heilgeheimen ingaan, deed 

hem in de diepte indalen, deed hem de dingen zien, 
zooals ze in de werkeMjkheid bij God zijn.
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En wat toen?
Leerde hij toen de gemeene gratie verstaan en aan- 

vaarden?
Neen, hij verstond geheel iets anders. Hij zag, dat 

hij zich vergist had, toen hij meende uit de tijdelijke 
voorspoed der goddeloozen die contclusie te mogen trek- 
ken, dat God hun gunstig gezind was, en dat hij ge- 
zondigd had, toen hij daar over in zijn nieren geprik- 
keld was. Hij zag, dat God altijd toornde op de god
deloozen, dat Zijn vloek altijd in hun huis is. Hij zag, 
dat God hen ook in toorn en gramschap behandelt, als 
Hij hun de tijdelijke dingen doet tcekomen, en dat Hij 
naar Zijne eeuwige bedoeling hen in en door die tijde
lijke dingen, die aardsche welvaart en vrede, naar het 
eeuwig verderf vcert. ( God zet hen op gladde plaat
sen, en daarop worden ze als in een oogenblik tot ver- 
woesting.

Nu beweert Ds. Zwier, dat hij dit ook gelooft.
Maar ik beweer, dat hij dit niet gelooven kan, noch 

geiooven wil. En dat wel om de eenvoudige reden, dat 
hij hetgeen in Ps. 73 geleerd wordt in heel zijn artike- 
lenreeks tegenspreekt.

Psalm 73 leert zoo duidelijk, dat ook Ds. Zwier 
zelfs geen poging waagt, noeh ook ooit zal wagen, dat 
er geen algemeene goedheid Gods is, en dat er zulk een 
algemeene goedheid Gods ook niet tot openbaring komt 
in de tijdelijke voorspoed der goddeloozen.

Doch Ds. Zwier leert, dat er wel een tijdelijke alge
meene goedheid Gods is.

Het eene spreekt het andere lijnrecht tegen. De 
twee voorstellingen sluiten elkander volkomen uit. Wie 
het eene zegt, zegt daarmee, dat het andere niet waar 
is.

Daarom sprak ik in het begin van deze artikelen- 
reeks van twee Zwieren.

Hij zelf weet zijn twee voorstellingen niet te rij- 
men, naar zijn eigen getuigenis. Ik ook niet.

Maar het is mij onmogelijk, om aan te nemen, dat 
twee elkander zoo volkomen uitsluitende voorstellingen 
tegelijkertijd in een menschelijk verstand kunnen hui- 
zen.

Een poging om zijne eene voorstelling in het licht 
van de doorloopende leer der Schrift te herziem, wei- 
gert Ds. Zwier zelfs te doen.

Daarom seheid ik in deze artikelen Ds. Zwier, wat 
zijn voorstelling betreft, in tweeen.

Tegen den eenen Zwier heb ik geen bezwaar. Hij 
gelooft, dat Gods genade particulier is, en dat God ook 
de dingen van dit tijdelijke leven in Zijne verbolgen
heid aan de goddeloozen doet toekomen. Hij laat zich 
door Psalm 73 naar de diepte van Gods heiligdommen 
voeren.

Maar ik bekamp den anderen Zwier. Deze gelooft, 
dat Gods goedheid' algemeen is, dat deze algemeene 
goedheid Gods1 blijkt uit de dingen, die God aan de god
deloozen in dit leven schenkt, blijft opzettelijk aan de

oppervlakte staan en moet van hetgeen in Ps. 73 ge
leerd wordt niets hebben,

Als ik dezen Zwier verkeerd voorstel, mag hij het 
zeggen en bewijzen.

Met Psalm 92 staat het niet anders.
We lezen in dit lied op den sabbatdag: “ Het is goed, 

dat men den Heere love, en Uwen naam psalmzinge, 
0 Allerhoogste! Dat men in den morgenstond Uwe 
goedertierenheid verkondige, en Uwe getrouwigheid in 
de nachten; op het tiensnardg instrument en op de luit, 
met een voorbedacht lied op de harp. Want Gij hebt 
mij verblijd, Heere, met Uwe daden; ik zal juichen 
over de werken Uwer handen. 0 Heere! hoe groot 
zijn Uwe werken! zeer diep zijn Uwe gedachten. Een 
onvernuftig man weet er niet van, en een dwaas ver- 
staat dit niet, dat de goddeloozen groeien als het kruid, 
en al de workers der ongerechtigheid bloeien, opdat 
zij tot in der eeuwigheid verdelgd worden". 2-8.

Er zijn in deze verzen onderscheidene belangrijke 
punten, waarvan we de volgende aanstippen:

1. Dat dit lied op den sabbatdag op de lippen der 
Kerk wordt gelegd, met het bepaalde doel om Gods 
goedertierenheid te loven. Onderscheidi tusseben eene 
“zaligmakende" en “niet-zaligmakende” goedertieren
heid kent ook deze psalm niet. Er wordt eenvoudig 
gesproken van de goedertierenheid Gods zondier meer. 
Zal men echter van deze goedertierenheid Gods zingen, 
dan moet dat zoo geschieden, dat Gods Naam daar door 
geloofd en gesprezen wordt. God is immers de g&- 
trouwe, vs. 3; de Heere is recht en in Hern is geen 
onrecht, vs. 16. Ook deze getrouwheid en dit recht be- 
hooren tot des Heeren naam, en zal Zijn Naam en Zijne 
goedertierenheid bezongen worden, dan mag men de 
rechtvaardigheid Gods niet uitsebakelen. Men zinge 
er dan ook maar niet op los, maar het zij een voor
bedacht lied-,, dat ge op de lippen neemt. Men moet 
ook Gereformeerd blijven in zijn gezang.

2. Dat de diohter die goedertierenheid en getrouw
heid Gods, die gnootheid en heerlijkheid Zi j ns naarns, 
uit Zijne werken heeft leeren kennen. Dat de Heere 
goedertierenheid bewijst, en aan wie Hij deze bewijst, 
komt uit in de werken Gods. Maar zal men die werken 
Gods recht kennen en verstaan, dan moet men alweer 
niet aan de oppervlakte blijven staan, maar afdalen 
naar de diepte. Want des Heeren werken zijn zeer 
groot. Zijne gedachten zijn zeer diep. Zult ge u dus 
verblijden met de® Heeren daden en juichen, over de 
werken Zijner handen, dan zult ge u de moeite moeten 
getroosten, om ze zeer ernstig te bepeinzen in het licht 
der openbaring.

3. Dat die diepe gedachten Gods en Zijne groote 
werken juist hierin vooral uitkomen, dat Hij goddeloo-
z-en doet groeien als het kruid en al de werkers der on
gerechtigheid doet bloeien, met het bepaalde doel, om ze 
tot in der eeuwigheid te verdelgen. Ge ziet, h-et gaat 
ook hier weer over de tijdelijke dingen, die de godde
loozen ontvangen. Ze ontvangen er veel van. Ze groed-
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en als het kruid. Ze bloeien. Ze hebben voorspoed 
en welwaart. En ge ziet ook, dat deze dingen hier 
weer worden geplaatst in het licht der eeuwigheid. 
Aan den eenen kant worden ons Gods eeuwige, diepe 
gedachten geopenbaard en van den anderen kant de 
eeuwige bestemming der goddeloozen. En ge ziet, einde- 
lijk, dat ook hier duidelijk geleerd wordt, dat Gods 
goedheid niet algemeen is, dat Zijne goedertierenheid 
niet over de goddeloozen is. Ze is niet algemeen.

4. Dat eerst, als ge dit goed verstaat, ge metter- 
daad kunt zingen van Gods goedertierenheid. Verstaat 
ge dit niet, dan moogt ge in uwe nieren geprikkeld zijn, 
gelijk Asaf, zoodat ge in ’t geheel niet zingen kunt; 
of ge moogt heel ongereformeerd zingen van eene alge 
meene goedertierenheid, waardoor Gods trouw en Gods 
recht wordt ontkend, maar ge kunt des Heeren goeder
tierenheid niet zingen, want die is nimmer algemeen. 
Ge kunt des Heeren naam in geen geval loven.

5. Dat het alleen de dwaas en de onvernuftige man, 
dat wil zeggen, de man, die niet verder ziet dan zijn 
neus lang is, die aan de oppervlakte blijft staan, is, 
die van deze! dingen niets verstaat en er niets van ziet. 
Hij bazelt van eene algemeene goedheid of goeder
tierenheid Gods, omdat hij niet Gods diepe gedachten 
kent. Juist omdat hij niet ziet, dat God den goddeloo
zen de voorspoed en weelde van dit tijdelijke leven 
laat toekomen in Zijne groote verbolgenheid, om hen 
tot in der eeuwigheid te verdelgen, meent hij, dat de 
heele wereld vol presentjes is, die God den goddeloozen 
in Zijne goedertierenheid schenkt om zich er mee te 
verkneuteren

Dat alleen de dwaas en onvernuftige man de alge
meene genade kan handhaven, omdat hij aan de opper
vlakte blijft staan te kijken op de dingen, stemt Ds. 
Zwier zelf toe.

En daarin mogen we ons verblijden.
Ik zie nog hoop.

H. H.

De Voor zich tige Bouwer
De Bergrede van Jezus is de Wet Gods.
Ze is dat echter uit een bepaald oogpunt.
Ze is de Wet des Heeren, zooals ze door Christus 

Jezus vervuld is en nu woont in de harten van Gods 
volk. Daarom begon de: Heere die Bergrede met een 
beschrijving van de kinderen des Koninkrijks uit sub
ject! ef oogpunt. Als de Wet Gods onder werpelijk in 
het hart geschreven staat zien we bij haar Goddelijk 
schijnsel onze armoede en treuren dan; die Wet maakt 
ons zachtmoedig en doet ons hongeren en dorsten naar 
de gerechtigheid derzelve. Die Wet maakt ons barm-

hartig en reinigt ons in het binnenste. Die Wet heb
ben we zoo lief, dat we gaan ijveren den ganschen lie- 
ven dag om Gode welbehagelijk te zijn en onze naam
is dan vredewerker.

De tcepassing van die Bergrede is eigenaardig.
Ze toont ons drie contrasten.
Telkens beschrijft de Heere hetzelfde paar men

schen : de eene mensch die wars is van des Heeren 
Woord en Wet en de andere die die Wet bemint. De 
eerste wandelt op den breeden weg, is gelijk aan een 
kwade boom die kwade vruchten voortbrengt, en is een 
dwaas die zijn huis op zandgrond bouwt. De andere 
daarentegen is de man die wandelt op het smalle pad 
naar Boven, is een goede boom gelijk die goede vruch
ten voortbrengt, want in het onderhouden van Gods 
geboden is groote loon; en is gelijk aan een mensch 
die zijn huis bouwt op de Rots der eeuwen.

Over dien laatsten mensch wilde ik wat schrijven.
En dan zien we hem geteekend op den achtergrond 

van dien dwaas die zijn huis op den zandgrond bouwde?.
Die dwaas is dezelfde als het soort menschen dat 

Jezus beschrijft in vers 15 van Matt. 7. Daar staat: 
Maar wacht u van de valsche profeten!

Ten overstaan van die dwazen eii valsche profeten 
moeten de kinderen Gods op den nauwen weg wandelen, 
goede vruchten voortbrengen en hun huis bouwen op 
de steenrots die van geen wankelen weet.

Wat maakt een dwaas dwaas ?
De algemeene gedachte is dat een dwaas een mensch 

is die onverstandige, gekke dingen doet en onverstan- 
dige, gekke woorden zegt. Dat oordeelt ook de wereld.

