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Sjouke VOOLSTRA

Woord vooraf

Melchior Hoffmans traktaat over het zendingsbevel, waarvan de oorspron
kelijke druk verloren is gegaan, werd in 1611in het Nederduits vertaald en
opnieuw gedrukt te Amsterdam. Uit de 'Voorreden aenden Leser' kunnen
we de motivering ontlenen om ruim 80jaar na de eerste uitgave dit werkje
weer in de belangstelling van de lezers aan te bevelen. Deze 'liefhebber der
gerechtigheydt', zoals de vertaler en de schrijver van het woord vooraf zich
zelf noemt, was bij lezing van Hoffmans Ordonnantie getroffen door de
eenvoud en schriftuurlijkheid ervan. Enjuist op grond van deze eigenschap
pen achtte hij dit werkje geschikte lektuur voor zijn geloofsgenoten, die
weliswaar nog wel allen de gelovigendoop leerden en praktiseerden, maar
onderling sterk verdeeld waren geworden en van het eenvoudige fundament
van hun geloof waren afgeweken. Hij wil hen daarmee tot bezinning brengen
en hen wijzen op de 'ouden ende slechten rechten wech' die met verzaking
van eigenwil, eigenwijsheid en eigendunk in de navolging van Christus
leidt.

Wat heeft dit manifest van het oorspronkelijke Nederlandse Doperdom
dat 450 jaar geleden door Hoffmans zendboden vanuit Emden de Lage
Landen infiltreerde ons te zeggen? Het hoeft niet meer te dienen als een
vermaning om de verdeeldheid op te geven, zoals in het begin van de
zeventiende eeuw. Maar is het niet evenzeer als toen een verwijzing naar de
oorspronkelijke geloofskracht van onze geestelijke voorouders? En is niet
juist het gebrek aan getuigenis in onze dagen het grote probleem waarmee
we worstelen? In ieder geval geeft intensieve lezing van dit getuigenis van
een profetisch lekeprediker ons te denken, of beter: te geloven. En dan geen
onkritisch geloof in de feilloosheid van Hoffmans visie op de inhoud en
vorm van het ware geloof, maar het vertrouwen dat Hij die toen ongeletterde
leken tot profeten maakte ook bij machte is in onze dagen een fundament te
zijn voor wankelmoedige en vermoeide gelovigen. Dan kunnen we de her
uitgever van dit manifest in 1611 oprecht nazeggen: 'Indien nu sulcx ghe
schiet, soo sy den Allerhoochsten alleen alle prijs, eere, lof ende danck,
eeuwichlijck, Amen'.
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lrvin B. HORST

Inleiding

'De vader van het nederlandsch Anabaptisme' is Melchior Hoffman
genoemd door S. Cramer in de inleiding tot een uitgave (1909) van drie van
zijn geschriften. Deze waarderende woorden zijn sindsdien vele malen her
haald, zowel binnen als buiten de Broederschap. Een bevestiging hiervan
vinden we in het meest recente onderzoek over deze radicale hervormer in
Noord-West-Europa ten tijde van Luther. Die waardering is des te opval
lender als we bedenken (a) dat deze outsider uit Zwaben voor 1530 in de
Nederlanden waarschijnlijk niet bekend was, (b)dat hij vermoedelijk slechts
enkele maanden in dit gebied heeft verkeerd in dejaren 1531en 1532en (c)
dat hij succes had in een streek waar de hervormingsbeweging van zijn
beroemde Saksische landgenoot weinig vooruitgang boekte. Laten we pro
beren te begrijpen waarom dit zo was.

Het beeld van Hoffman in de geschiedschrijving

Voor alles moeten we rekening houden met het beeld, dat tot op de dag van
vandaag van Hoffman bestaat: een fanatiek prediker, die ruzie met andere
Hervormers maakt, herhaaldelijk naar een andere partij gaat, en ge
obsedeerd is door een profetische visie, welke uiteindelijk tot zijn eigen
ondergang leidde en de weg bereidde voor de val van het vroege Doperdom
in de Nederlanden. Hoewel dit beeld elementen van waarheid bevat, is het
toch gebaseerd op verkeerde en partijdige interpretaties. Het extreme non
conformisme van Hoffman is verklaarbaar uit de context van die tijd.
Ongeveer 50jaar geleden schreef Kühler dat, hoewel er veel over Hoffman
geschreven is, 'het mij wil voorkomen dat zijn beeld tot op heden niet
nauwkeurig is getekend'. Het is de vraag of er sindsdien veel veranderd is.
Geleerden blijven hem een dweper noemen en weigeren zijn eschatologie te
verklaren vanuit zijn gehele theologie.

