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Tioorloopige amimerlu'ngen OVer het

geen., VÓÓ'I" de' homst, van Jezus,
dOD?', God ten behoeve der menschen
gedaan was; en ove'l" den tq~s(and

wam'zn zij :dch niettege·~~f.~ff?~ck

dat alles, ten ü'jde der verschz'jnz'ng
va1/. ÓnZe11, Heiland," be~01ïden: ',.:
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Om op het rcgte standpunt geplaatst te worden;
van waar wU het Evangelie des Nieuwen Te~'"

taments goed kunnen beschouwen; is. het ,no~dig

dat wij· vooraf eenen blik terugwerpen: op.:da
vroegel'e middelen, ,wel~o, 'de . Allerhoogste', lot
geluk dor sten'elingen verordend hecft.. , .. '., .
: ,Als. men zich de wereld als ccn hi1ll1, en den
IIOOI' des homols E'il eter nUl'do nIs den Wr/U1J
Opvoedet' vnn dat kind ,"ool'stelt, dan hoeft lJIon
het beste oogpunt ~Iwondell, waaruit men de
gebe,urtenillsen, welke hier oenellen plaats grepen,
van af de tijden der grijze oudheid. tot op de
geboo~te van Je z 11 s, en' zelfs tot op onze dAg('n
het best kan beschouwcn~' ' .. I .
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Nadat de eerste redelUke schepselen, door GOf]
tot bewoners dezer aarde geschapen gezondigd
hadden, is de neiging tot het kwn~d en het
kwaad zelve niet van hiel' beneden v~rdwenell.

. nit!~euri.g. v~r~~h~jnsel , ,,:as. wel biJ. dezen
meer zlgtbaar dan hU ,qenèn,' De eene eeuw
~vas "We.~" over,vloediger in, het dragen vnn, die
wrange vruchten dan de ll1lde1'e; doch is het
altUd zóó gcblev~n; dat er geen tUd of mellsch
bestaan heeft, waarvan men naar waarheid konde
g~tuigen :-' ' In, 1ezen was l/een ollregt _ Hem
llltgezonderd, dIe het afschijnsel was van Gods
heerlijkheid.
, Daar het echter ontwijfelbnal' is, dat zulk
eene menschheid, die verkeerd, is in wil, en
vel'donkerd 'in verstand, omnogclUk gelukkig
konde zUn, zoo volgt hieruit dat die schepselen,
welke met wUsheid in het 1100fd, en godsvrucht
in het hart, lJi~r eenen Hemel hadden kunnen
vinden, zonde~>. deze kostbare bezittingen, van
elk waarachtig' en, duurzaam genoegen verstoken
moesten blijven.

Dè Hel~elRcheVader echter, die de Liefde is,
konde,' zijn ,:kin,d, niet zoo ongelukkig aanschouwen,
e~. daa,rom 'l)~haagde het zUner ondoorgrondelijke

. w~JshCJd, middelen daar te steUen; dool' welker
gebrl,tile de .w~r,e1d zich tot hetercn' (oestrm({
zoude kU~l1en verheffen. 11)

'). Ik bepnal 'mij hier alleen bij 'het joodsclle volk,
dewiJl ik bij vele mijner lezeren geene genoegzame
kenDIs aan de geschiedenis van andere volken mag
veronderstellen, en mijn bestek mij niet toelaat om

j
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Onder dczo· middèlen, knn men als ,de ,voor';
fIlUll111te noclm'n: de besturing van ]ótgevaJlen,
treffende Natuurtooneeleri, droomen,. vërschijnin
gen "on hoogere gecsten~ en vooral. enkele bravé
mannen, door Gods bijzondere beschikking, )~let

hoo~el'o' wijshèid torgèfllst. " ":1 , .:,.r.l,il •• "!',
Nog hestann, ten h~"'ijze Tnn, dIt :,gezegde;

de namen I:Icnoch,: Nonch; 'Ab:rahnm;
1\1 0 z cs,' Jo z n n, J er 0 m i a, . Jes a \,'8,' D R~

h i ë I, en andere" Profetf'n ;" ~ do' némen,· van
David, Salomo,' Hiskia" en' sommige
andere godvreezende J<oningrn 1 ' die: I ane' op
deze of gene wiJze zuivere kennis hE;~be~ ~e
vorderd ' . ," ., , :
, Letten wij JUl op de zich méer "è~" illèer
ontwikkelencie wijsheid onller de volken~ of met
andere woorden: Ol) den langzaa~l~ ,vooruit,~cllfU
denden ~ang (Ier go~delijke opvoeding van h~t

mcnschelUk geslacht, dan ,'alt ons ~erstond in
het oog, dat aHes tcn allen ttidc mmr de vat-'
hanrheid dcr eeuwen Kcschikt, is gc,vccst, da~

het, "nn kleine hrginselen uitgaande, ,tot hooge'';'
ren tmp is opgc,'oerd. ' ,

Evenwel ging met de steeds helderder wor
dcnde stl'Rlen des lIe1l1elsclicn lichts, (héla~s ! )
niet altijd gepaard de toeneming van' ware "er
edeling onilcr de menschenkinrlçrèn, ,, daar, de
Gever vnn aHo wUshei(l meestal ,mc,t gO,d4elool.
~eid in pJanls "an godzaligheid ,'ergolden ,werd.
,: Zoo was" het, als ik mU, "an' di~ uit~rukking
bedjenen mag, VBn l~everlede met, de, mer,sçh~

, , .
'. .,', ........ , ...... ""1'-
" ,: de: st~JIing; op alle' Na~i~~, loeg~l':as~~ metl d~ide~ijk~, oYertlglen te Slaven, ',' ", I ,l." ", I . "



2~ovèel. opznmelen, dnt het do~r. hétz~h:e:.tê .
gelooven en te b(~trachten, ZO,O gelukkig' hier
beneden konde wordrn, aIs men zijn ka~ï op. dit
verblijf "an wisselvalligheid ~n,bepr.oeving.:'

, ..,
Echter strekte zich de bedoeling vnn· Jel10vab

verder flit, dnn op A IJl: n h R In!s .kl'p08t~

en de toenmalige tijden. Bij: wilde, d,e me~lc".-: J..
heid, waar en wanneer zij ook zijn .mogt, ,door'
dien 'e ZII s zaligen., . I, ;1,' ... '~ ...

