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MAAR DEZE 

 
Predicatie gehouden door John Hervey Gosden (1882-1964) in de “Gower Street Memorial 
Chapel” te Londen op 14 april 1961.  
 
Tekst: Maar Deze, omdat Hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk Priesterschap; 
waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen die door Hem tot God gaan, alzo Hij 
altijd leeft om voor hen te bidden (Hebreeën 7 vers 24-25). 
 
Lezen: Hebreeën 2. 
 
Ik besef mijn grote onwaardigheid en onbekwaamheid om op de juiste wijze te spreken over 
deze gewijde Schriftuurtekst of om deze grote naam van Jezus Christus te noemen. Maar 
hiertoe komt het, vroeger of later, met elk door de Heilige Geest onderwezen zondaar: hij 
moet Christus hebben of verloren zijn. 
 
Wij hoorden vanmiddag van landpalen, en de voornaamste, de grootste landpale is de Per-
soon en het werk van Christus. Dat is het fundament van alles. En we zijn door de noodzake-
lijkheid keer op keer gedwongen om terug te keren tot dat fundamentele leerstuk en die 
waarheid: Jezus Christus, en Dien gekruisigd. Ook is het geen droog leerstuk. Het kan geen 
droog leerstuk zijn wanneer iemand, onder de overtuiging van zonde, de allerminste glimp 
van de heerlijkheid van God in de Persoon of het aangezicht van Jezus Christus gegeven is. 
Waarom? Vrienden, het leerstuk van Christus is vol van vochtigheid, van dauw en zalving, 
zoals het afdruppelt op de zielen van degenen die gevoelen dat zij zonder Hem verloren zijn. 
 
Maar ten eerste wil ik, met des Heeren hulp, spreken over deze Man1. Er is geen man te ver-
gelijken met deze Man. Hij staat alleen en gaat alle mensen op aarde te boven. Hij is een 
ongeëvenaarde Man; Zijn Persoon is uniek. Hij is deze Man, deze bijzondere Man, in de 
Psalmen genoemd, de Man van Gods rechterhand, op Wie de psalmist zag in zijn droefheid, 
en hij bad tot de Heere, en zei: Uw hand zij over den Man Uwer rechterhand, over des men-
sen Zoon, Dien Gij U gesterkt hebt. Zo zullen wij van U niet terugkeren (Psalm 80:18). Dit 
geeft te kennen: er is geen toegang tot God, geen voorspoedig gebed, geen belijdenis van 
zonde of aanneming van God, geen ontkoming aan de verschuldigde bezoldiging van onze 
zonden, veel minder het bereiken van de hemel, buiten de kennis van en de vereniging met 
deze God-Mens Middelaar, de Heere Jezus Christus.  
 
Zijn mensheid wordt uiteengezet in het gelezen hoofdstuk (Hebreeën 2), hoe Hij mens werd, 
hoe het was, zoals beschreven in het eerste hoofdstuk, dat Hij Die de eeuwige Zoon van de 
eeuwige Vader is, mens moest worden. O, de verhevenheid van Zijn Persoon! Hem behoort 
de volheid van de Godheid. Mensen trachten iets voor te stellen dat minder is dan de volle 
Godheid van de Zoon, alsof Hij minder was dan de Vader. In de recente nieuwe vertaling van 
het Nieuwe Testament wordt die aanpassing gevonden aangaande de volheid van de God-
heid in de Zoon, maar de Schrift verklaart duidelijk dat het is des Vaders welbehagen ge-
weest, dat in Hem al de volheid wonen zou en dat in Hem woont al de volheid der Godheid 
lichamelijk. De verborgenheid hiervan kan nooit worden gepeild door enig menselijk ver-

                                                 
1
 De Engelse vertaling heeft: But this Man (Maar deze Man). De Statenvertaling heeft: Maar Deze. 
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stand, maar de waarheid ervan kan worden ontvangen door een levend geloof in het getui-
genis van de Heilige Geest. En dat is de kracht der zaligheid; dat is een fundamenteel leer-
stuk. Want als de Heere Jezus niet zodanig is als de Schrift verklaart dat Hij is, dan zouden wij 
voor eeuwig verloren zijn, dan is er geen hoop voor ons, we kunnen de Bijbel dichtdoen, de 
kerken sluiten en slechts wanhopen. Maar gezegend zij God, het fundament kan niet bewo-
gen worden. Het is genade om te geloven en een grotere genade als een vereniging met 
Hem gevonden mag worden op het fundament. 
 
