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| M E D I T A T I O N

The Offending Hour
Behold, the hour cometh, yea, is now 

come, that ye shall be scattered, every 
man to his own, and shall leave me 
alone: and yet I am not alone, because 
the Father is with me.

John 16:32.
The Hour!
It was coming!
Yea, it has already come, though the disciples did 

not yet realize its awful implications.
Somehow they are filled with fear and apprehen

sions of evil things impending that night; their hearts 
were troubled,

Strange things had already happened.
The last supper, the passover the Master had so 

greatly desired to celebrate with them, had been eaten; 
and it had been changed into a feast of commemoration 
and participation of the broken body and shed blood of 
their Lord. The traitor had been dismissed, though 
the discip'es had not all understood for what evil pur
pose he had departed from the upper room, and knew 
not that even at this very hour he was plotting with the 
enemies to betray the Lord unto them. And the be
loved Master had repeatedly spoken of His departure 
from them, and told them that they would not be able 
to follow Him wither He went. . . .

And now they were on their way to the garden.
Across the brook Cedron .
And words of comfort the Lord had addressed 

to them.
Their hearts must not be troubled. He would go 

to the Father, in Whose house there are many man
sions. And He would prepare place for them, return 
to them, receive them with all His own in that house

of many mansions, that they might also be where He is. 
It was profitable for them that He should go away, 
for then the Comforter could come, Whom He would 
send from the Father. . . .

And the disciples thought they understood. And 
believed. . . .

And yet, athe lhour,, was still coming!
And the horror of that hour would far surpass their 

darkest forebodings of it. They believed, yes, indeed; 
but in that hour their faith would be shaken to its 
foundations.

Hence, the trying question of Jesus : Do ye now 
believe? Now? . . . .

The uhour,y is, indeed, already come, yet it is still 
coming!

And as it advances the moment will arrive that its 
real meaning will be an offense to you!

It will scatter you!
Each will turn to his own! And me ye will leave 

alone! •
Amazing hour!

The hour is come!
Of that hour Jesus had often spoken.
Always that hour stood clearly before His con

sciousness.
Even at the very beginning of His public ministry, 

when at the wedding in Cana His mother had suggested 
that He should show, forth His power and glory, little 
realizing in what way only that glory could be attained, 
He had been mindful of Bis hour and replied: Woman, 
what have I to do with thee ? My hour is not yet come!

Often, too, when His enemies, whose hour was al
ways come, would take and kill Him, He had escaoed 
from their midst, or they had been. restrained from 
laying their hands on Him, because His hour had not 
yet come!

Of this hour the Lord also spoke now, to His dis
ciples.



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

No, He does not merely mean to tell them that a 
time will come when they shall leave Him alone, when 
each one of them shall turn to His own and they all 
shall be scattered. On the contrary, He speaks of the 
hour, His hour, the same hour of which He had often 
spoken, and warns them, that as soon as this hour shall 
be revealed to them in its real significance, in its hor
rible darkness, they shall be offended in Him and turn 
to their own interests!

The hour!
God’s hour it was, the hour appointed by the Father, 

when all things should be prepared for the slaying of 
the Lamb, for the judgment of the world, for the cast
ing out of the prince of this world, for the reconcilia
tion of the world, for the shedding of the blood of 
atonement, for the outpouring of the vials of God’s 
wrath against the sin of mankind, for the redemption 
of the elect, for the crushing of the serpent’s head! It 
was the “due time” . For, in “ due time” God would 
have His Christ die for the ungodly. Not any time 
could He die. It must be at the appointed time. And 
because it was God’s hour, it was also Jesus’ hour, for 
He had come to do the Father’s will. And because it 
was the Father’s hour and His hour, it must needs be 
the hour of the world, the hour of the powers of dark
ness. Even though they had decreed that it should 
not be on the feast, lest there should be uproar among 
the people, this was “the hour” , and all must hasten 
to prepare themselves for it: “what thou doest, do 
quickly!” . . . .

That hour had even now come!
For already the powers of darkness were hastening 

to play their part in the drama that must be enacted in 
this hour. Even as the Lord, comforting His eleven 
disciples, made His way through the darkened streets 
of the “ Holy City” , across the brook Cedron to the 
garden of sorrows, the traitor is leading the band of 
soldiers and men, armed with swords and staves, 
through those same streets, first to the upper room, 
where he probably expected to find the Master, then 
to the garden of olives, to lay wicked hands on the Lord 
of glory. Yes, the hour had begun to strike. . . .

Yet, it had not fully come.
The real horror o f it had not yet become clear to 

the minds o f the disciples.
It was still coming. . . .
And then they would turn to their own. the discinles 

that now believed that He came forth from God, all of 
them; and they would leave Him alone!

Scattered!
Every man to his own! No, not merely would each 

flee to his own place for personal safetv in that hour, 
but they would be scattered in order that each might 
seek his own things, pursue his own interests, which in 
that hour would scatter them in different directions, 
away from Christ and His “hour” ! It was their re
lation to Christ that united them. But in that hour

this relation would appear to be broken. A sharp con
flict there would arise in that awful hour between 
their relation to Him and their own interests, and the 
latter they would pursue. . . .

And leave Him alone!
In the hands of His enemies they would leave Him 

in that hour, without assistance, without defense, with
out the comfort of their relationship. . . .

And thus it happened when the hour was come!
None of them remained with Him in the hour of 

need!
All fled!
None of them uttered a word in His defense in the 

hour of His trial!
All were scattered!
The hour had come!

Offending hour!
Was ever beloved Master so utterly forsaken by His 

own ?
Why, then, should He, the most Beloved of all, be 

so forsaken by those that loved Him?
Surely, it cannot be that these eleven men were 

wholly devoid of courage and were motivated by com
mon cowardice when they were scattered and each 
turned to IWs own!

Neither can their attitude and action is that hour 
be explained from lack of love for Him!

With all their heart they were attached to Him. 
That they should ever leave Him alone, depart from 
Him, forsake Him, seemed utterly impossible to them. 
Had they not confessed it, that He had the words of 
eternal life and that they had known and believed that 
He was the Christ, the Son of the living God? Where, 
then, should they go if they left Him? They belonged 
to Him. Apart from Him they had no place in the 
world. His cause was their cause. Where He would 
go, they would go. Where He would die, they would 
die! . . . .

Such was their love to Him!
And such was also their courage!
Indeed, they were ready to go with Him into prison 

and into death! Solemnly they had pledged their very 
lives to Him even that very night. One and all they 
had asseverated that they would rather die with Him 
than ever forsake or deny Him. And they were pre
pared. Swords they had secured in order that they 
might fight to the death for Him they loved. Neither 
did their courage forsake them when the enemy came 
and would lay hands on the beloved Master. Ready 
they were to put to good use the swords they had taken 
with them into the garden. And one of them, always 
their leader, gave the signal, drew the sword, and.
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would have split the head of one of the Master’s 
enemies. . . .

Yet, in spite of their love to the Lord, and notwith
standing the undeniable fact that they were men of 
courage and devotion and were quite prepared to lay 
down their lives for His sake, they were all scattered, 
each to his own, and left Him utterly alone! . . . .

W hy?
What was there in this hour of Jesus that was more 

horrible than any human love or courage could endure?
It was the hour of offensed
Offended they were, one and a ll! Thus, according 

to the gospel-narratives by Matthew and Mark, the 
Lord had definitely announced it to His disciples: “ All 
ye shall be offended in me this night” ! Offended they 
were in H im ! There was in this hour an element of 
offense, which even their love and devotion to the 
Master could not overcome. An offense is a stumbling- 
block, something that is put in one’s way, over which 
he stumbles and falls and may break his neck. And 
such was Christ to them in this hour of His sorrow and 
suffering. . . .

The hour!
In that hour, when it finally arrived in all its hor

ror, when it finally was exposed before the under
standing of the astounded disciples, there was some
thing utterly contrary, not only to their darkest appre
hensions of it, but to all their aspirations and human 
experience. There was an element of horror in that 
hour, that made it inhuman, so that even their love to 
the master could not induce them to stay with Him, 
and their courage and devotion proved insufficient. . . .

They were offended in H im !
And that element of offense lay in His absolutely 

voluntary surrender and suffering!
It must needs be so!
Willingly He must descend into the lower parts of 

the earth, into the darkness of Sheol, into the depth 
of hell. For, our sins He must bear and forever blot 
out. For the guilt of our iniquity He must atone. 
And to atone means to satisfy the justice of God with 
respect to sin. And to satisfy that justice of God 
He must bring the sacrifice of perfect obedience, of the 
obedience o f love. He must suffer all the agonies of 
hell, and in the suffering love God! . . . .

Still more.
The judgment of the world His death must be. The 

mask of hypocricy, of self-righteousness and of a form  
and semblance of religion must be tom  from the faces 
of men that hate God, and they must be exposed in 
all the horror of their corruption. They must answer 
the question: what will ye do with God, if He comes 
to you, not in all the majesty and glory of His oower 
and holiness, but without form or comeliness, in the 
form of a servant, defenseless and helpless? . . . .

And thus He stands, in “the hour” !
Without power, either human or divine!

Gladly the disciples fight. But He bids them put 
up their swords and heals the wound struck by Peter. 
The enemy may not be able to point to scars, proofs 
of wounds inflicted on them in this conflict: the scars 
must all be His.

For legions of angels He might pray the Father. 
But He refuses. Alone, helpless, defenseless He will 
stand. For this is not a battle of power against power, 
or might against might; but of righteousness against 
the forces of iniquity.

And this is the offence of the “hour” !
Plainly the Lord had fortold them, that thus it 

would be. But they had never understood. The hour, 
they understood, would surely come. But in that hour, 
when the enemies would rise up against Him, He would 
consume them by the breath of His mouth, and reveal 
the glory o f His power. . . .

And they also would fight!
With Him they were ready to go into death. . . . 

fighting!
But there was no manifestation of power!
And they were not permitted to fight!
Then all the disciples forsook Him and fled!
Scattered they were, each to his ow n!
Offending hour!

Alone, yet not alone!
Helpless, yet sustained in battle by the power of 

the Almighty!
For, thus the Lord declares: yet I am not alone, 

for the Father is with me!
It would appear different to the eyes of men. In 

the darkness of the hour the Father does not appear 
to be with H im ! He does not help Him out, though 
He cries unto Him with bitter tears. Completely He 
surrenders Him to the fury of the enemies. They 
bind Him and lead Him away, they falsely accuse Him  
and condemn Him to death, they rail on Him, spit in 
His face and buffet Him, scourge Him and press the 
mock-crown of thorns on His brow, nail Him to the 
accursed tree, fill Him with reproach and mock that 
God will not have Him. . . .  ..............................

And He cries out: My God, my God, why hast thou 
forsaken me?

Yet,' through it all He is conscious that the Father 
is with Him. To Him He commits His righteous cause!

And through death and the resurrection He gained 
the victory!

And is justified! ...............
Forever!

H. H.
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E D I T O R I A L S

De Prediking Van Jezus
i.

VOLGENS DS. ZW IER .

Zoo weinig Ds. Zwier te zeggen had, toen het tijd 
was om te spreken en we in de Pantlind conferentie 
hidden, in de tegenwoordigfheid van Dr. Sdhilder, zoo 
veel heeft hij sedert dien tijd te zeggen gehad in 
“ De Waohter” . Hij kan in den laatsten tijd geen arti- 
keltje schrijven, zonder onze kerken en leeraren er bij 
in te slepen, en op hatelijke, laatdunkende wijze ons 
allerlei verkeerde voorstellingen aan te wrijven.

H ij gevoelt blijkbaar, dat het veel gemakkelijker is, 
om achter onzen rug om, bij zijne lezers, de meesten 
waarvan toch ons blad niet lezen en ons verweer niet 
onder de oogen krijgen, ons zwart te maken, dan om 
ons in het aangezieht te weerstaan.

Onderscheidene onzer lezers, die ook “ De Wadhter” 
lezen, en die met mij wel hebben opgemerkt, hoe wijd 
Ds. Zwier’s conscience langzamerhand geworden is, 
als hij over ons schrijft, hebben mij aangeraden, om 
verder geen “b.oter aan de galg” te smeren, en voorts 
aan den schrijver over “ Dogmatische Onderwerpen” 
geen aandacht meer te wij den. Zijn schrijven is, 
meenen ze, geen antwoord meer waard.

De Standard Bearer kan het echter met dit advies 
niet eens zijn.

Ging ihet slechts om Ds. Zwier en om onzen goeden 
naam, dan zou ons blad hier wel alle verdere bespreking 
kunnen staken. W e zouden dan gedachtig kunnen zijn 
aan het bekende spreukje: “A1 loopt de leugen nog zoo 
snel, de waarheid aohterhaalt haar wel” . Onze historie 
in het verleden heeft dit boven alle verwachting wel 
bewezen. Als we maar rustig blijven door werken, 
spreken en schrijven, getuigenis van onszelven en de 
waarheid blijven geven, dan komt het vanzelf wel aan 
het licht, dat wij geheel andere menschen zijn en 
gansch andere overtuigingen zijn toegedaan, dan Ds. 
Zwier c.s. het lezend publiek wil doen gelooven.

Maar in de eerste plaats gaat het om de waarheid, 
die al maar weer door Ds. Zwier wordt verkracht en 
verdraaid. En dit verdraaien van de waarheid mag 
de Standard Bearer niet met leede oogen aanzien. Zoo. 
lang ons blad bestaat zal het zijn stem verheffen tegen 
alle Arminiaansdh en Semi-pelagiaansch geknoei met 
de Gereformeerde waarheid en de laatste met al de 
middelen en krachten, die het ten dienste staan, ver- 
dedigen.

In de tweede plaats mogen we niet vergeten, dat er 
ook in de Christelijke Gereformeerde Kerken nog an
dere menschen zijn dan de “Zwier-groep” en de lezers,

die hij bij zijn schrijven blijkbaar voor den geest heeft. 
Hij schrijft kennelijk voor een publiek, waarvan hij 
vertrouwt, dat het de dingen waarover hij schrijft, 
niet verder zal onderzoeken; voor menschen, die alles 
opslikken, wat hij schrijft; en bovendien voor men- 
sehen, die gaarne alle verantwoordelijkheid voor het- 
geen “de Kerk” in 1924 gedaan heeft, aan “ de Kerk” 
laten.

Doch er zijn ook anderen in die kerken.
De Christelijke Gereformeerde Kerken zijn lang 

niet zoo een, als het aan den buitenkant wel mag 
schijnen.

Daar is nog altijd de groep, die ongeveer 1920 be- 
kend stond als de “ Janssen-groep” , de “breede” groep, 
die zoo goed konden werken met de “ gemeene gratie” 
van Dr. Kuyper en in dien' zin “Kuyper-mannen” 
waren, maar die van de antithese doodsvijanden waren. 
Die menschen zijn niet alleen altijd nog in de Christe
lijke Gereformeerde Kerken, maar men heeft ze 
sedert 1922-24 ook vereerd met benoemingen tot in- 
vloedrijke posities. Met deze groep hebben wij geen 
onmiddelijk debat. Ze zijn “ Neo-Calvinisten” van de 
“neooste” soort, en staan te ver van ons af, om wrijving 
te veroorzaken.

Dan is daar een steeds toenemend aantal, dat aan 
de Gereformeerde waarheid is en steeds meer wordt 
ontwend, in den zin, dat geen strijd over bepaald Gere
formeerde beginselen hun eenig belang kan inboeze- 
men. Met hen hebben we geen aanknoopingspunt 
meer. Onder hen kunt ge ook menschen vinden, die 
het doen van de Synode van 1924 en der Classis ten 
onzent veroordeelen, maar ze doen dit op “breeden” 
grondslag. W e moeten alien bij elkander blijven onder 
een dak. Men kan dit waardeeren, maar er verder 
niets mee beginnen voor de waarheid.

Dan is er een tamelijk groote groep, zooals onge
veer 1920 de meer positieve leiders der Christelijke 
Gereformeerde Kerken u ook wel wisten te vertellen, 
die eigenlijk een soort verkapt Remonstrantisme voor 
de Gereformeerde waarheid aanzien, Voor hemschrijft 
vooral Ds. Zwier. Dat hij hen gemakkelijk kan over- 
tuigen van de waarheid der “Drie Punten” ligt voor de 
hand. Tegenoyer hen hebben wij echter ook eene roe- 
ping. Voorzoover wij hen kunnen bereiken door woord 
of pen, is het onze roeping hen te bearbeiden en een 
beter inzicht te geven in de waarheid, zooals die door 
Gereformeerden dien te worden beleden.