Tot die zaligheid nu, leidt slechts' één 'weg
voor allen,' en dezen weg verkondigde J,e z u 8

eh ris t us, zoodat elk (He ziJne prediking
kent, alle de waarheden kent, die tot den vrede
der zielen vereischt worden.' ' .. ";,) .. " '

Hetzelfde' wat de IIem; e~h'te~ gewce~t is': voo~
zUne tiJdgenooten, voor eenen Pct r 11 s, ,J 0 a n
nes, L a.z a rus en anderen,. dnt .kan l·IÜ:.Óo]{
voor ona zUn, indien wij hem slechts' zo~. ~~
nemen, en navolgen' nIs HU door dé, genóemde
persone.n gei.;erd en gevolgd is, voor. ,?lUtJ;'e~t",l~
eeuwen. .\.1 " "!" ...

•.. , .. "! ~, .. \ -~ '" , -.

Jezus Christus was, en·blUft'älzoo tot
in e~U\vighei(l.de foeg, de waarheid;> ~n .het
leven, . zonder Hem zoude. niemand ~lin , God
eenen barmhartigen Vader hebben' durven aan
schouwen.

Hoe belangrijk is het ~us voor allen, die naar
heil 'en ruste zoeken, om' Hem in alle zijne
liefde, wijsheid, en grootheid te leeren kennen.
Langs dit pad vermag hij tot het onwrikbaarst
p;eloof, en tot de zuiverste heiligheid te geraken
J e z 11 s is allen alles in allen! Elk dus, wien
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held 'tefllggr.gnnn; cn: oinrtcJljk: zoo 'vcr tCl'l1P;
gegrinn;: alS wU het uit eenen blik op den toestnn(l,
waarin \ 'zU; ten tijdè der' o'penbnring van Gods
Zoon~' v~~z,~nkefi" was~ duidelijk ontwnren.
: ". l .' I 'I", . . , , ' ~

Dwaling, ongeloof, )ijgeloof;' ligtzinnigheid,
dwee,erij -" kortom·! nllès wnt slecht is, nlles
wat ,rampznlig, mankt, heérschte in .die dagen
onder, de., menschehldnderen, zoo 'nls de behnn
deling, 'welke men' den onschuliligen Heilnhd
kOhde' aandoen, cn de' uitsprnnk van }) n u I ti S

(llonO ·1 : ·24 - 32) onwedersprekelBk hewiJst.
I , : • I •

, 'I iI;t spreekt" vnn zelf, dai niet alle zoo be-:
dorv~n, en goddeloos. waren. Als \vij dit wilden
be.\"én~n,.dan zouden illlme~~een S i lil eon, een
Za C ,h a;r,i a s, ,e,en Jo scp h" cene, E li z ab e t h~
en; eene' 1\1 a ~ i a', tegen ons ,optreden. 'Vij heb
~en., ,~net . ons gezegde; d.u~ enkel het oog op
den. grootèn hpóp der Natie gevestigd; en dat
wij ,dan waarheid gesproken. hebben, zal ons I

(le geschiedenis 'van Hem, dien wij nIs onzen
Heilnnd vereeren, mam' al te klaar doen er
kennen.

. , In "dezen tijd' was h'et, dat. het onzen grooten
en weldadigen· God '. behaagde om den laatsten
der· Profeten, Zijnen geHCfden 1Joon, '\'an den
Hemel te doen neder(lalen, opdat HiJ de verlo
reIiger~Rl,de wijsheid, vlln boven"terug brengen,
,rerméerderén, en I' onder,' de 'afgedwaalden, ,uit
Israël in de M'rste plaats zoude verspreiden.

, ZiJn, 'l/Jo,!rd., wal ,volmaaht,: da~ is,: : Uit
hetgeen Hij' leerae, konde het km.l, van A. dam
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het "oin .. zülke .goederen 'te doen is,- die' kome
en~ zi~J / ,HU hoore of· leze, wnt door dêD vol·
m.ba~ten:.;Heiland, tof· verlossing vnn zondnren,
gedJla.~fu;;., i'l ~ : ; I:, ,', . ,

j. ~~.:knnf..ni~t ~~ndigen".vóór ik nog; elit gezegd
hcb. Die. Z~lignfnker was Gods Zoon, stond

, t~t, .dçn, EC1i'\'i~én ïri de nanuwste hetrckking~
,vas l~em nllerdiorhnnrst: En dezen Zoon, (lezen
teéelet'- gcJiéfdcn liet i God de lIeerlUkhei(l vcr
laten, 'welke Hij vóór de grondlegging (Ier wereld
genoten' hRd'; 'e~ 'dden zoon gaf. God' 'voor ons
over' a'an iknechts - gestalte, en zondn:us -lijden;
en; dezen zoon liet ~od den smnrtelijksten en
smadelijksten dood voor ons sterven. '

.Hoe ondankbaar dan' van on'zentwege, zoo wij
~at .. kosthare middel tot onze verlossing ver
~maden! Hoe gevaal-lijk voor ons, zoo wij op
die. zaligheid geen acht geven!

Welaan . dan .Lezer of Lezeres! wie gij ook
zijn m~ogt, ·onderzoekt deze bladen met eerbied,
belangstelling en dankbare neugde, want zij zijn
uit "het boek ,ontleend,' dnt tot ons eeuwig wel
zijn ge~chrev:en en bewaard is•. Z~l- kunnen ons
reeds ''in, ,dit leven met hoo~ere b ijdschop ver:
vu'len,. dan de blijd~chap vnn deze nnrde. ZU
leggen: den grond VOÖf eindelooze vreugde ,!... ' .
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De -Vader heeft den Zoon lief, en heelt alle
dingen in zjjne hand gegeven. Al ,vie dus in
den Zoon gelooft, die heeft het eeu\Vi~e leven;
maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal
het leven niet zien, JUu~r de toorn Gods blijft
over hem. 58) , " !