De Heilige Schrift gaat dieper in haar beschrijving 
van den dwaas en de dwaasheid.

En indien we begeerig zijn om nu eens goed uit te 
vinden wat het beteekent om dwaas te zijn, dan moeten 
we naar de Spreuken van Salamo. Daar wordt de 
dwaas1 ten voeten uit geteekend.

Hebt ge dan het Spreuken-boek aandachtig gelezen, 
biddend onderzoeht, dan komt ge tot de conclusie dat 
elk Adamskind dwaas genoemd mag.

En vooral hier komt het in uit, dat elk mensch 
van nature een dwaas is, in dat we alien geneigdi zijn 
om te zeggen in ons hart: Er is geen God. Als we 
net maar doen zooals onze natuurlijke aandriften ons 
dicteeren, doen, spreken, handelen en denken we als- 
of er geen God in den hemel zit. Elke zonde, Mein of 
groot, Is het getuigen: Er is geen God. Daarom is 
elke zonde ook dwaasheid.

Daarom loopt de lijn zoo, dat een dwaas ssde schuld 
verbloemt" (14:9. Vrage: Hebt ge daar geen kennis 
van? Wie ge ook zijt? De beste onder de besten? De 
heiligste onder de heiligen Gods? Wie Is er onder 
TT die dit leest, die nooit bij zijn of haar schuld sti- 
stond, haar van alle zijden bekeek en dan allerlei ver- 
ontschuldigingen zocht en vond? Om dan voorts de 
handT>a1men over elkaar te strijken en voort te strom- 
pelen? Ziezoo, dat is weer achter den rug! ?t Was
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niet zoo -heel erg” als ik eerst wel dacht. De stem van 
mijn geweten was ietwat te stroef. Ik was wat te 
nauw in mijn ingewanden. 0 de dwazen die we zijn!

Nu weet ik weJ, dat een kind Gods daar niet bij 
blijft. Dat als de Heere met Zijn onwederstandelijke 
genade hem opzoekt, hij ijlings zich neerwerpt in het 
stof om al het kwade te belt j den, zoodat hij eindelijk 
kermt: ’k Bedekte geen kwaad dat in mij werd ge- 
vonden! Doch ik schreef dit maar om aan te toonen, 
dat waar zelfs Christen te tobben heeft met zijn in- 
wonende dwaasheid, zeker de goddelooze, ieder godde
looze een dwaas mag genoemd. Want die verbloemen 
altijd de schuld.

En zij verachten de wijsheid. (1 :7) En dat doen zij 
omdat “alte wijsheid voor den dwaze te hoog is’ (24:7) 
Zoodat zulk een ongelukkig mensch al meer verdwaast 
en eindelijk “ de tuciht der dwazen dwaasheid wordt” 
(16:22). Brengt ge dan Gods wijsheid bij hem en 
schildert hem die voor oogen, dan haat hij haar. En 
dat is verschrikkelijk dwaas. Want de Wijsheid zelf 
zegt: “ Allen die Mij haten hebben den dood lief” 
(8:36).

En nu is het angstigste van dit alles, dat die men
schen moeten bouwen. En dat is het leven. Ze zijn 
er op aangelegd om te bouwen. Een ieder mensch 
wil woonen.

Doch de dwaasheid karakteriseert al zijn bouwen. 
Terwijl hij bouwt rcept hij en zingt hij uit den treiire: 
Mijn huis zal eeuwig staan. De arme dwaas.

Dat het er zoo bij staat is duidelijk uit de woor
den van Jezus die zulk een dwaas in zijn dwaas leven 
schetst. De mensch die Jezus zich voorstelt is een van 
de grootste dwazen. Het is een verworpene die in aan- 
raking komt met het Evangelie. Het is een man die: 
“ deze Mijne woorden hoort, en ze niet doet” “ Deze 
woorden” van Jezus zijn eigenlijk niet anders dan de 
Wet die Jezus vervulde en dan voorts leerde. Ge moogt 
het ook wel de heiligmaking noemen.

En o, die woorden zijn zoo lieflijk. De Heere leerde 
niet, dat de mensch door de werken der Wet zalig moest 
worden, doch dat de. mensch, nadat hij door Jezus ge- 
zaldgd, gered,' verlost is, voorts moet leven als een kind 
Gods in alle “wijsheid en voorzichtigheid” . En dat 
is heerlijk. De wet is immers het gouden woord der 
liefde. Hebt God' lief boven allies en Uw naasts als 
Uzelven. Dat te doen is heerlijk.

Doch de dwaas is dwaas omdat hij die woorden 
van Jezus niet wil doen. Hij wil zichzelf leven. En 
dan gaat men dood.

De wijze is echter anders. Hij gaat ook zijn huis 
bouwen, dat is, leven.

Hij gaat aan 5t graven. De gelijkenis werd gesnro- 
ken tot menschen die woonden in een bergachtig land. 
De huizen stonden op de glooiingen van die bergen. 
Ensoms kwamen de wolkbreuken en de stormen en de 
watendpeden. Dat wist men bij ervaring. En daarom

was het van het uiterste gewicht dat men zijn huis 
stevig funderde op den retsgrond.

De beteekenis is zeer helder. Deze voorzichtige, 
wijze mensch wil niet leven tenzij zijn leven gefun- 
deerd is op Christus Jezus. Daarom aan ’t graven.

En dat is wijs. Wijsheid is die deugd des Drie- 
eenigen Gods waardoor Hij die allerhoogste verheerlij- 
king Zij ns Naams langs de meest geschikte en vol- 
maakte wegen en de beste door Hem bepaalde middelen 
w e t  te bereiken. En die verheerlijking Zij ns Naams, 
die Lof Gods wordt bereikt door de beste wegen en mid
delen, en dat is Jezus. Dat is de Rots der eeuwen. 
Door Jezus zal het geheele heelal eeuwig zingen van, 
Gods goedertierenheid. Daarom wordt Jezus beide de 
Weg en de Wijsheid Gods genoemd.

En dat beseft deze wijze man.
Hij graaft totdat hij zijn huis kan zetten op dat 

fundament der verheerlijking Gods. Hij is niet te- 
vreden totdat hij al de openbaring van zijn leven kan 
zien opgetrokken op Jezus Christus, zoodat dak en 
muur, raam en venster gekarakteriseerd is door Jezus.

En dat is wijs. Want dan weet die man, dat zijn 
leven ingerieht is op den lof Gods.

Want o, de stormen en watervloeden zijn aan ’t ko- 
men.

Het neemt geen groote doorzichtigheid om te zien 
wat dat beteekent. Dat is het recht en de heiligheid 
Gods die op den oordeelsdag alles zullen onderzoeken.

0, dan zal het gezien worden, dat wat een mensch 
zaait hij dat ook zal maaien, Als men eigenliefde en 
zonde zaaide zal men den toorn Gods en den eeuwigen 
dood maaien. Heeft men echter geloof in Christus 
als de levende band die ons aan God verbindt gezaaid 
dan zal men het eeuwige leven en het welgevallen Gods 
maaien. '

Straks komen de slagregen, de waterstroomen en 
de waaiende winden van God om ons huis te onderzoe
ken. De slagregen tegen het dak, de waterstroomen
tegen het fundament en de waaiende winden tegen de 
muren. En o wee als het huis niet vast gefundeerd 
is.

Gaat nu met mij naar dien vreeselijben dag. Het is 
de dag van den Heere Jezus Christus. Het is de dag 
van het oordeel Gods. Het is de dag der openbaring 
van die deugden Gods die nooit ten voile gezien werden. 
Wel werd de toorn Gods van den hemel geopenbaard 
voor eeuwen tegen alle goddeloosheid en ongereohtig- 
heid der goddelooze menschen, doch het was slechts 
een zeer fiauwe onenbaring. Straks in den dag van 
Christus zullen die deugden van heiligheid en recht 
veel he’Merder sehittereii.

Daar staat het huis van den dwaas. Hii leefde 
alsof er nooit een woikbreak zou komen. Hij leefde 
voor zichzeff, zijn bemindem zijn vaderland. voor uiter- 
liike betrachting van deugd en nobiliteit; het kan. mij 
niet scheien, neemt maar den liefste der goddelooze 
booswichten dien ge kunt vinden. ’t Zijn alien toch
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goddeloozen met al hun liefelijk glimlachen. Als ge
ze maar beschouwt zooals God ze ziet en aat geziont 
ons gaf in Zijn Woord, Ze zijn toch met een sop over™ 
goten.

Daar staat zijn huis, Het wordt gekarakteriseerd 
door den lof van zichzelf, van den mensch, van de 
aarde, de humaniteit en wat dies meer door het zwam 
der zelfzucht verkankerde.

Doch God is de Wijze, Hij wil Zichzelf, Hij mint 
Zichzelf, En Hij wil dat alles Hem zal widen, Dat is 
wijsheid in het sehepseL

En, 0 wee, Hij gaat a an ’t stormen,
En het huis is gevalien en zijn val was groot. Dat 

is de hel, de tweede dood. Als passend bij al die zoo™ 
genaamde nobiliteit en “good that sinners do77. Zeker 
ook in hun bouwen, Ds. H. J. Kuiper? Gij staat bij 
hun huisjes en zegt: Hm, het valt nog al wat mee. 
Dat raam en die wand staat wel wat scbeef; ik zou 
zoo niet bouwen. Doch het kan nog wel door den 
beugel. Aardig goed. En ge wilt in Uw dwaasheid 
hebben, dat wij gelooven zullen, dat God er ook zoo 
over denkt. Nu, God heeft het ons geopenbaard. Ook 
over hetgeen gij voor goeds in den zondaar ziet giet 
God de slagregen van zijn heiligheid en gerechtigheid 
uit; en het huisje valt en de val m zeer groot. Alle 
zooigenaamde nobiliteit roept om de hel. Het klopt.

En daar staat het huis van hem die al gravende ge- 
weend heeft. 0 God, ik kan geen grond vinden om een 
huis te bouwen tot lof van U, 0 groote God! Alles 
komt seheef en wrak te staan als ik moet bouwen op 
den zandgrond van mijn dunken en philosophie. 7k Heb 
alles verknoeid. Doch, o God, ik wil eeuwig bij U 
woonen! 7k Wil een huis bouwen dat kan strekken 
tot lof van Uwen heerlijken naam. Daarom: “ Gun 
door 7t geloof in Christus krachten; om dat te doen 
uit dankbaarheid!

En God hoorde En God deed hem graven totdat 
hij Christus vend als den eenigen grond cm op te 
bouwen. Voort werd zijn huis gekenmerkt door Jezus, 
alsook zijn spreken en denken, zijn bidden en zuchten, 
zijn Imm.

En zie nu zijn huisje. Het blijft staan. Een ander 
beeld: Al zweept de storm ons voort! Geen nood. We 
hebben 7s Vaders Zoon aan boord en 7t vedlig strand 
v o o r7t oog.

Die watervloeden, die slagregen, die winden—ze 
zijn aangevallen tegen de kerk cm haar te onderzoeken. 
Doch 7t werd alles gekenmerkt door de hechte funda- 
menten va n 7t kruis van Jezus en 7t werk van Christus.

Dan zal er van U gezegd worden in dien dag, nadat 
7t weer stille werd: En hij is niet gevalien, want zijn 
huis was gebouwd op Jezus.

