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On waardiglijk A vondmaalvieren 

Tekst : 1 Cor. 1 1  : 29, 30. 

"Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en 
drinkt zichzelven een oordeel, niet onderscheidende 
het lichaam des H eeren. Daar zijn onder u vele zwak

ken en kranken, en velen slapen." 

Toen het voor enige tijd de Heere behaagde Zijn Geest 
op een buitengewone wijze uit te storten over een der 
kerspelen van Schotland, vernam ik van de daar arbei
dende leraar, dat de zonde, welke de gewetens het krach
tigst had aangegrepen, bestond in het onwaardig gebruik 
van des Heeren avondmaal. Hij verhaalde mij dat het in
derdaad een hoogst indrukwekkend schouwspel was, lie
den van zestig en zeventig jaar te zien, die weenden, 
daar zij gedurende zoveel jaren het sacrament des avond
maals hadden verbroken. Zal het nu Gode behagen Zijn 
Geest uit te storten over de volwassenen in deze verga
dering, dan ben ik in mijn ziel overtuigd, dat die ont
zettende zonde ener onwaardige avondmaalsviering de 
meesten uwer als een molensteen zal nederdrukken. J a, 
mijn lieve vrienden, God heeft in deze zaak een twist 
met u, en Hij zal gewisselijk, hetzij in de tijd, hetzij in 
de eeuwigheid, u daarvoor in het gericht roepen. 
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Er is voorzeker een onwaardiglijk eten en drinken. Reeds 
in de dagen van de apostel P a u 1 u s bestond deze zon
de ; en niet minder in onze tijd. Velen komen aan des 
Heeren tafel, die geenszins daaraan moesten plaats ne
men. Velen komen daaraan zonder bruiloftskleed, velen 
die door hun aanzitten God mishagen en tergen, velen 
die daarover nog in de eeuwigheid zullen weeklagen. Zij 
verwerven zich door hun komen geen goed, maar inte
gendeel groot kwaad. Zij eten en drinken zichzelf een 
oordeel. Zij menen dat zij als schuldelozen het brood eten 
en de wijn drinken ; of wellicht menen zij dat zij door hun 
eten en drinken de zonden van de laatste maanden zullen 

. bedekken, terwijl God getuigt dat zij zichzelf een oordeel 
eten en drinken. Het is hun als aten en dronken zij vergif. 

De apostel verklaart waarin de onwaardigheid dier 
handeling bestaat : Zij onderscheiden het lichaam des 
Heeren niet. De hier gebruikte spreekwijze is duidelijk 
ontleend aan het zintuig van de smaak in het menselijk 
lichaam, waardoor wij onderscheid maken tussen twee 
verschillende soorten van voedsel. Het lichaam des Hee
ren te onderscheiden is, een bijzondere smaak te hebben 
in de weg der zaligheid door C h r i s t u s en Die ge
kruist. Wanneer een zwaar beladen zondaar de kracht 
des evangelies gevoelt, wanneer hij de dierbaarheid, de 
nederbuigende goedheid en de volheid van C h r  i s t u s 
inziet, dan smaakt of onderscheidt hij het lichaam des 
Heeren. Zij echter, die nimmer tot C h r i s t u s geko
men zijn, hebben ook nimmer smaak gekregen in de weg 
der zaligheid door C h r i s t u s. Zij mogen zeer fatsoen
lijke, ordelijke, bescheidene, brave lieden zijn, zij mogen 
de bijbel lezen, en een gedaante van godzaligheid hebben, 
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maar smaakten nog nimmer de zoetheid van de honig uit 
de kloven der steenrots. Zij zijn het, die de tafel des 
Heeren ontheiligen. 

I. Niemand mag aanzitten aan het avondmaal des 
Heeren dan zij, die het lichaam des Heeren onderschei
den, dat is: die waarlijk smaak voor Christiis hebben, die 
naar Hem hongeren. 

Dit blijkt : 
1. Uit de handeling van de aanzittende gast. Gij komt 

niet tot de tafel om het brood en de wijn te bezien, maar 
om daarmede gevoed te worden. Gij strekt uw hand uit 
en neemt van het brood en eet het ; gij neemt de wijn en 
drinkt die. Daar nu het brood en de wijn het lichaam des 
Heeren vertegenwoordigen, zo is het voor een kind dui
delijk dat men door die handeling zegt : "Ik smaak de 
Heere J e z u s C h r i s t u s. Hij is mijn manna, het 
voedsel mijner ziel, mijn enige weg van vergeving, van 
vrede, van heiligheid, mijn Heere, en mijn God." Wan
neer een hongerige bedelaar aan uw deur komt, en gij 
geeft hem een stuk smakelijk brood, hoe blijde strekt hij 
de hand da::rnaar uit, en hoe smakelijk eet hij het ! 
Waarom? Omdat het hem smaakt, omdat hij dringende 
behoefte daaraan had. Zo is het ook met uw eten en 
drinken aan de tafel des Heeren. Gij verklaart daardoor 
dat C h r  i s t u s uw Zaligmaker, uw hemels brood, uw 
alles is. Toen die man de schat in de akker vond, was hij 
verblijd, en ging heen en verkocht al hetgeen hij had en 
kocht die akker. Door tot de tafel des Heeren te komen 
legt gij de verklaring af : C h r i s t u s is mij dierbaar; ik 
heb alles voor Hem verlaten. De bruid in het Hooglied 
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van S a  1 o m  o zegt : "Als een appelboom onder de bo
men des wouds, zo is mijn Liefste onder de zonen ; ik 
heb grote lust in Zijn schaduw, en zit er onder, en Zijn 
vrucht is mijn gehemelte zoet." (Hooglied 2 : 3 ) .  Zo ook 
zegt gij door uw komen tot des Heeren tafel : Ik heb 
rust gevonden onder de schaduw van C h r i s t u s, Zijn 
vrucht is zoet voor mijn gehemelte. Zijn schuldverge
ving, Zijn Geest, Zijn geboden, dat alles is zoet voor mijn 
smaak. Toen de boze geesten uit de bezetene waren uit
geworpen, zat hij neder aan de voeten van J e z u s, ge
kleed en wel bij zijn verstand. Vóór die tijd was het 
zijn taal tot de Heere : "Wat heb ik met U te doen ?" 

(Joh. 8 : 28) . Nu echter is C h r i s t u s  hem alles. Zie
daar ook uw verklaring aan de tafel des Heeren. Toen 
P a u 1 u s nog een onbekeerd mens was, was hij een 
godslasteraar - hij b 1 i e s dreiging; maar toen hij 
smaak in C h r  i s t u s gekregen had, zeide hij : "Ik acht 
alle dingen schade om de uitnemendheid der kennis van 
C h r i s t u s  J e z u s  mijn Heere" (Fil. 3 : 8). Ziedaar 
ook uw verklaring wanneer gij het brood eet en de wijn 
drinkt. 

Kunt gij in waarheid zeggen, dat gij de schat gevonden 
hebt, dat gij alles daarvoor hebt verkocht, dat gij u hebt 
nedergezet onder de schaduw van deze appelboom, en 
dat zijn heilige vruchten zoet zijn voor uw gehemelte ; dat 
gij eens verre van C h r i s t u s waart, maar nu aan Zijn 
voeten gezeten zijt, dat gij nu het geloof predikt, het
welk gij eens verwoestte, dat gij, evenals P a u l u s  in 
niets anders roemt dan in het kruis van C h r i s t u s ?  
Kunt gij zeggen, i n  d e  tegenwoordigheid Gods, dat 
C h r i s t u s uw manna, uw zielevoedsel, uw vrede, uw 
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aiÏes is ? ban zijt gij weikom aan de tafel des IÎeereri. 
Eet, vrienden ; drinkt, ja drinkt overvloediglijk, mijn ge
liefden. 

De meesten uwer kunnen dit echter niet zeggen. Gij 
hebt de schat niet kunnen vinden. Wilt gij naderen tot 
de tafel des Heeren? Met welk doel ? Gij zult onwaar
diglijk eten en drinken. Gij zult daardoor God op een 
verschrikkelijke wijze tergen. Het zal u nog pijnigen op 
uw sterfbed. Het zal u tot in alle eeuwigheid kwellen. 
Menigeen zal over een handeling, die enige minuten 
heeft geduurd, eeuwiglijk zuchten. J u d a s beweent nog, 
in de eeuwige pijn, zijn zonde en dwaasheid. Zo ook zal 
het met u zijn. 