LJ{ort na deze getuigenis is de, Dooper ge-
vangen genomen.] - -

, '

5°~ Je Zte,8 gaat teil Judea-.1laar Galilea door
(Ie landltreeA. der Samaritanen. - Ili,j gelift it,

d~t . gewelt ~an vele1' allerhel~l1lgrijli.st o1lder-

, ',. - " .' wijs.
Toen de Heer nu vernam dat de Phariseën

gehoord hadden, dat HU meer discipelen maakte
en doopte, dan Jo a n nes, (hoewel J ez u s
zelf niet doopte,' lUaar zulks door zijne leerlin
ge~ doen liet) zoo verliet I1ij J udea, en ging
wederom. naaI," Galilea. t) ,

Daar HU- op de reis door het land der Sama
ritanen gaan moest, zoo kwam Hij tot eene

11). De toorn Gods. God kan niet toornig worden,
want indien zulks ~eschil'den konde, dan ware
God veranderlijk, en niet zalig. De Dooper ge
brnikt deze menschelijke v'oorslelling, omdat men..
Bcken, op ge('nc nnder~, dan op menschelijke wijze
over God kunnen denken. Wnnl'lijl{! men mng in
het algemeen wel zeggen: J dat de mcnsch zich
zijnen God naar zijn eigen heeld, en naar zijne
eigene gelijkenis voorstell.c De driftige en gestrenge
schetst zich dl'n Heer als toorni~ en gestreng; 
De' zachtmoedig -liefderij]{e denkt zich Hem als
zegenende Liefde. God is en blijft echter: Liefde.

t). Waartoe Hij te meer bewogen werd door het
gevangen nemen van den Dooper.
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nu ~edaan. hadden, vingen zB Cr.110 I"zoo] grootc
m.~Dlgte vlsschen. dut hun net IhUnn I schcurde.
Zu wenkten daarop hllnne medgezel1en, die in
het. schip wnren, dat zij komen zouden, om te
helpe~; en toen deze gekomen' wnr~n vuJden zB
de b~lde schepen, zoo dat zB [bUna] zonken.
, Slm 0 n .p e t rus nu,' dit- ziende, "iel neder
voor ·Jlezus"zeggende:.; ,HecrI ga'uit.,-an mB,
'~ant ik ben een zondig mcnsell; wnnt verbn
zmg 'had hem bevangen, gelUk ook nllen, die
met hem worcn. En J ez u S zeide tot Sim 0 n
en ,A n d reR'S; Vreest 'niet I . Ik zal 'u vnn
nu 'af .visschers vnn' 1nensche1l maken; volgt
mij I . En 'zU, terstond hunne' netten vcrlatende,
zijn Hem gevolgd.

En Je z U I; v~m rl!!P.~· een weinig voortgcgnnn
zijnde, zag J n I{ 0 bus en Jon n nes, Izonen
vn~ Ze bed c \1 s] die in het schip, Iltlllnc net
ten' herstelden.. Ook deze ri,ep Bij, en zB,
terst~nd 'hunnen vnller en cic huurlingen
verlatende, ' zijn Hem gevolgd, nnar [(aper
na;im.

Op den 'Sabbath nn, ging Je zus in de Sy
nagoge 'en leerde. En de toehoorders verbaasden
zich over· zijne leer, want HU spmk als, mngt
hebben~e, en niet nIs de Schriftgeleerden. Ook
was er in den 'fempel een lIIun luet eenen on
reinen Geest, 1I) die met lu ide stem riep: Ha!

, J, ez u s van Nazareth! wat hebt GU met ons te

, fl).: .Een man • ~ . . Geest. Te' dezer plaatse zal ik
! 'eene enkele aanmetking bijbrr.ngen, omtrent de
~. 'bezetenen door eenen kwaden geest, of door den
. duivel. Opvallend schijnt het mij, dat \'oornamrlijk

twee soorten van ziel'ten van de werking des dui-

,',
-j'

;. ..
i,

i :

.'.

71·

doen 1 ZUt GU gekomen om ons te verderven'
Ik kenne U, wic Gij zijt, (namelijk) de Heilige
Go~~. En J e z ~1 S bestrafte hem, zeggende:
ZWIJg f en ga UIt van hem. Daarop scheurde
hem dc: onreine. geest ginds en herwaarts en
verliet hem, JUII'd schrcéuwcnde. En alle' 'wer
den vèrslagen,. en sprulccn met clkRnderen~ zeg
gende: 'Vat is dit 1 IIoedani17 'moet. de
nieuwe leer 7.Un lan DC7.en, die o~k de onreine
gcesten ge~icdt, en vnn hen gehoorzAamd wordt;
zoo nat zlJ we.~' gnan 1 En heinde en' verre.
werd 's Becren naam dRaI'door vcrbreid. ._ " ..

En terstond de Synngoge verlaten, hebbende;
kwamen, zij in het huis van S i In 0 n en A n
rl ren s, 111et Jak 0 IJ u s en Jo a n nes. . De
~oeder nu vnn S i 111 0 n'R nouw lag te bed,
In ccne zwnre koorts, en Jnl'n vcrzocht Je z ti s
om haur te hcllle~. En dc I~eer I tot hna.r ,goan-

,'~ls wordIm afgeleid, nJ. eene soort van vallende
Ziekte, en eene soort van razernij. Ik geloof dat

,·er thans oo}.' nog wel bezetene gevonden worden.
of!'ichoon tOl) de ongesteldheid anders noemen en
va~ andere oor%a~en afleiden. Dit doet mij be
slUiten, dat .de dUIvel evenmin toen, als nu op del'
menschen 1Igch~~m of geest ge\verkt hebbe, en
dat de spreekwIJs: door den boozen beuten uit
een 8~raRkgebruik van onkundige merischen'ont-
leend IS. . .