En eindelijk is er ook in die kerken nog een ster- 
kere groep, die de Gereformeerde waarheid liefhebben, 
die ook wel zien, dat het verkeerd gaat met de Christe
lijke Gereformeerde Kerken, die tevens goed verstaan, 
dat die kerken een verkeerden weg zijn ingeslagen 
en onrecht hebben bedreven tegenover ons, maar die 
toch in die kerken blijven, om welke redenen dan ook. 
Ook voor hen schrijven en spreken wij.

Daarom zal de Standard Bearer zioh nooit stil hou- 
den.
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Zoolang Ds. Zwier schrijft als hij doet, zal ons 
blad hem te woord te staan.

En als de Heere ons en ons blad spaart, zal het 
spreken, ook nog lang nadat Ds. Zwier het zwijgen 
er zal hebben toegedaan.

Tot staving van zijne voorstelling, dat alien, die het 
Evangelie hooren, Gode aangenaam zijn, dat God 
jegens die alien genadig is, en hun in Zijne genade 
“ welmeenend roept", i.e. met de bedoeling om hen te 
zaligen, beroept Ds. Zwier zich op de prediking van 
Jezus.

Een drietal plaatsen zijn hem daartoe voldoende.
Allereerst wijst hij op de prediking van den Heiland 

in de synagoge te Nazareth. Hij wijst er op, dat de 
Heiland een bij uitstek liefelijke boodschap bracht
/tot de schare, door te wijzen op Jes. 61:1, 2, en met 
opzet weg te laten de woorden: “ en den dag der wrake 
onzes Gods".

Met opzet liet, volgens Zwier, de Heiland deze 
laatste woorden er af, opdat het toch maar een liefe
lijke boodschap mocht blijven!

Het moest een “algemeen aanbod van algemeene 
genade" blijven; daarom liet de Heiland maar een 
gedeelte van de Schrift weg! Een voorbeeld hier van 
hoogere kritiek van Jezus op Jesaja! Maar zeer zeker 
een voorbeeld van de wijze, waarop de leeraar van 
Maple Ave. met de Schrift omspringt, als hij het 
Evangelie zal verkondigen!

Wat is hem dat eerste punt van 1924 toch meer en 
meer een struikelblok geworden, waarover hij zijn nek 
breekt!

Want let er toch op :
1. Dat in het rapport, dat we hebben in hex, Evan

gelie van Lukas, van (hetgeen Jezus in de synagoge te 
Nazareth uit de rol des boeks voorlas, ook andere ge- 
deelten voorkomen dan uit Jesaja 61:1, 2 naar den 
Hebreeuwschen tekst. De Hebreeuwsche tekst, waar- 
uit de Heiland zeker wel zal gelezen hebben, heeft in 
Jes. 61:1, 2: “ De Geest des Heeren HEEREN is op 
Mij, omdat de Heere Mij gezalfd heeft, om een blijde 
boodschap te brengen den zaohtmoedigen (le-bhaseer 
aenowim) ; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de 
gebrokenen van harte (la-chaebhosh le-nisheberee- 
lebh), om den gevangenen vrijheid uit te roepen (li- 
qhero li-shebhoejim derohr), en den gebondenen ope
ning der gevangenis (we-la-aesoerim peqhaeh-qhoach). 
Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des 
Heeren, en den dag der wrake onzes Gods; om alle 
treurigen te troosten” . De vertaling der LXX (Sep- 
tuaginta) echter heeft hier: “ De Geest des Heeren is 
op Mij, daarom heeft hij Mij gezelfd (hou eineken 
echrise me) om den armen het evangelie te verkondi
gen ; Hij heeft Mij gezonden om te heelen de gebroke
nen van hart, om den gevangenen loslating te prediken 
en blinden het gezicht, om uit te roepen het aangename

jaar des Heeren en den dag der wrake, om alle treuren- 
den te troosten". Als ge hierbij nu vergelijkt, wat ons 
van deze lezing staat opgeteekend in Lukas 4: 18, 19, 
dan merkt ge, dat dit verschilt beide van den Hebreeuw
schen tekst en van de vertaling der LXX. Wat is de 
conclusie? Dat Lukas maar uit zijn geheugen wat on- 
nauwkeurig weergaf, wat de Heiland las? Zoo willen 
zij het, die het niet zoo nauw met de Schrift nemen. 
Beter is het echter aan te nemen, dat de Heiland meer 
dan eene plaats uit Jezaja heeft voorgelezen te Naza
reth (vgl. Jes. 42:7), en ook meer gelezen heeft, dan 
ons hier staat opgeteekend, en dat we hiervan in Lukas 
4 een hoofdsom hebben. Maar dan is het in elk geval 
gewaagd, om zoo maar even de conclusie te trekken, dat 
de Heiland juist die eene uitdrukking: “ de dag der 
wrake onzes Gods", en dan nog wel met opzet, niet 
heeft gelezen. Ook al schrijft Zwier maar artikeltjes 
in De Wachter, daarom mag hij nog wel eerst wat 
studie maken van de dingen, waarover hij schrijft! 
Het kon toch ook wel eens zijn, dat er nog onder zijne 
iezers gevonden zouden worden, die in hun Holland- 
schen Bijbel eens Lukas 4:18, 19 gingen vergelijken 
met Jes. 61:1, 2. En dan zaten ze maar in de moei- 
lijkheid.

2. Dat ook al had de Heiland de door Ds. Zwier 
gevreesde uitdrukking uit Jes. 61:2 wel gelezen, dat 
immers aan de liefelijkheid van Zijn Evangelie niets 
af of toe zou gedaan hebben! Juist omdat Ds. Zwier 
zoo gekneld ligt in de banden van het “ eerste punt", 
en zijn oog hoe la-nger zoo meer door de duisternis 
van dat punt wordt beneveid, verstaat hij met meer, 
aat ook die uitdrukking: "de dag der wrake onzes 
Gods" tot het liefelijke Evangelie Gods behoort. En 
zoo is het ook bedoeld in den tekst uit Jesaja. En zoo 
zou het ook worden verstaan door alien, die het liefe- 
ijjke Evangelie kunnen verstaan. IN een, als Gods 
Lvangelie een verkondiging van Zijne algemeene gunst 
jegens alle menschen is, zooals Zwier het wil, dan ver
staat men hier niets meer van. Dan is de “ dag der 
wrake onzes Gods" een wanklank! Dan laat men Jezus 
liever kritiek oefenen op Jesaja! Maar en Gods volk 
van Jezus dagen, en de Kerk ailer eeuwen verstaan het 
toch zeer goed, dat dit ook liefeiijk Evangelie is, dat de 
Heere wrake zal oefenen over Babel, over de anti- 
christelijke wereldmacht, over hen, die Gods volk heb
ben vervolgd ten doode toe! Om dien dag roept Gods 
volk tot Hem dag en nacht! Lees maar Nederlandsche 
Geloofsbelij denis Art. 37, Ds. Zwier!

3. Dat de Heiland, volgens den tekst in Lukas, te 
Nazareth in de eerste plaats in het geheel niet een 
“aanbod" predikte; en in de tweede plaats geen alge
meene gunstige gezindheid Gods verkondigde. Hij 
predikte, dat Hij gekomen was om armen het Evangelie 
te verkondigen, om gebrokenen van harte te genezen, 
om gevangenen loslating te prediken, en blinden het 
gezicht, om verslagenen heen te zenden in vrijheid. 
Dat is heel iets anders dan het Evangelie, dat de
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“Zwier groep” hiervoor in de plaats wil stellen: “ Men
schen, God is juliie allemaal gunstig gezind” ! Dat is 
gemeene verkondiging van een particulier Evangelie, 
naar onze Belijdenis!

4, Dat de menschen dit in de synagoge van Nazareth 
pok zeer goed verstonden. Als Ds. Zwier uit Jes. 61:1, 
2, in zijn kerk te Holland, Mich, heeft voorgelezen, en 
hij heeft 4‘het boek toegedaan” , en hij opent dan zijn 
mond om het Evangelie te verkondigen, dan zegt h ij: 
“ Hieruit blijkt, mijne hoorders, dat God juliie alien 
genadig is, je gaarne wil zaligen; neemt daarom deze 
liefelijke uitnoodiging aan, en alles is wel” ! En nie- 
mand ergert zich aan die prediking, niemand loopt de 
kerk uit, en misschien zegt men wel: “ dat was een 
mooie preek” . Maar zoo ging het onder de prediking 
van den Heiland in de synagoge van Nazareth niet. 
Zeker, ze gaven Hem eerst wel getuigenis, en verwon- 
derden zich over de “aangename” , “ gratieuze” , schoone 
woorden, die Hij sprak. Ze begonnen de preek te bo- 
oordeelen als een soort kunstgewroeht. En ze zeiden: 
“ waar haalt iHij het toch vandaan? Is deze niet de 
zoon van Jozef ? Wat heeft die Man een schoon talent!” 
Maar de Heiland wist wel,, dat het niet zoo mooi zou 
blijven, als ze Hem maar goed verstonden. Had Hij 
niet gesproken van een Evangelie voor blinden en ge
vangenen, voor gebrokenen en verslagenen ? Zoodr a 
als ze dit goed verstonden, zouden ze zeggen: “wie 
bedoelt Hij nu eigenlijk? Ons? Maar dat heeft Hij 
toch verkeerd voor. Dat laten wij, kinderen Abra
hams, ons zoo maar niet gezeggen!” En daarom zegt 
de Heiland tot hen: “Wacht even! Aangename woor
den? Een schoon talent? Ja, maar als ge mij goed 
verstaan hebt, dan zult ge tot Mij zeggen: medicijn- 
meester, genees uzelven!” En het gevolg was, dat deze 
preek een totale “ mislukking” werd. De menschen 
moesten niets van dezen prediker hebben en ze zouden 
Hem van de steilte storten en dooden! Hoe zit dat nu, 
Zwier? Had het den Heiland nu totaal niets geholpen, 
dat Hij, zooals gij het u voorstelt, een beetje politiek 
gebruikte en die nare woorden: “ de dag der wrake 
onzes Gods” uit den Bijbel schrapte ? Ja, ja, dat “ liefe
lijke” Evangelie heeft toch maar scherpe kanten en 
punten! Men heeft alle profeten, die het verkondig- 
den, vervolgd, gesteenigd, gedood. En men heeft ook 
Jezus er om vermoord! Ook de apostelen. Hoe komt 
dat toch, als het wezenlijk een verkondiging is van een 
algemeene gunstige gezindheid Gods jegens alle men
schen? Laat de over het “ eerste punt” zoozeer ge- 
struikelde Zwier eens een antwoord zoeken op de 
vraag: waarom werden die menschen in de “kerk” te 
Nazareth toch zoo woedend en vielen ze als razenden 
op den Heiland aan, om Hem aanstonds maar te doo
den? Misschien dat het hem tot inkeer mag brengen!

Een tweede voorbeeld van Jezus prediking, waarop 
Ds. Zwier wijst, is de gelijkenis van de bruiloft van 
den koningszoon, naar Matt. 22:1-14.

De “algemeene liefelijke uitnoodiging” des Evan-

geiies vindt Zwier natuurlijk in vs. 4: ‘ Zegt den genoo- 
den: Ziet, ik heb mijn middagmaal bereid; mijne ossen, 
en ae gemeste beesten zijn gesiacht, en alle dmgen zijn 
gereed; komt tot de bruiloft” .

IN u moeten we het vo.gende voor de aandacht hou- 
den:

1. Dat Ds. Zwier hier totaal vergeet, dat hij ons 
duidelijk zou maken, hoe Jezus een ‘algemeen liefelijk 
aanbod van genade” , een “algemeene gunstige gezind- 
lieid Gods” verkondigde aan ae mensanen in de dagen 
nijner omwandeling. Hij verliest dit geheel en al uit 
het oog. Want Jezus predikt hier in den vorrn eener 
gelijkenis. Ue gelijkenis is Zijn preek! “Hij brengt 
nier niet de uitnoodiging: “ komt, want ade dingen 
zijn gereed, komt tot de bruiloft” . Ook is dat niet het 
thema van Zijn preek hier. Zijn thema is: “ Want 
velen zijn geroepen, maar !weinigen uitverkoren” , vs. 
14. En Hij zegt tot degenen, die Hem hoorden: “ Gij 
slaat geen acht op Gods roeping; daarom is Hij zeer 
vertoornt op u; en Hij zal u vernielen! En anderen 
zullen in uwe plaats het Koninkrijk ontvangen!!” De 
dag der wrake onzes Gods!

2. In de tweede plaats, dat ook hier weer de uit- 
komst van Zijn prediking is, dat Zijne hoorders, die 
Hem blijkbaar goed begrepen, en er heel geen ver- 
.kondiging van een “algemeene gunstige gezindheid 
Gods” in beiuisterden, boos werden, en heengingen en 
raad hielden, hoe ze Hem zouden kunnen verstrikken 
in Zijne rede, om Hem dan te veroordeelen en te doodeii 
natuurlijk, vs. 15.

Dat men in de woorden: “komt tot de bruiloft” wel 
lieel zoetsappig een liefelijke uitnoodiging kan lezen 
lot een maaltijd van geslachte beesten, maar dat dit 
zeker niet het oogpunt is der gelijkenis. De gelijkenis 
idraait niet om een lekkere maaltijd, maar om den 
Zoon! De koning had zijn zoon een bruiloft bereid. 
En de genooden worden ter bruiloft geroepen! Ze 
worden geroepen, let daar wel op. En de roeping gaat 
uit van den koning, vergeet dat ook niet. Als hij de 
genooden tot de bruiloft van zijn zoon iroept, dan zegt 
hij niet: “ ik heb de eer u hierbij vriendelijk uit te 
noodigen om ter bruiloft te komen” , maar hij zegt: 
“komt tot de bruiloft!” Dat is dus een bevel! En de 
genooden hebben niet het recht, om een boodschap 
terug te sturen in dezer voege: “ dank u zeer voor de 
vriendelijke uitnoodiging, maar u moet mij niet ver- 
wachten” . Want het gaat om den Zoon, om den Zone 
Gods, en om de eere des grooten Konings!

4. Dat het ook uit de rest van de gelijkenis wel 
duidelijk is, dat het hier niet gaat over een “ liefelijke 
uitnoodiging” , maar over een bevel des konings. Want 
in de eerste plaats is dit wel duidelijk uit de houding 
der genooden. Ze grijpen de boodschappers des ko
nings en dooden shen. Wie doet dat nu met de brengers 
van eene uitnoodiging? Men bedankt dan eenvondig 
beleefd. En als ze dan nog eens weer komen, die bood
schappers met hunne uitnoodiging, dan kan men mis-
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schien zeggen: “ valt mij nu niet weer lastig, want ik 
bedank voor de uitnoodiging” , maar men doodt die 
menschen toch niet. Doch die genooden verstonden, 
dat het ging om den Koning en Zijn Zoon, en Die haat- 
te ze met al, wat in hen was. Daarom wilden ze niet 
naar die bruiloft! En dat is ook duidelijk uit hetgeen 
de Koning doet: Hij werd toornig, zond Zijne krijgs- 
heiren, en vernielde die doodslagers en stak hun stad 
in brand! Al zulke vreeselijke dingen gebeuren en 
niet uit oorzake van een liefelijke uitnoodiging tot een 
lekker maal, maar wel uit oorzake van een Goddelijk 
bevel, waarin God duidelijk openbaart, wat Hem aan- 
genaam is, namelijk, dat de geroepenen ter bruiloft 
komen om den Koning en Zijn Zoon te eeren!

Maar in elk geval is er in deze gelijkenis geen 
proeve van Jezus’ prediking van een liefelijk aanbod 
van genade, doch een aankondiging van oordeel aan 
de goddelooze Joden, die niet tot de bruiloft wilden 
komen.

Ds. Zwier (heeft altijd een verkeerden bril op, den 
bril van het eerste punt, als hij zijn Bijbel leest. Daar
om ziet hij overal een “algemeene gunstige gezindheid 
Gods” .

In dit verband merkt Ds. Zwier op:
En nu weten wij, Gerefarmeerden, uit Gods 

Woord onderwezen en voor dat Woord bui- 
gende, dat dit alles geschiedt volgens Gods 
eeuwigen raad. Ook weten we zeer wel, dat 
de verkondiging des Evangelies, die door de 
goddeloozen wordt versmaad, hun in de eind- 
uitkomst tot verzwaring des ooydeels zal 
strekken. Het Woord is voor hen een reuke 
des doods ten doode.

Dat alles weten wij en belijden wij even 
eerbiedig als onze breeders, die in 1924 over 
de uitspraak onzer Synode in zake de alge
meene aanbieding des Evangelies gestruikeld
zijn.