2. Uit de woorden van Jezus: "Doe dit tot Mijn ge
dachtenis." Een onbekeerd m'.ens kan zich C h r i s t u s  
niet herinneren ; want hij heeft Hem nimmer gezien, noch 
gekend. Hij, die nooit honig heeft geproefd, kan zich ook 
de smaak daarvan niet herinneren ; zo ook kan een 
mens, die nimmer het zalige heeft gesmaakt van de 
zoetheid van C h r i s t u s, zich Hem onmogelijk her
inneren. Het is zo, in zeker opzicht kan ieder mens zich 
C h r  i s t u s herinneren. Gij kunt u herinneren de om
standigheden van Zijn leven, dat Hij in een stal werd 
geboren, dat Hij wandelde op de zee van Galilea, dat Hij 
weende over Jeruzalem, dat hij in Gethsemané bad, dat 
Hij op Golgotha aan het kruis stierf ; maar dit kunnen 
zich de duivelen evenzeer herinneren. Zij herinneren 
zich Zijn gehele geschiedenis nog veel beter en vollediger 
dan wij. Satan heeft meer kennis van goddelijke dingen 
dan vele doctoren van God hebben. En ook de zielen 
der verdoemden gedenken nog in de hel aan J e z u s ;  
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zij herinneren zich al hetgeen Hij heeft gedaan, al het
geen Hij heeft geleden, en hoe dikwerf Hij hen heeft 
willen zalig maken. J u d a s gedenkt in de hel nog aan 
J e z u s. Maar o, dit is geenszins die zielzaligende herin
nering aan J e z u s, welke wij hebben aan Zijn tafel. 

Wanneer een vermoeide, zwaar beladen ziel aan de 
voeten van J e z u s  is gebracht, vindt zij een blijdschap 
en een vrede in het geloven welke de zondaar nimmer te 
voren heeft gevoeld. Hij krijgt een inzicht in de liefde van 
C h r i s t u s, hetwelk hij nimmer alzo heeft gehad : de 
liefde van J e z u s geopenbaard in Zijn komst voor de 
goddelozen, en in Zijn sterven voor hen, die goedertie
renheid van J e i u s over alle schepselen, over de zon
daren, zelfs over de grootsté, over tollenaren en zondaren 
die tot Hem komen, de wijsheid en uitnemendheid van 
deze weg ter zaligheid, de verbazingwekkende heerlijk
heid en volmaaktheid der gerechtigheid Gods. Wanneer 
de Heilige Geest de blinddoek van de ogen wegneemt, dan 
verkrijgt de ziel een gezicht in de dierbaarheid van 
C h r i s t u s hetwelk zij nimmer zal noch kan vergeten. 
Ziedaar het geestelijk smaken en onderscheiden van het 
lichaam des Heeren. Iedere herhaalde voorstelling van 
C h r i s t u s roept in de ziel het gevoel van Zijn goed
heid en schoonheid terug. Hij kan Zijn naam niet horen 
of zijn hart gevoelt zich tot Hem heengetrokken. Zijn 
naam is voor hem als heilige zalfolie. Hoort hij door 
leraars Zijn Woord prediken, zo is hij met zijn gedaoh
ten bij J e z u s ;  ziet hij het gebroken brood en de ver
goten wijn voor zich staan, zo wordt zijn hart daardoor 
vervuld met de herinnering aan J e z u s. Evenals de 
weduwen bij P e t r u s stonden te wenen, hem de rokken 
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en de klederen toonde, welke D o r k a s gemaakt had, 
terwijl ieder stuk� door de handen van haar vriendin ge· 
maakt, haar boezem opnieuw met liefde vervult en de 
tranen uit haar ogen doet ontspringen, zo ook gevoelen 
zij, die J e z u s in waarheid kennen, door het gebroken 
brood en de vergoten wijn, in het diepste hunner ziel de 
behoefte om aan C h r i s t u s te gedenken. 

Is uw geheugen alzo geheiligd geworden ? Herinnert 
gij u dat eens de naam van C h r i s t u s u niets waar
dig was? en is hij nu voor u als uitgegoten olie ? Her· 
innert gij u, wanneer gij voor het eerst de Heere in Zijn 
schoonheid zag, of, indien gij ook al de juiste tijd niet 
weet, gevoelt gij de verbazende verandering die in u is 
gewrocht? Zo ja, welkom dan. - "Doe dit tot Mijn ge
dachtenis." 

De meesten echter hebben, naar ik vrees, deze herin
nering niet. Gij herinnert u niet dierbaarheid in C h r  i s
t u s ontdekt te hebben. Gij hebt nimmer nog het li
chaam des Heeren onderscheiden. Gij zegt dat gij denken 
wilt aan Zijn leven en sterven. Maar dat kunnen de dui
velen wel. Zou het u niet geweldig schokken als gij zag 
dat de duivelen aanzaten aan de tafel des Heeren ? En 
toch hebben zij evenveel recht daartoe als gij, indien gij 
nog onbekeerd zijt. 

3. Uit het gedrag der apostelen. Eén voorbeeld : De 
Ethiopische kamerling was "een machtig heer van Can· 
dacé, de koningin der Mooren, en was over al haar schat." 

(Hand. 8 : 27) .  Door de grote genade Gods was deze 
man bekommerd geworden over zijn ziel, het Woord van 
God en wellicht ook een reizende bode des heils, was tot 
hem gekomen. Hij kon niet rusten, maar verliet zijn land 
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om naar Jeruzalem te gaan. Maar ook daar vond hij geen 
vrede, geen licht. Treurig en vermoeid besloot hij huis
waarts te keren. Maar nog was zijn hart helad�n, en op 
zijn wagen zittende, las hij in de profetiën van Jesaja. 
Door de goedertierenheid Gods werd F i l i p p u s tot 
hem gezonden, die, hij hem op de wagen geklommen 
zijnde, hem J e z u s , het Lam Gods, verkondigde. Welk 
een nieuwe wereld werd daar voor de Moorman geopend ! 
Hij ziet de weg der gerechtigheid zonder de werken. 
Daar komen zij aan een water, en zijn vraag is : "Wat ver
hindert mij gedoopt te worden ? En F i l i p p u s zeide : 
Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. 
En hij, antwoordende, zeide : Ik geloof dat J e z u s 
C h r i s t u s de Zoon van God is. En zij daalden beiden 
af in het water, F i l i p p u s doopte hem. En de kamer
ling reisde zijn weg miet blijdschap." Is dit ook uw on
dervinding, geliefden ? Hebt ook gij C h r i s t u s gezocht 
gelijk hij deed? Hebt ook gij Hem gevonden gelijk hij ? 
Gelooft gij van ganser harte? Dan staat de tafel des Hee
ren voor u dáár, en ook gij zult uw weg gaan met blijd
schap. 
Maar ach ! zo is het niet met de meesten uwer. Indien 
sommigen van u gesteld geweest waren over de schatten 
van C a n  d a c é, gij zou geen straat ver gelopen heb
ben om de weg des heils te vinden. Gij zou nimmer in 
de bijbel gelezen hebben gelijk de Moorman deed, gij 
zou nimmer om onderwijs gevraagd hebben gelijk hij. 
Gij durft niet zeggen dat gij van ganser harte gelooft. 
En, zegt mij, zoudt gij dan willen aanzitten aan de tafel 
des Heeren ? Gij kunt komen; maar, helaas ! gij zult uw 
weg geenszins gaan met blijdschap. 
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Il. Onwaardiglijk het avondmaal te gebruiken is zeer 
gevaarlijk. 