Deze Man was eeuwig God in de schoot van de Vader, was bij God en was God (Joh. 1:2), in 
den beginne, een onderscheiden Persoon in de Godheid, maar gelijk aan God, dat is de Va-
der. Maar hij werd mens. O, het wonder hiervan! Wij zijn mensen, zonen van Adam, mense-
lijke wezens. En het onderscheid in dat tweede hoofdstuk tussen de mensheid en de engelen 
is niet maar alleen opgesteld uit weetgierigheid of slechts ter informatie. Het is een belang-
rijk leerstuk, want er was geen openbaring van God of verlossing voor gevallen engelen. Nee, 
de Schrift spreekt onderscheiden van engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben en 
waar zij zijn - die Hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis 
bewaard (Judas vers 6) en van engelen die bevestigd zijn in hun staat als uitverkoren engelen 
om hen te dienen die de zaligheid zullen beërven. 
 
Maar niet alzo het menselijk geslacht. Nee, het menselijk geslacht, geschapen naar het beeld 
Gods, heilig gemaakt, bekwaam om God te dienen, om Hem te kennen, dit geslacht der 
mensen, allen die verdorven zouden worden door de val van Adam – aan dit geslacht der 
mensen heeft God gedacht. Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, 
dat Gij hem bezoekt? Het was een zaak van grote verwondering voor de apostel. Dat was het 
ook voor de psalmist, zelfs toen hij de werken van Gods schepping zag, toen hij ‘s nachts 
naar buiten ging en de maan en de sterren zag, het werk van Gods vingeren. Toen zei hij: 
Wat is de mens? Al deze dingen zijn voor de mens gemaakt, aan de mens onderworpen. De 
gehele schepping was de mens onderworpen, naar de Schrift. Doch nu zien wij nog niet dat 
Hem alle dingen onderworpen zijn, zegt de apostel, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en 
eer gekroond, Die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des 
doods. Dit was Gods voornaamste overweging ten aanzien van de mensheid, dat Hij de zalig-
heid voor sommige mensen besloten had en besloten had hen te verlossen in een bijzondere 
weg. Hij had van eeuwigheid voorgenomen, dat Zijn dierbare Zoon de menselijke natuur zou 
aannemen teneinde Hij de arme mens voor God zou verlossen. Het is nogal een algemeen 
leerstuk, het is de leer van het Evangelie, en helaas is het voor ons zo gewoon, we zijn zo aan 
de klank ervan gewend, dat het heeft opgehouden een zaak van verwondering te zijn voor 
velen, behalve voor diegenen, die grondig overtuigd zijn van hun verloren staat en hun el-
lende, en die door de nood gedwongen zijn te geloven dat de waarheid van het Evangelie 
alleen is in de vleeswording en de verlossing in de Heere Jezus Christus. 
 
Wel, deze Goddelijke Persoon, God de Zoon, altijd bij de Vader, in Zijn schoot, door Wie God 
alle dingen gemaakt heeft die gemaakt zijn, was in de schepping met de Vader en de Geest. 
De meervoudigheid van de Personen in de Godheid werd bekendgemaakt in het werk der 
schepping. Laat Ons (…) maken, en de dingen werden gemaakt. God beval en Christus was 
de Schepper. De Zoon, gelijk aan de Vader en de Geest, nam deel aan het werk der schep-
ping. En Hij schraagt alle dingen door het woord Zijner kracht. Almachtige kracht behoort 
Hem toe, elke eigenschap van de Goddelijkheid behoort toe aan de Zoon. Maar Hij werd 
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Mens door aanneming van de menselijke natuur, aannemende, niet de natuur van de enge-
len, maar het zaad Abrahams. Het is een heel bijzondere uitdrukking die schijnt aan te wijzen 
de wijze waarop Hij de menselijke natuur aannam. Hij nam geen persoon aan uit het mense-
lijk geslacht. Nee, God verhoede die gedachte. Zijn maagdelijke geboorte is wonderbaarlijk 
en een voornaam leerstuk. De Heere helpe ons, dat wij niet zouden wijken van deze landpa-
le, deze grote waarheid. De absolute zondeloosheid van de menselijke natuur nam de Zoon 
van God aan; dat Heilige Dat geboren zou worden uit de maagd Maria; een volkomen mens, 
ziel en lichaam. Gij hebt Mij het lichaam toebereid. Een menselijke ziel, niet tevoren be-
staande, gelijk mensen zich hebben ingebeeld, maar een zuivere, menselijke ziel in dat Heili-
ge, een menselijk lichaam, een ware en volkomen menselijke natuur. De Zoon van God nam 
het aan, lezen wij, en het werd Zijne. Hij werd Mens. De vereniging tussen de Zoon van God 
en de mensheid heeft zijns gelijke niet. Het is uniek. De vereniging tussen de ziel en het li-
chaam van de mens is een verborgenheid, en een veel grotere verborgenheid is deze vereni-
ging tussen de Zoon van God en de menselijke natuur, maar het is een die onverbrekelijk is. 
Hij werd wat Hij niet was, hoewel hij nimmer ophield te zijn wat Hij was. Dat is een verbor-
genheid die wij nooit kunnen peilen. Ons zwakke verstandsvermogens zijn zeer beperkt, en 
indien wij het ten volle konden beredeneren, wel, Hij zou niet langer God zijn. Soms ben ik 
dankbaar voor deze verborgenheden. Het zijn heilige waarheden; het zijn vernederende 
waarheden, rijk makende waarheden, grondslagen voor het geloof, wanneer er geen andere 
grond is om op te staan. 
 