Zoo iemand hier tegen wierp, dat onze neer (Jen
geest bes~~afte. n!~of dezelve een persoon 'geweest
zoude zIJn; - hiJ leze verder, en hij zal zien
dat de Heer ook cIc koorts bestrafte, welke toch
wel gten persoon kan geweest zijn. "

Over hel alg~meen waren de tOl'nmaJige Isral!liten
g~woon, om onheil \ b . v. ziekten en rampen)
Uit onkunde, ,~an de werking vaJl booze Geel-
ten toe te schrIJven. ' ,',



slilat tot hel doel, ma" ....... _..
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Zn1ig ?oUn (le armen van ~eest, want hunner
is het )coninkrijk der IIellleJr.n; -) mnnr wee n
gU rtjl<en I wnnt gij hr..bt uwen troo~.t weg. Z~
lig zijn de zachtmoedIgen, want ZIJ zullen het
aardrijk beërven. t) -" ,

Zalig ztj, (He ntl hongeren en dorsten naar de
geregtigheid, want zij zullen verzadigd worden;
wee u, die verzadigd zijt, .wnnt gij .zult honge
ren. Zalig zijn de bnrmharti~en, want hun zal
barmhnrtigheid geschieden. Zalig zUn de reinen
van. hnrte, want zij zullen God zien. : Zalig zijn
(le vreedznmen, wnnt zij zullen )dndeten Gods
genmund worden. .Zalig gij, die' nu treurt,
want gij zult lngchen ;' - wee u, die nu lacht,
want ~ij zult (reur('n en weenen. Zalig zij, die
,'e('\'olgd wOl'd('n om de ~('r('gtigh<'ÏcI, wnnt hunner
is het koningrijk del' hCJlwJen. Zalig gij, wan
neer- 11 de menschcn haten, en afscheiden, en
smaden, en uwen. naam nIs kwaad verwerpen,
en u beliegen en IJelasfpren om des Zoons des
menschen wiJle. VerblUdt 11, en ,"erheugt lJ,

en springt op vnn l"~oIUldl('id in dien tijd, want
1IW Joon wordt dan groot in de hemelen; aldus
hebben zij immers de fUJat"e1 Profeten ook ver
volgd, die vóór u leefden. }Çlaar wee u! wan
neer aUe menschcn wel van u spreken, want

. .

,.). d. i. Gel~lkki.g 7 ij, die hun gebre~ aRn wijsheid
en godzaligheid erkennen; want zij zullen chris-
tenen worden. .,

t)· lIet aardrijk beërven. Deze spreekwijze is uit
Ps. 37: 1l ontleend, en geeft in het algemeen tent
belofte op zaliger toekomst Ie kennen•.

8-



hunne vn,lcren deden d(~llgcIijl(~ over (le t'a/sc/U!
'l'iofetên. 8')

Gij zijt het zout der aarde; indien·tnu het
~out sliiaaklöos wOl'dt, w:uirme<1e zal het g~zou

ten worden 1 lIet dient nergens meer toe, dan
dm buiten gmvorpen, en door de mcnschen VC1'-
treden tè worden; , ,

Gij "zijt het licht der wereld; eene stad llOven
op eenen bel'g' gelegen kan niet verborgen zijn.
Ook steekt men geen Jicht Ran; '0111 het onder
eene Iroorn-lilat~ te z('ftcn, maar op een' knnde
laar; onn schijnt het "oor alle hIlisgenooten.
Lant ~ijJieden alzoo IJW licht schijnen voor de
mtmschen, opelnt _zij HW c goede werken zien, en
uwen' IIetnclschen Vade." '7erheedijken.

Meent niet, dat Ik ~dcolllen hen om (Ie wet of
de Profeten l{rnehtdoos Ie mnk('n j Neen! Ik
ben veelmper Kekomen 0111 (lf'zl'1ve to volma
ken. 88) Voorwaar toch! zeg Ik u: Hemel en

~1). Deze woorden zijn in de eerste plaals aan cic
Apostelen gerigt" doch Icnnncn zij ooIc nog tol
leE'ring zijn V(lor eIken Il'gcn woordigcn verkon ..
diger des Evangelies. De' predil{(~rs der 10aar/leid
hebben in deze wereld altijd verdriet van wege de
menschen gehad; helwelk de meesle brave Profe
ten, die den marteldood geslorven zijn, de Heer
zelve, en de twaalf ApOSlel('n zoo ,duidelijk be
wijzen. Na dil leven zlIlIcn zij echter te schooner
worden verheel'lijld, gdijl( ons het voorbeeld, en
de gezegdt!n van onzcn Ileiland duidelijk verlda
ren. Moge die gedachte ell(en mijner broederen,
dié een redelijk en eenVoudig christendom, vrij
van de Joodsche dwalingen, voorslelt, bemoedi
gen; en eIken die om der mens(;hen ,,,iIle lot nog

, ·~."toe zweeg, met ijver de 1/laarheid doen prediken!
U). ,Van nu af aan begint onze Heiland meer voor

alle zijne loehoorders Ie spreken. Hij wederlegl

, no • I
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nl\l'do kllnnrJ) voorhU gnnn, mnar vnn de "~et zul
geen :titlel of jota ,'oOl'Lij gaan. 80) , Zoo wie
dus één vnn deze minste geboden zal vernietigd
hebbrIl , en den llIensclH~n n1zoo geleerd -heeft,
hU znl de lIIihstc '~'ol'dcn in het konin~riJk der
hrll1elen; 1IInnr 7.00 wie dezehre zal gedaan en
Beleerd hehhen, (tie zal ~root ~enRnllld worden,
In ' dat koninkrijk. D0) "'nnt ik -zeg 11; indien
nwe gel'egtigheid niet voortreffelijker is, '* dnn
die der ~chrift~el('cJ"(len,'en Phal'Ïsëent dat gB
in het koninkrijk der hemelen geenszin& znlt
• 91) -Ingaan • .