7k Denk aan die arme vrouw wier beeltenis ik voor 
mij zie, met uitgestrekte armen en krampachtige vin- 
geren geklemd om de Rots der eeuwen, terwijl de gob 
ven om haar heen spatten, en hoog opgezwiept worden

door den storm die loeit. Terwijl er in den hemel ge- 
beden en gezongen wordt.

7t Is me als of ik vanuit de verten der tijden het 
orgelen Gods hoor: Ik heb U liefgehad met een eeuwige
lief de!

G. V-

De Kerk - Het Licht Der Wereld 
i i .

In ons vorlg artikel handelden we, o.a. van het licht 
Gods in de schepping. En we zagen, dat alle licht, phv~ 
sisch, psychisch, redelijk en geestelijk licht in de wereld 
is door het Goddelijk Woord, de Logos. Immers alle 
dinigen zijn door Hem geschapen. Niets is er, dat niet 
door Hem is. Hij is het Goddelijk Macht-Woord waar- 
door alle dingen onderhouden en gedragen worden, en 
geleid worden tot het einddoel, dat God Zich in Zijn 
eeuwige raad1 heeft voorgesteld.

De wereld, het heelal der geschapene dingen is een 
organisch en harmonieus: geheel. En als een organisch 
geheel is zij symbool van Gods gedachte. Nu is de 
Logos, het Woord Gods, de persoonlijke, eeuwige ge™ 
dachte van God. Hij is de Zoon, Die eeuwig door de 
Vader gegenereerd! wordt. Alzoo is1 Hij de afstraling 
(Persoonlijke, wezenlijke) van Gods heerlijkheid, en 
het UITGEDRUKTE REELD ZIJNER ZELFSTAN™ 
DIGHEID. Hij is het REELD des ONZIENLIJKEN 
GODS. Alszoodanig is Hij het gesproken Woord bin
nen bet huishoudelijk leven van de heilige DRIEVUL- 
DIGHEID. Hij heeft dus, wat zijn wezen, zijn (upo- 
stasis) betreft niets uit te staan het geschapene.

Toen God het “ begin’7 tot aanzijn riep in Zijn 
eeuwige raad was dit Woord, de Logos “ bij God77 als 
de persoonlijke, spelende wijsheid. Hij was bij God 
in den beginme Zij ns wegs.

Het is dan ook alleen in en door dit eeuwige Woord, 
dat God het sehepsel buiten Zichzelven tot aanzijn 
roept, en dat met een bestaan, dat wezenlijk onder- 
scheiden is van Zijn Eigen Wezen. Daarom is de 
schepping, de geschapene belichaming, (kristallisee- 
ring) van het eeuwig, persoon Woord. Zij is de Logos 
uitgedlrukt in geschapene symbol en.

Zoo spreekt ook Dr. H. Ravinck in zijn Gerefor
meerde Dogmatiek, Deel I, Paigina 372: “ En eindelijk 
wordt die naam Woord Gods gebezigd voor Christus 
zelven, Hij is de Logos in geheel eenigen zin, revelator 
en revelatio (openbarer en openbaring G.L.). Alle 
openbaringen Gods, alle woorden Gods, in natuur en 
gesohiedenis, in schepping en herschepping, onder Oud 
en Nieuw Testament hebben in Hem grond hun eenheid 
en middelpunt. Hij is de Zon, de bijzondere woorden
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Gods zijn Zijne stralen. Het Woord Gods in de natuur, 
onder Israel, in het Nieuwe Testament, in de Schrift 
mag geen oogenblik van Hem worden liosgemaakt en 
afgedaeht Er is alleen openharing Gods, wijl Hij de 
Logos is. (Cursiveering van mij, G.L.) Hij is het 
principium eognoscendi (beginsel der kennisse, G.L.) 
in algemeene zin van alle wetensehap, in bijzonderen 
zim als Logos Ensarkos (in het vleesch, G. L.) van alle 
kennisse Gods, van religie en theologie” .

We spraken in ons vorig artikel over het “Licht” 
dat Adam bezat in den staat der rechtheid. We stipten 
reeds aan (zie boven) dat de Logos woont in heel de 
schepping, en in elk schepsel afzonderlijk. Uit dit 
laatste voligt, dat het Woord in elk schepsel woont en 
werkt naar den aard van het bepaald schepsel. Hij is 
anders in de plant en den boom, dan in het dier. En 
weer anders in het dier dan in den mensch. Alle 
sehepsefen zijn afzonderlijke woorden Gods. De mensch 
is het rijkste en hoogste geschapen woord Gods. Hij 
is immers geformeerd uit het stof der aarde, en God 
heeft in hem geblazen den adem des levens. Hij is 
beeld Gods, creatuurlijk beeld. Hij is een persoonlijk 
wezen, een redelijk-zedeli jk schepsel. Hij is een “ woord 
Gods” dat zelf denkt, handelt, spreekt, liefiheeft, Alzoo- 
danig is de mensch de hoogste creatuurlijke afdruk van 
het‘ Goddelijk Woord, de Logos. Vandaar dat alle 
woorden Gods in de schepping hun geschapene eenheid 
hebben in den mensch. Deze kan dit “ woord” lezen, 
hooren, zien, wijl het “woord” als logische Woord in 
hem is.

In Adam trok alle licht van den Logos dus saam. 
Hij bezat het licht der “ rede” . De wet van Adam’s 
denken was de wet van de eeuwige Logos. Tussehen 
Adam’s denken, en de uitgedrukte Logos in de schep
ping bestond volmaakt rapport. Hier was geen wille- 
keur. Adam’s denken was volkomenlijk een nadenken 
van de gedachten Gods, zooals die gedachten voor zijn 
oog en oor geopenbaard zijn of waren in die schepping.

Nu komen we echter voor een andere vraag te staan. 
Hoe is het nu gesteild met het denken van den mensch ? 
Hoe is het met de wed van het denken, nu dat de zonde 
in die wereld gekomen is en het verstand heeft verduis- 
terd? Heeft de mensch nog het vermogen cm logisch 
te denken ? Of denkt de mensch nu onlogisch? Ver- 
licht de Logos nog een iegelijk mensch komende in 
de wereld? Is de wet van het denken nu nog dezelfde, 
als die waaraan Adam’s verstand zich had te onder- 
werpen?

De Schrift leert ons, dat de zonde een mensch 
geestelijk-et hisch heeft verduisterd. De mensch denkt 
nog logisch, maar met dit logisch verstand staat hij 
in den dienst der zonde. Met zijn logisch denken is 
hij slaaf der zonde. Dit licht der rede, het logisch licht, 
is geestelijke duisternis. Alleen uit formeel oogpunt 
denkt de mensch naajr dezelfde denkwetten als Adam in 
den staat der rechtheid. Geestelijk-materieel bezint 
de mensch met zijn logisch denken de zonde.

Denk hier slechts aan de bekende formule 2x2 is 4. 
Hier hebben we twee wetten. In de eerste plaats de 
wet van het getal. Hier hebben we ook de wet van 
het denken. Nu was bij Adam denk-wet en getal-wet 
precies zooals bij ons. Deze wet van het “zin-verbin- 
dend denken” , of liever het logisch zin-onderscheidend 
en zin-verbindend denken rust in de gegeven denk- 
kapitaal van den Logos.

De zonde: doet dus de mensch niet onlogisch denken. 
Ook de zondaar, die vervreemd is van God zegt 2x2 is 4. 
Zoodra iemand mefterdaad meent dat het naar lo
gische denkwet vaststaat, dat 2x2 — 5 is, dan is dat 
niet toe te schrijven aan zijn zonde (wel indirect), 
maar dan is hij krank in zijn zinnen.

Bovenstaande saamvattende ,en toepassende op het 
huidige onderwerp geeft ons hot volgende:

In de eerste plaats, dat het licht van den Logos nog 
in heel de wereld instraalt. De zonde heeft op het 
licht van den Logos in de schepping geen stopgezet. 
De hemelen vertellen nog altijd Gods eer, en het uit- 
spansel Zijner handenwerk. Van den beginne der 
schepping afaan, tot nu toe toont de dag aan den we
tenschap, en stort de nacht overvloediglijk spraak uit.

In de tweede plaats, dat “ deze sprake Gods” door 
den gevalien mensch wordt beluisterd. “ Geene spraak, 
en geene woorden zijn er, waar hunne stem niet wordt 
gehoord” . Het licht van Gods openbaring dringt in tot 
in zijn logisch denken en hart. Hij zegt met zijn lo
gisch denken, dat dit licht van den Logos, het waar- 
achtig licht is ! Hij weet met onmiskenbare zekerheid 
dat God hem toespreekt in dit licht. Hem moet hij 
erkennen als de Oorsprong en Vader aller lichten. De 
mensch kan niet schuilen achter zijn onwetendheid. 
Hij is in geen enkel opzicht te verontschuldigen!

Daarom, ten slotte, kan de mensch dit licht, dat hij 
geroepen is in den lof en dank voor Gods1 aangezicht te 
vertolken, “ in ongerechtigheid” met zijn logisch den
ken “ten onderhouden” . In dit onderbouden van dit 
licht van den Logos is hij voorwerp van den toorn 
Gods van, den hemel.

In dezen toorn ging ook Gods kerk, zooals zij in 
Adam begrepen is, historiseh onder. Ook de kerk dient 
“van nature” niets dan de zonde. Zij is alszoodanig 
niet het licht der wereld, is vervreemd van het leven 
Gods, vanwege de hardigheid en onbekeerlijkheid des 
harten.

Die Kerk hebben we in ons vorig artikel omschreven 
als zijnde “ de verkoren kern” van het menschelijk ge- 
slacht in Adam. Deze kerk, van nature in zonde en 
overtreding dood, moet leven. Eertijds duisternis, 
moeten licht zijn in den Heere.

Niet zooals Adam dat licht ontving. Maar op veel 
hooger, intiemer wijze. God zal het licht over Sion 
doen opgaan in Immanuel. Het volk dat in duisternis 
zat/ heeft een groot licht gezien, en die in het land van 
de schaduw des doods verkeerden, over hen is het licht 
opgegaan. De Zon der gerechtigheid is gekomen in
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Jezus Christus onzen Heere, en de morgen van den 
eeuwigen dag is aangebroken.

' ‘Want het Woord is vleeseh geworden, en heeft on
der ons gewoond, en wij hebben Zijne heeriijkheid 
aanschouwd, eene heeriijkheid als des eeniggeborene 
van den Vader, vol van genade en waarheid.” Joh. 
1 :14.

Dat het Woord vleeseh werd is1 het eentrale Wonder 
der Genade. Wat ds hier te verstaan door vleeseh?

Volgens de letterlijke beteekenis is vleeseh de zachte 
substantie van ons lichaam. Volgens sommigen heeft 
Christus, de Logo® dan een mensehelijk liehaam aan- 
genomen, en niet een menschelijke ziel.

Wij voor ons gelooven, dat “vleeseh” hier ziet op 
geheel de menschelijke natuur. “ Vleeseh” is heel de 
mensch, beide naar liehaam en naar ziel. Met ziel 
bedoelen we dan verder een mensehelijk verstand, en 
een menschelijke wil. Deze natuur is tijdelijk, neemt 
toe en af. Daarom lezen we dat Jezus toenam in wijs
heid en grootte, en in genade bij God en de men- 
sehen.

De Goddelijke Logos, dacht met menschelijke ver
stand, en besloot met zijn menschelijke wil. Niet, dat 
Hij Zich van Zijn Goddelijk denken, als de Persoon
lijke, Eeuwige gedaehte had ontdaan. Hij is “ in den 
schoot des Vaders” , terwijl Hij woont “onder ons” .