Maar Deze. Deze God-Mens, waar almachtig God – ademende, ziende, etende en wandelen-
de hier op aarde in onze natuur. O, geloof in Hem is een grote genade! Als de Geest Hem 
openbaart door de Schriften, dan wordt Hij werkelijkheid en dierbaar. En het doel waartoe 
Hij de menselijke natuur aannam, was eenvoudig en alleen om arme zondaren te verlossen 
en met God te verzoenen. Om het mogelijk te maken (ik zou dit weloverwogen en met eer-
bied willen zeggen) voor een rechtvaardig God, een heilig God, om een zondaar, die de hel 
verdient, te vergeven. Er zijn vele dingen die God kan doen. Er kunnen vele dingen zijn die 
Hij kan doen welke Hij nooit zal doen. Almacht is niet gedwongen om alles te doen wat het 
kan doen. Maar almacht kan één ding niet doen: het kan geen onrechtvaardige handeling 
verrichten. En als God met ons rechtvaardigt handelt naar een verbroken wet, dan zou Hij 
ons voor eeuwig verdoemen. Er is geen andere weg tot vergeving van de zonde dan door 
bloedstorting, gelijk de Schrift verklaart: Zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving. Dat, 
en het leerstuk van Christus’ eeuwige Godheid, betekenen heel veel voor sommige mensen; 
Zijn oneindige verdienste geeft een oneindige waardij aan Zijn verzoenend sterven. Veel ver-
lossing is er alleen in de Heere Jezus om Wie Hij is. Aldus is er geschreven: Het bloed van 
Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 
 
Hij nam de menselijke natuur aan om bekwaam te zijn Zijn leven af te leggen, om bekwaam 
te zijn om Zijn bloed te storten, om bekwaam te zijn Gode een offerande op te offeren die 
genoegzaam is om de zonden van de gehele kerk te boeten. Maar Deze. Hij had al de zwak-
heden van de zonen van Adam, zonder zonde. Hij ging rond, goeddoende, zonder ooit één 
zonde te begaan. Zijn gehele ziel, lichaam en geest, al Zijn krachten waren heilig, en alles wat 
Hij deed was verdienstelijk. O gezegende Man – de wetvervullende en gehoorzame Knecht 
des Vaders! Hij nam die plaats in met grote genade. Want gij weet de genade van onzen 
Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door 
Zijn armoede zoudt rijk worden. Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienst-
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knechts aangenomen hebbende (...) gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood 
des kruises. 
 
Er waren, algemeen gesproken, twee zaken die de Heere Jezus moest doen om Zijn volk tot 
God te verlossen. Hij moest de gehele wet eren en verheerlijken, volkomen voldoen en ver-
vullen. Voor dat doel is Hij geworden onder de wet (Gal. 4:4). Wij zijn van nature onder de 
wet, en staan in rekening met God, Die onze Wetgever, Schepper en Rechter is. Want wie de 
gehele wet zal houden, en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle. O, schrik-
kelijk om onder de wet te zijn, om te leven en te sterven onder die heilige, rechtvaardige en 
goede wet van God, die alleen maar twee dingen kan doen. De wet doet twee dingen wan-
neer zij geopenbaard wordt: het toont iemand hoe hij behoort te zijn. Het stelt een nauwge-
zet richtsnoer. De Heere stelt het gericht naar het richtsnoer en de gerechtigheid naar het 
paslood (Jes. 28:17). Hij stelt dat nauwgezette richtsnoer in de consciëntie die Hij opwekt; Hij 
ziet in de ziel met Zijn licht, met overtuiging, en toont aan de zondaar dat hij overal krom is – 
niet alleen overtredend op één punt, maar alle. En dat betekent verderf. 
 