Gij heht gehoord, dnt door de onden gezegd
is: Gfj zult niet t/ootiel1, mallt zoo. wie doodt,
die ,is slmfhuwt' door het ,geregt,' doch Ik zeg
n: Zoo wie ten onrrg-t toor1lig is op, ziJnen
el'ellJllcnsch die zal strarhaar zijn .door het ge
regt j en die tot hem zrgt: Gij dwans " die zal

en verbeh!lt hier niel zoo zeer de 1rei, als wel de
verkeerde verlllal'ingen der wet, welke door dwa
lende leerarelI ~elllaalcl waren. Niel genoeg kun
nen wij. hier de' godddijke wij!'iheid van onzen
Heiland bewonderen. Hij wil niet alleen de daad
maar ook het /tart gOl'd hebbelI; Hij ~raagt geen
gedeelte van den menseh, mau den geheelen mensch.
Hij slell het vollwmene lot hel doel onzer pogin
gen, en juist daardoor zijn zijne woorden onver
beterlijk, zoo dnt men gerusl I,an zeggen,: ,Na
.Tezus, en .boven Jel.ll8 kan geen Leertuit zijn.i.

,,), Hier wordl de zederoet, (h~ wet die door God ver
ordend is, bedOl'ld; en deze is onveranderlijk.

'0). Uil ,ziel vooral Ol) de menigle van blinde leids
lieden, well(e in die dagen de mcnschen met ·on
waarheid en dwaling in hel ongeluk bragten.

Ol). D. w. ·z. dat gij geenszins het heil des Evange-
lies zult kunncn JW/lnCII, of genieten. ' ,

..
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strnfbaar zijn door den Krooten rund; doch
die zegt: GfJ' Godlooze r die zal strnfbnnr
zijn door h~t heIsche vuur. Zoo gij dnn
u~ve' gave. op het altaar zult offe~el1, en· u aI
dáar' .hermnert, (Int uw broeder lets tegen u
heeft; laat uwe. gave bij het altaar, gn henen,
verzoen 'u eerst inet uwen broedei, en kom dnn,
en offe!' uwe 'gave.

Wees Gcnie.lijk welgezin(l jegens uwe tegcn
part~j, terwijl giJ nog met hem op weg zUt,
opdat hij u nieot misschien.aan den rcgter over
geve, en de tegter u den du~nanr ,overlevere; en
g-ij in de gevnngenis gewOJ'pcn .wordt. 'yoorwnnr!
ik zeg u, gij zult dnn geenszlI1.S bevrJ.Jd worden,
ten zij . fU den laatsten pennmg zult bctaald
hebben. 2) .

Gij hebt gehoord, dat door (Ie' Orulell gcz('gcl
is: Gi} zult geen otJct'spel do~1l," JUn~r 11c zeg

. u: zoo wie eene vrouw aanziet, om haar te
begeeren, die heeft reeds overspel in zUn hart
JOet haar' gedaan. ~ndien dns uw r('gter-oog u
ergert, trekt het uit, en werpt het vnn ti; wont
het is u bctcr dot een uWer leden verga, dan
dat U\v' geheel. ligchnam in de hel geworpen
worde. ' En indien uwe rcgtel"lland u ergert,
houwt haar af, en ,werpt haar vnn u, Wint het
is u' beter 'dat .een uwer leden verga,' dRn dat
uw Iigchaam in de hel geworpen worde. 93).

.'t'). De' algemeene les, w~lke h.ier gegeven wor.dt, is:
men,chlievendheid of lrefde 18 beleT dan het .n acht
nemen der uiterlijle plelJlilJheden. Ga eerst henen
en verzoen u - dan olTer uwe gave.

ti). O~ze Heiland betispt hier niet alleen de daad
des overspels , maar ool{ de begeerte daartoe. En

.'..
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t~l' is ook gl'zegd: Zoo w;e' z!ïlle t'rOtlfD ver
laai, die lIeve luuu' eetlcn ,clteidbrief; maar IA.
zeg u: dot, zoo wie zUne vrouw ~erlaat, om
cenige andere rede, dAn 0111 hoererij, die maakt
dat zij overspel doel; en zoo wie de verlotene
znl trouwen, dic do('t O\·CI'SPCI. D.I)

'''ederom hebt gH gehuord, dnt door d8 Ouden,
gezcgd is: Gij zult den eed "iet hrehell" maar
,'lil zult den lIee1'e moen eed !loude",' moor Ik
zeg u: Zweert nooit; noch bU den Hemel,
omdat dezelvc is de troon Gods; noch. bij de
aarde, omdat zU is de ,'oetbank Zijner .voeten;
noch bU Jenf.salem, omdat zij is de stnd des
grooten ]wnings; noch bij uw hoofll, omdat gij
gccn hanr "nn hctzelve wit of zwart kunt maken.
Lnnt uw ja, ja! en uw necn, neen! zUn. wnnt
wnt daar Loven is, dat is uit den boozcn. ~S)

met r~gt; want \'001' God, den Alzienden, is de
tril, die slechlS door hin(lerpalen ,'an buiten be
dwongen wordt, c\,('1l schuldig als de daad, die
op d('n wil volgl. Indicn wij dus de bron sloppeJl,
dan houdt de stroom op tc vloeijen. .

"). De Itoenmalige w~tlen 01' dit stul{ gaven aanlei
ding tot groolc onheilen, wnren z'eer Yel'lled.erend
voor (Ie vrouwen, el\ olibillijJ,. Om de geCingste
klcini~h( id mogl de mnn 7.ijnc nouw wegjagen,
7.00 hij haar slech!s e('ll<'n sc/H'id"riergaf, naar de
W(~t. Deze eig('lIdllnk~Ii.iJ(c dwill{;('IRlldij der man.
lIl'n o\'er de "rollwcn is "an onzen Heer door dit
gebod, geheel afgeschaft•

"). Mijns ill7.iens, wordt de eed hier "olsln·kt ver
boden. Je7.us wilde Christ('n ..n, warc vereerders
van God vornw/I; ('11 zulk~ menscl\(~n zijn immet9
oprcgt - zulke menscIwIl sprd(~n de waarheid, heb
I)(~n lIietnoodig Ie 7.Wf'rCII. Evenwel is eene )llcgti~e
helofte , metd(~gedltdltc Rnn Go(ls tegenwoordigheId
gcda!ln~ iets anders als hetseen hier ,'erboden wordl.