1. Zij, die dat doen, zijn schuldig aan het lichaam en 
bloed des Heeren. Er is geen zonde, die minder geacht 
wordt op aarde, er is geen zonde die zwaarder geacht 
wordt in de hemel en in de hel dan onwaardiglijk te 
eten en te drinken. Zij, die deze zonde bedrijven, span
nen zamen met hen, die de Heere J e z u s hebben ver
raden en gedood. Zij zijn hun gelijk in tweeërlei opzicht. 
Ten eerste geven zij voor J e z u s  lief te hebben en Hem 
vriendschap toe te dragen; ten andere haten zij Hem 
inderdaad met hun hart, en verachten Zijn evangelie. 
Terwijl J u d  a s de Heere J e z u s verried, deed hij 
zich voor als had hij Hem zeer lief. Hij had Hem gedu
rende al de tijd Zijner omwandeling gevolgd, hij had in 
Zijn naam gepredikt. Hij zat schijnbaar zeer eerbiedig 
aan des Heeren tafel, doopte :m,et C h r i s t u s in de
zelfde schotel in. Zijn woorden waren gladder dan boter, 
maar krijg was in zijn hart. Toen hij in de hof kwam om 
zijn Meester te verraden, kwam hij Hem te gemoet met 
een : "Wees gegroet, Rabbi !" (Matth. 26 : 49) ,  en hij 
kuste Hem, hoewel zijn hart vervuld was met bittere 
haat, hoéwel hij een doodsvijand was van C h r i s t u s en 
Zijn evangelie. Zo ook gaven de overpriesters en fari
zeën voor met grote ijver vervuld te zijn voor God en 
Zijn dienst, zij deden zich voor als afgezonderde en hei
lige mensen; en nochtans haatten zij J e z u s en spra
ken het doodvonnis over Hem uit. De soldaten van H e
r o d e s gedroegen zich als hadden zij grote eerbied voor 
C h r i s t u s, toen zij daar voor Hem nederknielden en 
het "Wees gegroet, gij Koning der Joden !" Hem toe-
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riepen; maar het was niets dan schijn, want inderdaad 
haatten en bespotten zij Hem. P i l  a t u s deed zich 
voor als ware hij een vriend van J e z u s :  hij wies zich 
de handen en zeide : "Ik ben onschuldig aan het bloed 
dezes rechtvaardigen (Matth. 27 : 24) ; en nochtans ver
oordeelde hij Hem tot de dood des kruises. Zo is het ook 
met onwaardige avondmaalsgangers. Gij komt aan de 
tafel des Heeren met een groot vertoon van eerbied. Gij 
schijnt zeer ernstig gestemd. Gij neemt het brood en de 
wijn, u voordoende als waart gij bekeerd, als ware 
C h r i s t u s uw deel. Gij schijnt diep geroerd. In weer
wil van dat alles veracht gij C h r i s t u s en Zijn volk, 
spot gij met de bekering en het leven der genade. "Wee 
die mens; het ware hem heter zo hij niet geboren was 
geweest." (Marc. 14 : 21) . 

Gij hebt hetzelfde hart als J u d a s, als de overpries
ters, als de soldaten, als P i l a t u s. Gij zijt schuldig. 

2. Zij eten en drinken zichzelf een oordeel. Dit is 
van een onwaardige avondmaalviering in tweeërlei op
zicht waar. Ten eerste voegt men hij zijn zonden nog een 
nieuwe zonde, stapelt men wederom een nieuwe berg op 
de reeds zo zwaar beladen ziel, en maakt daardoor haar 
veroordeling des te gewisser, doet men de ziel te dieper 
zinken in het verderf. Ten andere wordt het hart daar
door immer verhard. Iedere zonde verhardt, maar vooral 
die, waardoor men zich rechtstreeks bezondigt in heilige 
zaken. Hij, die openlijk de spot drijft met de bijbel, zal 
zeer bezwaarlijk behouden worden, zozeer wordt hij 
daardoor verhard. Maar van alle zonden teg.en heilige 
dingen is er geen, die de ziel zozeer verhardt als het on
waardig gebruik van 's Heeren avondmaal, zodat een 
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onbekeerde, aanzîttende aan de tafel des lieeren, zichzelf 
menigmaal door zijn eten en drinken de verdoemenis 
over de ziel brengt. Gelijk een kind van God het leven 
indrinkt, zo drinkt het, uit dezelfde beker, de dood. 

Sommigen uwer zeggen wellicht : Hoewel ik nog onbe
keerd ben, zal ik nochtans aanzitten; want, doet het mij 
geen goed, het zal mlij ook geen kwaad doen. Is het geen 
kwaad een nieuwe zonde op uw ziel te laden ? Is het geen 
kwaad uw hart te verharden en het te verzegelen tot het 
eeuwig verderf? Is het geen kwaad u zelf een oordeel te 
eten en te drinken ? 

Anderen menen wellicht, dat zij daardoor de zonden 
van de laatste maanden zullen bedekken en goed maken. 
Sommigen, die maar een enkele of een paar malen ter 
kerk zijn geweest, zeggen mogelijk : Ik zal daardoor dat 
verzuim herstellen en mijn zonde bedekken. Zal dat uw 
vorige· zonde bedekken, wanneer gij een nieuwe zonde 

' 

daaraan toedoet? Zal het schenden van de sabbath wor-
den verzoend door uw onwaardig aanzitten en uw ont
heiligen van het sacrament? Zullen uw zonden daardoor 
worden bedekt dat gij u zelf een oordeel eet en drinkt? 

2. Velen, die zich daaraan schul.dig maken, zijn zwak 
en ziekelijk, en velen slapen. Er zijn sommige zonden, 
welke God bezoekt met tijdelijke oordelen, als : zwakheid 
van het lichaam, ziekte en dood. 

Toen A n  a n i  a s  en S a f  f i r a de Heilige Geest logen, 
vielen zij dood voor de voeten der apostelen neder. Toen 
H e r o d e s God de eer niet gaf, werd hij van de wormen 
opgegeten, en stierf op zijn troon. Zo ook is het met de 
ontheiliging van des Heeren tafel. Dit is het woord van 
God zelf, die het voorzeker het best van allen weet. 
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"liierom zijn veie zwakken en kranken onder u, en velen 
slapen." De Heere J e z u s, de Gastheer, heeft alle mid
delen in Zijn hand, en Hij gebruikt ze ook om hen ter 
neder te werpen, die Zijn tafel zo onbeschaamd ontheili
gen. Evenals God een wezenlijke hel heeft daargesteld 
van stoffelijk vuur, dat nimmer wordt uitgeblust, om 
zulke zondaren te treffen, die door niets kunnen bewo· 
gen worden tot ontvlieden dan door lichaamssmarten, 
zo ook heeft het inzake van het onwaardig gebruik van 
's Heeren avondmaal God behaagd gebruik te maken van 
ziekte en dood, opdat geen onheilige handen zich naar 
dit brood en deze wijn zouden uitstrekken. Menigmaal 
heb ik het opgemerkt dat God alzo doet. Ik herinner mij 
drie sterfgevallen, die op zulk een wijze en op zulk een 
tijd plaats grepen, dat ik er niet aan kon twijfelen of 
het was de vervulling van dit vers. Waakt dan geliefden, 
en ziet toe ! 

Geliefden, weest dan toch op uw hoede, opdat gij niet, 
terwijl het brood nog in uw mond is, wellicht dood zou 
nedervallen. Het is een ontzettende zaak te sterven terwijl 
gij de tafel des Heeren zou ontheiligen ; want gij zou 
voorzeker nog dieper zinken dan het graf. 

"Alzo dan, een ieder beproeve zich zelf." Welke zijn 
uw ware beweegredenen om tot de tafel des Hf:'.eren te 
komen? Is het omdat gij op een zekere leeftijd gekomen 
zijt? - Maar zijt gij wedergeboren ? Is het dewijl ook uw 
huisgenoten komen ? Is het om uw goede naam ? Is het 
om geld ? 0, gedenkt aan J u d a s ! Is het opdat uw kind 
gedoopt zal kunnen worden ? Dan zoudt gij de éne zonde 
bedrijven om daardoor een andere te kunnen plegen. Is 
het om God te prijzen voor hetgeen Hij aan uw ziel ge-
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d.aan heeft?" (Ps. 116) . Is het om aan de wereld te toneli 
wie gij hebt gekozen tot uw Heere ? Is het om nabij J e· 
z u s te komen? Kom dan, en leun aan Zijn borst, en ver
laat Hem nimmer weder. 

AMEN. 
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De roepstem aan dorstende zondaren 

Tekst : Joh. 7 : 37. 

"En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het 
feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand 
dorst, die kome tot Mij en drinke.'' 

I. Lering. Genadevolle aandrang van Christus. 

"Op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, 
stond J e z u s  en riep." 

Het hier bedoelde feest is het grote feest der taberna
kelen, zijnde een der drie grote feesten, waarvoor al de 
mannen opgingen naar Jeruzalem. Zij bouwden dan ten· 
ten of hutten van palm-, olijf-, myrthen- en wilgentakken 
op de platte daken hunner huizen, in hun binnenplaat
sen, of in de straten en tuinen. Hier woonden zij gedu
rende zeven dagen. De Priesters en Levieten leerden dan 
het volk en predikten, en het was een tijd van grote 
vreugde in de Heere. De achtste of laatste dag was die 
ener heilige vergadering; dan verenigde zich al het volk 
in het huis van God, voordat zij naar hun woonplaatsen 
terugkeerden. Op die dag was het dat J e z u s stond en 
riep. 
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· l. Let wel op, dat J e z u s stond en riep toen het ge· 
hele volk te zamen vergaderd was. Zo iemand dorst, die 
kome tot Mij en drinke." J e z u s  dacht er nimmer aan 
dat Zijn woorden verloren waren, al was er slechts één 
om naar Hem te luisteren. Nooit sprak Hij woorden van 
meer goddelijke kracht dan in Zijn nachtelijk gesprek 
met N i c o d e m u s alleen en met de Samaritaanse 
vrouw aan de fontein; en kwamen er duizenden te za
men, ook dan gebruikte J e z u s de gunstigste gelegen
heid : "J e z u s  stond en riep." 0, mijn vrienden ! 
J e z u s staat nog in de talrijke vergadering. Och, dat gij 
heden naar Zijn stem mocht horen ! 