Wel, Christus moet die wet vervullen, anders zou de wet nooit één enkele overtreder kun-
nen vrijlaten. Maar dat was niet alles. Hij moest niet alleen vervullen datgene waarvan Hij zei 
dat Hij kwam om dat te doen, maar Hij moest ook lijden. Ik ben niet gekomen om die te ont-
binden, maar te vervullen. Zij dachten dat Hij gekomen was om dingen door de vingers te 
zien, zoals mensen heden ten dage doen, veronderstellende dat de Heere niet te nauwgezet 
zou zijn, hier en daar toegevend, vergoelijkend. O, maar Christus kwam niet om te ontbin-
den, niet om het recht te buigen, niet om de waarheid te ontduiken, maar om het te vol-
doen. En die voldoening was tweevoudig. Ten eerste, in Zijn dadelijke gehoorzaamheid aan 
de wet, in Zijn heilig menselijk leven. Ten tweede, in wat mensen noemen (niet passend wel-
licht, maar voor het gemak) Zijn lijdelijke gehoorzaamheid in Zijn voorname offer voor de 
zonde. Maar Deze. Hij offerde een offerande, Hij legde Zijn dierbaar leven af, en nimmer was 
Hij meer werkzaam als toen Hij Zijn leven aflegde. Hoewel het Zijn lijdelijke gehoorzaamheid 
genoemd wordt, was Hij er werkzaam in. Zijn liefde was werkzaam, Zijn wil was werkzaam, 
Zijn getrouwheid was werkzaam, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou 
zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. 
 
Voor dit doel was de Zoon van God geopenbaard, geworden onder de wet, om die te vol-
doen, en de straf te lijden, verschuldigd voor de zonde van Zijn volk. En Hij deed alzo. Hij 
voleindigde het werk. Het werk dat Zijn Vader Hem gegeven had om te doen, vervulde Hij 
stipt, volkomen, en dat werk gaf God genoegdoening. Hij offerde één offerande voor de 
zonden voor eeuwig, en zat toen neder aan de rechterhand Gods (Hebr. 10:12); en in het 
eerste hoofdstuk wordt gezegd: Nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven 
teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der Majesteit in de hoogste hemelen. 
Dat wil zeggen dat Zijn werk voleindigd was. Hij had de offerande geofferd, en het offer werd 
aanvaard. 
 
Maar Deze, omdat Hij in der eeuwigheid blijft. Hij blijft, Zijn priesterschap blijft, hoewel Zijn 
offerande eens en voor altijd geofferd is. Dat is een genade. O, het is werkelijk blijdschap 
voor sommigen als zij bedenken dat Christus nooit meer zal lijden voor de zonde, omdat Zijn 
ene offerande de zonde voor altijd heeft weggedaan. Toen de Heere God de zonden van Zijn 
volk op Hem legde, en die zonden veroordeelde in de Heere Jezus, verdween de veroorde-
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ling. De beker die in Zijn hand was, was in een keer opgedronken, geledigd, en de hel was, 
als het ware, droog gedronken voor al Gods volk, en de prikkel des doods was weggenomen. 
En nu leeft Hij, Hij blijft in der eeuwigheid, in onderscheid met de Levitische priesters die 
genoodzaakt waren te sterven en hun eigen priesterschap moest overgaan naar een ander. 
Christus blijft in der eeuwigheid en Hij blijft in de hemel. Hij heeft een onveranderlijk pries-
terschap, zal het nooit neerleggen en nooit aan een ander overdragen. Hij is nog steeds die 
gezegende Hogepriester Die door de hemelen is doorgegaan, Jezus de Zone Gods, zegt de 
apostel, daarom laat ons onze belijdenis vasthouden (Hebr. 4:14). 
 