En toen zoo de Goddelijke Logos in onze natuur 
ging spreken, denken, hooren, zien, werken, wonen, 
tabernakelen, toen was het Licht in on® midden. Hij 
noemt zich dan ook “ het Licht der Wereld” . Immers 
in ons “vleeseh” werd Hij persoonlijk vereenigd op 
het aliler intiemste met ons mensehelijk geslacht. En 
vereenigd zijnde met ons geslacht ging Hij tabernake^ 
len in de mensch waar al het licht, dat uit Hem ging 
als Logos saam-kwam. Hij die alle dingen draagt en 
onderhoudt, gaat in het door Hem gedragene in. Hij 
gaiat wonen in zijn eigen geestelijk huis.— Immanuel- 
God-Met-Ons.

Hoe kan de eeuwige Logos in ons gebrekkig logisch 
denken zijne eeuwige gedaehte denken?

Deze vraag zou ik Ds. Zwier wel willen geven als 
een Nieuw-Jaars cverdenking, en dat voor persoonlijke 
meditatie!

Hij spreekt immers van tweeerlei logica!
In de eerste plaats is daar de menschelijke logica. 

Deze logica is eigenlijk “ ongelukkig” .
In de tweede plaats, zegt Zwier “ hebben we daarbij 

beleden, dat we gelooven, aan eene hoogere, Goddelijke 
logica.”

Toen ik dit laatste las, vroeg ik mij af, waar Ds. 
Zwier dit vandaan haalt. Hoe kan hij op grond van 
de Heilige Schrift spreken van deze tweeerlei logica. 
Waar krijgt hij de waarborg voor deze onderseheiding, 
die eigenlijk op scheiding uitloopt!

Zeker niet daardoor, dat hij de Heilige Schrift op 
dit bepaalde punt in zijne artikelen raadpleegde.

Intusschen meet worden opgemerkt, dat we met de

Schrift gelooven, dat Gods wegen hooger zijn dan 
onze wegen, en zijne gedachten dieper dan onze!

Maar is dat hetzelfde, als te spreken van voor- 
noemde tweeerlei logica ?

Details, geeft de Heilige Schrift op dit punt niet. 
Doch tweeerlei staat volgens Schrift en Confessie wel
vast.

In de eerste plaats, staat vast, dat God “ de mensch 
geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis. De 
mensch is wezenlijk Gods beeld! Hij gelijkt op God. 
Ook in zijn denken. Denk in dit verband aan mede- 
deelbare eigenschappen Gods, zooals, die in de Gerefor
meerde Theologie zijn ontwikkeld.

Uitgangspunt in deze bepaalde kwestie zij, dat de 
mensch, de geheeie mensch het beeld van Gods is.

In de tweede plaats staat va'pt, dat het eeuwig 
Woord, de Logos, de “ Hoogere Goddelijke Lcgica, (Die 
dit is als Persoon des Zoons) naar de grondwetten van 
de menschelijke logica Zich heeft geopenbaard in het 
gesproken Woord. Hij, Die in den schoot des Vaders 
is, heeft Hern (God) aan ons. verklaard, geexegefizeerd.

Intusschen zijn we ook in de studie geweest bij 
Dr. H. Bavinck in zijn Gereformeerde Dogmatiek.

Niet om die Heilige Mysterie te verstaan gingen 
we bij Hem op school. Uitgangspunt is altijd, dat de 
“verborgenheid der godzaligheid groot is.” Gode zij 
dank, we zullen deze verborgenheid, die ons is geopen
baard, nooit doorgronden. Maar in het climaat van 
kinderlijk geloof willen we bij een groote onder de 
kinderen Gods van een vorig geslacht gaan luisteren, 
om te zien hoe hij deze verborgenheid des geloofs ver- 
stond.

In Deel III, Pagina 292, schrijft Dr. H. Bavinck 
het volgende:

“ Het i® altijd dezelfde persoon, hetzelfde subject, 
hetzelfde ik, dat door de goddelijke en menschelijke 
natuur leeft en denkt, spreekt en handelt. De mensche
lijke natuur is de tabernakel, waarin de Zoon gaat 
wonen; het kleed, dat Hij zelf zich bereid en aange- 
daan heeft, de morphe (vorm G.L.) waarin Hij ons 
verschenen is ; het instrument en orgaan, dat Hij Zich 
geheiligd heeft en waarvan Hij met goddelijke wijs
heid voor Zijn arnbt en werk Zich bedient.

“ Hierin is niets, dat onze tegenspraak verdient. 
Zonder dat wij daarmede iets te kort doen aan de zelf- 
werkzaamheid van het schepsel, belijden wij, dat de 
gansche wereld een instrument der openbaring Gods 
is, een gewaad, waarin Hij tegelijk Zich aan ons open- 
baart en verbergt. De gemeente en ieder geloovige 
verlangt niets hoogers, dan met ziel en lichaam en alle 
krachten in den dieinst van God te staan, en een instru
ment te wezen in Zijne hand. Wat zou er dan tegen 
wezen, dat in nog veel rijker made, in volstrekten zin 
de menschelijke natimr in Christus het heerlijk, willig 

orgiaam van Zijn Godheid is? (Cursiveering van mij, 
G.L.).

“ Hoog gaat de vereeniging van Goddelijke en men-
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schelijke natuur in Christus al ons spreken en denken 
te boven. Alle vergelijking begeeft ons, want zij is 
zonder eenige wederga. Maar zij is dan ook het Mys- 
terion Eusebeia® (Verborgenheid der godzaligheid, 
G.L.), dat de engelen begeerig zijn in te zien, en dat 
de gemeente aanbiddend bewondiert.’

Ook de logica van Christus' menschelijke natuur 
was “ongelukkig" maar zij is volgens Bavinck, “ in vol- 
strekten zin, het heerlijk, willig orgaan van Zijn God- 
heid. En Bavinck vraagt: Wat zou hier nu tegen zijn? 
Is hierin iets, dat onze tegenspraak verdient ? (Zie 
boven).

Zoo is dan de Logos het Licht der wereld, Zich 
vereenigd hebbende met onze natuur.

Nog rest ons. de vraag, hoe de Kerk in den Vleesch- 
geworden Logos ook het Licht der wereld is.

G.L.

IN MEMOEIAM

On January, 17, 1939, the Lord took from our midst our 
beloved husband, father and grandfather,

JOHN HERMAN REINDERS 

at the age of 77 years and 11 months.

We are comforted by the fact that his death was for him 
the release from all earthly sufferings, and an entrance 
into the realm of the church triumphant where the saints 
rejoice in the presence of the Lord.

Mrs. J. H. Reinders
Rev. and Mrs. G. J. Vande Riet
and six grandchildren.

Grand Rapids, Mich.

LEZING

Door Dr. K. Schilder over het onderwerp, “Alge
meene Genade". Plaats: Bethany Reformed Church 
te Roseland, Chicago, 111., den 14den Februari, te be-
ginnen om 7:45 P. 1VL

LECTURE
Dr. K. Schilder will lecture in the Bethany Re

formed Church of Roseland, Chicago1, 111., February 14, 
at 7 :45 P. M. He will speak on the subject: “ Common 
Grace”.

Patient Until He Comes
Be patient therefore, brethren, unto the 

coming of the Lord. Behold, the husbandman 
waiteth for the precious fruit of the earth, 
and hath long patience for it, until he receive 
the early and the latter rain. Be ye also pa
tient; stablish your hearts: for the coming of 
the Lord draweth nigh.

James 5:7, 8.
James, the writer of these words sends a word of 

warning to the rich. Even as it is today, so it was at 
the time when this Epistle was written. The rich, the 
haughty, godless men persecuted the defenceless flock 
of Jesus Christ. The hire of their wages was kept 
back and perhaps many were the wicked devices, to 
persecute the Church. And no wonder! As long as 
the wicked dealt with the righteous who was going 
to help them and defend their cause. The righteous 
themselves did not resist them, for they had been 
taught to suffer for the cause of Christ.

Oh, the shameless conduct of the enemies of the 
Church of the living God! It seems they can do as 
they please and get away with it. The rich lived lux
uriously, treasures and pleasures were theirs for the 
taking and who diared to raise his voice against them? 
For the rich of the world are at the same time its 
rulers. And the; godless rich are often protected by 
the strong arm of the law. Yes, laws are made to order 
for them and they will break them.

On the other hand, what a spectacle is made of the 
little flock of Jesus Christ. They are made the slaves 
of their masters and who cares for them?

No one!!!
Is not the danger presenting itself for open rebel

lion on the part of the believer ? After all, a man can 
only stand so much Till the cup is filled to overflowing 
and then. . . .??

Yes, then it behooves us to watch and pray and to 
cling to the Word of God and to be patient.

James in condemning the rich to the uttermost, 
turns to the brethren with the serious admonition as 
we find it in the words of the text: “ Be ye patient, 
therefore, brethren, unto* the coming of the Lord".

James knows of that danger being fully aware of 
the cruel affliction. Brethren, remember the Lord is 
coming and when He comes, His reward is with Him 
and the wicked shall receive his just reward, eternal 
damnation. And for you brethren, the great reward 
of His unspeakable grace, wrought by the intensive suf
fering and affliction and resulting in the fruit of per
fection.

What a seemingly contradictory situation when the 
present is compared with the eternal.

The world cannot understand the beauty of these 
words. Hence, she acts m  though the hope of the
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Christian is merely the product of a diseased mind
and of backward people. No wonder, because the 
world does not understand the word patience.

And the Apostle points in a peculiar way to the 
necessity of being patient. Therefore be patient. The 
first question which presents itself is, why does he 
refer to the context? We read in the preceding verses, 
that their cries entered into the ears of the Lord Sa- 
baoth. The Lord heard their cries. He knew what 
happened to them by the hands of the wicked rich. 
That in itself is worthwhile to be considered and to 
be remembered. For often the child of God thinks and 
acts as if the Lord does not notice his affliction. Thus 
we find it in Scripture. We read of Asaf erring in this 
respect. Was not his chastisement present every morn
ing? He was afflicted more then those who did not 
live according to the Lord's precepts. Yet, it seemed 
to him that the Lord did; not pay attention to his afflic- 
ions, reason why Asaf did not have peace of heart and 
mind in his troubles. He was not patient or longsuf
fering.

And is it not often the case with us, that we act 
like Asaf? To suffer at the hands* of the wicked is 
hard enough in itself, for the wicked delights in the 
rains and troubles) of the righteous. They seem to 
have a devilish delight in their tears and pains. And 
this is always true when suffering is present, do not 
expect comfort from that source. Suffering is never 
to be desired and especially not when wicked men are 
the instruments). Besides, we are not created to suffer 
but to have salvation and peace and joy. Howbeit, 
if we must suffer and cannot see the connection be
tween the suffering and the hand that sends the suffer
ing to us, the suffering becomes unbearable.

Now the Apostle throws light upon the wav so 
often dark and difficult. Be points out that the Lord 
is well aware of what is happening. Do not think that 
He will forget. Are not the eyes of our God both over 
the righteous and over the wicked? He Who created 
the ear shall He not hear? Who can understand Him, 
but those who know Him! No, our heavenly Father 
does not forget the cries of those who love Him.

Be patient brethren. He takes notice and shall 
most assuredly bring it to pass. Strengthen vour hearts 
and let nothing detain you from going to Him, for if 
you must have light, He is your light, if you are in 
need of wisdom, His is all wisdom, if you are in need 
of grace to fight the battle, He is the God of all grace, 
willing "to give according to your peculiar ways. Your 
Father has seen the wickedness, heard your cries and 
He shall take care of you and will come in judgment 
to those who now trouble and persecute you.