2. Let wel op, zij waren gereed huiswaarts te keren. 
Het was de laatste dag van het feest. Heden zijn de voor
hoven des tempels geheel gevuld met Joden uit alle ge
deelten van het land; morgen zijn zij op hun terugreis. 
Geen tijd moet er verloren worden; spreek nu of. nimmer : 

"J e z u s stond en riep." Ik twijfel niet of menig Jood 
was daar die dag, die de stem van de Heiland nooit weder 
gehoord heeft; en daarom kan ik begrijpen wat er in de 
ziel van C h r i s t u s omging toen Hij zo luid Zijn stem 
verhief : "J e z u s stond en riep." Wellicht zijn er onder 
degenen, nu hier tegenwoordig, die nooit weder het woord 
van C h r  i s t u s zullen horen. Deze zou de laatste feest
dag voor sommigen uwer kunnen zijn. 0, laat ons daarom 
opstaan en roepen, de stem verheffen als een trompetge· 
schal en zeggen : "Zo iemand dorst, die kome tot Mij en 
drinke;" och ! of gij naar ons horen wilde om uw eeuwige 
zaligheid. 

3. Let wel op, C h r  i s t u s had reeds dikwijls tot 
hen gesproken, toch staat Hij op en roept. In het 14e vers 
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zien wij, dat het in het midden van het feest (de helft 
der week) was, dat J e z u s  in de tempel opstond om te 
leren; en waarschijnlijk ging Hij voort met leren en pre· 
diken tot op de laatste dag van het feest. Sommigen ver· 
wonderden zich, sommigen murmureerden, sommigen 
zochten Hem te grijpen. En werd Zijn geduld niet uitge· 
put? 0 neen, wie kent de lankmoedigheid van de Zoon 
van God ? Had Hij niet terecht kunnen heengaan, en 
zeggen : "Indien gij Mij niet als een Heiland hebben wilt, 
dan kan Ik geen Heiland voor u zijn; Ik ga heen tot Hem 
die Mij gezonden heeft." Maar neen, hoe onverschilliger 
de Joden werden, des te bezorgder werd de Heere. Op 
de laatste dag stond Hij op en riep : "Zo iemand dorst, 
die kome tot Mij en drinke." 

J e z u s is nog altijd dezelfde. Velen uwer hebben Zijn 
woorden op duizenden Sabbathdagen gehoord. De gehele 
dag heeft Hij de handen uitgestrekt, Hij heeft Zijn boden 
gezonden, vroeg op zijnde en zendende. Gij zijt altijd on· 
gevoelig gebleven, hebt in de zonde geleefd, en nu is het 
erger met u dan toen gij hen voor het eerst hebt gehoord. 
Geeft J e z u s u op? neen; Hij staat op en roept de laat· 
ste dag. Hij volgt u tot op de dag van uw dood. 

Sommigen uwer vrezen, dat J e z u s u nu niet aanne
men wil, omdat gij Zijn woord zo lang weerstaan hebt. 
Voorwaar ! Hij zou wel het recht hebben van te zeggen : 

"Ik wil niet horen, Ik lach met uw verderf, Ik zal spot· 
ten, wanneer uw vreze komt." Maar neen, vrees niet. Op 
de laatste dag van het feest staat Hij op en roept. Hij 
spreekt luider, duidelijker, vrijer dan ooit. Ach ! luister 
naar Zijn woorden : "Zo iemand dorst, die kome tot Mij 
en drinke." 
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II. Lering .. Christus is de gekloven rots. 
Het feest der tabernakelen had ten doel om een afbeel

ding te zijn van de tijd toen de vaderen van het Joodse 
volk in de woestijn in tenten woonden. Het moest hun 
herinneren, dat ook zij vreemdelingen en reizigers in de 
woestijn waren, en dat zij naar een beter land reisden. 
Maar er was iets in de woestijn, waarvan zij geen gelijke
nis hadden in het feest der tabernakelen : de gekloven 
rots, waaruit stromen waters vloeien. Om dit ontbreken
de aan te vullen, zegt men dat op de laatste dag van het 
feest de Joden gewoon waren in een gouden emmer water 
te halen uit de fontein te Siloam, en dit op het morgen
offer uit te storten, terwijl het op het altaar lag. Zij de
den zulks onder grote vreugdebedrijven, met palmtakken 
in de hand, en onder het zingen van het 12e hoofdstuk 
uit Jesaja. Zo was het nu op diezelfde dag - wellicht op 
dezelfde tijd - dat J e z u s opstond in het midden van 
hen, en, alsof Hij hun tonen wilde dat Hij de gekloven 
rots is, riep : "Zo iemand dorst, die kome tot Mij en 
drinke." 

C h r  i s t u s is de gekloven rots, omdat Zijn bloed voor 
de zonde vergoten is. De rots werd geslagen eer zij water 
voortbracht. Zo ook met C h r i s t u s. Hij was geslagen 
van God en verdrukt. Hij droeg de toorn van God; en 
daarom stroomde Zijn bloed, dat reinigt van alle zonden. 
0, gij, die vreest van God geslagen te worden, reinig u in 
dit bloed, het heeft gestroomd uit een gekloven rots. Het 
water kwam met grote overvloed toen M o z e s  de rots 
sloeg. Het was geen nietig beekje, het was voldoende voor 
al de duizenden van Israël. Zo ook het bloed van de Zalig
m,aker. Het is geen nietig boekje. Er zijn geen zonden 
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die er niet door afgewassen kunnen worden, geen zon· 
daar die het niet bereiken kan ; er is ook hier genoeg 
voor al de duizenden van Israël. Het was een onuitputte· 
lijke bron: "�ij dronken uit de geestelijke steenrots, die 
volgde ; en de steenrots was C h r i s t u s." 

In het Oude Testament is het niet uitdrukkelijk ge· 
zegd, dat de wateren uit de gespleten rots het kamp van 
Israël gevolgd zijn, maar enige kundige godgeleerden 
menen dat dit het geval geweest is ; dat het water voort· 
durend stroomde waar Israël zich bevond, zodat het mag 
gezegd worden dat de gespleten rots hen volgde: Zo ook 
C h r i s t u s. Hij is een rots, die ons volgt. Hij is als de 
stromen waters in een droge plaats. Gij moogt u daarin 
gedurig reinigen. 

UI. Lering. Allen zijn genodigd om tot Christus te 
komen en te drinken. "Zo iemand dorst, die kome tot 
Mij en drinke." 

1. Onverschillige zondaren worden hier genodigd tot 
Christus te komen en te drinken. De mens is in zijn na· 
tuurstaat geheel onverschillig omtrent zijn ziel en om· 
trent J e z u s C h r i s t u s. Hij dorst naar vermaak, 
naar geld, naa� de wereld ; maar hij dorst niet naar 
C h r i s t u s  en naar hemelse dingen. Nochtans wil J e· 
z u s dat wij tot de zodanig en luide zullen roepen : "Zo 
iemand dorst, dat hij tot Mij kome en drinke." Tot hen 
wil ik nu spreken. Gij zijt niet bekommerd over uw ziel, 
gij hebt geen begeerte naar J e z u s C h r i s t u s, geen 
verlangen de Heilige Geest te ontvangen. Gij dorst slechts 
naar de wateren dezer wereld, gij zijt zeer gelukkig waar 
gij zijt en zoals gij zijt ; toch zal de dag komen dat gij 
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vermoeid en dorstende zult zijn. Och ! dat het weldra 
ware ! - Welnu, J e z u s zegt : "Indien gij ooit dorst, 
weet dat gij tot Mij kunt komen en drinken." "Gij slech
ten ! hoe lang zult gij de slechtheid beminnen, en de 
spotters voor zich de spotternij begeren, en de zotten 
wetenschap haten ? Keert u tot Mijn bestraffing; ziet, Ik 
zal Mijn Geest overvloediglijk uitstorten ; Ik zal Mijn 
woorden u bekend maken." 