Maar de zaak waarom het gaat is: door in der eeuwigheid te blijven, kan Hij ook volkomenlijk 
zalig maken degenen die door Hem tot God gaan. Nu, dat brengt het dicht bij ons, of niet? 
Zijn wij verloren? Hebben wij nodig zalig gemaakt te worden? Zijn wij schuldig? Hebben wij 
vergeving nodig? Zijn wij verontreinigd en sluit onze verontreiniging ons van God uit? Daar-
om hebben wij reiniging nodig. O, we hebben verlossing nodig. Een grote zaligheid noemt 
Paulus het. Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? 
Maar als mensen, die zichzelf voelen zondaars te zijn, die een weinig zien van de grootte van 
hun zonden en de verdoemelijke natuur van de zonde daar het tegen God is, en de recht-
vaardige beloning van de zonde – verdoemenis – wanneer zulke mensen vooruitzien op de 
eeuwigheid en de ernstvolle waarheid dat zij moeten staan voor God, dan wordt het een 
dringende, diepe, ernstige zaak. Heb ik deel aan Christus? Het is één zaak om het Evangelie 
leerstellig voor juist te houden, zoals velen doen die nooit een slechte nacht gehad hebben 
vanwege de zonde. Het kan zijn dat zij in het beschrijven van het Evangelie geen woord ver-
keerd zeggen, maar dat zij nooit enige vereniging met Christus gehad hebben. Zij zijn zeer 
tevreden met de vorm. O schrikkelijk bedrog! Bent u er bevreesd voor? Ik wel. De overtui-
ging is schrikaanjagend en soms verbijsterend voor de zondaar, maar het is oneindig veel 
beter om veroordeeld en overtuigd te zijn van zonde, en vernederd te zijn tot wanhoop aan 
zichzelf, dan opgericht te zijn door een begrip van het Evangelie en nooit te weten wat het 
wil zeggen om verlost te zijn. Want niemand die niet weet wat het is verloren te zijn, kan 
ooit weten wat het is om verlost te zijn.  
 
 Het is maar ingebeeld geloof op zijn best, 
 Genezen te zijn voordat we verwond zijn, 
 Verlost te zijn voordat we verloren zijn. 
 
Het is een ouderwets leerstuk, ik weet het, maar ik geloof dit dat, als de Heere tot Zijn ker-
ken wederkeert, er enig ernstig, onderzoekend werk zal zijn. Mijn oude predikant was ge-
woon te zeggen: “Sommige mensen hebben een flinke dosis van de wet nodig”. Het is ou-
derwets; mensen wensen tegenwoordig de wet niet; zij gaan de wereld “evangeliseren” 
door hun eigen krachten en kalmeren de mensen. Maar wanneer de Heere met Zijn volk 
handelt, doet Hij hen kennen dat zij verloren zijn, en dat is geen kleinigheid vrienden, zoals 
sommigen van u weten. O, het is vol ernst! Wat moet ik doen? Waar zal ik gaan? U heeft 
geen huis, u wordt uit huis en woning gedreven door overtuiging en er is geen toevlucht die 
u kunt vinden. We mogen snellen naar alle mogelijke toevluchten, in denkbeelden en in ver-
schillende godsdienstige activiteiten, maar de hagel zal ons uitdrijven uit alle leugenachtige 
toevluchten (Jes. 28:17). O, maar er is een Toevlucht, geloofd zij God, een veilige Toevlucht 
is beschikbaar voor elke overtuigde zondaar die, gebracht zijnde tot berouw en belijdenis, 
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vlucht van de toekomende toorn om de voorgestelde hoop vast te houden in het Evangelie 
van Christus. En die Man zal zijn als een verberging (Jes. 32:2). 
 
Maar Deze, omdat Hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk Priesterschap; waar-
om Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen die door Hem tot God gaan. Nu, er kan 
een geval zijn, of er kunnen hier vanavond gevallen zijn, uiterste gevallen. De Heere brengt 
Zijn volk op dat punt in hun bevinding waar zij geen rust kunnen vinden, zij kunnen niet ver-
der leven zoals zij zijn, zij kunnen er niet aan denken te moeten sterven zoals zij zijn. Zij dwa-
len rond en zeggen: waar zal ik heengaan? Wat moet ik doen? Een theorie zal zulk een volk 
niet geruststellen. Woorden van vrienden die hen vertellen dat, omdat zij naar de kerk ko-
men, het goed met hen is, zullen hen niet geruststellen. Gij allen zijt moeilijke vertroosters, is 
de taal van dezulken, het gevoelen van dezulken. Maar Christus is hun Toevlucht, en Hij zal 
hen dat vroeg of laat doen kennen. 
 