Therefore, be ye patient, brethren.
What does it mean to be patient? The word itself 

consists of two words, long and soul. According the 
idea it is more powerful than anger in that it can 
stand up in the midst of the most severe afflictions.

It is the tumultuous welling of the who'e spirit to 
bear and to stand in all difficult circumstances'. A 
mighty emotion seizes and moves the whole inner man. 
Hence, the restraint implied is more correctly ex
pressed in longsuffering. It is the patient holding out 
under strain or trial—a restraint of the soul from 
yielding to passion and especially from the passion of 
anger. Therefore, it is plain that the persecutions 
were of an almost unbearable nature. Oh, it takes 
grace not to rebel against the enemies of God and His 
Church. For is it not much easier for the flesh to get 
even and to square off with the enemies? That will 
satisfy the old man of sin. But that was not the case 
with the brethren to whom James wrote. We read in 
the context “ The righteous doth net resist" and this 
admonition “ Be ye therefore patient, brethren" refers 
to the fact that the possibility is always present to 
become angry and filled with malice over against the 
wicked rich. A vexed spirit Is not a strange thing 
in such circumstances. And it is not difficult to under
stand their situation. No, it was not first of all the 
fact that their wages were kept from them, but the 
ease wherewith all kinds of wickedness was committed 
and they were made to suffer. Not first of all, when 
the things of this world are taken away from us hurts, 
but when it is done in a manner that it humiliates and 
because we belong to1 the company of the saints. That 
is, when it is done for the best that is in us.

Besides, it were not the things of this earth that 
were withheld, that happens time and again. The 
past seven years were hitherto unknown to us. The 
years of depression taught us, if any, the Lord rules 
for while the land often brought forth in abundance, 
yet there is want. And no one is ab]e to explain this 
situation and tell us how it came about. In the case 
of the brethren to* whom James wrote it is- a different 
story. The emphasis must be placed on the fact that 
the wicked rich made sport of the righteous. Not 
simply because they were poor according to the stan
dard of this world and thus were powerless over 
against the rich, but because they were righteous. And 
the wicked knew then and knows today, that God's 
people will not resist them or make use of the arm of 
flesh, for their battle is not one against men who take 
from them the bounties of this world, but against 
sin. Therefore, their weapons are spiritual in har
mony with the battle itself.

And the admonition is not meant to keep the breth
ren from using the sword or from the use of any other 
natural means, but to guard'1 their souls so that they 
may have peace and not be seized with anger in their 
spirits, for that will take their peace from them. 
Brethren, be longsuffering, persevere with patience. 
Be not confounded when the enemy roars and when he 
persecutes you because you are righteous.

When the wicked* treats you wrongfully, let it not 
be said of you that you took vengeance. But be fully



assured' that He, Who alone can judge rightly, will and 
shall take care of the enemy at His own time.

Only that knowledge will enable us to be kept from 
sinning against the Lord. For when the brethren fight 
thedr own cause it is only the cause of men. And by 
doing so they would thereby deny that the cause is at 
all times the Lord's cause. And whereas it is His 
cause at all times, it is also His battle. And when it 
is His battle, is it then not true that also His alone is 
the victory? Not only at the end of time, but also in 
time, also now our God is God over all and in all things 
and the enemy never wins any victory, but is always on 
the losing side. And when the cries of His people 
reaches His ear, shall not His wrath be kindled and 
be poured out over all the wickedness the sinner has 
committed against Him and against His people ? After 
all, our enemies are* at the same time the enemies of 
our God and at the appropriate time and the exact 
moment He will mete out their just reward. That is 
the reason why we should be able to endure until the 
day of His coming. And let God's people not hesitate 
to take hold of this precious truth.

Strengthen your hearts and be of good courage.
Be not deceived. God is a great avenger of ah 

that was ever done to His people, because it was done 
to Him.

We have seen how the admonition was occasioned 
by the enemy. The question was not whether the 
brethren could get away from the suffering. It is im
possible, because the wicked will always oppose the 
righteous. Knowing however, that it is difficult to 
bear the burden of persecution, we must at all times 
feel assured, that our heavenly Father hears our cries 
and is well acquainted with it and that He will take 
eare of the enemies1. But that ds not the only reason. 
Nor is it one that stands by itself. James explains 
that reason in connection with the coming of the Lord. 
He says they must be patient unto the coming of the 
Lord and the coming of the Lord draweth nigh.

The first question we must answer is : What is 
meant by the corning of the Lord and why this other 
addition and the coming of the Lord draweth nigh?

Many well known expositors explain these words 
to mean, that the final coming of the Lord in judgment 
is close at hand. He shall soon appear upon the clouds 
of heaven. Thus the thought would run as follows: 
Be ye patient, brethren, with a view to the day when 
you shall be finally delivered from all the misery and 
pains of this present time. The day of reoomoence is 
coming and in that day the Lord shall put all things 
in a new order. The confusion of things which is now 
seen in the world will not be perpetual, but shall termi
nate when the end of the world shall be there.

And first let us state, that we do not deny the 
preciousness of this truth. Scripture always points to 
this fact as one of the greatest causes of comfort for 
God's people. When the Lord shall appear, the perse

cutions are ended and the Church shall be with her 
glorious head delivered from pain and troubles and 
the enemies shall perish.

Glorious future, indeed!!
In the second place, if all is well, the Church should 

constantly live in the expectation of the coming of 
her Lord in the final day. Thus, it was especially in the 
early days of the Apostolic Church. It received all em
phasis to look forward to that day. That glorious 
future was the final goal of it all. Without that expec
tation she falls back in a state of spiritual lethargy. 
Falls asleep and becomes dormant. She will not be 
able to fight the good fight of faith, but will become 
slothful, downhearted and weak. The way seems tco 
difficult for her and when such is her condition she 
becomes an easy prey for the enemy. For, when her 
spiritual resistance is broken, something else will take 
the place not for the better but for the worse. Gone 
is then the desire to fight, gone is the watching over 
the purity of the preaching of the Word and all kinds 
of heresies will enter. And also gone is her peace. 
And the Church knows by bitter experience* how ter
rible such a condition is. In order to stand we must 
live1 in hope and faith that the Lord is coming as the 
glorious Lord, who will take care of me and of mine 
and of His enemies.

Yet, we believe it is not sufficient to say this final 
coming is oidy comforting1 with a view to the last day. 
The brethren to whom James wrote have died long 
ago and never saw that particular day of His return 
upon the clouds of heaven. They have died in the 
faith and hope of the day of judgment, but never were 
comforted with its realization. Looking at the final 
coming of the Lord we may safely say, that since the 
resurrection of our Lord He is the coming Lord. Such 
is the picture given to us in Scripture. And from 
this point of view He is coming every day in many 
ways. We can see the signs of that coming and see 
them clearly. For He rules also now and although we 
may often forget ft, nevertheless is it not true that 
the coming in final judgment is preceded by many 
signs? Not presently, but now He takes care of His 
Church and He also is taking care of His enemies. 
This is plain from what we read in verse* 9 of this 
chapter: 'Behold the judge standeth before the door'. 
The coming here is presented in such a way that only 
the door must be opened and He shall appear. Standing 
at the door and therefore ready to come, whenever He 
deems it necessary, He hears and sees it all. Sorrow, 
pains, afflictions and persecutions are taken note of 
by the judge, hence we may commit our cause into His 
hands. Nothing escapes His attention. Be ye patient, 
brethren. Let nothing make you feel uneasy. All is 
taken care of in such a way that not even the slightest 
provocation of the enemy escapes His eyes.

And in the development of the history of this world 
Christ rules over all. It is His coming that is pictured
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in many events of history. In persecution as well as 
in wars and rumors of wars. All things must develop 
according to and in harmony with the divine program. 
Today it is more noticeable than at the time of the 
Apostle James. But also in their day He was the com
ing Christ taking care of them and watching over the 
enemies.

In connection with the enemies, the brethren must 
not be mistaken about His coming. Even as it is the 
case today, so also it was in their time, that lie, the 
righteous judge prepares all things for His coming 
upon the clouds of heaven.

Oh, if they only know it must be thus with a view 
to the glorious end, they can be patient and take and 
taste the comfort, that not only the end, but also the 
means employed with a view to that end, are in- 
seperably connected. Through His power He is able . 
to make all things subservient and through His wis
dom He is able without any mistake, to take care of 
everything that befalls them and to turn it to their 
eternal happiness. For the enemy must be prepared 
for the day of reckoning and also the Church will be 
made ready for the eternal salvation. Therefore, the 
Lord has patience with the enemy for their sakes. 
If it was not for the sake of His own, He would de
scend upon the enemies and destroy them. But with 
a view to His Church, He exercises His longsuffering 
to the utmost for their sakes.

Now then, be ye patient, also, brethren.
However, there is still another reason why the 

Church should be patient with a view to the coming
of the Lord and the result it will bring to the be
lievers.

James illustrates, this purpose or result in a beauti
ful way. The example is taken from their immediate 
surroundings. The husbandman, de landman, ivaiteth 
for the precious fruit of the earth. To expect and 
make sure of the desired fruit he must have patience. 
He must be willing to wait with an eye to what he 
expects. No, James does not deny that the husband
man must also work, for that is implied, but he must 
wait. After the seed is sown, and day after day that 
seed remains covered under the surface, he must pa
tiently wait. And the farmer does not fear while the 
seed is committed to the soil, because the fruit does 
not immediately ripen, for he knows my land needs 
rain, both at the beginning and while the process of 
germinating takes place.

It is only by this process of timely ripening that 
he will secure the fruit. A man working his field and 
becoming impatient shows thereby that he lost sight 
of the main fact, namely, that only in future time he 
can expect fruit. Thus it is expressed in the early 
and latter rain. We are told that at the beginning

when, he works his field and before the harvest the 
rain was needed. At the beginning for the sprouting 
arid the shedding of the roots of the sown seed. In 
the meantime, he must wait for the latter rain that the
sprouts may swell and the roots grew and the grain 
resell come to full maturity. And especially was this 
true in the Eastern countries. The early rain fell 
in October, November and December, and extended 
in to January and February, and the rains did not 
come suddenly, but by degrees, so that he could sow 
his seed, wheat and barley. Then the latter rams, 
wnich were much lighter, fell in March and April and 
thus the harvest could be waited for when tire field 
yielded its fruit.

So also is the precious fruit gathered by the heaven
ly Husbandman. Carefully He has. sown tire seed, sus
taining it with His divine wisdom. He- planted the 
seed of the new life for Christ's sake in tire hearts of 
His people. And for the Church, bought by the pre
cious blood of His Son, He makes all things subservient, 
even the enemy, persecution and all things, in order 
that all the seed once sown may ripen and the whom 
harvest be gathered in the day of His coming. Yes, 
He watches His field, His Church carefully. He- waits 
while He causes the fruit to ripen. Therefore, He 
has time to wait until all is ready for that final day. 
If the whole Church were born in the space of a few 
years, the process of ripening would have culminated 
centuries ago. Now it must wait until the last one 
of His people has grown to full maturity and this 
will take place to the end as long as the world stands. 
Moreover, in that first seed of the field is the fruit 
Implied only by the way of the above.* mentioned pro
cess.

Therefore, is He patient. He cannot come until 
the whole harvest is ripe and ready to be taken and 
brought in the new heaven and the new' earth.

Therefore, be ye also patient, brethren. If He, for 
the sake of His own Son, will wait with a view to- that- 
glorious end, ye must be also patient.