Aan die waarheid doen wij in geen enkel 
opzicht maar lets te kort.

Maar wij volgen onze goede broeders niet 
in de conclusie, die zij hieruit willen trekken, 
namelijk, dat daarom de uitnoodiging des 
Evangelies alleen maar komt tot de uitverko- 
renen en dat ze voor al de anderen slechts tot 
verzwaring des oordeels bedoeld is.

Neen, “onze goede broeders” leeren niet, dat de 
“ uitnoodiging” des evangelies slechts tot de uitver- 
korenen komt, wat de verkondiging er van betreft. 
Ze gelooven, dat het Evangelie, dat een iegelijk, die 
in den gekruizigden Ghristus gelooft, zalig zal worden, 
aan alien, tot wie God naar Zijn welbehagen het evan
gelie zendt, zonder onderscheid moet worden verkon- 
digd, met bevel van bekeering en geloof.

Maar wel gelooven ze, dat deze verkondiging voor 
de verworpenen slechts tot verzwaring des oordeels 
kan dienen, en ook door God alzoo bedoeld is.

En dat gelooft de “ Zwier-groep” niet.
En als hij ditzelfde ook in positieven vorm zou 

uitdrukken, dan zou hij zeggen: “ ik geloof, dat het door 
God tot zaligheid van alien bedoeld is, maar de uit- 
komst beantwoordt in geval dergenen, die verloren 
gaan, niet aan de bedoeling Gods” .

Een algemeene gunstige gezindheid Gods in de 
prediking des Evangelies.

Neem me niet kwalijk, Ds. Zwier, maar ofschoon 
ge nog zoo voornaam spreekt van “wij gereformeer
den” , uw sprake is toch Arminiaansch.

ik weet ihet, ge zegt: “ Ik ben geen Efraimiet!” 
Maar ge kunt toch niet zeggen “ SchlbboIetiG; altijd 
maakt uw spraak u openbaar, want ge zegt "Sibbo- 
ieth” !

i!jn de Gileadieten van Dordt (niet de Bremers, 
naruuriijk) hadden u zeker gedood!

Ds. Zwier heeft nog een voorbeeld meer om te 
bewijzen, dat Jezus een “algemeene gunstige gezind
heid Gods” en “welgemeend aanbod” predikte.

Ge verwacht natuurlijk, dat het de tekst zal zijn, 
die sedert de dagen van Augustinus door alle vrije- 
willers tot hetzelfde doel is gebruikt geworden: “ Jeru- 
zalem, Jeruzalem, gij, die de profeten doodt, en steenigt 
die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uwe kin- 
deren willen bij een vergaderen, gelijk een hen hare 
kiekens bij eenvergadert onder hare vieugelen, en 
gijlieden hebt niet gewild” .

Gelukkig zegt Ds. Zwier hier zelf, dat Jezus hier 
niet spreekt als de Zoon Gods, maar als mensch.

Zijn gemoed werd vol, zegt Zwier, als Hij dacht 
aan het oordeel, dat Jeruzalem zich op den hals gehaald 
had.

Daar hebben wij niets op tegen.
En we kunnen daar zelfs bij.
Wiens gemoed wordt niet vol, als hij geroepen is 

om het Evangelie te verkondigen in Jeruzalem, en 
Jeruzalem wordt al meer Sodom en Gomorra ? Wie 
lijdt er niet onder, wanneer de broederen, die onze 
maagschap zijn naar het vleesch, voor zijn oogen naar 
het verderf gaan” ? Zeker, we kunnen er iets van ver
staan, dat Jezus weende over Jeruzalem!

Ofschoon ik dan ook meen, dat een andere verkla- 
ring van dezen tekst niet alleen zeer wel mogelijk, 
maar ook zeer gepast is, heb ik, met het oog op de 
kwestie in het geding niets op Zwier’s verklaring 
tegen,

Alleen maar heeft hij daardoor dan ook zelf toege- 
stemd, dat deze tekst niets te maken heeft met een 
“algemeene gunstige gezindheid Gods” en een welge
meend aanbod van genade aan alle menschen.

En zoo blijft er dan niets over van Ds. Zwier’s 
voorstelling van Jezus’ prediking.

We willen in het vervolg aantoonen, hoe Jems wel 
predikte.

Natuurlijk met het oog op de kwestie in het 
geding. H. H.



De Gewone Ambten
We zagen, dat er in den allereersten tijd, met name 

zoolang als de apostelen nog leefden en er nog allerlei 
bijzondere gaven en werkingen des Geestes in de Kerk 
tot openbaring kwamen, geen ondersclheid gemaakt 
werd tussohen het ambt van opziener en dat van 
leeraar. Het ouderlingenambt hield beide in. De 
ambtsdragers, die geroepen waren, om te regeeren, 
waren ook bezig in het Woord en in de leer. Doch 
spoedig kwam hierin verandering. Volgens Dr. Ba- 
vinek (Dogmatiek, IV, 372) waren het vooral twee 
omstandigheden, die bewerkten* 4‘dat er onder de op
zieners onderscheid kwam tusschen hen, die alleen met 
de regeering, en anderen, die ook met de leer waren 
belast. In de eerste plaats werden de eischen hoe 
langer iboe zwaarder voor hen, die het woord der waar
heid in de gemeente hadden te verkondigen; de aposte
len en evangelisten stierven weg; de buitengewone 
gaven hielden op; allerlei dwalingen en ketterijen 
doken in en buiten de gemeente op; de bekwaamheid 
om te leeren bestond niet alleen in onderwijzing en ver- 
maning, maar ook in wederlegging der tegensprekers, 
2 Tim. 3:16, Tit. 1:9; opleiding, voorbereiding, studie 
werd voor de uitoefening van dit ambt in de gemeente 
noodzakelijk. Trouwens de Joodsche Schriftgeleerden 
hadden reeds hunne scholen; Jezus had zelf Zijne dis- 
cipelen opgeleid en tot hun dienst bekwaamd; Baums 
had Timotheus onderwezen en droeg ihem op, om deze 
leer als een kostelijk kleinood over te dragen aan be- 
trouwbare menschen, die op hun beurt wederom be- 
kwaam zouden zijn om anderen te leeren, 2 Tim. 2:2. 
En daaribij kwam nu in de tweede plaats nog het voor- 
schrift van Jezus, dat de arbeider in den dienst des 
woords zijn loon waardig is, Matt. 10:10; Luk. 10:7; 
een voorsehrift, dat in de gemeenten algemeen erkend 
en opgevolgd werd, Rom. 15:27, 1 Cor. 9:6, 11, 14; 
2 Cor. 11:7-9, Gal. 6:6; 1 Thess. 2:6; 1 Tim. 5:17, 18; 
2 Tim. 2:6. Wel had dit allereerst op de apostelen 
en evangelisten betrekking, maar het gold toch verder 
ook van hen, die arbeidden in het woord en in de leer 
en daaraan hun Jeven wijden. Noodzakelij kheid van 
opleiding en voorziening in het levensonderhoud waren 
oorzaak, dat de dienst des Woords niet aan alle, maar 
slechts aan enkele opzieners werd opgedragen” .

Trouwens het lag wel in den aard der zaak, dat de 
Kerk er spoedig toe kwam om het ambt van de bedie- 
ning des Woords op te dragen aan bijzondere personen 
en alzoo het eene ouderlingen-ambt te splitsen in het 
ambt van regeerouderling en leerouderling. Ofschoon 
het waar is, dat ook de eerste bebwaam moest zijn om 
te leeren, toch was er tusschen die twee immers genoeg- 
zaam onderscheid, om ze als twee afzonderlmge ambten 
te beschouwen. Er lageii dus feitelijk in ihet eene 
ouderlingenambt twee afzonderlinge ambten, en het 
kon niet uitblijven, dat deze twee ook van elkander 
zouden worden gescheiden en aan verschillende per

sonen opgedragen. Bovendien moest het ambt van 
bedienaar des Woords wel hoe langer zoo meer op den 
voorgrond treden, naarmate zich de Kei*k helderder 
bewust werd van hare eigenlijke roeping in de wereld. 
De prediking des Woords, niet alleen buiten den kring 
aer gemeente, maar ook binnen eigen kring, is toch de 
hooldroeping der Kerk in de wereld. En toen nu de 
apostelen wegstierven, de bijzondere gaven in de ge
meente, met name die der profetie, ophieiden, ketters 
m de gemeente zoohten in te dringen of ook van buiten 
af op de waarlheid aanvielen, en cle gemeente dus hoe 
langer zoo meer behoefte kreeg aan gediinge en giron- 
uige onderwijzing in de leer, die naar de godzaligheid 
is, lag het in den aard der zaak, dat de Kern zich op die 
taak hoe langer zoo meer met al hare gaven en krachten 
toelegde, en het leerambt van het sregeerambt onder- 
scheidde en opdroeg aan bijzondere personen. Boven
dien zal het ook spoedig gebleken zijn, dat niet ieder 
in de gemeente tot deze taak bekwaam was, dat er ook 
in dit opzicht onderscheideniheid van gaven was door 
denzelfden Geest, zoodat als het ware door den Geest 
Zelven mannen werden aangewezen, die bepaalde ga
ven bezaten om bezig te zijn in het Woord en in de 
leer. En zoo was het natuurlijk, dat er reeds spoedig 
onderscheid gemaakt werd in het eene ambt van ouder- 
ling tusschen degenen, die regeerden en hen, die meer 
bepaaldelijk geroepen waren om te leeren en het Woord 
te verkondigen.

Dat deze verandering reeds werd ingevoerd toen de 
apostelen nog leefden, kan ongetwijfeld uit de Schrift 
wel worden afgeleid .D it blijkt reeds uit den bekenden 
tekst in 1 Tim. 5:17, een plaats, waarop zich ook ons 
formulier tot bevestiging van bedienaren des Woord 
beroept: “ Dat de ouderlingen, die wel regeeren, dub- 
bele eer waardig geacht worden, voor namelijk, die ar- 
beiden in ihet Woord en in de leer^. Volgens sommigen 
is in dit woord onderscheiden tusschen drie verschillen
de soorten van personen, de ouderlingen in den zin van 
oudsten, die dus geen ambt bekleedden; de regeerouder- 
lingen, en de ouderlingen, die bezig waren in het Woord 
en in de leer. De reden voor deze verklaring is dan, 
dat anders de apostel zou spreken van ouderlingen, i.e. 
ambtsdragers, opzieners, die wel, en anderen, die min
der goed regeeren, en aan de eersten dubbele, aan de 
laatsten mindere eere zou toekennen. De ouderlingen, 
die minder goed regeeren zouden dan een weinig eer 
waardig zijn, en die wel regeeren dubbele eer. Daarom 
rneent men dan, dat “ ouderlingen’' is op te vatten in 
den zin “ oudsten” , en dat de apostel nu -voorts onder- 
scheidt tusschen “oudsten” , die niet, en “oudsten” , die 
wel ambtsdrager, opziener zijn en dus regeeren. Doch 
dit is blijkbaar niet de bedoeling van den tekst. Indien 
dit de beteekenis ware, had het woordeke “ wel” achter- 
wege moeten blijven. Dan toch had te apostel een- 
voudig geschreven: ouderlingen, die ook voorstanders 
zijn, die ook regeeren. Neen, de apostel bedoelt wel 
degelijk te ondersdheiden hier tussohen ouderlingen,
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die wel, en -die niet wel regeeren, tusschen hen, die 
getrouw zijn in de uitoefening van hun .ambt en hen, 
die ontrouw zijn, En de bedoeling is natuurlijk niet, 
om te zeggen, dat ouderlingen^ die niet wel regeeren, 
die ontrouw zijn, een weinig eer zouden waardig zijn, 
maar alleen, dat goede en trouwe opzieners dubbele eer 
waardig moeten geaoht, en dan in onderscheiding van 
alle niet-ambtsdragers. Hoe dit ook zij, de apostel 
maakt hier in elk geval onderscheid tusschen regeer- en 
leer-ouderlingen, degenen, die “ wel regeeren” ,en hen, 
die ook bezig zijn in het woord en in de leer. Nu is 
hiermede nog volitrekt niet gezegd, dat het ambt van 
bedienaar des Woords reeds in den vollen zin een af- 
zonderlijk ambt was, Sdherp onderscheiden van dat 
van opziener, Wie dit zou willen beweren, leest teveel 
in den tekst, Er waren in de gemeente in elk geval 
meerdere ouderlingen* die arbeidden in het woord en in 
de leer, want de apostel spreekt in het meervoud. Maar 
duidelijk is wel, dat er toen reeds wel degelijk onder
scheiden werd tusschen twiierlei 0pzien@rs,en dat, ter- 
wijl aan sommigen meer bijzonderlijk de taak van re
geering was opgedragen, anderen zich wijdden aan de 
prediking en het onderwijs in Gods Woord.

Dit blijkt ook uit de brieven, die op last van den 
verhoogden Heiland de apostel Johannes moat schrij
ven aan de zeven gemeenten te Klein Azie, volgens de 
eerste drie hoofdstukken van het book der Openbarin- 
gen. Telkens wordt de brief gericht, geaddiresseerd 
aan een persoon, die de engel der gemeente wordt ge
noemd. Hij wordt in al de brieven allereerst en per- 
soonlijk toegesproken, ofschoon de brieven natuurlijk 
bedoeld zijn voor de gemeenten in haar geheel. En de 
wijze, waarop hij wordt aangesproken in de brieven, 
doet vermoeden, dat hij in de allereerste plaats aan- 
sprakelijk wordt gehouden voor de toestanden in de 
verschillende gemeenten. Dit alles doet ons vermoeden, 
dat er in elk dier zeven gemeenten destijds reeds een 
opziener was, die aan het hoofd stond van de ouder
lingen, en die voornamelijk arbeidde in de verkondi
ging van het Woord Gods. Reeds in de dagen der 
apostelen dus werd het eene ambt van ouderling of 
opziener onderscheiden in dat van regeerouderling en 
leerouderling, en nam de Jaatste een voor name plaats 
in onder de ambtsdragers.

Ons formulier voor bevestiging van ouderlingen en 
diakenen gaat van de vaste veronderstelling uit, dat we 
in Handelingen 6 van de instelling van het diakenambt 
lezen. En deze gedachte is in overeenstemming met de 
Mgemeen opvatting der oude kerk. We lezen daar, 
Hat er in de gemeente te Jeruzalem ontevredenheid 
ontstond en murmureering der Griekschen tegen de 
Hebreen, omdat hunne weduwen in de dagelijksche 
bediening verzuimd werden. De apostelen riepen daar- 
op de gemeente samen en zeiden: “ Het is niet behoor- 
lijk, dat wij het Woord Gods nalaten en de tafelen 
dienen. Ziet dan om, broeders! naar zeven mannen

uit u, die goede getuigenis hebben, vol des Heiligen 
Geestes en der wijsheid, welke wij mogen stellen over 
deze noodige zaak. Maar wij zullen volharden in het 
gebed en in de bediening des woords” . Dit woord be- 
haagde de gemeente. Ze verkoren daarop zeven man
nen, stelden ze aan de apostelen voor en deze bevestig- 
den hen in hun ambt door oplegging der lhanden.

Men heeft echter de voorstelling bestreden, dat we 
hier zouden hebben te denken aan de instelling van het 
ambt der diakenen. Men wees er vooral op, dat men 
van deze ‘‘diakenen” later eigenlijk niets meer hoort, 
behalve dat sommigen van hen optreden als predikers 
en evangehsten. Waar in Hand. 11 gewaagd wordt van 
een gave, die voor de behoeftige broederen in Judea 
verzameld werd, daar lezen we, dat de verzamelde gif- 
ten door de hand van Saul us en Barnabas gezonden 
werd tot de ouderlingen. Hand. 11:30. Men meent, 
dat indien in Hand. 6 reeds sprake is van de instelling 
van het diakenambt, de diakenen en niet de ouderlingen 
te Jeruzalem deze gif ten in ontvangst zouden genomen 
ih,ebben. Daarom meenen sommigen, dat we in Hande
lingen 6 in het geheel geen sprake hebben van de in
stelling van eenig ambt. Het was slechts een tijdelijke 
voorziening in een tijdelijke behoefte, dat de zeven 
mannen daar genoemd werden aangesteld. Volgens 
anderen is er wel sprake van een ambt, doch welk 
ambt bedoeld is, wordt niet duidelijk gezegd. Misschien 
zijn het dezelfde mannen, die in Handelingen 11:30 
ouderlingen worden genoemd, zoodat we in Handelin
gen 6 eigenlijk het begin moeten zien van het ouder
lingen ambt. Of ook is het volgens anderen niet 
onmogelijk dat het ambt van ouderling en dat van 
diaken nog niet duidelijk werd onderscheiden, en 
dat we in Handelingen 6 een algemeen ambt zien 
ingesteld, beide het ouderlingen- en het diakenambt 
insluitend. In elk geval meenen velen, dat het om 
de reden boven genoemd niet opgaat, om uit het zesde 
hoofdstuk der Handelingen de instelling van het diaken
ambt af te leiden.