'i

~ J '.
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overal wnar Hij kwam, legde men' de' zIeken op
de markt...n, en HU genas hen. Ook 'YBrE'n er
sommigen, . die baden, of zij slechts den' zoom
'van zUn kleed mog-ten aanraken;- en' zoo velen
als dit deden, werden gezond. UI) . ;.'

3°. Je z u 8 homt te I{apernaiim we1'Waart8
Ifeti,. de: '~cltare, teel/.e 'lUi gespijsd had, volg

de. Rif' c!eze gelegenheid 8]Jreeht Hij tot
dezelve over de spiJs die niet -vergaat,.' of:

• • - 1 • ,

otJer !te! woord des: eeuwigen levens",: . Ten ge-
. ; .

volge van deze leerrede lconlt de:: H e~r t'an

t'ele Zijner leerlingen t'erlaten,. doc~ de tlcaalv.é
. . .' ,. "

1~ I.·..·•• ,. .., 1...:.- u _
VI.:J ",c.,~ V:l .&.A ,,..

: 0

De schare nu (welke Je z II s acht'ergelaten
had) op den volgenden dng ~ienrle, dRt aldaar
geen nnner scheepken wns,- nan dat ééne daar
zOne discipelen ingegnan waren, en [wete!\deJ
dat Je z II s niet met zUne.discipelen in hetzelve
A'egann was, zocht Hem. To('n zU echter zagen
dat HU aldaar niet meel' was, noch iemand van

" ,.
I •

111), Jammer dat ons zoo weinig van deze reis van
Je zus door vlekken, stedm en dorpen bewaard is
gebleven! Door dit berigt wordt'n wij wel op
geleid om Zijne goddelijk~ magt te bewonderen,
(Joch hoe' gaarne zouden wij ook de gesprekken
lezen, welke Hij onder weg gehouden heeft, o~'

. 'ook dool' Zijne goddelijke wijsheid te 'W~~~en ver.-
heugd.. : . . .".!. .

"
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.ZlJne. discipelen, gingen zij ook in scheepkens,
lwant dnnr waren amlere scheepkens vnn Tibe
,ri~G gekomen, nahU de phlRts wallr.zU het brood
geget~n hadden, 't. welk d~ Heer gezegend had,]
en gangen naar [(apernautn zoekelltle Je z u 8,

die aldaar reeds was aangeland •.

..En, als z\j Hem gevonden hadden, .zeiden zij
.to~ H~m: ,Uabbi f wanneer zijt..QU hier, geko
men? Je z us antwoordde hen: Voorwaar!
"?'orwaar! "ik' ze~ ti: gij zoekt mU, niet omdat
gIJ teekenen gezIen' heb~,· maar omdnt' gij van
de bl'ood,en Il:eget~n hebt, en verzadigd ziJt.
"Terkt .met rmet alle inspanning en allee11.]
om de spijs die vergnat, maar om de spijs die
blUft .. tot, in het eeuwige Jeven, wellee de' Zoon
rl~!5 meQ~chen alsdan ~even zal; want Dezen
heeft God Jllet 'VaderliJke 1i~fde geheiligd , [om
den, weg tot het verwerven vpn die SjIUS, te
leerenJ. .' ': ~:
" ' '!. • i
" ,Zij zeiden daarop tot Hem: "'nt zullen wU dnn
doen, opdat wU Gode welgevallig mogen hunde
len 1 .Toen antwoordde J ez us: Dit is GOffe
weJgeva]]jg, dat g\j gelooft in Bem, di('11 HU
gezonden heeft. Nu zeiden zU: wat fe('kenen
doet Gij dan, opdat wij het mogen zien, en U
gelooven 1 wat werlet gij 1 Onze vaderen hebben
~anna gegeten, in de woestUn, zoo nIs geschre
ven ,,is : Hij gaf hun het brood uit den hemel
t~ ! eten ,(Exod. ](>:: 4). Je z u lil zeide toen tot
hen: VoorwaAl' ! voorwaar, zeg ik u; Mozes
heeft 11 niet gegeven' het brool1 uit' den hemel;
maar Mljn Vader geeft u het ware brood uit
den heine): want het brood Gods is dat, hetl\'elk
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uit (len. hemel nederdaalt, . en "der: wereld het: ."
leven geeft. 122) ",' I' : ... '

ZU zeiden daarop tot Hem: Heer I. geef ons
altUd dat brood. En Je zus antwoordde :.1: ~k

ben het brood des levens. Die tot. ~U :komt,
;' ,:." 11:::

, .,
!.. . ..• -"'I" I!.: , •• I fr

, I

'"). Het groote doel van onzen Heiland met: deze re."
denering, is: dat hij den Joden van het 'Sinnelijlu
(ot het geestelijke wil hebben opgeleid,' I Brood,
(manna, ofwelke anQerespijs ook) voorzag slechts
lil lijdelijke behoefte, W,as, ook, van ,~l!rd!chen
oorsprong; J ez u s zorgde echter voor ~Ulvere

geestes behoeften, door wijsheid' en 'godzaligheid
te leeren , en ten toon te spreiden; en deze beide
dingen zijn niet vnn aard:iche, maar van hemelsche
afkomst. In llt-m te qclooven was hetzelfde als
het brood des levens te' smaken. De eerste uitdruk
king Is echter eigenlijk, terwijl de andere figuur
lijk is. Dien ten gevolge blijkt, dat de sterko
spreekwijzen, welke in 'deze redevoering van J e..
zus nog voorkomen b. v, 1'en zij gij het vleeseh
van den ZOO1l des menschen eet, enz. Mijn v/eesc'"
ss toaarlijk spijs, enz, niets anders beteekenen ,
flan: Ten zij gij harlelijk' in Mij gelooft -: Mijne
leer en Mijnen wand.el geheel met uwe 'Siel veree
nigd aamlccmt, en opvolgt enz, Deze taal van
onzen Heiland heeft veel zakelijke overeenkomst
met hetgeen Hij ann J n k 0 b's bron tot de Sama
ritaansche 'Vrouw sprak (bladz. 60) over het water
de, levens, 1l ier noemt llij zich: brood, d a ar:
waler - hier zegt llij: dat Hij [legeletI, - daar,
dat Hij gedronken moest worden; - Zoo min dus
als men· uit het 1oater, waarvan in het gesprek
met de Samaritaansche vrouw melding gemaakt
wordt, Avondmaals-10ijn gemaakt heeft; - even
'n'lin moest men hier aan Avondmaala-brood heb
ben gednch'l. Hem te ~ten of te drinken is dan
eenvoudig: Hem nan te nemen, te hooren, te
vol~en, te gelooven, te gehoorzamen., '
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!lal geenszins' hongeren, ' en die 'in Mij gelooft
zal nimmer meer dorsten. Mnar' Ik heb tot u_
gesproken,. .en :gU, hebt Mij ook gezien, en gij
gelooft niet. 123) , Elk, dien Mij de Vnder geeft,:
zal, tot;' Mij ,komèn, ,lU) ,en die tot Mtj komt,
dien zal Ik geenszins verwerpen; want Ik ben
uit den hemel nedergedaald, nict opdat Ik Jf.1iinen
wil ,zoude, doen, Inaal· den ,wil ',des Gencn, die
MÜ gezonden lieeft. En dit is de wil des yn
ders,-, die 'MU' ,gezonden heeft; dat Ik mets
l'erlieze van he~geel\ HU MU gegeven heeft,
maar hetzelve o'pwel(ke ten laatsten dage.