Murmur not.
Therefore, stablish your hearts. Be strong. Live 

in the faith that the realization cf His coming is close 
at hand. The door soon shall be opened. He watches 
and takes notice of all that is happening to you. Only 
a little while and He Who is faithful shall come. And 
the God of all patience shall be with ycu until that 
day. W. Y.

NOTICE
Send your Subscription Dues to — R. Schaafsma, 

524 Henry Ave,, S. E., Grand Rapids, Michigan.
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Wilt Thou Disannul My Judgment?
As has already been made plain, Job’s critics main

tain that without exception every wicked and thus 
reprobated personage receives m tnis life bis full mea
sure of punishment— a punishment that consists in 
just the kind of calamity and pain that has overtaken 
Job. Such is their view. Thus their solution of Job's 
sobering is that Job has been walking in the atrocious 
sins of the godless and that he therefore now perishes 
Dy the blast of the Almighty as do all the wicked.

The question was put what Satan’s purpose is in 
coming to Job with this false solution of ms sunermg. 
batan's contention is, so it was pointed out, that Jod 
lacks genuine piety, that thus he is a man who bas 
been walking in the way of God’s precepts not because 
he loved God but solely with a view to rendering God 
favorably disposed toward him, in order that God as 
oo disposed might continue to prosper him materially. 
It is this prosperity and not God, that Job according 
to batan, craves. It was pointed out further that batan 
pins all his hopes of succeeding in showing up Job as a 
man who lacks genuine piety on the ability of Job s 
friends to convince Job that they give him the true 
solution of his sufferings. For as convinced of this, 
Job will be driven to conclude, so Satan reasons, that 
despite his righteousness, despite his having kept God's 
way, God holds him as a wicked man, so that as a 
result he now perishes by the blast of God. Satan fee.s 
assured that once this thought has taken root in Job’s 
soul, Job will conclude that it is utterly futile for 
a man to serve God, “ to hold his foot to God’s steps” , 
to trust in Him, to enjoy God’s fellowship through a 
walk in the way of God’s commands, and that Job, so 
concluding, will in his nameless dispair and great 
anger, turn upon God and curse Him to His face.

The question was put and also answered to what 
extent Satan succeeds with Job, to what extent Job 
w influenced by the reasoning of his three friends. 
To this extent is he influenced that he can see it no 
other way but that, despite his integrity, God holds 
him as an enemy and also behaves as an enemy toward 
him (Chap. 10:16-18; 13:24). The emotions that this 
thought arouses in Job’s soul, have been noticed. His 
replies betoken resentfulness, vexation, grief, dispair, 
and a soul encircled by a gloom thick and deep. But, 
as has been said, even the most violent language of 
Job is, rightly considered, the utterance of a man griev
ing because he deems himself forsaken by the God 
after whom his soul yearns. The discources of Job, 
taken as a whole, are the lamentations of the pious 
soul of a man, who is sad beyond words because the 
thought has taken hold of him that the God whose 
fellowship he craves now counts him as one of his 
enemies. Let us continue from this point on.

Job is a man of true faith. He loves God. He does 
not, he cannot, therefore renounce Gcd. True it is 
that at times his language is startingly violent. But, 
as has just been remarked, even his most violent lan
guage springs from a grief that, however polluted by 
sin, is as to its essence love of God. And loving Gcd, 
he also trusts God. And his trust is1 indestructible. 
That this may also appear— appear to Satan who has 
insisted that Job is devoid of true piety—Job is cast 
in the crucible of terrible affliction. While in this 
crucible a great gloom fills his soul and he sinks to 
the lowest level of dispair. Yet his faith in God abides 
not only but blossoms marvelously even when, accord
ing to the reasoning of Satan, he should be cursing 
God. Attend to this language of the sufferer which he 
utters in the darkest moments while he sits among the 
ashes as smitten with sore boils from the sole of his 
foot unto his crown. “ He also shall be my salvation: 
for an hypocrite shall not come before him (Chap. 
13:15). For I know that my redeemer liveth, and 
that He shall stand at the latter day upon the earth: 
And though after my skin worms destroy this bcdy, 
yet in my flesh I shall see God: whom I shall see for 
myself, and mine eyes shall behold, and not another; 
though my reins be consumed within me” (19:25-27).

Coming from a man on whom the hand of God so 
heavily rests, these are remarkable utterances. Job’s 
conviction is and continues to be that his Redeemer 
lives. The word found in the original for redeemer is 
Goel, which means literally reclaimer, redeemer. We 
are to think here of the restitution of the honor of one 
—in this case Job— whose honor, righteousness, in
tegrity, has been oppressed and denied (by Satan and 
the three friends). Accordingly, Goel is to be taken 
in the sense of defender, an avenger of honor. Job is 
assured that his Goel lives and that He shall stand 
a,t the latter day upon the earth, or, as we find it ex
pressed in the original, “ And as the Last will he arise 
upon the dust.” On the dust, to which Job (according 
to his previous statements) expects soon to return, or 
in which he shall be made to lie down, will his Goel 
arise or stand. Here Job plainly gives expression to 
his expectation of a Redeemer, who, even when Job 
has descended into the grave, lives and will rise- on 
the dust to vindicate his right, to declare him just, to 
maintain his scnship iff the hearing of all his accusers, 
and thus also to deliver him from all his present 
troubles.

It is this expression of confident hope on the part 
of Jdb that enables us to unerringly lay hold on the 
fundamental issue to be decided. This issue, stated 
in question form, is, “ What is Job, a believer, or an 
infidel, a child of God or a child of the devil, one in 
whose heart God has poured His love and thus one who 
by that love has been transported out of the sphere 
of sin into the realm of truth and light or one whose
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feet, as the feet of those lions of iniquity, are swift to 
shed blood, whose mouth is full of cursing and whose 
throat is an open sepulchre. Satan’s contention is that 
Job has been serving God not for nought. This is a 
terrible accusation. Its implication is that Job is an 
ungodly personage, that thus he is one not just in 
Christ, not cleansed from his sins in Christ’s blood. 
Satan, through the voicing of this appraisal, slanders 
Job not only, but heaps discredit upon God. His affir
mation is, rightly considered, equivalent to the declara
tion that God is incapable of saving His people from 
their sins, or, otherwise said, that He is devoid 
of the ability to radically and fundamentally change 
the nature of His (chosen) fallen rational crea
tures, devoid of the ability to bring them into be
ing as a people who partake of His nature and thus 
as children of light with affections sanctified by His 
grace and therefore set wholly and exclusively upon 
Him, the God of their salvation. Job, such is Sar- 
tan’s) contention, only pretends to love God but does 
not actually. Job has been feigning love on account 
of the material good with which God filled his life. 
Job is therefore a wicked personage, devoid of true 
love.

Now in this appraisal of the man Job, the three 
friends concur. As has been shown, the conclusion 
contained in their reasoning is that Job is a godless 
person devoid of grace. What they actually say to 
him over and over is that his past walk of life has 
been that of the ungodly, and that the conclusive evi
dence of this, is his present plight, the calamity that 
has overtaken him. But God maintains that Job is 
a child of the light. Whereas Satan has denied this, 
God must vindicate His appraisal of Job. For, as has 
just been shown, it is solely His honor that is at stake 
here. The slanderer must therefore be silenced. It 
must be made to appear, for God’s sake, that his ap
praisal of Job is a satanic lie. That this may appear, 
God brings Job to a great grief. The friends say that 
Job has been leading a wicked life. This is -their solu
tion of his suffering. But God continues to testify in 
Job’s heart that he is one of God’s sons and thus right
eous and essentially clean. Job is fully aware that 
with this testimony his walk of life of the past is in 
full agreement. He therefore holds fast his righteous
ness. And as assured of his sonsship, Job even in that 
darkest hour of his terrible night lifts up his heart to 
God and in opposition to the vile insinuations of Satan 
and the three friends confidently declares that his 
Goel, his Redeemer, Defender and Deliverer liveth 
and after his decease will surely arise to silence by 
His verdict—  ̂ verdict not to be gainsaid—all his ac
cusers.

Job, then, locks forward in full aissurance of faith 
to the day of his public vindication by his Goel. And
this day will come for Job. It will come even before

his departure from this life (but this is a phase of our 
subject that will be attended to in a subsequent article). 
The day will come for every believer. At the appear
ing of Christ, God will justify His people in the hear
ing of all their foes. He will declare them to be with
out blame and spotless in Christ and clinch His ap
praisal of them by giving them all things in Christ.

Job longs to be vindicated, to hear himself declared 
just by his Redeemer. What may be the reason from 
which this longing springs ? His vindication will spell 
for him great joy—the joy of a blessed beholding of 
God. This is the thing that Job in triumphant antici
pation hopes for. His soul thirsts after God. Him 
it is that he longs to see. But this joy is the portion 
of the just only. An hypocrite shall not come before 
Him (Chap. 13 :20). Job’s knowing this, accounts for 
it that he holds fast his righteousness and exults in 
his vindication by his Goel. And his Goel is his God. 
From this language it is plain that both form the ob
ject of his hope. Him, God, shall Job see— “my eyes 
shall behold him. I shall behold Him as my God and 
not as a stranger.” The vindication is not to- be in his 
own absence, but he will be there and this of necessity, 
as, so he understands, his vindication will go hand in 
hand with the redemption of his body and his exalta
tion.

How wonderfully Job’s faith in and love of God 
flower at this juncture! How far he is from denounc
ing God! How ought Satan now to slink away in the 
realization of the fallacy of his contention!

The shades of death are gathering fast about Job. 
It seems to be all over with him. “ He hath fenced up 
my way, that I cannot pass; He hath set darkness in 
my path; He hath broken me down on every side, and 
I am gone; He uproots like a tree my hope; my bone 
cleaves to* my skin, and to my flesh; I am laid bare, the 
skin from my teeth.” And a little before: “My breath 
comes hard, my days are going out, the graves are my 
portion.” 7:12. “ My purposes are broken off, even 
the treasured thoughts of my heart. They are put
ting night for day.” The light is departing. All hope 
of life is gone. Job is in extremes; but such is the very 
time when the power of faith asserts itself. At the 
lowest depth Job breaks forth with those sublime words 
“ I know that my Redeemer liveth. . . .” The thought 
of God as “ all his salvation and desire” , fills him with 
a raptuous joy that gives rise tof the same language 
found 'in Psalm 63 (and elsewhere) : “ 0 God thou art 
my God; early will I seek thee: my soul thirsteth for 
thee, my flesh longeth for thee in a dry and thirsty 
land, where no water is. . . .

Yet though Job, being a true believer, cannot re
nounce God, he does not go through his trial without 
sinning. He is patient in his affliction, yet not per
fectly so. Often the darkness comes over him again.
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Then the language that he utters is that of dispair and 
of gloom, that of a vexed and confused spirit. Then 
the sufferer hurls curses at the day of his birth, ac
cuses God of destroying” the perfect with the wicked, 
of laughing at the trial cf the innocent, of giving the 
earth in the hands of the wicked, and of multiplying 
his (Job's) wounds without a cause. Job is a man of 
singular piety. Yet what abominations still dwell in 
him, that is, in his flesh. How during his trial sin 
in him revives. How unwillingly he sufferes at times. 
How evident that even a saint like Job has but a small 
beginning of true obedience. How far beneath Christ 
Job stands, Examine those lamentations of the Saviour 
which He uttered then when all God's billows were 
passing over him. What a matchless purity of heart 
these lamentations mirror!