Een andere toon wordt aangeslagen door Kawerau in zijn beschrijving
van de oecumenische gedachte in de Reformatie. Daarin wijdt hij het eerste
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hoofdstuk aan Melchior Hoffman in de context van de doperse beweging.
Het nieuwe boek van Deppermann bevat de meest complete beschrijving
van Hoffman; hij plaatst hem in de context van die tijd waardoor we een
scherp historisch perspectief krijgen.' Nog niet geheel opgelost zijn de
vragen over de geestelijke dynamiek van Hoffmans nieuw ontdekte chris
tologie, vooral wat betreft de nieuwe mens en de roeping van de kerk. Het is
niet gemakkelijk in deze geseculariseerde tijd deze dingen te begrijpen.

Een vroeg manifest

De lezer moet zelf op vele vragen een antwoord proberen te vinden. In dit
boekje wordt hij geconfronteerd met een belangrijke tekst uit de begintijd
van het Nederlandse Doperdom. Wanneer we trach ten geen ach t te slaan op
het negatieve beeld van Hoffman, - wat kunnen we van deze oorspronkelijke
bron ons eigen maken? Begrijpen we waarom het hartstochtelijk verlangen
naar de Nieuwtestamentische doop en avondmaal, het beeld van de gemeen
te als bruid van Christus en de nadruk op het feit dat echt geloof vruchten
moet dragen om niet dood te zijn, - waarom deze thema's de mensen
omstreeks 1530 zo aanspraken dat hierdoor een geestelijke vernieuwings
beweging ontstond? Zijn we hedentendage in staat iets te begrijpen van de
kracht van het Evangelie en van de aanwezigheid van het Koninkrijk Gods
onder ons? De Ordonnantie Gods is het manifest van de vroegste doperse
beweging in de Nederlanden. 'Misschien nergens in de doperse literatuur
kunnen we zo diep doordringen in de gedachtenwereld en de godsdienstige
ervaring die hun centrum in de gelovigendoop hadden', schreef Wil
liams.s
We zijn hier niet zozeer geïnteresseerd in de importantie van Hoffman.

Hij was een'eenvoudig man. Vergeleken bij Luther was hij misschien niet zo
belangrijk. Het is ons vooral te doen om het geloof van Melchior Hoffman,
dat zo'n geweldige respons bij zijn tijdgenoten kreeg; een respons die -
ongetwijfeld tot zijn eigen verbazing - het leven van mannen en vrouwen
veranderde en de missionaire gemeente voortbracht. Historisch kan men
aantonen dat Hoffman een belangrijke rol heeft vervuld. 'Niet voor niets',

I Peter Kawerau, Die ökumenische Idee seit der Reformation (Stuttgart, 1968) 20-29.
Klaus Deppermann, Melchior Hoffman. Soziale Unruhen und apokalyptische Visionen im
Zeitalter der Reformation (Göttingen, 1979).

2 George Hunston Williams &Angel M. Nergal, eds., Spiritual and Anabaptist Writers
(Westrninster, 1957) 182. Een Engelse vertaling van De Ordonnantie Gods vinden we op
blz. 184-203.
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zegt Van der Zijpp, 'is hij de vader van het Nederlandse Anabaptisme
genoemd.' De eerste Dopers in de Nederlanden werden 'Melchiorieten'
genoemd, zowel op straat als in de tegen de beweging gerichte plakkaten en
andere officiële documenten. Dan zijn er, vooral in het begin van de jaren
'30, verschillende van zijn geschriften in een Nederduitse vertaling. Verder
ondervond hij in de Lage Landen veel waardering als een prediker die
vervuld was van de Geest en als een profeet met inzicht in de betekenis van
de bijbel. Zelfs in Engeland, zowel bij de Engelse als de uit de Nederlanden
gevluchte Dopers, vonden zijn ideeën weerklank. Als laatste historisch
argument willen we noemen het feit dat Hoffman in 1531 en 1532 in ons
land, o.m. in Amsterdam, heeft gepreekt en gedoopt. Hoezeer er dus vanuit
historisch oogpunt reden is om van Melchiorietisme te spreken, toch is
vooral de inhoud van zijn prediking doorslaggevend geweest voor zijn
invloed in de Nederlanden.