Het woord diakonia beteekent in het algemeen een- 
voudig bediening en diakonos is een dienaar. In het 
Nieuwe Testament komen beide woorden dan ook niet 
zeMen in dezen algemeenen zin voor. Diakonia duidt 
alien dienst in de Kerk aan, hetzij dan in ambtelijken 
of in niet-ambtelijken zin. Als de samengekomen dis- 
cipelen in de opperzaal te Jeruzalem den Heere bidden, 
dat Hij door middel van het lot uit de twee voorgestelde 
mannen een wil aanwijzen, “ om te ontvangen het lot 
dezer bediening” dan wordt daar het woord diakonia 
blijkbaar gebezigd ter aanduiding van het apostelschap. 
In denzelfden zin bezigt de apostel Paulus het woord 
in Hand. 20:24, alsmede ook in Rom. 11:13. Aan 
Timotheus scibrijft de apostel: “Maar gij, wees wakker 
in al’es, Hid verdrukkingen; doe het werk van een evan
gelist. maak, dat men van uwen dienst (diakonia) ten 
voile verzekerd zij” , 2 Tim. 4:5. Geheel in het alge
meen wordt het woord diakonia gebruikt in 1 Cor.
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12:5: “ En er is verscheidenheid der bedieningen, en 
het is dezelfde Heere'', en waarschijnlijk ook in Ef. 
4:12, waar de apostel, nadat hij gewezen heeft op de 
verschillende ambten, die de Heere in de gemeente 
heeft ingesteld, sdhrijft: “ Tot de volmaking der heili- 
gen, tot het werk der bediening (diakonia) , tot opbou- 
wing des lichaams van Christus". In 2 Cor. 5 :18 lezen 
we, dat God aan de apostelen den dienst of de bediening 
(diakonia) der verzoening gegeven heeft, en in 2 Cor. 
3:7-9 trekt de apostel een vergelijking tusschen de oude 
en de nieuwe bedeeling, de bediening des doods en de 
bediening des Geestes, de bediening der verdoemenis en 
de bediening der rechtvaardigheid, telkens hetzelfde 
woord (diakonia) bezigende. Ook wordt van de enge- 
len gezegd, dat ze tot dienst (diakonia) worden uit- 
gezonden dergenen, die de zaligheid beerven zullen, 
Hebr. 1:14. Ook in Rom. 12:7 wordt het woord ge- 
bruikt in een anderen zin, dan waarin wij het thans 
gebruiken vooir ihet werk der barmhartigheid. Want 
ofsclhoon het daar wel gebezigd wordt in meer of min 
specifiieken zin, in onderscheiding namelijk van ver
schillende andere gaven en werkzaamheden in de ge
meente, zooals de gave der profetie, van leeren, van 
vernamen, toch bedoelt de apostel in de woorden “hetzij 
bediening in het bedienen" te spreken van een gave en 
niet van een ambt in de gemeente, en schrijft ihij boven- 
dien in vs. 8 over het “ uitdeelen" en het doen van barm
hartigheid in onderscheiding van het werk der “ be
diening", waarvan hij in vs. 7 eerst had gesproken. 
Wel een bewijs dus, dat het woord “ bediening", dia
konia, in den eersten tijd een breede beteekenis had en 
gebezigd werd ter aanduiding van allerlei werk in de 
gemeente.

Zoo wordt in het Nieuwe Testament ook het woord 
voor diaken, diakonos in het eerst eenvoudig gebezigd 
voor een dienaar in den algemeenen zin des woords. In 
de wereld voeren de oversten heersdhappij en gebrui
ken macht, “ doch zoo zal het onder u niet zijn; maar 
zoo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw 
dienaar” (diakonos), Matt. 20:26. En: “ maar de 
meeste van u zal uw dienaar zijn", (diakonos) Matt. 
23:11. In Joh. 12:26 lezen w e: “ Zoo iemand Mij dient 
(diakonee), die volge M ij; en waar Ik ben, aldaar zal 
ook Mijn dienaar (diakonos) zijn". Paulus en A polios 
zijn niet anders dan dienaars (diakonoi) door welke de 
Corinthiers geloofd hebben, 1 Cor. 3:5, en ditzelfde 
geldt van de apostelen en hunne medewerkers in het 
algemeen, 2 Cor. 6:4; Col. 1:7, 23, 25.

Toch komt het woord diaken in het Nieuwe Testa
ment ook voor in den ambtelijken zin, waarin het onder 
ons uitsluitend wordt gebruikt, namelijk voor den 
ambtelijken dienst der barmhartigheid. Zoo is het 
klaarblijkelijk gebruikt in Fil. 1:1, waar de apostel 
schrijft aan al de heiligen in Christus Jezus, die te 
Filippi zijn, met “ de opzieners en diakenen". Hier 
zijn de diakenen blijkbaar ambtsdragers in onderschei
ding van de ouderlingen, En in 1 Tim. 3:8-13 schrijft

de apostel over de vereischten voor deze ambtsdra
gers als volgt: “ De diakenen insgelijks moeten eer- 
baar zijn, niet tweetongig, niet die zich tot veel 
wijns begeven, geen vuil gewin zoekers; houdende 
de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. 
En dat ook deze eerst beproefd worden, en dat zij 
daarna dienen, zoo zij onbestraffelijk zijn. De vrou 
wen insgelijks moeten eerbaar zijn, geen lasteres 
sen, wakker, getrouw in alles. Dat de diakenen eener 
vrou we man zijn, die hunne kinderen en hunne eigene 
huizen wel regeeren. Want die wel gediend hebben, 
verkrijgen zichzelven een goeden opgang, en vele vrij- 
moedigheid in het geloof, hetwelk is in Christus Jesus".

Nu is terecht op tweeerlei gewezen tot bevestiging 
van de besclhouwing, dat we in Hand. 6 wel degelijk de 
oorspronkelijke instelling van het diakenambt moeten 
zien. In de eerste plaats lijdt het geen twijfel, dat aan 
de zeven mannen, van wier verkiezing daar sprake is, 
juist het werk wordt opgedragen, dat later in het bij- 
zonder het werk der diakenen is. Zij moesten immers 
“ de tafelen dienen", Hand. 6:2. Van dezen dienst der 
tafelen schrijft Bavinck (Dogmatiek, IV, 376) : “ Onder 
deze tafelen zijn niet de tafels in de huizen der wedu- 
wen noch ook de wisseltafels der bankiers, Matt. 21:12, 
maar een voudig de tafelen des Heeren te verstaan. In 
elke vergaderplaats der gemeente was er een of waren 
er meer tafels, waaraan men aanzat, om saam als leden 
der gemeente het liefdemaal, agapee, en des Heeren 
avondmaal te gebruiken. Op die tafels legden de rij- 
kere leden der gemeente hunne gaven neder, meest be- 
staande in naturalia, opdat de armere leden der ge
meente daarvan mede genieten en later nog bediend 
zouden worden. Die tafels waren tafels des Heeren; 
wat er op neergelegd werd, behoorde den Heere toe; 
wat men aan die tafels gebruikte, was des Heeren spijs 
en drank; en wat er van overbleef en uitgedeeld werd, 
was des Heeren gave". Nu werden de zeven mannen in 
Hand. 6 gekozen, om die tafels te dienen, bepaaldelijk 
om toe te zien, dat de gaven der barmhartigheid onder 
de heiligen, die aanzaten, eerlijk en gelijkelijk werden 
verdeeld. En het verzamelen en uitdeelen der liefde- 
gaven, behoort juist tot het werk der latere diakenen. 
Al is het ook waar, dat we later van deze zeven als 
diakenen niet meer hooren, en dat sommigen er van 
ook optreden als predikers en evangelisten, dit ver- 
deelen der liefdegaven was toch bepaaldelijk het werk, 
dat him werd opgedragen. Tot dat “ambt" werden ze 
verkozen en in dat ambt werden ze bevestigd onder 
aanroeping van Gods naam en met oplegging der han- 
den door de apostelen. Het bezwaar, dat ze later niet 
meer worden genoemd in hun ambt als diaken, maar 
zelfs optreden als evangelisten, wordt gemakkelijk verr 
klaard uit het feit, dat de gemeente te Jeruzalem onder 
zware vervolging werd verstrooid. En in de tweede 
plaats wordt gewezen op het feit, dat de eischen, die 
aan de zeven mannen in Hand. 6 gesteld worden, zeer 
hoog zijn, en tevens overeenkomen met de vereischten,
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die in 1 Tim. 3 worden genoemd voor de diakenen. 
Het moesten mannen zijn, die goede getuigenis hadden, 
en vol des Heiligen Geestes en der wijsheid waren, 
Hand. 6:3. Ook de diakenen moesten eerst beproefd 
worden, en eerst, als ze onbestraffelijk bleken te zijn, 
moehten ze dienen.

In elk geval is het wel duidelijk, dat tegen het einde 
van den apostolischen tijd, de verschillende ambten 
van leeraar, opziener en diaken, werden onderscheiden. 
In hoeverre deze ambten in alle gemeenten reeds aan- 
stonds werden ingesteld, blijft een open vraag. Dit 
zal wel langzamerhand hebben plaats geihad. Doch dit 
verandert de zaak niet. De drie ambten, zooals wij 
lie thans kennen, worden ook in het Nieuwe Testament 
reeds duidelijk onderscheiden.

H. H.

Erfgenamen
Jac. 2:5-7.

Hoort, mijne geliefde broeders!
Gij zijt erfgenamen.
Dat zegt heel wat voor wie arm is. En arm waren 

de broeders aan wie de brief wordt gericht. Zij wis- 
ten het maar al te goed, wat het beteekent, om niet 
veel te bezitten van de dingen der aarde. Die weten- 
schap van aardsche armoede had in hen een valsche 
schaamte te voorschijn geroepen, die in hun Jjcvensge- 
drag tot openbaring was gekomen. Valsche schaamte, 
zoo zeggen we, want in de werkelijkheid is er voor 
armoede geen enkele grond aan te voeren, om zich te 
schamen. Wel eigenaardig, dat we die trek in s’men- 
schen bestaan, om zich, voor wat niets met het zijn 
te rnaken heeft, te schamen. Past dit alreeds niet met 
ons menschelijk bestaan, nog veel minder mag dit het 
geval zijn op het erf der Kerk. De Kerk is arm, altijd 
weer arm, in vergelijking met de wereld. Dat is het 
beeld der werkelijkheid door gansch de geschiedenis.

Is er ook een verklaring voor deze valsche schaam
te? Het antwoord hierop is bevestigend. Armoede 
versdherpt in hooge mate het afhankelijkheidsgevoel. 
En wie wil nu van een ander afhankelijk zijn, niet- 
waar? Daarbij komt nog, dat de rijke den arme zijn 
armoede doet gevoelen. In het sociale leven spreekt 
men daarom van rangen, klassen of standen. Standen 
van armen, van meer gegoeden en van rijken. Werd 
ons in der jeugd niet voorgehouden, dat we dat alles 
moeten eerbiedigen? En heeft men niet dikwijls tot 
onder de armen toe, zelfs scheidslijnen van standen 
getrokken? Stond de zoon van den kantoorbediende

niet veel hooger dan die van den werkman, ook al was 
tier waar, dat de witte boord van den eersten, ae maag 
zijner kinder en nog niet ter helfte vulde, zoodat ae 
Hunger tien uit de oogen keek? Foei, loei aan toen, 
maar u njkt wei wat op een Socialist. Ucn, aat was 
nog niet ae ergste soort rang en standverschil. iNooit 
genoord, hoe de rijke boer (we haien dit natuurlijK 
niet uit de lucht), zich verre verheven acute boven aen 
armen dominee, die hem het Woord Gods bediende. ? 
Wij wel, en dat nog niet zoo heel lang geleden. En of 
we het daar dan niet mee eens zijn? Matuuiiijk met! 
We moeten daar niets van hebben. En dan moge men 
liet bocialisme noemen of niet, dat maakt wat ons be- 
treft, al heel weinig uit, want we erkennen geen stan
den. Standen, zooals boven aangegeven, zijn het pro
duct van misstanden en wantoestanden en moeten uit 
den weg geruimd worden.

Zeker, er is wel verscihii als we aan de zaak van
het aardsche goed toekomen. Er zijn nu eenmaal 
rijken en armen, heel veel armen en weinig rijken. En 
die ontmoeten elkander, want de Heere heeft ze beiden 
gemaakt. Als we nu maar oppassen, dat we niet de 
exegese toepassen, die de aller verschrikkelijkste ar
moede en de groote rijkdom, te veel overvloed en ge- 
weldig veel gebrek, als door God gewild en door Zijn 
Woord goedgekeurd voorstelt. De geschiedenis van 
het Oude Bondsvolk leert ons wel iets anders in dit 
opzicht.

Meer nog. Dat toch de gemeente van Jezus Chris
tus den rijke niet eere om zijn rijkdom en hem op de 
hoogste plaats ga zetten. En vooral oppast, om den 
arme niet te verachten om zijne armoede, hem als een 
oneerbare behandelende. Immers, in beider geval is 
die handeling in strijd met wat God doet? Wie zich 
aan het Woord des Heeren houdt en dat Woord tot 
richtsnoer heeft, die zal het in het leven zien, dat de 
Heere Zijn uitverkoornen arm doet zijn, met het be- 
paalde doel, opdat zij door Hem zouden verrijkt wor
den. Zijn rijkdom schitterend op den aardschen adhter- 
grond der armoede, doet zelfs de uitnemendste rijkdom 
verbleeken.

De rijkdom der gemeente is de heerlijkheid van 
haar Hoofd en Heere, Christus Jezus. Die rijkdom is 
voor haar dan ook alleen de ware maatstaf, waarmede 
en waarnaar zij alle dingen meten moet. Een andere
maatstaf is er eenvoudig niet.

Maar daarom was het gedrag der broederen af te 
keuren en vormde het zulk een gruwelijke tegenstelling 
let dien geheel eenige maatstaf. Men had de rijken 

geeerd om hun rijkdom en de armen veracht om hun 
armoede en in beider geval had men precies het om- 
gekeerde gedaan van wat God doet. De Heere doet de 
uitverkoornen arm zijn, opdat zij juist door Hem rijk 
gemaakt zouden worden. De woorden “ rijk te zijn in 
het geloof' zijn dan ook geen bijstelling bij de “armen", 
want dan toch zou de verkiezing bepaald zijn door de
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armoede en daar weet de Schrift niet van, gelijk we 
een vorige keer schreven. We verklaren “ in” (en) 
hier als sfeer. De sfeer van het geloof is die der ware 
rijkdom. En alleen in de sfeer des geloofs heerscht 
en wordt de ware rijkdom genoten. De volgorde is 
dan deze: God heeft verkoren, Hij doet de verkoornen 
arm zijn naar de maatstaf der wereld, daardoor doet 
Hij hen juist de ware rijkdom in de sfeer des geloofs 
genieten. Dit is daarom de eenige goede verklaring 
van “het rijk zijn in het £*6 10 0 1“ als het uit werken en 
het afmaken, of voltooien, der verkiezing, ge.ijk het 
dan ook in het leven der kinderen Gods werkelijk plaats 
grijpt Uit hoofd der Goddelijke verkiezing volgt dan 
het arm zijn, uit het arm zijn is te verklaren met waar- 
toe zij zoo rijk zijn, namelijk, dat hen in de sfeer des 
geloofs de ware vrucht der verkiezing zoo toekomt, dat 
zij die op den achtergrond van hun aardsche armoede, 
als hemelsehe-geestelijke- eeuwige rijkdom bewust zou
den kunnen zien en genieten. Een verdere beschrijving 
of omschrijving volgt hierop en verklaart dan waarin 
het eigenlijke van die rijkdom bestaat als er volgt “ en 
erfgenamen van het Koninkrijk” .

Wat wil het zeggen erfgenaam te zijn?
Allereerst wel dit, dat een erfgenaam iets toekomt 

waarop hij recht heeft, of wat hij door den weg van 
het recht heeft ontvangen. Wel blijft het dan waar, 
dat hij hetgeen wat hem naar beschikking of uitspraak 
toekwam, niet door hem verdiend werd. Hij heeft er 
zelf niet voor gewerkt, doch naar de uitspraak 'van het 
hoogste recht neemt hij het als persoonlijk eigendom 
in bezit. Een ander heeft het voor hem verkregen en 
schenkt het hem nu als erfenis.