Zijn bekwaamheid om te verlossen heeft een bekoorlijkheid voor hen. Vindt u ooit die dier-
bare Man in uw hart? Heeft u ooit gevoeld dat er alleen redding is in Christus? Heeft u ooit in 
uw arme, bevende hart de kracht gevonden om bij God te pleiten op het bloed van Christus, 
op de Naam van de Heere Jezus? Vormelijk gebruiken wij dikwijls de woorden: “Om Jezus’ 
wil”. Weten we wat we bedoelen? Als u die daad van het geloof in uw hart had door de Hei-
lige Geest, het zou uw gemoed ondersteunen onder alle verleiding, en u bewaren om te 
wanhopen onder het zwaarste gewicht van schuld. Maar niets minder dan dat zal u bewa-
ren. O, we moeten wanhopen tenzij deze gezegende God-Man onze Verlosser is en tenzij we 
toegang en aanneming vinden tot God door Hem.  
 
Maar dit is de werkelijkheid: wanneer u ook maar uw zonden belijdt en bij God pleit om ge-
nade om Christus’ wil, doet u dat bij en door Hem als een Tussenpersoon, een Middelaar. 
Biddende mensen gaan door Hem tot God. Hij is tussen God en de mens, niet om hen ge-
scheiden te houden, maar om hen bijeen te brengen. Gezegende waarheid! Toen Hij aan het 
kruis was, was Hij tussen zijn volk en de vloek van een verbroken wet, en Hij heeft die vloek 
weggenomen door Zijn dierbaar lijdend sterven, want het behaagde de Vader Hem krank te 
maken (Jes. 53). 
 
Ernstig woord! O, hoe vol ernst, dat de eeuwige, heilige Vader Zijn geliefde Zoon niet zou 
sparen, maar Hem krank gemaakt heeft, Hem voor ons allen heeft overgegeven, zoals Paulus 
zegt in het achtste hoofdstuk van de Romeinen; dat wil zeggen, al degenen die verordineerd 
waren, en geroepen, en gerechtvaardigd, en verheerlijkt (vers 30).  
 
Hebben wij er deel aan? Heeft u er hoop op? Bidt u, zoals u zong in uw gezang: “Openbaar, 
bevestig mijn aandeel daarin?” Is het een persoonlijke zaak bij u, vrienden? Een theoretische 
godsdienst zou ons zeer goed kunnen bedriegen en ons wiegen tot een soort gerustheid, een 
valse gerustheid. Ik ben bevreesd voor heel wat begrips- en gevoelsgodsdienst. Als de Heere 
met ons handelt, zullen we ons dikwijls moeten afzonderen en het aangezicht des Heeren 
zoeken, tot God bidden en in het gebed deze gezegende Weg vinden: Ik ben de Weg, en de 
Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader dan door Mij. 
 
O, maar ik ben een zondaar! Is de Heere Jezus niet de Vriend van zondaren, de Zaligmaker 
van zondaren en de Voorbidder voor degenen voor wiens zonden Hij leed? Dezelfde perso-
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nen van wie Hij de zonden droeg op Golgotha’s hout, zijn de personen voor wie Hij voorbidt 
daarboven. Zij zullen, één voor één, op Gods tijd, ertoe gebracht worden om die zaligheid te 
zoeken en te vinden, waartoe zij bepaald waren om die te verkrijgen door Jezus Christus. De 
wil van God gaat een rechte weg. Gods wil wordt uitgevoerd door de bevinding van Gods 
volk heen – soms door middel van vrees, soms door de bekoring der liefde. 
 
Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen die door Hem tot God gaan, alzo Hij 
altijd leeft om voor hen te bidden. Als u een glimp van Hem krijgt aan de troon der genade en 
van Zijn verzoening, zal het u op Hem doen aantrekken. Het zal u geven die nederige, zich 
wagende vrijmoedigheid des geloofs om uw zonden aan Hem te belijden, en om Hem te vra-
gen om het getuigenis van Zijn Geest aan u te schenken dat Hij voor u stierf, en om te bidden 
dat Hij uw Advocaat wil zijn bij de Vader, dat u door Hem aanneming mocht vinden bij God. 
O, wat een smekingen zult u soms hebben, misschien ‘s nachts op uw bed, of wanneer u op 
uw werk bent, aangaande deze gewichtige zaak van de verlossing. Het is niet iets luchtigs, 
niet maar iets wat alleen in de Bijbel is geschreven, maar iets dat u in uw hart begeert.  
 
Volkomenlijk kan zalig maken. Dat volkomenlijk kan bij u zeer omvangrijk zijn. Allereerst, de 
volkomenheid van de schuld. Schuld is zwaar; schuld is zwart; schuld is de dood. Het is on-
aanvaardbaar; het moet ons verpletteren tot wanhoop, als onze consciënties levend ge-
maakt zijn, wanneer wij nooit van schuld bevrijd worden. Maar o, het bloed van Christus 
brengt vrede tot de consciëntie wanneer de Geest van Christus de verzoening neemt en het 
daar toepast. En geloof ontvangt de verzoening. Door Welken, zegt de apostel in het vijfde 
hoofdstuk van de Romeinen, wij nu de verzoening gekregen hebben (in de kanttekening 
staat: herstelling). Hoe wordt die ontvangen? Door het geloof, in de kracht van de Heilige 
Geest. En de Heilige Geest getuigt het ons ook, zegt de apostel. 
 