As has already been said, it is well that Job was a 
man with the same infirmati'es common to all believers, 
For if it were otherwise, we would not be seeing God 
in the book that bears the sufferer's name as we now 
see Him.

In his great and continuous anguish of body and 
soul, Job could not refrain from crying out. His lang
uage becomes violent and sinfully so. But God bears 
with him. And in His love, He finally comes to Job, 
remonstrates with him, corrects him, binds up his 
wounds, stills his troubled heart, restores his soul, 
heels his diseases, vindicates him and exalts him.

But before we turn to the instruction and rebuke 
of God and from this instruction learn Job's fundah 
mental failure, the discourse of Elihu, the fourth 
speaker, must be examined.

In both ancient and modern times, very unfavor
able judgments have been passed on the person and 
standpoint of Elihu. He has been represented as a 
Satan in disguise1, as “ an empty, puffed-up boaster, 
whom God rightly ignores: and whose hatred against 
Job is to be explained from his near relationship to 
him, his Nahorite descent." Elihu's speech has been 
called 'the weak, rambling of a boy.' His appearance 
has been described as: “ the uncalled-for stumbling in 
of a conceited young philosopher into the conflict that 
is already ended." But there have also been those— 
a large number—whose judgment was favorable. Cal
vin saw in Elihu a direct fore-runner of Jehovah. This 
estimate is true, Elihu must be represented as “ an 
eloquent witness of true wisdom". All that adverse 
judgment sprang from a lack of true understanding of 
his discourse and of the book of Job as a whole. Sec
tions do occur in his • discourse that, when regarded 
by themselves, seem to set forth a solution of Job's 
sufferings identical to to the one proposed by the three 
friends. “ Surely", says Elihu to Job, “ it is meet to 
be said unto God, I have borne, I will not offend any
more : that which I see not teach thou m e: if I have

done iniquity, I will do no more" (34:31, 32). “ But 
the hypocrites in heart heap up wrath: they cry not 
when he bindeth them. They die in youth, and their 
life is among the unclean. He delivereth the poor in 
his affliction, and openeth their ears in oppression. 
Even so would he have removed thee out of the 
strait into a broad place, where there is no strait- 
ness; and that which should be set on thy table 
should be full of fatness. But thou hast fulfill
ed the judgment of the wicked: judgment and
justice take hold on thee. Because there is wrath, 
beware lest he take thee away with his stroke: then a 
great ransom cannot deliver thee" (36:13-18). Is not 
Elihu by this language telling Job what the three 
friends have been telling him over and over, namely, 
that he has been standing in the way of sinners and 
that on account of this he, is now being smitten by 
the blast of the Almighty ? The proof that such is 
not Elihu's contention is that if it were, he, too, should 
have to be addicted to the view that without exception 
the wicked receive in this life their full measure of 
punishment and that this punishment consists in ex
actly the kind of pain that Job suffers. That this is not 
Elihu’s view is plain from this alone that his wrath 
is kindled against the, three friends, because they have 
found no answer, and yet have condemned Job (32:3 ). 
The condemnation of these friends had consisted in 
their saying that Job before his illness had been walk
ing in atrocious sins. If it now be borne in mind 
that this condemnation was nothing else than a theory 
of God’s manner of dealing with the wicked in this 
life narrowed down to a conclusion then it will be seen 
that Elihu's contention to the effect that they had 
found no answer is equivalent to the statement that 
they had not succeeded in furnishing their theory 
with a basis in fact and that therefore it was not being 
accepted by him. In agreement herewith, Elihu’s: dis
course is free from such expressions as: “ The wicked 
man travaileth with pain all his days. . . ." The view 
that the three friends had over and over voiced through 
the medium of this language was not Elihu's. The re
sult is that he takes a radically different approach to 
Job. They had been driven by their theory to classify 
Job with the ungodly. But Elihu, not holding to 
their theory, can take Job to be a righteous man, 
a child of God, which he also does. To Elihu, Job is 
a son whom God loveth and therefore now chastens. 
To the three friends, Job must be, whether they would 
have it so or not, a thoroughly wicked personage whose 
pain is penal retribution.

That Elihu directs his rebuke and instruction to 
one whom he holds to be a saint, a righteous! man, and 
that he regards the pain of this man as chastisement, 
is plain from the following language from his lips, 
“ He prejserveth not the life of the wicked: but giveth 
right to the poor. He withdraweth not his eyes from 
the righteous: but with kings are they upon the throne;



T H E  S T A N D A R D  B E A R E R 213

yea, he doth establish them forever, and they are ex
alted. And if they be bound in fetters, and be hidden 
in cords! of affliction (as is now Job) ; then he sheweth 
them their work, and their transgressions that they 
have exceeded. He openeth also their ear to discipline, 
and commandeth that they return from iniquity. If 
they obey and serve him( which, the speaker means 
to say, they will do1 if they are truly righteous), they 
shall spend their days in prosperity, and their years 
in pleasures'” (36:6-11).

The entire discourse of Elihu turns on the subject 
of the chastisement and correction of the just, while 
the subject of the discourses of the three friends is 
the pain and sudden destruction of the wicked and the 
prosperity of the just.

To Elihu, then, Job is a son, who is being chas
tened by the Lord but who as afflicted sins. To this 
Elihu calls Job’s attention in language of remarkable 
force, "What man is like Job, who drinketh up scorn
ing like water? Which gneth in company with the 
workers of iniquity, and walketh with wicked men” 
(34:6, 7). Job hath spoken without knowledge, and 
his words were without wisdom. My desire is that 
Job may be tried unto the end because of his answers 
for wicked men. For he added rebellion unto his sin, 
he clapped his hands among us, and multiplieth his 
words against God” (34:3’-37). These utterances of 
Elihu must not be made to apply to atrocious' sins 
which Job committed before his illness. Job com
mitted no such sins; and it is not the purpose of 
Elihu to maintain that he did. Should this be his 
contention, he would be occupying the same ground 
which the three friends had occupied in their debate 
with the sufferer. Now it has already been shown that 
their solution of Job’s sufferings is not his. These 
strong expressions of Elihu concern the sins that Job 
committed during his trial. The question may be 
asked whether in rebuking Job, Elihu does not become 
guilty of employing language much too severe. The 
question must be answered in the negative. The lan
guage is not more severe than that employed by God, 
"Then the Lord answered Job out of a whirlwind, and 
said, Who- is he that darkeneth counsel by words*1 with
out knowledge (28:1). Shall he that contendoth with 
the Almighty instruct him? He that reproveth God 
let him answer it” (40:2 ).

What according to Elihu are Job’s sins? We do 
well to have careful regard to what he says, as he 
speaks here in the place of God. Says Elihu to Job, 
"Surely thou hast spoken in my hearing, and I have 
heard the voice of thy words, saying, I am clean with
out transgression, I am innocent; neither is there 
iniquity in me. Behold, he findeth occasions against 
me, he counteth me for his enemy, he putteth my 
feet in the stocks, he marketh all my paths. Behold, in 
this thou art not just:” (33:8-12). Job has actually

said this. Compare this reproduction of his speech 
with 9:17; 10:7; 13:24. Elihu’s rebuke reads1, "For 
Eloah is greater than mortal man.” Job is wrong. 
God is just because He is great. He will not therefore 
after the manner of man persecute as one moved by 
maliciousness His feeble creatures. "Why hast thou 
contended against him (saying) that he gives no ac
count of his doings; . . . .” God, Elihu means to say, 
doe-si give account of his doings; lit., "He does 
answer all His matters (words).” ‘For God speaketh 
once, twice, many times, often. He speaks by dreams. 
When so speaking, He at once opens the ear, the.' under
standing of men. And He also impresses upon them 
the instruction by the various experiences of life, by 
pain and calamity. And his aim is to withdraw man 
( His people) from destruction. And to hide pride 
from man, so- that he may remain preserved from it. 
He (the righteous) is chastised also with pains on his 
bed. . . . And if there be a messenger, an angel, a 
mediator (and there is .such an angel), one of a thou
sand, to declare to man his duty, the right way, (and 
the mediator does declare), and if man, the righteous 
one repent, (and he does repent), then God is grac
ious unto him, and saith, Deliver him from going down 
into the pit: I have found a ransom. . . .’ (33 :18-26). 
This is the substance of Elihu’s reply to the first charge 
that Job lodged against God. But was Job not speak
ing the truth when he said that he was without trans
gression? He was speaking the truth if this conten
tion be made to apply to the atrocious sins with which 
the three friends had reproached him. The fact of the 
matter is, however, that Job had been carrying on as 
if he were altogether free of even those moral infirmi
ties common to all believers. That was his failing. 
To this phase of our subject we shall again return 
in the sequence.

There is still other wrong language, uttered by Job 
in his extremes, to which Elihu calls his attention. 
"For Job hath said, I am righteous and God hath taken 
away my judgment. My wound is incurable without 
transgression” (34:5, 6). "God hath taken away from 
me my right” is found verbally in 27:2. Job continues, 
"In spite of my right, I shall lie,” that is, ‘Notwith
standing that the right is on my side, I shall still be 
accounted a liar by God, if I maintain that I am inno
cent.” Though Job had not so expressed himself liter
ally, he had nevertheless given utterance to the senti
ment embodied in this sentence in 9:20 and in 16:8. 
The substance of Elihu’s answer is to the following 
effect: Far be God from wickedness that He should 
condemn the righteous and pronounce the godless just 
(this is what Job had accused God of through his say
ing that God took away his right). For the work of 
man shall he render unto him, and cause every man 
to find according to his ways, that is, man’s work He 
recompenseth to him, and according to a man’s conduct” 
Yea, verily God doth not act wickedly. Who hath
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delivered over to Him the earth? No one. And who 
hath established the* whole globe? The Almighty. 
Should He withdraw His Spirit and His breath, Hist 
creatures would instantaneously return to the dust. 
Thus God is sovereign. He is responsible to no superior. 
If so, He can have no motive for doing otherwise than 
is right. Will any one hostile to the right be able 
■toi govern ? How then sayest thou, Job, that God is an 
enemy of the right ? How wilt thou condemn Him 
(God) that is most just? Is it fit to say to a king, 
Thou art wicked? and to princes, ye are ungodly? 
How much less to Him that accepteth not the person 
of princes, nor regardeth the rich more than the poor 
(34:7-22).

Elihu has not done with Job. He has serious ob
jection to still another reasoning of his. “ Elihu spake 
moreover, and said, Thinkest thou this to be right, that 
thou sayest, My righteousness is more than God’s? 
For thou siaidst, What advantage will it be to thee ? 
and what profit shall I have by it more than by my 
sin” (35:1-3) ? According to Elihu, Job had claimed, 
not that his character was more righteous than that 
of God but that his cause was more righteous than 
that of his Almighty Contender. Elihu’s proof of his 
charge is that Job has denied that there is any profit 
in serving God. In other words, he has accused God of 
assuming an attitude of indifference to righteousness 
in his treatment of His people. Now Elihu’s reply, 
“ I will answer thee, and thy companions with thee. 
Look unto the heavens, and see; and behold the clouds 
that are higher than thou. If thou sinnest, what doest 
thou against Him? or if thy transgressions be multi
plied, what doest thou against Him ?( If thou be right
eous, what givest thou Him? Or what reeeivest He of 
•thy hand? Thy wickedness may hurt a man as thou 
art; and thy righteousness' may profit a son of man.” 
The thrust of Elihu’s reasoning is that God is absolute
ly self-sufficient in His heavenly exaltation and that 
therefore He could have no motive for His refusal to do 
right by His moral creatures.