In de Schrift w ordt op een dubbele wijze over het 
woord erfgenaam gesproken. Soms is het iets in be- 
lofte, zooals die aan Abraham werd gegeven en waa.r- 
door hij erfgenaam der wereld zou zijn. God is zijn 
iheer of eigenaar, Die het een Abraham toekent in 
onderscheiding van de lieden der wereld. Of ook wel 
wordt het gebruikt in verband met Kanaan. Israel za. 
er erfgenaam van zijn, terwijl de bezitters er van zullen 
worden uitgeroeid. Dan weer is God de Erfgenaam 
van Zijn volk en is Zijn volk de erfenis door Hem ver
kregen in en door het bloed van Christus. In al deze 
verschillende beteekenissen, welke dit woord heeft, ligt 
dan uitgedrukt, dat een erfenis in zich si uit de ver
ier ijging of het ontvangen van iets, op gerechtigde 
wijze, schoon niet altijd de vrucht van eigen werk. 
Dat aldus een erfenis daarom beantwoordt aan de 
positie van bevoorredhting en beschrijft de zegeningen, 
die een erfenis met zich brengt. Waar dan nog bij ge- 
dacht dient te worden het element van erflater, iets 
wat, en dat in verband met de zegeningen Gods, de 
wereld altijd buitensluit. Een erfgenaam is dan iemand 
die authoriteit bezit, om de geestelijke zegeningen als 
de zijne te beschouwen en daarvan te genieten.

Vooral mede in het Nieuwe Testament is de “ erfenis”

ten nauwste verbonden aan den zegen, die uit het 
kindschap of zoonschap voortvloeit. Lees slechts Rom. 
4:13 waar gesproken wordt van Abraham en de geloo- 
vigen, als vader en zonen, die een geestelijke erfenis 
zullen ontvangen. In de Zaligsprekingen zegt de Hei
land, dat de burgers van het Koninkrijk der hemelen 
de aarde zullen beerven en dat zij kinderen Gods zullen 
genaamd worden. In het onderling verband der Zalig
sprekingen is de idee van erfenis en erfgenamen niet 
ver te zoeken. Daar stuurt het geheel der Godsopen- 
baring het op aan, hetzij de gemeente vermaand wordt 
om niet te zoeken de dingen die beneden, maar die 
boven zijn, of ook, wanneer de vreemdelingen te mid
den van strijd en moeite worden gewezen op de erfenis 
onbevlekt, onverderfelijk en onverwelkelijk. Soms is 
die erfenis dan identiek met de kroon, die den strijder 
wacht aan het einde van den kamp. Of soms ook is 
die erfenis het eeuwige leven, de zaligheid, of zooals 
hier, het Koninkrijk. Een rijke studie wordt Ih-ier ons 
geboden voor wie werkelijk iets lezenswaardig schrij
ven wil.

Naar de idee is de erfenis daarom mogelijk, dat 
zij het rechtmatig eigendom der kinderen is. Het 
vloeit voort uit die kinderbetrekking, waarin God de 
Vader is van Christus Jezus en om Zijnentwil ook Va
der is van Zijn volk. Wie geen kind is heeft ook op de 
erfenis geen recht. Hier echter zijn het de uitver
koornen, de kinderen Gods in adoptieven zin, die in 
Christus zijn aangenomen en die door den Geest zijn 
wedergeboren, “ uit God zijn geboren” en nu van Hem 
kinderredhten hebben ontvangen.

Daarom erfgenamen van het Koninkrijk.
Dit Koninkrijk wordt weliswaar, niet verder om- 

schreven, iets dat uit den aard der zaak ook niet noodig 
is. Hetzelfde vinden we op andere plaatsen in de 
Schrift (Matth. 13:38) . Dat er geen verdere beschrij
ving van dit Koninkrijk volgt ligt voor de hand. Al
lereerst, dit Koninkrijk kan niet met een enkel woord 
omschreven worden. Het is zoo groot en onmetelijk, 
dat elke beschrijving, hoe uitnemend deze ook zij, het 
nooit ten voile uitdrukt en tot zijn recht kan doen 
komen. Reden waarom de Schrift op velerlei wijze 
en van allerlei woorden zich bedient, en dat om on- 
zentwil, waardoor dezelfde zaak uit allerlei oogpunt 
ons voor oogen wordt gesteld. De breedste beschrij
ving vinden wij dan ook in hetgeen er op volgt “welke 
Hij belooft dengenen, die Hem liefhebben” . In dit 
woord “ belooft” ligt gansch de idee van Koninkrijk 
in. Dit Koninrijk is Zijn rijk. En feitelijk is de pre
diking des Woords niets anders dan het beloven van 
dit Konnkrijk, met alles wat daarmede in verband 
staat. Vraagt ge, wat is eigenlijk de belofte? Dan is 
het antwoord, het Koninkrijk. Juist omdat al de be- 
loften, centraal genomen, zich richten op den Koning. 
Deze Koning is onze Heere Jezus Christus, door God 
veroordineerd en door den Heiligen Geest bekwaamd,
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om dat Koninkrijk tot openbaring te brengen. En 
die Koning en dat Rijk vormen dan ook den inhoud van 
al de beiolten Gods, dat is, om nu het werkwoord zelf- 
standig te gebruiken, het Evangelie, het groote en 
blijde berieht, de zidh steeds herhalende verkondiging 
van het Evangelie. Het is Gods belofte aangaande 
Zichzelf in en door Christus Jezus. Hij is de belofte 
en de Beloofde en, in verband met de gemeente, de ver- 
vulling van alles, en in alien. Dit Koninkrijk is 
geestelijk, komt niet met uitwendig gelaat en is ah een 
bestemd voor de onderdanen van dit Koninkrijk, hier 
verder nader aangeduid als degenen, die Hem lief- 
hebben. Christus is de Beloofde en daarom bewegen 
zich centraal al de beloften om Hem. En die beloften 
Gods zijn er niet voor een ieder en mogen ook niet te 
hood en te gras worden gepredikt, doch zij zijn er 
enkel en alleen, naar het Goddelijk schema, voor de 

.erfgenamen. Zoo is de teekening in het Woord. Die 
hier biedt en looft ziet het verband der Schrift inder- 
daad niet. Hiermede is dan ook de vraag van “ Wie 
Hem aangenaam zijn” afdoende beantwoord. Want 
ook hier is het de Goddelijke gezindlheid, die rijke een- 
heidsgedachte, die ons geopenbaard wordt en het hart 
der Schrift en daarom ook het hart der Gereformeerde 
belijdenis is. Wie spreekt van Erfgenaam trekt een 
scherpe lijn. Wie predikt uitverkiezing doet het- 
zelfde. Wie hoort van Koninkrijk denkt aan den Kon
ing en onderdanen en dat in onderling en onlosmakelijk 
verband, Maar die past dan ook wel op om wat het 
hart is, hart te laten.

De oorspronkelijke werkwoordsvorm leest de tekst 
dan ook “hetwelk Hij verkondigd aangaande Zichzelf, 
van wat Hij eigener beweging doet en doen zal” 
(Aoris£us Indicatief, medium), namelijk het vrijwillig 
schenken in belofte aan de erfgenamen, Zijn Konin
krijk. Want nooit kan het teveel worden gepredikt, dat 
centraal de belofte Gods niet minder is dan Christus en 
Zijne weldaden en dat aan dien Christus alleen de uit- 
verkoren gemeente op het allernauwst verbonden is. 
God heeft haar in Hem begrepen en heeft, haar ten 
behoeve, dien Christus geschonken. Aan niemand 
anders. Rechterlijk zijn zij in Hem en organisch leven 
zij uit Hem door Zijn Geest. God is het, die aldus 
in den tijd hen verloste uit de duisternis en hen over- 
gezet Iheeft in Zijn Koninkrijk. Daarvan zijn zij nu 
onderdanen, aan Christus verbonden, kinderen Gods, 
spruitelingen, geboortelingen Gods en daarom recht 
hebbende als erfgenamen, op het Koninkrijk Gods.

Dat Christus Koning is in het Koninkrijk is in de 
Schrift zeer duidelijk. Ik heb Mijn Koning gezalfd 
over Sion, den berg Mijner heiligheid (Ps. 2:6). Dus 
God regeert door den Zoon van Zijn rechterhand in dat 
Koninkrijk. En in dat Koninkrijk is Gods Wet de 
grondregel, waarnaar de onderdanen leven. Dat zij 
erfgenamen zijn van dit Koninkrijk door de relatie 
waarin zij staan tot de God en Vader van Christus, 
is wel duidelijk. Hieruit volgt, dat al de heerlijkheid

van het Koninkrijk de hunne zal zijn. Ook temidden 
van alleriei armoede en vervolging der vijanden, zijn 
zij in het bezit van de erfenis, zij het dan ook siechts 
in belofte. En in die belofte moeten zij ook leven, dat 
is, in de wetenschap, dat straKs het Koninkrijk van 
God en den Vader hun ten voile zal worden geschonken. 
Maar ofschoon het waar is, dat pas in de toekomst, 
als de voleindig daar zal zijn, de voile werkelijkheid 
hun zal worden geschonken van dat Koninkrijk, nu 
bezitten zij het in het geloof. En dat geloof richt zien op 
Hem, Die het beloofd heeft en het nu luide laat ver
kondigen. En in het geloof klemmen zij zich aan die 
beloften en aan den Beloofde vast, wetende, dat Hij 
ailes waar maken zal.

Die heerlijkneid is de rijkdom der gemeente, wel
ke door de wereld niet wordt verstaan en door haar 
wordt veracht. Terwille van die heerlijkheid is de 
uitverkoorne naar Gods bestel arm, naar de maatstaf 
der wereld. En oogenschijnlijk lijkt het er dan ook 
veel op, dat de gemeente de speelbal der wereld is. 
Wat kan die wereldling spotten als hij de belijdenis 
van Gods volk hoort, dat zij naar Zijne belofte ver- 
wachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop 
gerechtigheid wonen zal. Zelf geen toekomst hebbende 
veracht de goddelooze wat hij noemt de toekomstdroom 
der Kerk. Hij haat alien en alles wat daaromtrent 
wordt beleden en vreeselijk is de lastering van den 
Naam, die over de gemeente en door haar aangeroepen 
wordt.

Welnu, zoo vermaant Jacobus, keert gij dan als 
gemeente toch nooit de rollen om. Gij weet en ziet 
toch wel hoe uw God het wil en doet? Zoudt ge dan 
toch nog in het leven de maatstaf der wereld aanleg- 
gen? Vleit ge de bezitters van aardsche rijkdom en 
eert ge hen, weet dan, dat ge de Goddelijke verkiezing 
wezenlijik geloochend hebt. Bedenk dan, dat ge de 
geheel eenige heerlijkheid van Christus, uw Hoofd en 
Koning ontkent en u vergaapt aan tijdelijke, ver- 
gankelijke dingen. Dan leeft en bedenkt ge niet de 
dingen Gods, doch die des vleesches. Meer nog. Dan 
hebt ge u opgeworpen als rechters van kwade over- 
leggingen.

Rechters ?
Maar is dan uw oordeel in harmonie met het oor

deel van den Rechter? De Rechter, Die alleen zuiver 
uitspraak doet en het altijd goed doet, heeft eeuwig- 
lijk besloten en predikt door de eeuwen heen al maar 
door; Mijn volk is ergenaam!!

Mijn erve zijn zij !!
Mijn Koninkrijk is voor hen alleen!!
Mijn Koning zal heerschen ! !
Gij zult niet het kwade overleggen, gij, die de 

wereld met Mij zult oordeelen.

W . V.
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Ingezonden
VORSTELIJKE D ADEN  JAKOBS

Toen ik een jongen was, moesten we onze namen 
ppgeven op de cateohisatie. Nu -was er een onder ons, 
wiens naam was Jakob Bok. Toen zeide de dominee: 
“Zoolang Jakob Jakob blijft, gaat Jakob naar de hel; 
maar als die Jakob Israel wordt, dan is ’t met Jakob 
wel” .

Dit wordt in de Chr. Geref. Kerk nog geleerd, doch 
m.i. is dit niet naar de Schrift. Als Jakob nog in de 
schoot zijner moeder is, heeft de Heere hem lief, Mai. 
1:2, 3; Rom. 9:13.

De eerste vorstelijke daad van Jacob was, dat hij 
zijn eigendom kocht. Dr. Y. P. De Jong schrijft in 
De Wachter van 14 Maart, 1939, dat Jakob een dief 
was. Dit kan hij niet bewijzen, want God zelf zegt 
van Jakob, dat hij oprecht was, Gen. 25:27, 30:33. 
Jakob koopt zijn eerstgeboorterecht om de burger- 
lijke wet, want hij wist, dat zijn vader Ezau liefhad. 
Izak’s geloofsoog is haast even donker als zijn lichame- 
lijk oog, zoodat hij ook dit niet ziet. Izak werkt niet 
het werk Gods, maar diende zijn bulk; hij had het 
wildbraad lief. De Heiland zegt: “werkt niet om de 
spijze, die vergaat” , wat Izak deed, “maar om de spijze, 
die blijft tot in het eeuwige leven” , wat Jakob deed. 
Niettegenstaande het bevel Gods en het recht van 
Jakob wil Izak den zegen aan Ezau geven. De Heere 
kwam echter tusschenbeide door middel van Rebekika, 
die listig was; en met bedrog heeft zij Izak het goede 
laten doen, gelijk Paulus de Corinthiers gevangen heeft, 
2 Cor. 12:16. Was ook Paulus een bedrieger? Nu zegt 
Dr. De Jong: Jakob steelt heilige goederen. Hij kent 
dus het recht en de heerschappij aan het slangenzaad 
toe. Maar Jakob steelt geen heilige goederen; die heb
ben nimmer Ezau toebehoord, want de Heere heeft hem 
verworpen, Hebr. 12:17. Jakob handelt hier volgens 
het voorschrift der wet: zoo zult ge hem doen, zooals 
hij zijn broeder dacht te doen, Deut. 19:19: de tweede 
vostelijke daad van Jakob.

iHet is opmerkelijk, dat Dr. De Jong wel de haat en 
vijandsehap ziet bij Saul en Doeg tegen David en dat 
hij dat hier niet ziet. Het is toch dezelfde toeleg: zoo 
mogelijk het vrouwenzaad te dooden. De Heere stelde 
David in Sauls plaats en Jakob in Ezau’s plaats. Zij 
moeten beide vluchten om Shuns levens wil. Nu vindt 
de Heere hem te Bethel, Hos. 12:5. Hij vond hem in 
een land der woestijn en in eene woeste en huilende 
wildernis: Hij voerde hem rondom; Hij onderwees 
hem; Hij bewaarde hem als Zijn oogappel. Gelijk een 
arend zijn nest opwekt, over zijne jongen zweeft, zijne 
vleugelen uilbreidt, ze neemt en ze draagt op zijne 
vlerken, zoo leidde hem de Heere alleen, en er was geen 
vreemd god met Hem, Deut. 32:10, 11, 12. Men zegt, 
dat Jakob hier te Bethel den Heere voorwaarden stelt; 
en de Heere Zelf zegt in Gen. 31:13: Ik ben dezelfde

God van Bethel, waar gij Mij eene gelofte beloofd hebt. 
Dat is iets anders dan voorwaarden stellen.

Verder zegt u, Dr. De Jong, dat Jakob niet in Ka- 
naan modht komen, eer hij te Pniel er onder was ge- 
gaan. Blijkbaar heeft u Gods Woord niet goed ge
lezen. Ik lees, dat de Heere hem roept, om uit dit 
land te vertrekken, om naar zij ns vaders land terug te 
keeren, en “ Ik zal met u zijn” . Toen was hij nog niet 
te Pniel geweest, Gen. 31:13.

Ook wordt er geleerd, dat Jakob Laban het vee af- 
stal, maar Gods Woord leert ons dat de Heere het Jakob 
ontrukt en aan Jakob gegeven heeft. Ook hier komt 
zijn groot geloofsvermogen aan den dag: vorstelijke 
daad. Wie is er, die het vandaag aandurft voor zes 
jaar, zonder een contract te hebben gesloten?

U zegt verder: te Pniel gaat Jakob er onder. Maar 
Gods Woord leert ons, dat hij van gewoon soldaat tot 
vorst wordt verheven. De naam Jakob is niet goed 
voor hern, want hij iheeft zich niet gedragen als een 
dief of bedrieger, maar hij gedroeg zich vorstelijk en 
overmocht Hem. Hij liet niet los alvorens Hem de 
Heere gezegend had. Ook zendt hij zijn broeder een 
vorstelijk geschenk.