Levensloop
,

Voor we uitvoeriger het geloof van Melchior Hoffman gaan beschrijven
volgen eerst enkele biografische opmerkingen. Hoffman (ca. 1495-1543)
bereikte het hoogtepunt van zijn carrière in dejaren 1530tot 1532als dopers
evangelist in Oost-Friesland en de Nederlanden. In Emden was er in het
begin van 1530 veel belangstelling voor zijn prediking, hetgeen op of
omstreeks Pinksteren resulteerde in de herdoop van 'omtrent 300 personen'
in de vestibule van de Grote Kerk. Dit cijfer wordt genoemd door Obbe
Philips, die eraan toevoegt dat onder de gedoopten 'beyde Borger ende Boer,
Heer ende knecht' waren. De tijdelijke onschendbaarheid die Hoffman in
Oost-Friesland genoot, was te danken aan de laksheid van Enno I en aan de
openlijke steun van de kanselier, Ulrich von Dornum, en andere edellie
den.

Onder de gedoopten bevonden zich ook vluchtelingen uit de Nederlan
den, waarschijnlijk Sacramentariërs. Jan Volkertsz. Trypmaker werd in de
loop van 1530in Emden door Hoffman gedoopt en was nog voor het einde
van het jaar als prediker actief in Amsterdam. Sicke Freerks, een van de
eerste zendboden naar Friesland, werd twee weken voor Kerstmis 1530 in
Emden gedoopt. Een maand eerder was Melchior Hoffman naar Straats
burg teruggekeerd. In 1531en 1532zette hij met onderbrekingen zijn werk in
Oost-Friesland en de Nederlanden voort. In 1533keerde hij voor de laatste
maal naar Straatsburg terug, op grond van een visioen van een bejaarde
Doper uit Friesland. Het visioen kwam overeen met Hoffmans eigen ver
wachtingen dat Straatsburg het geestelijke Jeruzalem was van waaruit de
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144.000 herauten zouden uitgaan. Bij zijn terugkeer werd Hoffman gevan
gen genomen; de stedelijke autoriteiten onderwierpen hem aan een verhoor
en in begin juni debatteerde hij met Bucer en andere stedelijke hervormers.
In de gevangenis kon hij aanvankelijk nog wat schrijven, maar de gevan
genschap brak tenslotte zijn gezondheid. Tien jaar later overleed hij in de
cel.

Vanuit zijn doperse periode is het interessant terug te kijken op Hoffmans
leven voor 1530. Hij begon in 1523 als een luthers hervormer in Lijfland,
waar hij zijn beroep als bontwerker uitoefende en daarnaast op zijn rond
reizen door het Oostzeegebied predikte. Toen hij in 1525 in Riga en Dorpat
veel oppositie ondervond, zond Luther hem een brief ter ondersteuning.
Hoffman moest echter het land verlaten en vertrok naar Stockholm, de grote
stapelplaats van de bonthandel in Europa. Hier publiceerde hij een com
mentaar op de Openbaringen. Dit commentaar was een belediging voor
koning Gustaaf I, en Hoffman vertrok met zijn gezin naar Lübeck. Door zijn
prediking wist hij een goede indruk te maken. Door bemiddeling van de
kroonprins, de latere Christiaan Hl, werd Hoffman benoemd tot 'koninklijk
Deens prediker', wat inhield dat hij toestemming kreeg in geheel Sleeswijk
Holstein te prediken. Hoffman moet toen nog luthers geweest zijn, want de
kroonprins was luthers opgevoed en sympathiseerde met de Reformatie.