2. Bekommerde, dorstende zielen, zijn bepaaldelijk 
genodigd tot Jezus te komen. "Zo iemand dorst, dat hij 
tot Mij kome en drinke." Zielen door God wakker ge
schud, dorsten naar twee dingen. 

Ie. Zij dorsten naar vergeving van zonden. Zij zijn 
opgewekt en kennen hun verloren toestand, het gewicht 
van Gods toorn is hun geopenbaard. Zij gaan van berg 
tot heuvel en zoeken een rustplaats, maar vinden geen. 
Eindelijk zetten zij zich neder, vermoeid en dorstende. Zij 
gevoelen dat hun rechtvaardigheid niets betekent, dat zij 
door zichzelf geen vrede kunnen hebben. Het is hun als 
waren zij reeds in die plaats, waar zij tevergeefs een 
druppel waters zullen vragen om hun tong te verkoelen. 
Zijn er onder u die deze toestand kennen ? Tot u is het 
dat C h r  i s t u s hier spreekt. 

2e. Zij dorsten om van de zonde verlost te worden. 
Ontwaakten staan gewoonlijk af van alle uitwendige zon
den. Als een dronkaard of vloeker wakker geschud is, 
laat hij openlijke zonde na; maar hij is er ver van af zijn 
hart te kunnen veranderen. Integendeel stijgen er som
wijlen zeer boze en hatelijke gedachten in zijn ziel op. 
Het hart is vervuld met zulke lage begeerten, dat zijn ziel 
er bijna wanhopig onder wordt. Hij gaat van berg tot 
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heuvel om een nieuw hart te zoeken, maar vindt het niet. 
Eindelijk zit hij neder, vermoeid en dorstende. Zijn er 
onder u, die dit gevoelen? Tot u is het dat C h r i s t u s  
zegt : "Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke." 

0, gij dorstende zielen, gij verdrukten door onweder 
voortgedrevenen, ov.getroosten, waarom wilt gij niet tot 
J e z u s, de gespleten rots, komen en drinken ? De een 
zegt : Ik heb te zwaar gezondigd, ik durf niet komen zoals 
ik ben. Maar dorst gij dan niet ? C h r i s t u s zegt : "Zo 
iemand dorst, die kome tot Mij en drinke." Een ander 
zegt : Ik heb tegen C h r i s t u s gezondigd, ik ben doof 
geweest voor Zijn waarschuwende stem, ik heb Zijn boden 
bespot, ik heb Zijn sacramenten ontheiligd, brood en 
wijn gebruikt toen ik in zonde leefde; voorwaar, ik durf 
niet komen. Maar dorst gij dan niet? Hoor wat C h r i s
t u s zegt : "Zo iemand dorst." Een derde zegt : Maar ik 
ben niet geneigd tot C h r i s t u s te komen, ik heb een 
trots, ongelovig hart, mijn hart verheft zich tegen het 
komen tot J e z u s C h r i s t u s; waarlijk, ik durf niet 
tot J e z u s opzien. Maar dorst gij dan niet? C h r i s
t u s roept niet de gewilligen en gelovigen, maar de dor
stenden. Hij vraagt niets meer : Zo iemand dorst, die 
kome tot Mij en drinke." 

3. Dorstende gelovigen zijn hier genodigd tot Jezus 
te komen. In vers 31  lezen wij, dat er op die grote feest
dag onder de menigte velen waren, die in J e z u s  ge
loof den; en om hunnentwil sprak Hij deze gezegende 
woorden : "Zo iemand dorst." Alle ware gelovigen be
horen tot het dorstende volk. Zij wandelen in een woes
tijn, en daarom hebben zij behoefte dat de rots hen volgt. 
0, het is een slecht teken als een ziel niet dorst. Ware 
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Christenen zijn als pasgeboren kinderen, zij verlangen 
naar de zuivere melk van het Woord, zij hebben behoef
te aan voedsel, en begeren het dikwijls, zij kunnen zon· 
der hetzelve niet leven. Och, luister dan naar het woord 
van J e z u s : "Die kome tot Mij en drinke." 

Ie. Bedenkt, dat gij tot C h r i s t u s komen moet eer 
gij kunt drinken. Wanneer gij de Zaligmaker door het 
geloof kent kunt gij eerst de Geest ontvangen. Als uw oog 
op de gespleten rots gevestigd is, kunt gij van de levende 
wateren drinken. Zijn er nu geen Christenen onder mijn 
gehoor, die zeer weinig van Gods Geest schijnen te ont· 
vangen? Zijn er geen Christenen onder u, die dikwijls la
ge wereldsgezindheid aan de dag leggen? som:migen, die 
lichtelijk een opvliegende, driftige aard verraden? Waar
om dit? Antw. Gij komt niet tot J e z u s om te drinken, 
gij hebt het geloofsoog niet op J e z u s C h r i s t u s ge· 
vestigd, gij leeft niet in het geloof aan de Zoon van God. 
Gij meent heilig te wandelen zonder elke dag, elk uur 
tot J e z u s te komen. Gij ziet niet op de Heere, onze 
sterkte aan Gods rechterhand; daarom ontvangt gij wei
nig van de Heilige Geest. 

2e. Bedenkt, dat, als gij tot J e z u s  komt, gij drin
ken moet. Hoe velen schijnen tot J e z u s C h r i s t u s 
te komen, en drinken toch niet ! Hoe weinig Christenen 
gelijken de boom, geplant aan water beken ! Wat zoudt 
gij van de Joden gezegd hebben indien zij geweigerd had
den te drinken, toen M o z e s  de rots sloeg? of wat in
dien zij slechts het water aan de lippen gebracht hadden? 
Zo gaat het toch met de meeste Christenen. Het behaag· 
de de Vader, dat in Hem volheid zou wonen. Hem was 
de Geest niet met mate gegeven. Wij hebben het gebod 
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om uit Zijn volheid te putten; maar wie gehoorzaamt ? 
Niet één uit duizenden. Een Christen is heden ten dage 
gelijk aan een man, die een grote waterbak tot de rand 
toe gevuld bezit. Hij heeft de vrijheid zoveel te drinken 
als hem behaagt, want hij kan die nooit leegdrinken ; 
maar in plaats dat hij uit de volle stroom drinkt, die er 
uitstort, sluit hij het water op, en vergenoegt zich m,et de 
weinige druppels die er doorzijgen. Och ! of gij uit de vol
heid wilde putten, gij die tot C h r i s t u s gekomen zijt. 
Weest niet karig met de genade. Er is oneindig meer 
dan gij in der eeuwigheid zult gebruiken. Hetzelfde le
vend water is nu in C h r  i s t u s, dat een P a u l u s 
verkwikte, een P e t r u s zijn vrijmoedigheid gaf, een 
J o h a n n e s zijn tedere liefde. Waarom is uw ziel niet 
zo rijkelijk gelaafd als de hunne ? Omdat gij niet drin
ken wilt : "Zo iemand dorst, die kome tot Mij, en drinke." 

IV. Lering. De verandering is allen die drinken; zij 

worden fonteinen gelijlc Christus. "Die in Mij gelooft ge· 
lijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters 
zullen uit zijn buik vloeien." 

De Heilige Geest is een eeuwigdurende stroom. Hij is 
niet zoals de rivieren waarvan gij hebt horen spreken, 
die door dorre zandgronden stromen totdat zij in de 
aarde wegzinken en verdwijnen. Niet alzo de stroom der 
genade. Als hij uit J e z u s  C h r i s t u s  vloeit, vloeit 
hij in menig dor hart, maar is nooit verloren. Hij ver· 
schijnt weder, hij stroomt uit dat hart als stromen des 
levenden waters. AIS een ziel tot het geloof in J e z u s 
gebracht is, en van de Geest gedronken heeft, schijnt het 
dikwijls alsof de Geest in die ziel verloren gegaan is. De 
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stroom vloeit in zulk een dor hart, dat het lang duurt eer 
hij weer te voorschijn komt; maar hij is nooit verloren. 
De Schrift moet vervuld worden: "Die in Mij gelooft, 
stromen des levenden waters zullen-uit zijn buik vloeien." 