Ook zegt Dr. De Jong: Jakob werd kreupel om zijne 
zonden, die hij bedreven had. Kreeg ook Paulus een 
doom in het vleesch om zijne zonden? We weten wel 
beter: opdat hij zidh niet zou verheffen. Zoo ook Jakob. 
Ze moesten weten, dat het niet uit hen was, beide het 
willen en het werken, naar Zijn welbehagen. Neen, 
Jakob was geen bedrieger. De Heere zeide: gij hebt u 
vorstelijk gedragen met God en menschen, en hebt 
overmocht. Dr. De Jong zegt: Jakob’s gedrag was dat 
van een dief en bedrieger. Maar wat menschen waren 
dat dan, met wie Jakob zich vorstelijk gedroeg? Dat 
waren Laban, die zijn loon wel tienmaal veranderd had, 
en Ezau, die een meineedige werd, en Izak, die Gods 
bevel niet adhtte en Jakob’s recht vertrapte. Ware 
Izak een profeet geweest gelijk Jakob, hij zou dit alles 
voorkomen hebben.

Jakob zegent niet de eerstegeborene ,maar de vierde: 
“Juda, gij zijt het, u zullen uwe broeders loven” . Hij 
ziet de Silo, den Christus, ver en klaarlijk over veertig 
geslachten.

Verder zegt u: er moet een tijd komen, dat Jakob 
er voor Ezau ondergaat. Maar Jakob gaat niet onder 
voor Ezau, doch Ezau voor Jakob. Jakob was niet de 
bedrieger, doch Ezau. Hij was de verbondsbreker. 
Jakob handelt hier met hem naar de wet. Wel is hij 
ook vervolgd door het slangenzaad, gelijk David, want 
zij waren typen van Christus. En ook zullen alien, die 
godzalig leven, vervolgd worden, want die naar het 
vleesch geboren is, vervolgt hem, die naar den Geest 
geboren is, Gal. 4 :29. Maar als de Heiland een speelbal 
is voor Pilatus en Herodus, moeten wij niet denken, 
dat het om de zonde van Jakob is, gelijk u zegt, want 
Jakob is niet gevallen, maar Adam. We moeten hier
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terug naar het paradijs: Ik zal vijandschap zetten. Nu 
wordt het vrouwenzaad de verzenen vermorzeld voor 
iHerodus en Pilatus, maar op Golgotha heeft het Vrou- 
wenzaad de slang den kop vermorzeld, want Hij zeide: 
Het is volbracht!

D. Terpstra.

Execution Of Judgment
More and more it seems as though equity, truth 

and wisdom have fled from the face of the earth, never 
to return.

The very foundations of human relationship seems 
to be so shaken that only cruel might, total deception 
and ludicrous folly seem to reign supreme.

However, nothing is farther from the truth.
Even now, God lives and all is well.
Even now, as ever, all things happen according to 

a very fixed plan and for a very determinate purpose. 
Moreover, that plan and that purpose are strictest jus
tice and Divine truth- and wisdom.

At all times God says: 'These things hast thou 
done and I kept silence!” You see, the trouble with us 
;>is that we misinterpret the silence of God. We have 
our ears open to the raucous cry of the wicked and our 
eyes are upon their vile deeds; whereupon we are in
clined to raise our eyes to the heavens and complain: 
"Is there no knowledge with the Most High?”

That is our mistake.
And this mistake is corrected in the ninth psalm.
Justice, truth and wisdom always triumph. Even 

now and even.
You see, God sits upon His throne and has ever 

abdicated yet. And that throne is the throne of judg
ment.

Oh, yes, we are creatures of time and therefore 
there will be a Day of Judgment. But God judges 
every day, eternally.

We may even say that retribution is ever present. 
We do not have to wait until the judgment day to see 
punishment. It is ever before us. And although it 
is true that final retribution is not yet fully revealed, 
-still we have before us the beginning of the same.

But in order to see all this we must have spiritual 
discernment. The requisite for this perception is the 
knowledge of God. Vs. 10.

If you have that knowledge you see, in the first 
place, God.

And because you have true knowledge of God you 
also see the wicked and the righteous.

And in the third place you see God’s marvellous 
works toward both the wicked and the righteous. And 
you see that now.

You see, the psalmist is speaking of the past and 
of the present when Ihe exclaims: Thou satest on the 
throne judging right! And although we also read in 
this psalm that God shall judge the world, so that the 
poet carries us to the future judgment, yet this future 
view of the Judge does not keep him from beholding 
this same Judge making "inquisition for blood” even 
at the time of this psalm’s composition.

And that, my dear reader, affords us wondrous con
solation. You see, the poet tells us that this Judge 
is even known by the kind of judgment He executeth. 
Which furnishes us with the necessary proof for the 
statement that God is in heaven and all is well. Even 
though we do not hear His voice with our human ears, 
still we know Him by the marvellous works He per
forms within and around about us.

Even now "the wrath of God is revealed from 
heaven against all ungodliness and unrighteousness of 
man.” Rom. 1:18.

Only, you must know God; otherwise you do not see 
it and you will join the throng of those that wail and 
lament and have no Helper.

Knowing God you also know virtue. Because God 
is virtue, all virtue. And the spiritual knowledge of 
virtue, transforming you into a saint, affords you fur
ther knowledge of their very opposite: evil, deceit, 
folly. And you know how to evaluate them aright.

All this spiritual knowledge will cause you, as 
David, to properly evaluate the two kinds of actors that 
play upon the stage of the world’s history.

First, you will praise God in the midst of the sorry 
mess the world has made of things. In the midst of 
this mess you will find Zion. And that is the meeting 
place between God and His people on earth. That 
Zion is Jesus Christ the Righteous. He manifests Him
self upon the earth. Visibly you find Him in the con
fession and walk of God’s people together with the 
preaching of the Word and the administration of 
the sacraments. That is Zion.

And visibly you find God in Christ Jesus in the life 
of a spiritual world of virtue. In faith and hope and 
love; in the hunger and thirst for righteousness; in the 
fight against evil and darkness within and without.

Dwelling in Zion, that is, in the light, you will 
further also know the righteous. You recognize them 
on every side. They are those that with you praise 
God with the whole heart: together with them you 
spend your days in the recounting of His marvellous 
works. These works are so evident in the sphere of 
the natural life as well as of the spiritual, that you 
never can get through with that labor. His wondrous 
acts are as numerous as the hairs of your head.

When you and they are suppressed, as you usually 
are, you put your trust in Him, you cry out of deepest 
humility to the heavens and He hears your cry,. And 
you know that He hears you. He is a "hoog vertrek”
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for you. In Zion you feel your safety in the everlast
ing arms of God. Deut. 33 :27.

When you are troubled, when you are hated, hav
ing an enemy, when you are plagued as the day is long, 
until you even arrive at the very gates of death, He 
hears your cry and lifts you up on high, away from 
these gates of death and you dry your tears again while 
morning hears your hallelujah’s. And all this happens 
now, here, on earth!

You will have noted that 1 quote again and again 
from the ninth psalm.

Of course, you are needy and poor, you are in 
danger because of the wicked who dig a pit for you 
and try to take your foot in a net which they hid. But 
you do not fear because God saves you as the day is 
long. When the day of your calamity is past, you look 
backward and note with wonder that the wicked have 
fallen in that pit and their own foot taken in the net 
they hid from you. Marvellous works of God! Won
drous salivation.

Hence, you do not wait for heaven in order to be 
very happy. Oh no, still closer to His side you press 
and you know that all is well! Even here below, you 
go to Zion constantly and you sing of His salvation. 
Time and again I quote from this psalm.

This is the knowledge of God. Transforming you 
in a saint. And that means that you are really a citi
zen of a country that is only partially revealed. You 
are a citizen of the new heaven and the new earth that 
will be ushered in when the old commonwealth burns 
in fervent heat. You are the firstfruits of a glorious 
harvest. And Christ Jesus, the Son of God, the very 
salvation of which you sing in Zion is the Firstfruit 
of the harvest. And after Him you are the firstfruits. 
You have His Spirit and you understand His Word. 
And you are blest.

And all this happens now. And you see and evalu
ate all things aright. So that in the greatest calamities 
you are at rest. God lives and all is well. Your humble 
state, poverty, distress, dire need, persecution and 
anguish are necessary links in your salvation. They 
come to you from the Judge who is even now seated on 
His throne. And through Christ Jesus who has the 
government of all things, it is really God who sends 
you among the wolves for a season. And because you 
have spiritual discernment you know that all things 
that happen to you are very wisdom and truth, bless
ings, even though sometimes they come in disguise, 
but blessings still. And we say: Hallelujah!

Yes, all is well.
You can say that even now when it seems as though 

the very foundations of the world are shaken. For you 
have spiritual discernment.

You see God's wrath revealed.
There is a threefold revelation of that wrath.
First, you see the wrath of God in the very fact 

that the wicked are wicked. To be wicked is already

a sentence of the judge. To be a wicked man is punish
ment for him who is wicked.

It is the child of God, walking in the sphere of the 
virtue of God who can properly evaluate the wicked 
and their conversation.

Listen to the singing saint.
The wicked are the enemies of the children of God.
How horrible!
Can you imagine anything more terrible? Just 

think, they hate the revelation of goodness and purity 
and love! For these are the children of God! The 
child of God bears the image of the Son of God and 
He in turn is the express image of His Person. Turn 
loose these children in the midst of the world and I 
assure you that they will be hated. There never was 
a more beautiful manifestation of the Child of God 
than when Jesus walked the earth. And wherever He 
walked He heaped upon Himself the hatred of the 
wicked. They reveal their father, their spiritual source. 
They are of their father the devil. And his lusts they 
would do.

Hence they dig a pit for God’s own child. And they 
hide a net in order to take his foot unto stumbling.

Such revelation is terrible we said.
You see, to be wicked and an enemy of goodness, 

truth and purity is miserable. We are not able to fully 
express the misery of a heart and mind that hates God. 
It is death to be apart from God. And that is suffered 
here already in a measure. It is the result of a judging 
God as a punishment for crimes committed.

Secondly, there is the manifestation o f  the wrath of 
God in this life where some crimes are already punish
ed by an avenging God. Many times the wicked have 
fallen into the pit which they digged for the righteous. 
In order not to become too lengthy I would refer to 
Haman. And such happened often. Moreover, we see 
before our very eyes from age to age that God is pun
ishing the wicked in killing him. His body goes to 
the grave and that day his name perisheth. And his 
soul is gathered in Sheol, He goes to hell. Of course, 
you must have also here spiritual eye-sight if you are 
to see it. But it is so nevertheless. The wicked go to 
hell every day. Have you never shuddered when you 
heard of the deathbed of the wicked. And why did 
you shudder? Because you saw the avenging God 
who said: Thou fool! Thou hast hated Me and My 
children, and this night I require thy soul from thee 
and where wilt thou be? And God casts them down in 
provisional suffering in the place that is prepared for 
devils. How terrible! Is this not a reality for you? 
I assure you that if heavenly light illumined your eyes 
you have seen it. And you have trembled at the just 
judgment of God. Even now.

And the final judgment comes. Is coming very fast. 
The signs of this final coming are about us. And that 
final judgment shall be terrible. Beyond our compre
hension. No one can describe the horror of it. To be
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forever apart from God! The destructions of their 
nand have come to a perpetual end. They certainly fell 
into tne pit which they made for the righteous. And 
God is praised even in His severe judgment. For also 
His justice and equity are very light.

.but the righteous are saved.
God has judged from all eternity that they are 

righteous in Jesus. The life and death, the work and 
labor of the Son of God is imputed unto them. And so 
perfect is this work of imputation that it will seem as 
though they had performed this righteousness them- 
seives. It is because they are righteous in Him. He 
and they are one body, even legally, before God.

Therefore we conclude that God lives and all is well. 
All things must serve to bring to manifestation the 
wonderful work of God’s covenant. All things are but 
links in the great chain of God salvation.

The darkest page of history will be the theme of 
eternal heavenly glee: and that darkest page is Gol
gotha. But it is also the light of God’s unutterable 
love.

Will you sing of this salivation?
G. V .

Puritanism In England
Let us again get before our eye the two parties to 

the great religious struggle raging in England and 
in Scotland in the period under consideration. W e saw 
how that the yoke of the Pope was thrown off both in 
England and in Scotland where the Reformation had 
triumphed. We also saw that the Pope’s place in the 
church had been taken by the civil magistrate, the king, 
who set himself up as the highest authority in the 
church. The demand of the king was that the church 
having disposed of the Pope, recognize him as its head 
and swear allegiance to him. In England the church did 
so, and with its head, the king, is known in history as 
the State or Anglican Church.

Then began a movement in England known as Pres
byterianism or Puritanism. The Puritans were men 
whose eyes were opened to the truth that the civil 
magistrate may not be tolerated as the authority in 
the church, that the head of the church is Christ who 
rules through his chosen organs, the elders. For this 
form of church government, known as Presbyterianism, 
the Puritans fought. The struggle in the Church of 
England of this period was a struggle between Angli
canism with its Romish system of church government 
and with the king as its Pope, and Presbyterianism. 
The great ambition of the king was to impose his 
authority on the church. An independent clergy was 
deemed a menace to the throne.

The entire life of King James and of his son, 
Charles I, was taken up with the attempt to extermin
ate Presbyterianism and to maintain themseives as 
head of the church. To that end he imposed upon them 
his prelacy, responsible to him omy. In the second 
place he insisted on uniformity of worship but the 
worship he would impose upon the church was thor
oughly Romish.

As was said, Bishop Laud, with the support of the 
king, enforced uniformity of worship with a heavy 
hand. Puritan preaching was everywhere silenced; 
ecclesiastical tyranny was rearing its head everywhere 
m the land; the spirit of the people was broken by a 
cruel and shameful punishment; superstitious Romish 
rites enforced with a heavy hand were deplacing the 
pure and scriptural forms which the Reformers had 
introduced.

It was at this moment that an occurance took place 
in Scotland which turned the tide of affairs and 
brought deliverance to both Scotland and England.

W e now turn to the northern kingdom, viz., Scot
land. We recall that the reformer of Scotland was 
Knox. What Luther was to Germany, Zwingli to 
Zwitzerland, and Calvin to Geneva, Knox was to Scot
land. Knox was an advocate of the Presbyterian sys
tem of church government. For the public worship he 
prepared in 1564 a book of common order called Knox’s 
Liturgy, which was approved by the General Assembly 
in the same year. It was largely based on that of the 
English congregation in Geneva which in turn was 
modeled on that of Calvin. Presbyterianism had struck 
deep root in Scotland.

The great ambition of King James had been to 
stamp out Presbyterianism in Scotland and to set up 
his prelacy. In 1610 he succeeded. Prelacy was again 
set up in Scotland, dioceses were again assiged to King 
James’ bishops. Alongside of these bishops, church 
sessions, presbyteries and synods continued to be held. 
James could not succeed in imposing his prelates upon 
Protestant Scotland. The Protestant Scots were inflex
ibly bent upon repudiating a form of church govern
ment which they believed to be condemned by Scrip
ture. They also repudiated James’ ritualistic worship 
which they held to be idolatry.

In all his labors in this direction the king reaped 
nothing but disappointment, vexation and trouble which 
accompanied him to his grave. The Reformation had 
given a clergy independent from the State, and an in
telligent middle class. Against both James was bitterly 
opposed. He regarded a free clergy, Presbyterianism, as 
a menace to his throne. All his life he labored, but 
unsuccessfully, to destroy it. In doing so he blasted 
his reputation as a king and laid up a store of mis 
fortunes and sorrows for his son, Charles I, and alien
ated from his house a nation which had ever borne 
loyalty to his ancestors despite their many and great 
faults.
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Charles I followed in his father's footsteps. Also 
his ambition was to set up prelacy in Scotland. James 
had made some great changes, yet he had not dared 
to altar the larger features of public worship. This 
is exactly what Charles undertook to do. In 1637 
under the instigation of Laud he ordered the imposition 
of a liturgy upon the Scottish church, which upon 
examination was found to be alarmingly Popish. In 
several points it even borrowed literally the very ex
pressions of the Mass Book.

The king also ordered the Bishop of Canterbury 
to frame for the clergy canons for its government, the 
keynote of which was the unlimited power and suprem
acy of the king in the church. Many of the bishops 
knowing the spirit of their countrymen informed the 
king that there was a tempest in the air and advised 
him to wait with the imposition of his canons and 
liturgy until the return of calmer times. The king, 
however, would not listen; the liturgy must be en
forced.