De ,Joden rllU murmureerden ovm· Hem, omdat
~U ,g~~egd. had: IA hen het hrood, dat uit, ,

..... ----l

I , ., ••

lIJ.)•. ,d., 'v'l ,z. 'MaRr hoewel Ik ook vroeger tot u
' : '- moge gespro)Cl'n hebben, en gij 1\1 ij (lok reed!!

,wonderen hebt zien ,'errigten - ~ij gelooft no~:
tans ,niet. Meent echter ~eenszlns dat het 1\IIJ
daarom geheel nan discipelen zal ontbreken!
Neen: ial wnt Mij de Vader c enz" '

m'): Dièit 'ltfij 'de fTader 'geeft', .en iet~. lager: tt1l ~i)
" hem de Vader trekke, zijn figuurlijke -spreekwIJ

zen die opgehelderd worden door de profetentaal
(J e:'aïa,' XIV: 13). ,En zij zullen alle van God ge
leerd zijn.' Naar den vader ,te luisteren, te hooren,
of v'an den vader geleerd, getrokken of gegeven Ie
worden, beteekent echter niets, dan·: ) d?or ,(~e
vroegere openbaring ,Gods, -welke zoo dUIdeliJk
van den Messias getuigde, op Denz,elven. opmerJ<-

•r zaam gemaakt te worden, en Hem ,-oor den wa
ren Christns, van wien in ,de wet!?nd~l)rofetell
geschreven was, aan te neme~, c Dit wor,l~t doo~

"s 'Heeren eigene tnal bevestl~d, als 11IJ zegt.
Niet dat iemand den Vader gezien !lebbe; waardo~r
!lUj élle 'zinnelijke en verkeerde denkbeeld('n wIL
,'oorkorneri '
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del. 'hemd nedergedaald i8. En- zU zeidon :
Is deze niet J 0 ~ ti s, do zoon van ) 0 s ep h;
,"iens. vader en' moeder' w'Jj l(enoen',1 ~oe 7.egt
hij' dan: '1" 'hen uit' den 'hemel nedergedaald1
. J ez ti s sprak toen: . MlirmtJreert' nief oJ.lde;r

elkander f Niemand knn tot ~n .'komen, , tc~
zn de ,Vader, Die Mlj gezonden -heeft;,-hem t~ekke;
en zulken zal Ik oJ>wel(ken ten laatsten dage.
DaRr IS geschreven in de, })rofeten:' ,En zii
zullen alle van God ,qeleerd zijn• . Eén' iege...
lUk, die naar den VacfGr luistert, en ,vpn' Hem
leert, dio komt tot MU. Niet, dat iemand den
Vader zourle gezien hebben. _ Neen I alleen
nU, die van God. [gezonden]. is, heeft den
Vader g-ezien. Voorwaar I voorwnar zeg Ik' ti:

die in l\IU gelooft~ heeft het eeuwige leven. Ik
ben het brood des levens.' Uwe vaderen,hebben
ilfatt11a ~egeten in de 'woestijn, en zijn' geitor
UIl. /Jit is [echter] het lel'Clld brood, 'dat uil
den hemel neiJergedoald is. Zoo iemand, van
di~ brood- ,eet, die zal eeuwig leven. .EI) het
brood, dat lk geven zal, is mUn vleeseh, hetwelk
Ik gel'en zal voor het Jeven der wereld. -Y:

Daarop stredeh de Joden weder onder elkan
c!eren, zeggende: hoe kan Deze ons Zijn vleesch
te eten geven 1 Toen srrak J ez u s tot· hen:
voorwaar f voorwnar zeg Ic ti; ,ten I zU dat gU het
vlecscl,l vnn den Zoon des ll1enschcn eet,- I~n ZB"'
hloed' dririkt~ zoo hebt 'g~ï gèCli JElven'in:u,zèlven•
Die Mijn' vleesch eet, en, Mijn, bloed drinkt,

..
_.). liet is ontwijfelbaar zeker, dat onze Heiland hier

,aan zijnen dood denkt, die tot heil der Jnenseh:
heid zonde verstrekken. '

12
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heeft het eeuwige leven, en Ik zal hem op,,;ekken
~en· laatsten dage; want MUn vleesch' is waarlUk
~pijs, en Mijn bloed is waarjUk drank. Die
Mijn vleesch eet, .en MUn bloed drinkt, blUft
iIJ Mij, en Ik in hem. GelUk MU de levende
Vader gezonden heeft, en Ik, door den Vader
leye, zoo zo} door Mtj leven, die Mij eet. lU)
, Deze dingen leerde I1U in de SynAgogo te
ICaJJernailm. Vele dan van ZUnc discipeJen dit
Il(~~rende, zdden: Deze rede is hard, wic kan
,lezelve aannemen 1 lU)
~' ~ • ~ I .. • 1