U kunt nooit de leer van de Drie-eenheid ontwijken in uw bevinding. Mensen mogen het een 
duister leerstuk noemen, maar u kunt het bevindelijk niet vermijden. Er is geen toepassing 
van de verzoening zonder de Geest en geen ware kennis van de noodzaak ervan zonder de-
zelfde gezegende Geest. In het eerstgenoemde is Hij de Trooster, in het tweede verontrust 
Hij het gemoed. Maar Hij Die de wond maakt, heelt die wond door de toepassing van de Bal-
sem uit Gilead. U mag zich afvragen, althans sommigen van u, of u dit ooit zult verkrijgen. 
Wel, de Heere laat Zijn volk niet altijd onwetend van wat Hij voor hen gedaan heeft, en de 
op één na beste zaak vóór de kennis dat Hij voor u is gestorven, is pijnlijk te gevoelen de 
noodzaak van zijn verlossing, en er om te bidden: Zeg tot mijn ziel: Ik ben uw Heil of, tot de 
Geest: 
 
 Verzeker mijn consciëntie van haar deel 
 In des Verlossers bloed; 
 En geef Uw getuigenis met mijn hart, 
 Dat ik uit God geboren ben. 
 
En wanneer de Heere dat doet, als door Zijn goede Geest de dierbare Verlosser komt en u 
doet weten en gevoelen in uw consciëntie dat Hij de prijs der verzoening heeft betaald in 
Zijn dierbaar, lijdend sterven, en dat Hij in de hemel leeft om u daar te brengen, om u te ver-
tegenwoordigen voor de Vader, om (zal ik het zo zeggen?) uw zwak geroep en smeekbeden 
om genade te ontvangen en aan te bieden – als u die genade in uw hart krijgt, zult u verblijd 
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zijn, u zult bevrijd worden. Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk 
vrij zijn. Vrij van schuld. “Is dat mogelijk?”, zegt een arm zondaar. “Hoe kan ik vrij van schuld 
zijn?” Wel, alleen langs één weg en dat is door het geloof in Christus Jezus en Zijn voorname 
offerande. De gezangdichter spreekt ervan, aangaande Golgotha, en hij zegt: 
 
 Daar droeg God al mijn schuld; 
 Dit wordt door genade geloofd. 
 
O, wanneer het geloofd wordt, is het wonderbaarlijk. Maar die wonderlijke vrede en vrijheid 
zal vergezeld zijn met diep berouw en droefheid naar God. Mijn vrienden, de prijs van de 
redding staat daar gewichtig tegenover. Het trekt uit het hart van zulk een begenadigde zon-
daar, liefde tot de Heere Jezus, haat tot de zonde en zelfverfoeiing vanwege het zondaar zijn. 
Het bewaart voor de wanhoop; het verlost tot een goede hoop op de barmhartigheid Gods.  
 
Maar er zijn veel andere zaken, en één zaak is deze: de sterke kracht van de zonde. In vele 
beloften is strijd en benauwdheid inbegrepen. Ik denk dat u in iedere belofte terecht enige 
benauwdheid kunt lezen of vinden die noodzaak geeft dat de belofte vervuld wordt. De be-
loften zijn pleitbaar. Zondaren worden toegestaan de beloften te bepleiten. Nooddruftige 
zondaren, die zichzelf niet kunnen helpen, worden toegestaan om tot God te gaan door Je-
zus Christus, in Wie al de beloften ja en amen zijn, voor de vervulling ervan in hun bevinding.  
 