The day arrived. It was a Sunday morning in 
Edinburgh. At the stated hour the dean arrived to 
begin the service with the new liturgy. A vast crowd 
had assembled, and the dean began to read. Very soon 
a frightful tumult arose, a clamor of voices. A stool 
was flung at the dean; the dean shut his book and 
fled.

Then came the bishop, who thought that the greater 
dignity of his office would be able to inspire more 
reverence in the crowd. At his appearance however 
the tempest broke out anew. He was greeted with 
cries of 'Tope", “Antichrist". He too fled from the 
pulpit and on his way home had to be defended from 
the fury of the mob by the police.

Again the king was informed of the true feeling 
of the nation and advised to Show clemency. Instead 
of taking the advice to heart the king grew more 
bitter and issued a proclamation that the new liturgy 
had to be enforced and branded with treason all that 
opposed it. This thoroughly aroused the spirit of 
the Scots. Noblemen, gentlemen and commons came 
from all directions for concerted opposition. Com
mittees called Tables were formed, one for the nobles, 
one of the barons, a third for the commons, a fourth for 
the church. Here again we see that all is not gold 
that glitters. A great deal of the opposition to the 
king's liturgy and canons sprang up from purely politi
cal motives. Any movement curtailing the power of 
the king was welcomed by the nobles and the barons. 
These four committees resolved to renew the National 
Covenant of Scotland. The Covenant read in part as 
follows: “ The underscribed, noblemen, barons, gentle
men, commons, ministers promise and swear all the 
days of our life constantly to adhere unto and to 
defend the true religion and to labor by all means 
lawful to recover the purity and liberty of the Gos
pel as it was established and professed before the

introduction of the late innovations; and that we shall 
defend the same and resist all those contrary errors
and corruptions, according to our vocation, and to the 
utmost of that power which God lhas put into our 
hands all the days of our life." The Covenant also 
pledged its swearers to support the king's majesty. In 
December of the same year a general Presbyterian as
sembly deposed the bishops and repudiated the entire 
ecclesiastical structure which James and Charles had 
erected since 1597. This of course was sheer rebellion, 
as the bishops were the arms of the king.

in 1640 Charles resolved to punish the Scots. He 
needed however money to carry on the contemplated 
war and was therefore compelled to call an English 
parliament. This Parliament, before it would vote to 
hnance the king's war, again ‘‘popped up" with the old 
political and religions grievances and demanded re
dress. The result was that Charles immediately dis
solved this Parliament. No money was voted him. 
Quarles now called upon the bishops to furnish the 
funds Parliament had refused him. The clergy raised 
a large sum in the various dioceses. As a result Charles 
raised an army and marched to the Scottish border. 
The Scots were not taken unaware; they knew that 
the king was preparing to invade their country. The 
Scots marched to the border; the king was compelled 
to retreat. His army had little heart for fighting. 
A treaty of peace was soon concluded which the Scots 
accepted in the excess of their loyalty to the king. 
The Scots fought not to rid themselves of the king 
but for the peaceful preaching of their religion and 
their civil rights. They would give the king obedience 
but only such obedience as God permitted. When the 
king would usurp God’s place in their lives they re
solves to obey God rather than man and set themselves 
against the king.

The following year Charles again denounced the 
Scots as rebels and again prepared to invade their 
territory. The Scots however instead of waiting for 
his arrival invaded England and discomfited his forces 
on his own territory, and levied a tax on the whole 
of Northumberland to defray the expenses of their own 
military campaign against the king. The king was 
again compelled to make peace with the Scots. Thus 
the king had brought the fire into England. The 
church of Scotland now had rest for twenty years, in 
which period Presbyterianism flourished in Scotland.

Let us now return to the controversy between the 
king and Parliament. The quarrel between the king 
and Parliament was nothing but the quarrel of Scot
land transferred to England. The issue was whether 
the king through (his arms, viz. the bishops, should con
tinue as the authority in the church. There were two 
parties in England, the Presbyterians and the Angli
cans. These parties were quite well balanced, so that 
the poise of the conflict was in the hand of the Scots. 
Whichever side they espoused gained the victory. As
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could be. expected the Soots joined the ranks of the 
rresbytenans. The beginning of the struggle was the 
meeting of Parliament in 1640, known in history as the 
hong Parliament in that it lasted eight years. It was 
evident at the very outset that the Presbyterian Protes
tants were in the majority. The grievances under which 
the nation groaned were first discussed. The nation's 
laws were infringed upon, its religion changed, and the 
throne was surrounded by evil counsellors. The rupture 
between the king and the people widened daily. Two of 
the king's favorites were brought to the block by this 
parliament. Despotism was swept away as in a 
moment. The king became afraid. In a speech held in 
January, 1641, he said, “ I will willingly and cheerfully 
concur for the reformation of all abuses both in the 
church and commonwealth, for my intention is to re
duce all things to the best and purest times as they 
were in the days of Queen Elizabeth". He even ad
dressed sweet words to the Presbyterians in Scotland, 
i can do nothing with more dheerfulness than to give 

.^y people a general satisfaction". He even ratified 
the General Scottish Covenant and made it law. The 
King who had proven false so many times was almost 
trusted again.

A t this pime something terrible happened in Ireland. 
We refer to the Irish Massacre, the butchering of the 
Protestants by Catholics, as horrible as that of Saint 
Bartholomew. The slaughter lasted for many months. 
Forty thousand as the lowest estimate were murdered; 
some say between two hundred and three hundred thou
sand. The northern part of Ireland was nearly de
populated. The persons concerned in the atrocity 
pleaded the king's authority and produced Charles' 
commission with his seal attached to it. It has indeed 
been established on good grounds that the king was 
privy to this fearful massacre. The effects of the 
massacre were that it shattered the belief in the king's 
sincerity and fanned into a fiercer flame the passion 
that seemed to be expiring. The king returned to 
England (he had been visiting in Scotland). Rumors 
were in circulation that he contemplated bringing the 
army of the north (the northern kingdom was for the 
king) to London to suppress Parliament. The king 
denounced five of the leading members of Parliament 
as traitors and went in person to the House with the 
police to apprehend them. The five members left just 
before the king arrived and thus escaped arrest. The 
House voted that a breach of privilege had been com
mitted. London bristled with mobs crying for justice. 
Confidence was now at an end between Charles and 
Parliament.

The king soon left London for Nottingham in the 
northern kingdom. Here he summoned the populace 
of the north to rally about him at York for war. They 
did so— it meant the beginning of Civil War in Eng
land. Scotland united with England against the king, 
aiding England with an army. The basis on which

they combined was civil and religious liberty. Hie 
bond of alliance adopted was; Tine Covenant (oi Scot
land) , and The Solemn League (of Englandj. borne 
of the articles of this joint covenant were: 1. The de
fense and the establishment of the Reformed Tresby- 
terian religion in the three Kingdoms, i.e., m England, 
Scotland and Ireland. 2. The promotion of uniformity 
among the churches of tne three Kingdoms, d. The 
extirpation of popery and prelacy, and all unsound 
forms of religion. 4. The preservation ox rariiamem 
and of the liberties of the people. 5. sincere and 
earnest endeavor to set up an example beiore the world 
of public, personal, and domestic virtue and god
liness.

Let us now return to the Long Parliament. Parlia
ment abolished Episcopacy as the State religion in 
January, 1643. Now came the question what to put 
in its room. In 1643 the lords and commons passed 
an ordinance for the calling of an assembly of divines 
for the settling of the government and the liturgy of 
me Church of England. Notice that the state calls this 
assembly. This assembly is called the Westminster 
Assembly because it met at Westminster. The over
whelming majority of this assembly was Presbyterian- 
Puritan. The assembly framed the following docu
ments: 1. The Westminster Confession. 2. A  form
of government or church government. 3. A directory 
for public worship. 4. A Larger and a Shorter Cate
chism.

The system of church government the assembly 
framed was thoroughly Presbyterian. The order of 
worship it provided was that used in conservative, 
Presbyterian and Congregational churches.

The Westminster Confession and the Catechism 
are among the most noted expositions of Calvinism. 
They are infralapsarian as is our Confession. In 
addition to our Confession it emphasized a covenant 
of works and a covenant of grace.

The four documents were presented to Parliament. 
The directory for public worship was soon accepted. 
Parliament looked askance at the establishment of Pres
byterianism as a state religion. Yet it finally ordered 
it in 1646. The same month that witnessed the aboli
tion of the old prayer book saw the execution of Laud.

G. M. 0. .

In Memoriam
Zoo de Heere wil en zij leven hopen onze geliefde ouders, 

MARTIN DE JAGER 
en

GERTRUDE DE JAGER, Geb., Siebesma 
den Isten Maart, 1940, hun 35-jarige echt-vereeniging te ge- 
denken. Dat de Heere die hen en deze jaren goed en nabij is 
geweest hun verder moge zegenen en sparen voor elkander en 
voor ons, is de wensch en bede van hunne dankbare

Kinderen en Kleinkinderen.
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And They That Passed By Reviled Him
And they that passed by reviled him, wagging 

their heads, and saying, inou that destroyest the 
temple, and buiidest it in three days, save thysen. 
if thou be the Son of God, come down from the
cross.

Likewise also the chief priests mocking him, 
with the scribes and eiders said,

Se saved others; himself he cannot save. If 
he be the king of Israel, let him now come down 
from the cross, and we will believe in him.

He trusted in God; let him deliver him now; 
if he will have him; for he said, I am the Son 
of God.

Matt. 27:39-43.

And they reviled Him, tney that passed by. The 
motley crowd, blind followers of the leaders in all lifce- 
lihood who repeat what they hatve heard when they 
say, Thou that destroyest the temple. What He had said
is, Destroy this tempie, and in three days 1 will raise 
it up. Thus He spake at the beginning of His public 
ministry in the temple that He had cleansed. And the 
Jews, those whose ire He had aroused by His amazing- 
courage, the leaders of the people, the scribes and the 
elders, the priests and the Pharisees, had picked up 
this saying and distorted it and as distorted, repeated
it, so that He soon had become known as one who 
boasted of a power capable of destroying the temple in 
three days. And they had all along held this state
ment, as distorted, against Him as indicative of some 
sinister ambition. Now they have Him affixed to the 
cross. And the rabble, passing by, revile Him. It is 
of little concern to them whether what they say to 
Him is true. Hating Him they are bent on piercing 
Him through with their words. So they catch hold of 
any damaging saying of Him in circulation and fling 
it in His teeth, now that He hangs, apparently helpless, 
to the cursed tree.

How they, the ones passing by, despise H im ! About 
midway in His career, the day following His feeding 
the five thousand with a few loaves, He had blasted 
their false Messianic hopes. Having witnessed the 
miracle He had performed, they began seeking Him 
for the bread that perisheth. Facing them, He said to 
them, Labor not for the meat that perisheth, but for 
the meat which endureth unto everlasting life, which 
the Son of Man shall give unto you.

The chief priests, the scribes and rulers are also 
there to mock Him. The chief priests! Horrible in
consistency! These priests by the service they per
formed proclaimed the very Christ they now turn away 
from as from one accursed. And the scribes are the 
teachers of a law and a prophecy that turn solely on 
Him. Thus under the impulse of a fierce spite they 
crucify the very one they preach. The very truth they

deciare they revile; for He whom they mock is the 
truth. Think this not strange. Consider that the 
truth in Christ had taken on a voice and had cried out 
against their hypocricy, denounced their sham piety, 
snattered their false hopes, condemned their worldli
mindedness, ordered them, the shadow, to disappear 
now that He who is the way, the truth and the life 
had come, counseled them to hide themselves in Him  
and to seek His heavenly kingdom, would they live, 
c or this they hated Him and thus showed themselves 
up as having no affinity with the truth 'which they 
proclaimed through the service they performed. Being 
carnal, they understood not the meaning of this ser
vice, of the type, the shadows of which He was the 
body. The construction they placed upon it was of 
their own devising. The kingdom they proclaimed was 
of this earth. The God they preached was a being with 
whom there is respect of persons and they were the 
persons respected. They had no knowledge of their 
misery, and thus no need of the blood that cleanses 
from sin. They judged not themselves but others and 
refused to realize that in judging another they con
demned themselves in that they did the same things. 
But He who is the truth came. And He judged them. 
He spared them not. He called them blind guides who 
strained at a gnat, and swallowed a camel; hypocrites, 
who cleaned the outside of the cup and of the platter 
but within were full of extortions and excesses. This 
was more than they could hear. For they were men 
destitute of grace. So they plotted against His life. 
Finally they have Him in their power and affix Him, 
the Lord of glory, to the cross. And all because He 
had fearlessly and undauntedly spoken to them the 
truth.

But do they not realize that of their slaughter of 
their victim the sacrifice they daily bring in the court 
of the temple is the depiction; that the very prophets 
by whose word they sware and whose graves they build 
called for the very scene they here enact on the brow 
of this hill? Isaiah had spoken plainly enough: “ Sure
ly he hath borne our griefs. . . . But he was wounded 
for our transgressions, he was bruised for our iniqui
ties: the chasetisement of our peace was upon him; 
and with his stripes we are healed. . . .” The Psalm
ist even supplied the details: “ For dogs have encom
passed m e; the assembly of the wicked have enclosed 
m e: they pierce my hands and my feet. . . . They part 
my garments among them, and cast lots upon my 
vesture.” The Holy Ghost had even penned down the 
very words that the cricifiers were to take upon their 
lips: “ They shake their head, saying, He trusted in the 
Lord that he would deliver h im : let him deliver him, 
seeing he delighteth in him.” Ps. 22. Are these scribes, 
who know the Scriptures, without understanding? Does 
it not occur to them that they fulfill the counsel of God 
and thus function as His agents ? They are blind with 
a blindness that springs from a fierce malice. So they
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open their mouth against him, as a ravening and a 
roaring lion.

Thou that destroyest the temple and buildest it in 
three days. . . . thou on the cross? A  man of such 
power, a crucified one, incapable of saving himself ? 
Preposterous! Thy present plight is the uncontrovert- 
able proof that the power thou ascribed to thyself is 
not thine, that thou art a pretender with a mind that, 
as warped by a colossal egoism, imagined vain things 
about thyself. I f  not, thou wouldst certainly save thy
self. Is it because thy plight is a pleasant one that 
thou refusest to leave thy cross?

Then, too, thou saith that thou art the Son of God. 
If so come down from the cross. God’s Son on the 
cross? So did those that passed by revile Him. So 
unutterably foolish, so unspeakably absurd do His say
ings about Himself appear to them, now that He hangs, 
apparently helpless from a cross, that words fail them 
and they pass on wagging their heads.

The priests, the scribes and the elders mock, too. 
They say, He saved others. This they could not very 
well deny. The evidences of His wonder-working power 
were too plentiful. He had made the blind to see, the 
deaf to hear. He had cured the lame and the halt; 
cast out devils, raised the dead. What manner of dis
ease was there, that He had not cured? Verily He had 
saved others. Himself He cannot save. His power 
was Satan’s. And Satan now leaves Him in the lurch, 
or is either powerless to help now that the hour of 
divine vengeance has struck. So they must have rea
soned among themselves.

They have still other words wherewith to pierce 
Him. It occurred to them also that He has said that He 
was Israel’s king. They did not deny that Israel was to 
have a king. They knew the promise. Unto them a 
child would be born and a son given. Upon his shoul
ders the government was to be. And his name was to 
be called, Wonderful, Counsellor, the Mighty God, the 
Everlasting Father, the prince of peace. Of His govern
ment and peace there would be no end. He, hanging 
from the cross, Israel’s king? If so, now hath He op
portunity to make good His claim. Let Him come 
down from the cross, and we will believe Him.

One more shaft they have. He trusted in God; let 
Him deliver Him now, if He will have Him. They do 
not say that it is vain to trust in God. They are called 
Jews and rest in the law and make their boast in God, 
know His will. They mean not to say, ‘the fool trusted 
in God thinking that He would stand by him in the 
crisis and thus knew not that he who puts his con
fidence in God is invariably but to shame’. Such is not 
the insinuation of these mockers. To the contrary, 
one of the articles of their faith is, I believe in God the 
Father, who without respect of persons judgeth ac
cording to every man’s work. They know that the 
steps of a good man are ordered by the Lord, that 
though he fail, he shall not be utterly cast down as

the Lord upholdeth him with His hand. They con
fess that the saints are not forsaken by Him, but are 
preserved forever; that the seed of the wicked is cut 
off. Upon this conception as upon a floor they now 
take their stand and again begin stabbing at His 
heart.