Theologische ontwikkelingen

Onder deze omstandigheden onderging Hoffman een omkeer in zijn theo
logie en zijn werk. In Kiel, waar hij als eerste een drukpers bezat, raakte hij in
openlijk conflict met de lutherse predikanten. Hoffman deelde de opvat
tingen van de jonge Luther, die na de Boerenoorlog (1524-1525) minder
radicaal was. Hij stond ook dicht bij de handwerkers en de lagere klassen,
inclusief de boeren in Sleeswijk-Holstein. (Ook daarin leek hij op de jonge
Luther.) Een poging om in dit conflict steun van Luther te verkrijgen,
mislukte, zodat Hoffman opschoof naar het kamp van Karlstadt. Op het
hoogtepunt van dit conflict, april 1529 tijdens het debat in Flensburg,
verdedigde Hoffman de sacramentarische opvatting van het avondmaal.
Karlstadt, die zich in het gebied ophield, kreeg geen toestemming het debat
bij te wonen. De uitslag ervan stond eigenlijk van tevoren al vast, zodat
Hoffman voor de derde maal werd verbannen. Al zijn bezittingen, waar
onder zijn drukpers, werden geconfisqueerd. In gezelschap van Karlstadt
reisde hij nu naar Oost-Friesland, waar hij op het kasteel van Ulrich von
Dornum in Oldersum gastvrij werd onthaald. De wegen van de lekeprediker
en de geleerde, die slechts hun avondmaalsopvattingen gemeen hadden,
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scheidden zich spoedig. Melchior Hoffman werd nu een voorstander van de
geestelijke opvatting van het avondmaal. Dit betekende niet alleen zijn
overgang van de lutherse naar de zwingliaanse theologie, maar leidde ook
zijn aansluiting bij de Sacramentariërs in Oost-Friesland en de Nederlanden
m.

Zomer 1529 was Melchior Hoffman in Straatsburg, waar hij diep onder de
indruk van de Reformatie raakte. Hoewel hij de opvattingen van Capito en
Bucer aangaande het avondmaal deelde, vond hij pas in de kring der Dopers
zijn draai. Het is niet bekend wanneer en door wie hij herdoopt is. Het
meeste contact had hij echter met de radicale spiritualisten, de volgelingen
van Hans Denck en Jörg Ziegler. Verder heeft hij gedebatteerd met Caspar
Schwenckfeld, van wie hij waarschijnlijk ideeën inzake de menswordingsleer
en het vraagstuk van de nieuwe mens heeft overgenomen. Hoe dan ook,
Melchior Hoffman raakte hier in zijn element. Hij was van mening dat de
Reformatie zijn hoop moest vestigen op Straatsburg om Rome, het geestelij
ke Babylon, te verslaan.

Voorjaar 1530 verstoutte Hoffman zich om de Straatsburgse autoriteiten
toestemming te vragen een kerkgebouw over te nemen ten behoeve van de
Dopers. Nog voordat de overheid hem voor deze overmoed kon straffen,
was hij al naar Emden gevlucht. In Oost-Friesland leerde hij nu zonder
ophouden 'das ware trostliche und freudenreiche Evangelion'. Ook De
Ordonnantie Gods dateert uit 1530en geeft, meer dan enig ander werk, ons
een goed inzicht in Hoffmans prediking.

Theologische lijnen in De Ordonnantie Gods

Deze inleiding dient tot hulp bij het lezen en bestuderen van de tekst. In De
Ordonnantie Gods is de geloofswereld beschreven die leidde tot een geestelij
ke vernieuwingsbeweging, waaruit onze Broederschap is voortgekomen. We
hebben reeds gewezen op de negatieve beeldvorming van Hoffman. Een
eenzijdige benadering zal ons echter weinig helpen. De historische benade
ring kan onze vragen verhelderen, maar slechts antwoorden van dezelfde
soort geven. We komen dichter bij de waarheid als we kijken naar Hoffmans
opvattingen over de gemeente als gemeenschap met Christus en deelneming
van de gemeente in Gods plan voor de eindtijd. Hoffman identificeerde de
gemeente met de verbondsgemeenschap van de laatste dagen. De doop was
daarbij het teken van het lidmaatschap.