En vervolgens dit woord: Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de 
wet, maar onder de genade. Toen ik jong was, heeft de Heere mij die belofte, geloof ik, ge-
geven in zeer zware strijd bijna gedurende de gehele nacht, strijd met de inwonende zonde. 
En ’s morgens vroeg kwam dit woord: Maar hun Verlosser is sterk. Het gaf mij een krachtige 
ondersteuning en een hoop op de uiteindelijke overwinning. Maar ziet de strijd! De zonde is 
voor ons te groot. Er is geen kracht in het schepsel om de zonde te overwinnen. Nee. Men-
sen mogen er leerstellig over spreken, maar u weet dat de zonde een grote werkelijkheid is. 
En als we onder de wet zijn, dan zijn we onder de zonde. Ja, we zullen de wet nooit kunnen 
houden. Maar als we van de wet verlost zijn en onder de genade zijn, dan zal niet alleen de 
zonde ons vergeven worden, maar we zullen de overwinning ervan ten slotte verkrijgen. O, 
maar de strijd! Zo zult u het bevinden, mijn vrienden, maar u zult niet wanhopen, niet opge-
ven, geen schipbreuk lijden. U mag het vrezen, nochtans zal Hij u helpen. O, het is wonderlijk 
een weinig hulp te krijgen, een kleine overwinning over de zonde te verkrijgen, als Hij het 
tempert; en als de verleiding komt, dan verheft Hij een banier tegen de verleider. 
 
Volkomenlijk kan zalig maken, van ons diep gezetelde zondaarsbestaan. Dat zal de uiteinde-
lijke overwinning zijn. We zullen helaas nooit geheel vrij van de zonde zijn zolang we in deze 
wereld zijn, maar om hoop te hebben om er voor eeuwig van bevrijd te worden is een van 
de zoetste verwachtingen die wij kunnen hebben. Als u een kind van God bent en geroepen 
door de Geest, wilt u niet alleen van de schuld verlost worden en van de straf over de zonde, 
van de hel die de zonde verdient, dat zal u niet tevreden stellen. Het is een voornaam deel 
van de voldoening, maar het is onvolkomen, want totdat iemand volmaakt heilig is, kan hij 
nooit volkomen gelukkig zijn. 
 
De Heere kan zowel van de zonde als van de dood en de hel verlossen, en zal Zijn volk vol-
komenlijk verlossen. U heeft juist gezongen: “Waar in elk verlangen volkomen voorzien 
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wordt”. Waarom? U bent daar soms zo bevreesd voor om deze reden: er zijn vele schande-
lijke verlangens. Indien de Heere ons al onze verlangens nu gaf, wij zouden heel wat zonden 
hebben genoten, er aan toegegeven hebben. “O, maar”, zegt een arm zondaar, “door de 
genade Gods zou ik liever sterven dan zondigen.” Als u ten hemel komt door Goddelijke ge-
nade, door de verlossing van Christus, dan zullen er geen buitensporige verlangens meer 
zijn. O, welk een vooruitzicht stelt het Evangelie een arm volk voor! Soms kan het vooruit-
zicht verduisterd zijn; in sommigen van u kan deze avond het hart vol duisternis en vreze 
zijn, en verzocht of u ooit zult krijgen wat u begeert. Wel, laat mij dit zeggen: de gezegende 
Verlosser, deze grote Hogepriester, deze eenmaal lijdende Zaligmaker, deze vlees geworden 
Zoon van God, God-Mens Middelaar, leeft eeuwig om voorbede te doen. En mag ik nederig 
en met eerbied zeggen: Hij is beschikbaar voor een biddend volk. Hij roept een arm volk tot 
Zich. Als hij u tot Zich roept, u toestaat door Hem tot de Vader te gaan, en u vindt toegang 
door Hem, dan zal uw vooruitzicht helder zijn. 
 
Maar Hij is de hemel in gegaan en is aan de rechterhand van God, niet alleen om Zijn volk te 
ondersteunen in hun moeiten, te verlossen van hun vijanden, te bewaren in tijden van ver-
leiding, staande te houden door de voorzieningen der genade, maar om hen uiteindelijk vei-
lig in de hemel te brengen. Dat zal verlossing zijn. 
 
 Als ik U zien zal, gelijk Gij zijt, 
 Zal ik U loven, gelijk het mij betaamt. 
 
O, ik zou, hoewel mijn spreken buitengewoon arm, verward en onwaardig is, dankbaar zijn 
als vanavond de Heere Jezus, deze eeuwig levende Hogepriester, Die eens leed, bloedde en 
stierf en nu verheerlijkt is, zou verheerlijkt worden in ons midden en in onze harten. Het zou 
ons ernstig doen zijn, het zou ons heiligen, het zou onze wanhoop doden, het zou ons de 
zonde doen haten, het zou ons van de wereld doen afscheiden, het zou ons aan elkaar ver-
binden, en ik geloof dat er een samenvloeien zou zijn tot eer van de Heere. 
 
Moge het zo zijn, indien het Zijn wil is. Amen. 
 
Amen.  
 
 
Vertaald uit “The Gospel Standard”, juli 2014. 