He trusted in God! How well they know it. 
Trust He had imparted to all His discourses. His per
son and very being animated perfect confidence in God. 
Therefore they hated Him all the more. Well did they 
understand that His implicit and unshaken confidence 
sprang from His fast and abiding conviction that He 
worked the works of God always, that thus God took 
a delight in Him and in all He had done and spoken. 
(To this conviction He had often given expi’ession: 
“Verily, verily, I say unto you, The Son can do nothing 
if himself, but what he seeth the Father do : for what 
things soever He doeth, these also doeth the Son like
wise. . . . My Father worketh hitherto ,and I work. 
I can of myself do nothing: as I hear I judge: and my 
judgment is just because I seek not mine own will, but 
the will of the Father which hath sent me.” If these 
His convictions are true, they are doomed. For He has 
judged them: “Woe unto you, scribes and Pharisees, 
hypocrites! because ye build the tombs of the prophets 
and garnish the sepulchres of the righteous, and say, 
If we had been in the days of our fathers, we would 
not have been partakers with them in the blood of the 
prophets. Fill ye up then the measure of your fathers. 
Ye serpents, ye generations of vipers, how can ye 
escape the damnation of hell? ” So He had spoken. 
Was this reproof of God? There was not a shadow of 
a doubt in His mind that it was. He believed that all 
along He had warred the warfare of Jehovah.

Is His conviction genuine? Is God for Him? If so. 
He must now come to His aid, for He hangs helpless 
from a cross. Would God forsake the righteous? 
Would He deny His own Son? It cannot be. How 
apparent now, such is their reasoning, that they had 
not misjudged Him and that their appraisal of Him 
was true and that His appraisal of them was wrong. 
Thus do they justify themselves and condemn Him.

Apparently His present plight fully justifies their 
judgment. For greater paradox then the cross there 
is not.

The Son of God on the cross. He, by whom all 
things were created, the omnipresent God, who meas
ured the waters in the hollow of His hand, meted out 
heaven with a span, comprehended the dust of the 
earth in measure, weighed the mountains in scales 
and the hills in a balance, he before whom the nations 
are nothing, He, the incomparable God, who bringeth 
the princes to nothing— hanging apparently helpless 
from a cross ? How can this be ?

He, who saved others, now seemingly unable to 
save self.

Israel’s king, of whom it has been predicted by the
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prophet that He will break the heathen with a rod of 
iron, and dash them in pieces like a potter’s vessel, 
apparently the victim of mob force ?

He that trusted in God, forsaken by God! How 
strange, how perplexing, how awful! If ever a man 
trusted in God, it was Him. Never had He taken 
thought for His life, what He should eat, or what He 
should drink. For He trusted that His heavenly Father 
would care for Him. Fearlessly He had declared the 
name of His Father unto men; for He believed that 
not a hair could fall from His head without the will 
of His heavenly Father. When He was reviled, He 
reviled not again; when He suffered, He threatened 
not; but committed His case to Him who judgeth 
'righteously.

His trust in God rooted in the confidence that God 
was for Him. And this confidence in turn was His be
cause He walked as a child of the light, fought the good 
fight, confessed the name of His Father before men, 
made the doing of the will of His Father His meat and 
drink. And the Father loved Him; for His hands were 
clean and His heart pure. Thus His confidence that 
He was the beloved of the Father was not a vain imagi
nation. He was righteous. He thought God’s thoughts, 
willed God’s will. His delight was in the law of the 
Lord. His mouth was full of praise. When He spake, 
words of life flowed from His blessed lips. His feet 
were always swift to do the bidding of the Father. 
And He was conscious of His integrity. With the 
greatest confidence, He invited His enemies to convict 
Him of sin. They could not. He was sentenced to die 
because He spake the truth about Himself. If ever a 
man walked with God, it was He. Surely He had 
reason to believe that God would help Him.

And yet, He hangs, seemingly helpless, from a 
cross, forsaken by the Father, encompassed by doss, 
enclosed by the wicked. Upon His head, thev emoty 
they vials of their bitter scorn. They deny His Son- 
ship, mock with His Kingship, deny His power, insist 
that He is one accursed. What have they not already 
done to Him? They smote Him. They pounded Him 
with their fists, spitted in His face, pressed a crown of 
thorns upon His brow so that the blood trickled down 
His face. They ploughed upon His back with a scourge 
and finally laid a cross upon His back to which thev 
now have Him affixed. And still they cannot refrain 
from reviling Him.

Let God deliver Him now, if He will have Him. 
But God does not come to deliver. Ha! the Most HiVh 
will not have Him. He dies on the cross. The leaders
of Israel return to their altars. Hell seemingly tri
umphs.

Do the forces of darkness here gain a rictorv^ 
Nay, the cross spells the triumph of God. The dreadful 
oaradox at bottom is beautiful harmony. For He hang
ing from that cross is a righteous man to be sure.
But if this is all that could be said of Him, the cross

would call for weeping. For then it merely served as 
the instrument for drawing out of fallen man all the 
corruption lurking in his bosom, as the means for 
showing him up as a creature capable of slaying holi
ness itself.

But we know that He who died upon the cross was 
the Son of God in truth, one capable of building the 
temple in three days, One who saved others, One who 
trusted in God.

Son is He, in the flesh, who in His flesh was 
wounded for our transgressions and bruised for our 
iniquities. Thus did He make His soul an offering for 
sin and saw His seed. Who could the Lord bruise for 
our sin but Him? Not a mere righteous man. For 
the soul that sinneth shall die. An angel, not being of 
our race, could not have atoned for sin. So God gave 
His Son, Son of God as God. Say therefore that God 
Himself, in the human nature He assumed, redeemed 
us from all our transgressions. This was the work 
that the Father had given Him to do. Therefore He 
remained upon the cross until He could declare that it 
was finished.

Because He is the Son, He has power to build in 
three days the temple that they as the agents of God 
destroyed. And that temple is His body.

Being the Son, He during His sojourn among us 
had saved others indeed. Thus when all was finished, 
He also saved Himself, swallowed up death unto vic
tory. And He shall divide the spoil with the strong. 
For trusting in God, He was delivered.

What love! It was of this love and its fruits that 
the apostle was thinking when he wrote: “ Eye hath 
not seen, nor ear heard, neither have entered into the 
heart of man, the things which God hath prepared for 
them that love Him.”

G. M. 0.

The Levitical Priesthood
Holiness was the property o f God’s priests, of 

Aaron and his sons. We learn this from Moses’ reply 
to Korah, “ Tomorrow the Lord will shew who is His, 
and who is holy; and whom He makes to draw near to 
him; and whom He chooses will He make to draw near 
to Himself” (Num. 16:5). Now whereas the whole 
congregation was holy, what was meant is that Aaron 
and his sons (the priesthood) possessed this property 
in a peculiar sense. TMs raises the question, What was 
the symbolical holiness of the priesthood? And the 
answer: It was the holiness that resulted from the per
formance upon them of the rites of consecration; it 
was the holiness further that consisted in the beauty 
of their official dress and in the anointing oil that was



T H E  S T A N D A R D  B E A R E R 263

applied to their person. Let us now shed the necessary 
light on these statements.

The first rite to be performed upon Aaron (and his 
sons) was that of the washing. (Lev. 8). Moses, in 
obedience to the Lord’s command went to the taber
nacle, taking with him Aaron and his sons, and the 
garments and the anointing oil, and a bullock for a 
sin-offering, and two rams and a basket of unleavened 
bread for the offerings. He gathers “ the whole congre
gation”—that is, the nation in the person of their 
elders—there also. Bringing Aaron and his sons Moses 
washed them with water. This was not done merely 
'for the purpose of freeing their bodies from filth. The 
action formed a religious rite. It denoted the washing 
away of sin by the blood of Christ. It was performed 
upon Aaron for the purpose of supplying him with a 
synodical-typical purity or holiness. Having washed 
Aaron, Moses clothed him in the dress, especially de
signed and made for the highpriest. Having dressed 
him, Moses poured the anointing oil upon his head. He 
thereupon sacrificed four offerings—a sin-, burnt-, 
peace-, and meat-offering—to the Lord in the behalf 
of Aaron and his sons. Of the blood of the peace-offer
ing Moses took and put it upon the tip of the right ear 
of Aaron and his sons, and upon the thumb of their 
right hand, and upon the toe of their right foot. Of 
this blood and of the anointing oil he also sprinkled 
upon Aaron and his sons and upon their garments. 
(Lev. 8) .

This then was Aaron’s holiness, namely, the bodily 
cleanliness that resulted from his being washed with 
water, the beauty of the dress in which he, as priest, 
was clad, the sweet fragrance of his anointed head, the 
anointing oil and the blood of the sacrifice as sprinkled 
upon his garments, the blood of the sacrifice as put 
upon his ear and hand and foot. * Through his being 
supplied with this (symbolical) holiness, he was con
secrated to the office of highpriest and, as so conse
crated, possessed the right to perform the work of a 
sacrificer, the right to atone the sins of this people in 
the holiest place. But Aaron’s holiness was shadow, 
symbol. The cleanliness that resulted from his body 
being washed with the water of consecration, signified 
Dm perfect moral purity of Christ, and the splendor of 
his dress was the emblem of Christ’s spiritual beauty, 
of the righteousness and salvation with which the 
Father clothed Him, when He raised Him up and set 
Mm together with His people in heavenly places, and 
this in fulfillment of the promise, “ I will clothe her 
(Zion’s) priests with salvation” (Ps. 132:16b Not 
the splendor of Aaron’s material robes, but holiness is 
the true adorning, garment of God’s priests. Such is 
the teaching of this scripture. It is a teaching that 
one encounters over and over in Holy Writ. Unto them 
that mourn in Zion will He give garments of praise for 
the Spirit of heaviness (Isa. 61:3 ). The apostle Peter 
exhorts God’s people to be clothed in humility (I Pet,

5:5). And in another section of this same epistle 
wives are told that they are not to let their adorning 
be “that outward adorning of plaiting of hair, and 
of wearing of gold, or of putting on of apparel; but 
let it be the hidden man of the heart, in that which is 
not corruptible, even the ornament of a meek and quiet 
spirit, which is in the sight of God of great price. 
Finally, in his vision John saw those who came out of 
the great tribulation arrayed in white robes— robes 
which they had washed and made white in the blood of 
the Lamb. (Rev. 7:14). The propriety of likening 
righteousness, praise, salvation and meekness to a gar
ment, the fitness of calling the Christian virtues true 
adorning, springs from the circumstance that the 
earthy is a symbol of the heavenly. If this is true of 
the earthy in general, it was especially true of the 
official garments of the Levitical priesthood. These 
garments in their beauty formed the earthy replica 
of Christ’s spiritual adorning. He, therefore, was 
God’s true priest. And He is this as He is holy, harm
less, undefiled, and separate from sinners. (Heb. 7 :25). 
The thought conveyed is not merely that He was free 
from sin, but that He knew no sin in the sense that 
His moral purity was native by virtue of His being 
conceived and born in holiness. Therefore He needed 
not as Aaron to offer up sacrifice first for His own sin. 
and then for the people’s : for this He did once, when 
He offered up Himself. And the “ odour of sweet” 
smell in His sacrifice was His perfect obedience, his 
hearing the voice o f God only, His doing the will of 
the Father, and His running the way of His commands. 
And the figure of this His devotion was the tip of 
Aaron’s right ear and the thumb of his right hand 
and the great toe of his right foot as stained with 
the blood of the ram of consecration. This rite has 
occasioned questions. Why were only the right ear 
and the right thumb and toe sprinkled with blood? 
Why were not both ears and both hands and both feet 
sprinkled? The one corresponding member was in
cluded in the other; since both the ears and both the 
hands and feet have the same object, and their offices 
are so connected, that what is said of the one applies 
to the other. Another question is. whv the ear. and 
the foot, and hand, were smeared rather than the breast 
and the tongue. And the answer: Bv the ear obedience 
was designated, and by the hands and feet all Dm 
actions and the whole course of life, the integritv of 
the whole life, and the walk for the direction of livincr. 
And, inasmuch as the foundation of welldoing is obedi
ence, which is preferred to all sacrifices, Moses was 
commanded to begin with the ear. And in the three 
members snrinkled was embraced whatever related to 
the atonement.

There is scarecely anything more common in ScnM- 
ture than these figures, by which the cleanness of Dm 
hands is taken for the integrity of the whole life, and 
the sanctified foot for the right way of life and the
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sanctified ear for obedience. The wicked one walks in 
his own counsel, which is the counsel of the ungodly; 
he doeth evil. His feet are swift to shed blood. De
struction and misery is in his way; and the way of 
peace he knows not. But the feet of Christ, God's 
true priest, were set upon a rock, and they were not 
suffered to be moved. He turned in perfect obedience 
His feet to God's testimonies. He refrained His feet 
from every evil way. The lamp for iHis feet was the 
word of His God, and this word only. Thus His feet 
stood within God's gates. And his hands were pure. 
His right hand was a hand of truth, it was full of 
righteousness. Therefore did God also uphold Him 
with His hand, save Him with His hand, deliver Him 
out of the hand of the unrighteous, and say to Him, 
Sit thou at my right hand, until I make thy enemies 
thy footstool. As to the ear of Christ, it was an ear 
of perfect hearing, inclined solely to the wisdom of 
God and unto His sayings. Therefore did God also 
incline iHis ear unto Christ's prayer, bow down to Him 
His ear and deliver Him.

What is said of the consecration of Aaron does not 
apply to Christ's very own person, but refers to the 
profit of His people; for neither was Christ anointed 
for His own sake, nor had He need to be endowed with 
grace from His own blood. It was for the sake of His 
people that He sanctified Himself, for the sake of this 
people whose head He was and is, and whom in His 
fathomless love He carried upon His heart and bore, 
so to say, upon His shoulder,— His people, whom He 
possessed everlastingly, thus even before the founda
tion of the world in the counsel of the Father,— possess
ed as a people, chosen in Him unto life everlasting 
and thus, by virtue of that election, conformed to His 
image, called and justified and glorified with that same 
glory that He in His office of Mediator, had with the 
Father in His counsel before the world was.

Let us consider once more in this connection that 
portion of Aaron's dress, called the breastplate, that 
woven fabric of the same material and of the same 
kind of work as the ephod, and in which were set the 
four rows of precious stones. The totallity of these 
stones signified, in their glistening beauty, the people 
of God not in the ugliness of its sin and pollution, but 
in the glory of its salvation, which is the glory of 
Christ. It was this people in its heavenly perfection 
that the Father has everlastingly engraved in the palms 
of His hands, and that Christ everlastingly clasped and 
was clasping to His heart when He offered Himself. 
And unto the justification of this people, He was 
raised. With this people, He was set in heavenly 
places. And He went in into the holy place and 
stands everlastingly in the presence of God, bearing 
upon His heart this people, for a memorial before God 
continually. Such is God's will; for He loveth this 
neople in their glory, which is the glory of Christ, and 
therefore wills to have it everlastingly before His

eye as clasped to the heart of Christ in whom He chose 
and saved it unto His glory and who is thus ever
lastingly the sanctification, the righteousness, the wis
dom and redemption of this people.

As has been pointed out, the clothing of Aaron 
(and his sons) was followed by the anointing, which 
was performed first upon the tabernacle and its furni
ture ; then upon the altar of burnt-offering with its 
utensils and upon the laver and its foot; and after 
this upon Aaron by the pouring of the holy oil upon 
his head. That Aaron (and his sons) as well as all 
the vessels, should be consecrated with oil was because 
without the influence of the Spirit all the sacrifices 
would be unsavory. And it is by the operation of this 
same Spirit that Christ was made the peace-maker 
between God and man; because this dignity would not 
otherwise belong to Christ's human nature. Aaron 
was therefore anointed together with his sons.

G. M. 0.

WAT HIJ AANGENAAM IS
Heere God, Gij Heer der heeren 
Die in AANGENAAMHEID woont, 
Die 't heelal eenmaal zal eeren
Als de Schepper, God, gekroond.
Gij, 0 HEERE, Opperwezen 
Ziet op Uwe hemel-troon 
d'Opstand, op de aard gerezen
Tegen U en Uwen Zoon.
En nu zoudt Gij U gaan schikken, 
AANGENAAM zijn met Uw oog
Aan de MENSCH die U wil plukken, 
U wil storten van omhoog?
Zulks, 0 God, 0  Hemel-Heere;
Die voor-Zion- ’t leven gaf,
Is thans, heden, taal en leere
Van uw-Zion- dicht bij 't graf.
Neen. Gij Heer, voor Goddeloozen 
Zijt Gij nimmer AANGENAAM, 
Voor geen wereld in den booze
Is Uw Liefde, is.Uw NAAM.
Neen. Maar de gebroken zielen,
De verslagene van hart,
Die voor U in ootmoed knielen 
Zijt GIJ AANG'NAAM in hun smart.

J. H. Hoekstea.
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