1. Een nieuwe drangreden om tot Jezus te komen. In
dien gij tot J e z u s komen wilt en drinken, wordt gij. 
een fontein, gij zult naar het beeld van C h r  i s t u s ver
anderd worden. Leeft geen van u in een godvergetend 
gezin? 0, kom tot J e z u s en drink. Gij zult een fontein 
van genade voor de uwen worden. Door uw hart, door 
uw woorden, door uw gebeden, zal de stroom der genade 
in andere harten vloeien. Zij, die u op aarde het liefste 
zijn, kunnen op deze wijze de genade ontvang.en. 0, kom 
tot J e z u s en drink ! Velen uwer leven in een godde
loze plaats; kom tot J e z. u s en drink, en gij zult een 
fontein der genade voor uw woonplaats worden. Uit u 
zullen stromen des levenden waters vloeien. Och ! of gij 
allen, die de Heere J e z u s  kent, uit Zijn volheid wilde 
drinken, en deze verwaarloosde plaats zou zelfs als een 
hof des Heeren geheel bevochtigd worden ! 

2. Een nieuwe toetssteen of gij tot Jezus gekomen zijt. 
Indien gij in C h r i s t u s gelooft, hebt gij de Geest ont
vangen, en uit Hem moeten stromen des levenden waters 
vloeien. Is dit het geval? Helaas ! hoevelen uwer moeten 
antwoorden : neen, wij weten niet wat gij bedoelt. 

Ie. Zijn er niet onder mijn hoorders, wier hart meer 
op een poel van ongerechtigheden dan op een fontein 
des levenden waters gelijkt ? Zijn er niet sommigen, die uit 
hun hart stromen zenden, die verderf en gif verspreiden 
waar zij heenkomen ? Zijn er niet sommigen, die stromen 
van vreselijke verdichtingen en onreine begeerten uit-
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storten? Zijn er niet die schandelijke gesprekken, dwa
ze, onbetamelijke taal en spotternij voortbrengen? Ach ! 
hoe duidelijk is het, dat gij nooit tot J e z u s gekomen 
zijt ! De stroom der genade vloeide nimmer in die on
reine boezem. 

2e. Zijn er niet sommigen als gesloten fonteinen? Zij 
hebben de schijn van tot J e z u s te komen, maar zij 
geven geen levende stroom. Ik ben niet zeker van u. 

Ieder, die in de Heere J e z u s gelooft, moet de Geest 
ontvangen. leder, die de Geest ontvangt, zal het doen 
blijken door de stromen levenden waters, die uit hem 
vloeien. Laat u niet misleiden, mijn geliefde vrienden. 
Hij, die de gerechtigheid doet, is rechtvaardig. Indien 
gij een dood, nutteloos leven leidt, zijt gij geen Christen. 
Onderzoekt u zelf, of gij in het geloof zijt, beproeft u 
zelf. Of kent gij u zelf niet, dat J e z u s C h r  i s t u s in 
u is, tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt? 
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De schreeuwende ziel 

Tekst : Ps. 42 : 2. 

"Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, al
zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! 

Deze woorden worden toegeschreven aan D a v i d, 
toen hij vluchtte voor zijn zoon A h  s a  1 o m. Het schijnt, 
dat hij zich bevond in een der eenzame wildernissen aan 
de zijde van de berg Hermon, terwijl de Jordaan beneden 
hem voorhijstroomde. D a v i d schijnt in diep gepeins 
verzonken te zijn geweest over de sm,aad, die zijn vijan
den hem dagelijks toevoegden, zeggende : "Waar is uw 
God?" Ja, het scheen zelfs, dat God hem vergeten had, 
al zijn golven en haren gingen over zijn hoofd, toen plot
seling een hert nevens hem voorbijsprong. Het was Of 
door de boogschutters gewond, Of het was op de bergen 
der luipaarden door het een of andere wilde dier ge
volgd geworden. Vermoeid en afgemat zag hij het henen
rennen naar de heldere stroom, en zijn dorst lessen aan de 
frisse wateren. Zijn ziel werd verkwikt door dit gezicht. 
Zou dat niet juist het beeld zijn van mijn toestand? Is 
niet mijn God volkomenlijk voor mij hetgeen de frisse 
stroom is voor dit gewonde hert? "Gelijk het hert 
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schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn 
ziel tot U, o God !" 

Ik hoop, dat velen uwer heden zijt opgekomen met de
zelfde brandende begeerte in uw binnenste. Geen andere 
dan begenadigde zielen kunnen schreeuwen naar God en 
J e z u s C h r i s t u s, die Hij gezonden heeft. Even als 
de zeilsteen niets anders aantrekt dan hetgeen van staal 
is gemaakt, zo ook trekt de verrezen Zaligmaker, God 
geopenbaard in het vlees, geen andere zielen aan, dan 
die ontwaakt zijn door Zijn eigen Geest. Moge God mij 
bekwamen om u kortelijk enige redenen aan te tonen 
waarom de gelovige naar God schreeuwt ! 

1. De last der zonde doet de ziel naar God schreeu-

wen. 
1. Niet ontwaakte zielen, zij die geen lust gevoelen, 

schreeuwen niet naar Christus. "Een verzadigde ziel ver
treedt het honigzeem." (Spr. 27 : 7 ) .  C h r i stu s is het 
honigzeem, door God daargesteld, voor arme zondaars. 
De zoetste honig wordt gevonden in de kloven van de 
steenrots C h r i s t u s; niet ontwaakte zielen nu zijn 
verzadigd, verzadigd van vrede, verzadigd van bezighe
den, verzadigd van vermaak. Zij hebben geen begeerte 
naar C h r  i s t u s, zij vertreden het honigzeem. Niet ont
waakte zielen "zijn dood door de misdaden en de zon
den." (Ef. 2 : 1) . Zij zijn even dood voor C h r i s t u s  en 
de dingen van het Koninkrijk Gods als de doden op het 
kerkhof dood zijn voor de dingen dezer wereld. De dode 
lichamen op het kerkhof zijn op het ogenblik binnen het 
bereik van de stem des predikers. Konden zij opzien uit 
hun graven, zij zouden de tafel des Heeren zien aange-
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richt; maar of wij al spreken, zij horen niet, zij wenen 
niet, hun zielen schreeuwen niet, zij staan niet op om 
te naderen tot de tafel des avondmaals. Lieve vrienden, 
de dode ziel.en in dit bedehuis zijn even dood als zij. Gij 
ook zijt binnen het bereik van des predikers stem, gij ook 
kunt zien hoe C h r i s t u s en die gekruist u als voor 
de ogen geschilderd is; nochtans hebt gij geen begeerte 
naar C h r i s t u s. Uw ogen storten geen tranen, uw zie
len schreeuwen niet, uw harten branden niet van ver
langen naar C h r i s t u s. Toen de Israëlieten in Egypte 
waren, hadden zij look en uien en knoflook, zij zaten ne
der hij de vleespotten en hadden brood in overvloed. 
Zij riepen niet om manna, zij zochten niet naar water uit 
de steenrots. Zo is het ook met diegenen uwer, die nog 
niet ontwaakt zijn uit de slaap der zonde. Gij geniet de 
look en de uien van de vermaken, de voordelen, de ver
strooiingen dezer wereld, en gij vraagt niet naar C h r i s
t u s, het brood des levens. Gij schreeuwt niet naar schuld
vergeving en wedergeboorte, uw harten dorsten niet naar 
het levende water, waarvan J e z u s zelf getuigt, dat hij, 
die het drinkt, in eeuwigheid niet dorsten zal. 

2. Vele volmaakte zielen schreeuwen niet naar Chris
tus. Er zijn er, die zich evenals het hert door de boog
schutters getroffen gevoelen; maar zij menen dat zij de 
pijlen er wel weer kunen uittrekken, en zelf hun eigen 
wonden genezen. Toen Naäman de Syriër tot E l i  z a 
kwam, gevoelde hij zijn walgelijke kwaal en hij ver
langde genezen te worden; maar toen de profeet tot hem 
zeide : "Ga heen en was u zevenmaal in de Jordaan, en 
uw vlees zal u wederkomen, en gij zult rein zijn," geloof
de hij het woord van God niet, maar zeide : "Zijn niet 
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Abana en Farpar, de rivieren van Damaskus, beter dan 
alle wateren van Israël ; zou ik mij in die niet kunnen 
wassen en rein worden?" Zo wendde hij zich, en toog 
weg met grimmigheid." (2 .Kon. 5 : 10, 12) .  Evenzo doen 
ook vele ontwaakte zielen in uw midden. Ook gij hebt 
uw walgelijke kwaal leren gevoelen, gij siddert somwijlen 
uit vrees voor de hel ; maar wanneer wij tot u spreken 
van het bloed van C h r i s t u s, dat van alle zonden 
reinigt, dan gaat gij met grimmigheid weg. Toen de zond
vloed op aarde kwam, en de regen veertig dagen achtereen 
nederviel, en de fonteinen van de grote afgrond werden 
opengebroken, toen, geloof ik, zullen er velen geschreeuwd 
hebben. Velen vloden voor de komende toorn. Sommi
gen vloden naar de toppen van de met sneeuw bedekte 
Libanon, anderen naar de steile hoogten van Ararat ; 
maar N o a c h alleen geloofde Gods woord, en ging in 
de ark. Zo ook zijn velen uwer beangst over hun zielen, 
die nochtans het Woord van God niet geloven, en niet 
schreeuwen naar C h r i s t u s: "Gij wilt tot Mij niet 
komen, opdat gij het leven moogt hebben." (Joh. 5 : 20) . 
Wij lezen, dat als C h r i s t u s komen zal met de wolken 
des hemels, alle geslachten der aarde over Hem weekla
gen zullen. Dan zal er niet één man zijn op aarde of in 
de hel, die niet zal ontwaakt zijn. Ook de hoogmoedigste 
en doodste onder u zal dan sidderen. Maar ach ! alleen 
zij, die Zijn woord geloven, zullen de toevlucht nemen 
onder Zijn vleugelen. Lieve vrienden, het is niet genoeg 
dat gij bekomm'erd zijt over uw zielen - gij moet de 
toevlucht nemen tot C h r i s tus ; ja, gij moet in 
C h r i s t u s zijn, anders zijt gij niet behouden. 