So, in this vein does Elihu rebuke Job. With these 
sections of his discourse before us, it ought to be plain 
that he speaks words of true wisdom. What may be 
the real merit of this discourse? Its merit is not that 
from it Job may derive a solution of his suffering, 
otherwise said, that it gives an answer to the question 
why the hand of God rests so heavily upon Job. The 
merit of this discourse is that from it Job may and 
does learn negatively that his violent speech was ab
solutely unjustifiable, yea, deeply sinful and positively 
that Job had great reason to praise God in his tribu
lations. Let us shed some light on this statement.

The discourse does not provide Job with a solution 
of His suffering. Elihu gives Job to understand that, 
being a son, he is. being chastened by the Lord. True
Job is. But it is to be considered that every believer

without exception must endure chastening in this life. 
“ For whom the Lord loveth He chasteneth, and scour- 
geth every son whom He receiveth. . . . What son 
is he whom the father chasteneth not? But if ye be 
without chastisement, whereof all are partakers, then 
are ye bastards and not sons.” Heb. 12. However, 
though all must endure chastisement, all are not afflict
ed as was Job. We can broaden out on this idea. All 
God’s people are not scourged as that brother who must 
go through life with limbs twisted and distorted by 
rhumatism. God does not measure out to each of his 
children a like measure of suffering. Why this differ
ence ? Why was Job smitten as he was? This was 
not revealed to him, neither by Elihu nor by the Lord 
Himself. To this question Job received no answer. It 
was not God’s purpose that he should know. We will 
have more to say on this, when examining the dis
courses of God.

The real merit of this discourse is that, as was said, 
from it Job may learn that his violent speech was ab
solutely unjustifiable, deeply sinful. Chastisement im
plies, to be sure, that in this life the believers do not 
attain to the ideal of a perfect life in Christ. In them, 
that is, in their flesh dwelleth no good thing. Daily 
do they increase their guilt and thus make themselves 
guilty of eternal damnation. “ If the Lord shouldest 
mark iniquities, who shall stand?” By himself Job, 
too, was ill-deserving and condemnable. How then 
could he with justice accuse God of multiplying his 
wounds without a cause and of taking away his right ? 
By himself he deserved not only the pain that he 
suffered, but destruction. Had Job no knowledge of 
this? He had indeed. That his language had become 
bitter and violent finds its explanation in the circum
stance that his friends had driven him to distraction 
by their classifying him with the wicked, by their in
sistence that he had been leading a godless life and that 
therefore he now reaped the doom of the wicked. These 
friends have greater sin. They had led astray, away 
from paths; of right thinking. It was always in re
action to their atrocious charges that Job would say, 
“ I am without sin.” When Elihu has done speaking, 
Job is silent and through his silence declares that the 
rebukes which Elihu administers to him are deserved. 
The friends, too, had repeatedly told Job that the Lord 
was exacting of him less than his iniquities deserved. 
But Job had turned a deaf ear to this speech on account 
of their cruel charges. They, too, over and over had 
exhorted* him to repent, but to repent not from the 
moral intimities common to all believers but from the 
atrocious sins that characterize the lives of wicked 
men. It seemed not to occur to these friends that they 
were as deserving of the woe that had entered Job’s 
life as was Job. Not they, but Job was the culprit.

Finally. From Elihu’s discourse Job could and did
perceive that he had reason to praise in his afflictions.
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For, as this speaker brings out, God’s purpose in chas
tising the just is always a benevolent one. This pur
pose is to bring back his soul from the pit, to be en
lightened with the light of the living. He chastens 
His people ‘That they may become partakers of His 
holiness.”

G. M. 0.
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een onzer Leden door den dood tot Zich te nemen,
MRS. W. YOS

in den ouderdom van 78 jaar .
Zij mocht betuigen dat Jezus Christus, en Dien gekruisigd, 

haar Goel en Verlosser was. Wij mogen gelooven dat zij is 
ingegaan in de rust die er over blijft voor het volk Gods. De 
Heere trooste de bedroefde familie. Dat ook wij ons bereid 
mogen weten, want wij weten niet wat morgen geschieden zal. 
Jac. 4 vers 14.

Namens de Hollandsche Vrouwen Vereeniging 
“Weest een Zegen”

Van de Eerste Prot. Geref. Gem.
Ds. D. Jonker, President 

Grand Rapids, Michigan Mrs. J. Cammenga, Seer.

IN MEMORIAM
Na een Echtvereeniging van Bijna fiftig jaren, nam de 

Heere heden tot Zich den 5den Januari, 1939, onze geliefde Man 
en Yader,

A. HOEKSTRA
in het voile geloofs vertrouwen in zijn Heer en Hell and in 
den ouderdom van 82 jaren en 5 dagen.

Namens zijn bedroefde Echtgenoote en Kinderen 
Mrs. W. Hoekstra—Marra 
Mrs. A. Hoekstra 
Mr. and Mrs. De Fouw—Hoekstra 
Mr and Mrs. Tony C. Hoekstra 

Grand Rapids, Michigan en Kleinkinderen.

What Divine Duty Has The Civil 
Magistrate Toward The First 

Table Of The Law?
We took the position that the magistrate is in duty 

bound to maintain the laws written on the first table 
as well as the laws written on the second table.

But would not the magistrate’s doing so bring 
into being a state church and result in religious perse
cution ? Not necessarily. The requirement should not 
be that the magistracy elevate to the position of the 
established religion in the realm, a certain type of 
Christianity—Lutheran, Reformed, or Baptist or any 
of the others— and refuse to tolerate all the other 
types. Maintaining the first table of the law should 
consist in the magistracy forbidding the Atheist 
from making propaganda for his views, in forbidding 
and punishing public blasphemy, as this was done in 
Israel, and public desecration of the Sabbath. The 
question what the term Atheism should be made to 
cover, what heresies, departures from the truth, is a 
difficult question which I shall not venture to ans
wer.

But would not the magistrate’s maintaining 
also the first table of the law result in religious perse
cution ? It would if the magistracy were Atheistic 
and were then at once unwilling to tolerate in the realm 
the Christian religion. In view of this, is it well to 
take the stand that the magistracy has a duty also 
toward the first table of the law? The danger of re
ligious persecution should not deter one from taking 
the above stand. The sole question is, What is the 
will of God in this matter.

Let me say a word about religious liberty. Religious 
liberty means that the people of God agree to allow the 
Atheist to blaspheme, if the Atheist on his part agree 
to allow the Christians to worship God according to 
the dictates of their conscience. Is not religious liberty 
that rests upon such an agreement wrong and for
bidden ? Should Christian people not choose to be 
persecuted rather than enjoy religious liberty on the 
ground of such an agreement ? May Christian people 
say to. Atheists, blaspheme and make propaganda for 
your views ?

It is said that religious liberty is a fruit that grows 
on the tree of Calvinism. This is not true.

In England the largest group of Puritans was op
posed to the idea of religious freedom. They remained 
in the established or state church and aimed at purging 
the church from papist forms. The Puritans who 
came to America established their own churches and 
tolerated no other protestants, whether Baptists. 
Quakers, or any other sect. That everybody should 
have the right to worship as he pleases was not the
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stand taken by Reformed protestantism of the 16th 
century, as is evident from the sentiment that come 
to the surface in Article 36 of our Confession, an 
article that reads in part thus: “ For this purpose he 
has invested the magistracy with the sword, for the 
punishment of evil doers;, and for the protection of 
them that 'do well. And their office is not only to have 
regard unto, and watch for the welfare of the civil 
state, but also that they protect the sacred ministry; 
and thus may remove and prevent all idolatry and false 
worship; that the kingdom of Anti-Christ may be thus 
destroyed and the kingdom of Christ promoted. They 
must therefore countenance the preaching of the word 
of the Gospel everywhere, that God may be honored 
and worshipped by everyone as he commands in His 
word.

What we here present is conclusive proof that the 
Calvinists were about as far as they could be from 
being advocates of religious liberty. In the 16th cen
tury Catholics and Protestants (Calvinists, Puritans.) 
were intolerant of each other's beliefs not only but 
every protestant wing was exceedingly intolerant of 
each other. The Puritans* were divided into* three 
main groups. The largest of these were the Puritans 
proper. As was said, they remained in the established 
or Anglican (State) church and aimed at purging that 
church of Romanism. The second of these groups was 
comprised of Presbyterians, men opposed to the rule of 
the bishop and desirous of a form of government by 
elders and presbyters: for they had learned that 
“government by elders", is a requirement of Scripture. 
There was also a third group- called Independents', 
whose ideal was a church ruled- by the congregation, 
— an ideal thoroughly unscriptural. Many Puritans 
left the Anglican church to establish congregations 
whose government should conform to the pattern found 
in Scripture. These were called Seperatists.

Think now of the archbishop Whitgift, who relent
lessly oppressed the Seperatists for their refusal to 
use the Prayer Book and to* refrain from all private 
rehgious meetings. Now Whitgift was a thorough 
Calvinist in his theology. And this man, certainly, 
stood at the head of a group of Calvinists minded as 
was he. Think further of the Calvinistic Parliament 
of 1592, that passed- a statute proclaiming banishment 
against all who refused to attend the Anglican church 
and were present at some “ conventicle" where other 
than a lawful worship was employed. Under the terms 

of this statute the London Congregationalists were 
compelled to seek refuge in Amsterdam. In the Neth
erlands the Calvinists after the Synod of Dordt ban-r- 
ished the Remonstrants from the land. They later re
turned but did not receive official recognition till 1795. 
Think finally of Calvin himself who approved of the 
death of Servetus.

History easily bears out the statement that the

conception, of religious freedom was entirely absent 
from Calvin's own mind and from the mind of the 
Calvinists of the 16th century.

It was not until at the close of the 16th century 
that religious toleration began to be practiced. In 
France, Henry IV granted religious toleration to Huge- 
nots1. In Holland religious toleration was permitted 
for most protestant sects but not even for all. In Bo
hemia religious toleration was given to some faiths 
only. In England there was toleration in practice 
though not by law. Religious toleration however is* 
something different than religious liberty in the mo
dern siense. The latter is a fruit that grows on the 
tree of Modernism.

G. M. 0.

IN MEMORIAM

Hierdoor betuigen wij als Vrouwen Vereeniging der Protes- 
tansche Gereformeerde Gemeenfe te Hull, Iowa onze sympathie 
met onze Vice-President, Mrs. A Cammenga in het verlies van 
haar MOEDER, en met een der lepen, Mrs. J. Oostra, in het 
verlies van haar ZOON, (Andrew). Dat de Vader der ver- 
troosting hen vertrooste is onze bede.

Hull, Iowa

Namens de voornoemde Vereeniging 
Mrs. Peter Vander Schaaf, Se’y.

IN MEMORIAM

Het behaagde den Heere den 25sten, December, na een 
kortstondig lijden, een onzer Leden door den dood tot Zich 
te nemen,

MRS. S. VISSER

in den, ouderdom van 60 jaar. Haar heengaan was: vrede. Ze 
wist in Wien, ze geloofde. De Heere nam haar tot Zich in 
het Vaderhuisi met de vele woningen; het Huis niet met handen 
gemaakt, maar eeuwig in de hemelen 2 Cor. 5 vers 1.

De Heere trooste de bedroefde familie. Dat wij uit haar 
sterven, sterven mogen leeren.

Namens de Hollandsche Vrouwen Vereeniging 
“Weest een Zegen”

Van de Eerste Prot. Geref. Gem.

Ds. D. Jonker, President 
Mrs. J. Cammenga, Seer.

Grand, Rapids, Michigan