. 11.). ;Zië'ilaóm~rk.: ;l22b!ad7l, 131, waar de beeldspràak:
J u UI te ,eten in duidelijke bewoordingen is o"er
gebragt. 'Door Je %UI te leven, wil zeggen: J door
'Hém in' eenen zaligen toesland te worden ge
plaa(st.~

UI). Deze redenering moet op de volgende wijze
worden opgevat: J De Joden verwachteden ~'eel

,van den Messias, en Je 71 II s die zich (och voor
den Messias verkfnartj belooft· hun niels dan
zijn 'vleesch en bloed. Dit beanlwoordde geens
zi{lS aan hunne aardschgezinde hoop, en
daarom murmureerden zij daarover. Nu zegt Oflze
Heiland tot Jten Oll) hunne verkeerde denkbeelden

. nog merr weg te nemen: Er!'{ert u dit reeds t
: : Zijt gij· met zoo weinig (met mijn vleesch en bloed)

niet tevredent wat zult gij dan denken, hoe zult
..glj dan gezind zijn., als Ik geheel van deze we

reld verdwijne, als Mijn per,oqn u niet pleer "oor
'oogpn zal z.ijntI, ' '" •

Deze redenering van J 'e zus, waarin HIJ zOO ~v.el

nig voedsel geeft aan de Jood~che verwac~~Jng,
maar in t(!gendeel derzelver hoop geheel verIJdelI,

. Ichijnt ook ten doel gehad te hebben, om den
toeleg te verhinderen van 'Ve!en,. d ie op he~ pu~t
stonden om Hem tot de komnldljke waardigheid
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'J ez U B nu wetende bU zich 'zelven, d8t'ZUne~
disclpelen daarover murmureerden.,. zeide tot hen:
Ergert U dit 1 'Als' gU de~ Zoon d~s men8~hen
dan eens zaAgt, opvaren [naar die pla~(s] van waaf
HU gekomen 'is ? • • • • • • " . . " ". .

De Il:eest is het, die levend mnakt; het vleesch:
hAnt nlcts; en de woorden, die Jk tot 'tl' spreek
zijn qeesl et" Ieeetl. ,

. .MàAr cr ZUil sommigen onder u, die niet ge
looven; (wnnt Je zus wist van den beginne,
wie zU wnren, die niet geloofden" en wie h\1
was, die Hem "erenden zoude,) en daarom heD
Ik 1.1 gezegd: "dat niemand tot' 'MiJ A.omet.
A.an, ten zij ,!zet !zem gegeven 'zij van lJfijnen
Vader. fC • ' ,.' .... '", •• _... ,

Van to~n af gingen velen Zijner ~i8cipelen
terug, en wandelden niet meer met Hem. Daarop
sprak J e z u B tot (le' (waalve: wilt gijlieden ook
niet wegg-ann 1 S i DI 0 n Pct r n s dan ant-
woordde Hem: Heer I tot wien zouden wij
gaan? GU hebt de woorden des eeuwigen levens;
en wij hebben geloofden erkend dat .Gij zUl

te verheffen. Joh. 6: 15. Zulke volgelingen ver
langde Je Z IJ S niet, en daarom spreekt Hij zoo
8Urk cn hard, dat zij er misnoegd om werden,
en Hem verliclt~n, als niet bij hem denkende te
"inden, wat zij toch wcl vnn den Messias meen
den Ie moelen hopen. J lIeeht daarom niet' (zoo
besluit J ez IJ s Zijne woorden) aan mijne'persoon
lijke tegtnIlJOord;gheid, want al ware het, dat gij
111ij niet meer op aarde zaa~t verlueren-, 111ijri gee81
(de ,voorden, die Ik tot U spreek)' blijft bij u, en
de geest (de looorden, die vit den geest voortvlodjen)
m.aakt levend, tenoijl het vleueh (het ligchaam op
Zich zelven beschouwd) geen nut aanbrengt.'



I

'I
1
I

136

do eh ri &t·u 8, ,de :Zoon . des' lCl'cndcn Goils.
En Jezu.& zci~e tot hcn f?lIenJ: he~]k u niet
twaalve uitverkoren 1 en een· uit 11 ]& een dui
v.el. ,127) . [Hiermede bedoelde Hij J 11 das, dcn
zoon van S i JIJ 0 n Is en ti 0 t'h; . wRnt deze
zoude' Hem verraden, en hij was uit het gelul
der t~aalve.] " '. ' '.

~ \ f?n,ze.. H ~i1and. e,t Zfj"i;e (Ûs~'ij}e'le~ doe,t
op·,Sa,D6atll ·ietl,· dat· i,t .het 'oog der Joden
verboden f~al.'· Zij' UJor(~en : hierover lJerispt

Jo~r 'de Ph~ritein, t~ge'n welhe 'de Heer .zich

echter wederom zoo verdedigt, dat Zijne
vrJande't ,tot zwfjge't, gebragt .'worden. DaartUl
' ":' ~e;t~~ht Hij~'a~ die pla~ts.

En het ge~~hiedde op den tweedcn eersten'

.'"), Dit kan ook "erlaald worden I is een tegenstan
der, een vijand van ons. De Joden VRn dien lijd'
schijnen geene Zoo afschuwe!ijlce en "erschrikke.
lijlee beleekenis aan het woord duivel en satan Ic
hebben gehecht, als wij thans doen. Anders loch
zoude Je zus niet lol I) e t rus gezegd hebben:

' Ga achter mij, laton! Dit woord van Ollzen Hei.
land schijnt een wenk van waarschuwing '"oor
allen geweest ,Ie zijn, 'VRnl tom zal Ju das zelcer

. lijk nog wel niet gedacht hebben, dal hij zjjnen
Meesier zoude verraden. Er waren echter nog

" meec aardschgezinden onder de (waalve, en ook
'sommigelI, die nog niet Vast genoeg in Hem ge
loofden, of op Hem verlrou\l'den. Allen mogten
dus wel vermaand worden, en de vermaning Ier
harle nemen; hoezeer Je z IJ s daarom in 'I bijzon-

,der aan Ju das lean gedacht hebben, zoo als er
de Evangelist oole bijvoegt.