3. Allen, die van God geleerd zijn, verlangen naar 
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Christus. "Een iegelijk, die het van de Vader geleerd 
heeft komt tot Mij." (Joh. 6 : 45) .  - "Al wat mij de 
Vader geeft, zal tot Mij komen ; en die tot Mij komt, zal 
Ik geenszins uitwerpen." (Joh. 6 : 27) .  Wanneer een zon
daar door God is overtuigd dat zijn zonden een last zijn, 
zwaarder dan hij kon dragen, dat zij, zo hij daarin sterft, 
hem voor eeuwig in de hel zu,len storten ; wanneer hij 
daarbij is overtuigd, dat God een Lam ten slachtoffer 
gegeven heeft, dat dit Lam een genadegift Gods is voor 
een iegelijk zondaar, dan dringt hij door de menigte 
heen. Anderen mogen achterblijven, hij kan niet meer. Hij 
legt zijn beide handen op het hoofd van dit Lam Gods, 
en zegt : "Mijn Heere en mijn God." (Joh. 20 : 28) . -

"Want deze God is mijn God, eeuwiglijk en altoos ; Hij 
zal mij geleiden tot de dood toe." (Ps. 48 : 15) . - "Ge
lijk het hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo 
schreeuwt mijn ziel tot U, o God." 

Zo daar iemand van u overtuigd is dat hij diep ver
dorven is, dat de hemel gelijk is aan de grote stad met 
wallen, dat gij daar buiten zijt, en dat de storm van de 
toorn Gods op het punt is van u te overvallen ; heeft God 
u daarbij overtuigd, dat C h r i s t u s de enige poort is, 
door we],ke gij in de stad komen kunt, dat Hij is de enge 
poort - eng, doch juist wijd genoeg voor de grootste zon
daar - o, dan weet ik dat gij zult strijden om in te gaan, 
dat gij alle krachten zult inspannen, dat gij u dag noch 
nacht rust zal gunnen : "Gelijk het hert schreeuwt naar 
de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God." 

Zo daar iemand uwer is overtuigd, dat de zonde een do
delijke kwaal is, dat alle geneesheren en geneesmiddelen 
dezer wereld daarvoor ijdel zijn, dat C h r i s t u s, de 
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enige Medicijnmeester, machtig is en gewil],ig u van uw 
kwaal te verlossen - ik weet dat gij voorwaarts zult 
dringen, wat ook anderen mogen doen : "Indien ik alleen
lijk Zijn kleed mag aanraken, zo zal ik gezond worden," 

(Matth. 9 : 21) . "Gelijk het hert schreeuwt naar de wa
terstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God." 

Hoe gaarne zou ik alle schreeuwende zielen willen 
uitnodigen in het geloof C h r  i s t u s aan te grijpen. Het 
is een treurige waarheid, dat de meeste Christenen in 
onze dagen veeleer komende zijn tot C h r i s t u s, dan 
dat zij werkelijk tot Hem gekomen zijn. Voor het me
rendeel zijt gij gelijk aan de doodslager, die vluchtende 
is naar de vrijstad, inplaats dat gij gelijk zoudt zijn aan 
hem, die reeds rustig nederzit binnen haar poorten. 0, 

indien gij uw verdoemelijkheid gevoelt, indien gij gelooft 
dat God een vrijplaats voor zondaars heeft daargesteld, 
waarom dan wilt gij uw ziel niet rustig nederleggen op 
het volbrachte werk van Hem, die uw Borg en Midde
laar is ? - waarom dan wilt gij om de vrijstad blijven 
ronddolen, inplaats van daar binnen te gaan? Deze 
heilige instelling heeft ten doel u te leren u zelf C h r i s
t u s in het geloof toe te eigenen, niet langer te aarzelen, 
maar de hand des geloofs uit te strekken en C h r i s t u s 

aan te grijpen. Gij komt niet om naar het brood en de 
wijn te zien, maar om het aan te grijpen en te eten en te 
drinken. Neemt, eet, schreeuwende zielen ! God geve u 
daarbij licht, opdat gij u aan C h r  i s t u s moogt toever
trouwen, en zeggen : "Deze God is mijn God, eeuwiglijk 
en altoos." 
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Il. Zucht naar heiligheid doet de ziel schreeuwen naar 
God. 

1. Onbekeerde zielen hebben geen begeerte naar hei
ligheid, en daarom schreeuwen zij niet naar God en 
Christus. Dit is inderdaad de voornaamste reden waarom 
vele arme zondaar� niet tot C h r i s t u s komen. Zij we
ten, dat, indien zij tot C h r i s t u s kwamen, zij een 
nieuw hart zouden ontvangen, dat zij voor eeuwig af
scheid zouden moeten nemen van al hun vroegere met
gezellen en verlustigingen ; maar de meesten zouden lie
ver naar de hel gaan dan hiertoe te besluiten. Toen eens 
enige Groenlanders in deze streken gebracht war�n, za
gen zij niet de minste echoonheid in onze rijke koren
velden, in onze bossen en weiden; zij verlangden naar 
hun sneeuwvelden, naar hun in de zon schitterende ijs
bergen. Toen zij in onze huizen kwamen, konden zij de 
d�ar heersende reinheid niet verdragen; verre daarboven 
stelden zij hun eigen rokerige, smerige hutten. Zo is het 
met diegenen uwer, welke onbekeerd zijn. Gij zijt opge
groeid met harten, bevroren voor God en Goddelijke din
gen, en wanneer gij nu ziet dat het hart van een Christen 
gelijk is aan een tuin, met de rivier des levens midden in 
hetzelve, terwijl de liefelijke bloemen van zachtmoedig
heid, liefde en heiligheid daarin welig groeien, dan kunt 
g�j het gezicht daarvan niet verdragen - gij houdt meer 
van uw eigen bevroren hart. Wanneer gij het reine hart 
van een kind van God ziet, dan zegt gij : Ik heb liever 
mijn eigen boze hart. Dit is, helaas ! het geval met de 
meesten. Gij wenst niet heilig gemaakt te worden, gij 
schreeuwt niet om een nieuwe geboorte. Er is genade 
nodig om genade te begeren. Gij begeert er niet naar 
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èen nieuw schepsel gemaakt te worden, gij wilt liever het 
beeld van de duivel blijven dragen dan veranderd te 
worden naar het beeld van God. Gij zijt gelijk aan Jeru
zalem : "Wee u, Jeruzalem ! zult gij niet rein worden? 
hoe lang nog na deze ?" (Jer. 13 : 27) .  

3 .  Alle geredde zielen daarentegen schreeuwen om 

heiligheid. "Gelijk het hert schreeuwt naar de waterstro
men, alzo schreeuwt m.ijn ziel tot U, o God." Wanneer 
een ziel zich C h r i s t u s heeft toegeëigend, zo is zij 
daarom nog niet op eenmaal volkomen heilig gemaakt : 

"Het pad der rechtvaardigen is gelijk een schijnend licht, 
voortgaande en lichtende tot de volle dag toe." (Spr. 4 : 
18) .  Evena�s bij het aanbreken van de dag het licht te 
kampen heeft met de duisternis, en vaak door dikke 
wolken moet heenbreken, en de dag eerst tot zijn volle 
luister gekomen is, wanneer de zon in al haar g�ns is te 
voorschijn getreden, zo is het ook met de heiligheid des 
Christens. Evenals op de vruchtbaarste akkers, al zijn 
ze ook diep geploegd, het onkruid nochtans welig tus
sen het koren opschiet, zo ook blijft er in het hart van 
de gelovige nog menige wortel der bitterheid over. P a u-
1 u s dankte God voor de genade, die aan de Corinthiërs 
geschonken was, dat het hun aan geen gave was blijven 
ontbreken; en nochtans zegt hij, dat er twist en nijd 
en tweedracht onder hen was, zodat hij hen niet geestelijk 
noemen kon, maar integendeel vleselijk. Zo is het met 
ieder Christenhart. Het onkruid groeit in de best on
derhouden have. C h r  i s t u s is genoegzaam om in al 
onze noden te voorzien. Het is onze eigen schuld, dat wij 
niet heilig zijn gelijk God heilig is. Het ligt niet aan 
C h r  i s  t u s, maar aan ons zelf, dat wij menigmaal in 
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het nauw worden gebracht. De plasregen van genade is 
overvloedig genoeg, maar wij doen onze mond niet wijd 
genoeg open. Iedere ziel echter, die in C h r  i s  t u s is, 
haat de zonde, schreeuwt naar heiligheid. Niets doet de 
Christen meer tot God schreeuwen dan het bederf, dat 
in hem strijd voert. P a u 1 u s had nimmer met meer 
vuur dan toen hij de doorn in zijn vlees gevoelde. De 
doorn in het vlees doet onze ziel tot God schreeuwen. 
Wanneer een schip door de eb op een zandbank wordt 
gelaten, dan is het anders zo trotse vaartuig een hulpe
loze klomp. De matrozen mogen trachten het wederom 
vlot te maken, maar al hun pogingen zullen slechts strek
ken om het vaartuig te dieper in het zand te doen zinken. 
Zij kunnen niet anders doen dan wachten op de vloed, 
opdat de golven het schip weder omhoog heffen, en het 
zijn weg naar de haven moge vervolgen. Zo is het met 
de Christen. Gij zijt menigmaal gelijk aan een schip op 
een zandbank. Gij kunt u zelf niet losmaken. Gij wendt 
allerlei plichten aan, maar dat is een zwaar en tevens nut
teloos werk. Zonder C h r i s t u s kunt gij niets doen. Gij 
verlangt en schreeuwt naar C h r i s t u s, om de uitstor
ting van Zijn Geest, om uw ziel hoven de golven te ver
heffen, en u voorspoediglijk heen te voeren naar de he
melse haven. 

Vermoeide zielen, komt nog heden tot Christus! Som
migen uwer gevoelen de doorn in het vlees, en gij bidt 
dat hij van u wordt weggenomen. Sommigen van u ge
voelen zich gelijk aan de misdadiger, die aan een dood 
lichaam was vastgeketend. Gij gevoelt de walgelijkheid 
van het lichaam der zonde en gij roept : "Ik ellendig 
mens !" Sommigen uwer zijn gelijk aan het hert, dat ver-
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wond is door een leeuw, en siddert van zijn gebrul. Gij 
zijt verwond door satan, en gij heeft van zijn brullen. 
Kom tot J e z u s. Hij zal u rust geven, o schreeuwende 
ziel ! Grijp ,c h r i s t u s aan, laat C h r i s t u s u alles 
zijn. Zonder Hem kunt gij niets doen. Door Ch r i s t u s, 
die u kracht geeft, vermoogt gij alle dingen. Het avond
maal moet u leren alles alleen van C h r s t u.s te ver
wachten. Gij beziet het brood niet slechts, gij neemt het 
niet alleen in uw handen, gij eet en drinkt. Treed dan 
in persoonlijke vereniging met C h r i s t u s, verlangen
de ziel, en Hij zal uw sterkte zijn:' "God is ons een toe
vlucht en sterkte.", ( Ps. 46 : 2 ) .  

lil Moedeloosheid doet de ziel tot God roepen. 
1. Gelovigen moesten nimmer moedeloos zijn. Het 

strijdt met de belofte : "Die in Hem gelooft, zal niet be
schaamd worden." ( 1 Petr. 2 : 6) . C h r i s t u s is altijd 
dezelfde. Zijn gerechtigheid is al�e dagen even volkomen. 
Zijt gij met die gerechtigheid bekleed, dan moest uw 
vrede zijn gelijk een rivier. Het is zeer smakend voor 
C h r  i s t u s, dat gelovigen de ganse dag met gebogen 
hoofd gaan : "Verblijdt u in de Heere te allen tijd ; we
derom zeg ik u :  verblijdt u." (Fil. 4 : 4 ) .  

2. Nochtans vrees ik, dat sommigen uwer kunnen ge
tuigen dat de gelovige somwijlen maar al te moedeloos 
is. De maan schijnt niet altijd aan een onbewolkte hemel. 
Het schip zeilt niet immer op een kalme zee. De gelo
vige wandelt niet immer in het genot van de glans 
van Zijns Vaders aangezicht. Ie. Uiterlijke omstandighe
den veroorzaken somwijlen moedeloosheid, wanneer zij 
ons onverwacht overkomen, wanneer wij de bedoeling 
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Gods daarin niet kunnen zien, wanneer wij Zijn liefde 
verdenken, en in donkerheid geraken. Zo was het met 
Joh :  "De dag verga, waarin ik geboren ben, en de nacht, 
waarin men zeide : Een knechtje is ontvangen." {Job 
3 : 3 ) . 2e. De zonde, in het hart toegelaten zijnde, is de 
grootste en meest gewone oorzaak van moedeloosheid. 
God is een ijverig God. Zo was het met Israël : Zij zegt : 

"Ik zal mijn boelen nagaan, die mij mijn brood en mijn 
water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank 
geven." {Hoz. 2 : 4) . 

3. De ontmoedigde ziel schreeuwt naar God. Ziet het 
aan Joh :  "Och, of ik wist dat ik Hem vinden zou ! ik 
zou tot Zijn stoel komen." (Job 23 : 3 . )  Zo is het ook 
met de bruid : "Ik zal nu opstaan, en in de stad om, 
ga:an, in de wijken en in de straten." (Hoogl. 3 : 2 ) .  Zo 
ook David : "Gelijk een hert schreeuwt naar de water
stromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God." Wan
neer een kind, dat tederlijk is opgevoed, dat gewoon is 
aan warme kleren en behoorlijk voedsel, en door een 
liefderijke moeder van alles is verzorgd geworden, plot
seling in de koude, liefdeloze wereld wordt gestoten, dat 
is inderdaad verschrikkelijk!  Geen wonder, dat zulk een 
kind weeklaagt over het huis zijns vaders, over de glim
lachen zijner moeder ! Evenzo is het met een kind des 
lichts, hetwelk in de duisternis wandelt. 

Troosteloze zielen, och ! wat ik u bidden mag, komt 
tot God, de levende God ! Enigen uwer gevoelen zich wel
licht gelijk aan een schip, dat door een stormachtige zee 
heen en weer geslagen wordt. De afgrond roept tot de 
afgrond, bij het gedruis van Gods watergoten ; al Zijn 
baren en Zijn golven zijn over u heengegaan. Laat u dan 
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toch overreden C h r i s t  u s aan te grijpen, die u om 
niet aangeboden wordt. Laat het onderzoek varen of gij 
wel ooit geloofd hebt. Gelooft nu. Het sacrament des 
avondmaals is juist gepast voor u. Gij zegt de Zaligmaker 
niet te zien ; wel, in het brood en de wijn wordt Hij u 
duidelijk voor ogen gesteld : "Dit is Mijn lichaam, hetwelk 
voor u gegeven wordt." (Luk. 22 : 19) .  Gij zegt : Maar 
hoe kan ik weten dat Hij juist een Zaligmaker is voor 
mij ?  Ziet hier het brood, dat u om niet aangeboden 
wordt : "Wie wil, neme het water des levens om niet." 

(Openb. 22 : 17) . Gij zegt : Maar hoe weet ik dat Hij mij 
nog wordt aangeboden ? Ik antwoord : "Nog is er plaats." 

(Luk. 14 : 22) . Hier is brood in overvloed. Gij zegt : 
Maar mag ik inderdaad C h r i s t u s maar zo aangrij
pen? Ik antwoord : "Neemt, eet, (Matth. 26 : 26) ,  
schreeuwende ziel, kom en schuil onder Zijn vleugelen." 

De Geest en de bruid zeggen : "Kom !" 

• 
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