Melchior Hoffman is vanwege zijn eschatologische opvattingen vaak als
een visionair afgeschilderd. De nieuwste onderzoekingen tonen echter aan
dat hij veel met zijn tijdgenoten gemeen had en dat hij nauwkeurig de
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stemming en de spanningen van die tijd aanvoelde. Evenals Luther ver
wachtte Hoffman nog tijdens zijn leven het einde der wereld. Hij was geen
chiliast, want - evenals Augustinus - was Hoffman van mening dat het
1000-jarig Rijk niet letterlijk opgevat moest worden maar een verwijzing
naar de geschiedenis van de vroege kerk was.

Melchior Hoffman legde veel nadruk op het Inwendige Woord, d.w.z. het
werk van de Heilige Geest in het leven van de gelovige. Daarom stond hij erg
open voor de opvattingen van de leken in de gemeente. De visioenen van
Lienhart en Ursula Jost te Straatsburg beschouwde hij dan ook als authen
tieke openbaringen van God. In 1533 ging hij vrijwillig de gevangenis in om
de woorden van een oude profeet uit Friesland in vervulling te doen gaan.
Hoffman geloofde ook in het Uitwendige Woord (de Schrift), dat z.i. door
zichtig, 'het regelrechte woord van God', voor de gelovigen was. Daarnaast
trachtte hij de visioenen van Daniël en de Openbaringen te doorgronden.
We kunnen nu vaststellen dat Hoffman misleid is in zijn lichtgelovigheid
aangaande dromen en visioenen. Dat is niet gering, want hij heeft niet alleen
zichzelf bedrogen maar - ongewild - ook anderen. Toch is het juist deze
gevoeligheid geweest waardoor hij authentiek geloof kon herkennen en hij in
staat was de godsdienstige verlangens van zijn tijd te vervullen.

De Ordonnantie Gods, dat eschatologische aspecten heeft, is in tegenstel
ling tot de meeste andere geschriften van Hoffman geen uitvoerige beschou
wing van het eind der tijden. Uitgaande van het grote zendingsgebod
(Matth. 28 : 18-20)vertelt Hoffman hoe de ware gezanten van de Heer Jezus
Christus zullen leren en hoe zij de uitverkoren kudde, de bruid, zullen
verzamelen voor het huwelijksfeest. De allegorie van bruid en bruidegom
komt ruim dertig maal voor en geeft een persoonlijke toon aan het werk.
Sommige stijlfiguren, zoals de vergelijking van de bruidsring met het avond
maal, zijn afkomstig uit laatmiddeleeuwse bronnen, maar in het algemeen
komt de allegorie uit het Hooglied. Dit Oudtestamentische boek was zeer
populair bij de vroegste Dopers en andere radicale Hervormingsgezinden.
Menno put er in zijn Fundamentboek veel uit en ook Castellio was zeer op dit
boek gesteld. Van de vele vergelijkingen bij de Dopers over Christus met de
gelovigen, zoals koning - onderdaan en leraar - leerling, is die van bruide
gom en bruid de hoogste en geeft het beste de geestelijke liefde weer.

Het is nuttig een onderscheid te maken tussen allegorieën en typen in De
Ordonnantie Gods.Allegorieën zijn gedetailleerder en hebben niet noodza
kelijkerwijs een historische achtergrond. Bij typen is er altijd een historisch
gegeven. Zo ziet Hoffman de doorgang van de kinderen Israëls door de Rode
Zee als een type van doop en afsterving. Deze vergelijking is aan Paulus
ontleend. Vele vergelijkingen over de tabernakel zijn gedetailleerd, maar
Hoffman vindt hiervoor rechtvaardiging in Hebreeën (dat hij aan Paulus
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toeschrijft). Enerzijds leerde hij dat de bijbel voor iedereen begrijpelijk was
zodat er geen reden voor ongehoorzaamheid kon zijn. Anderzijds geloofde
hij dat er een hoger verstaansniveau was, 'de Schrift is niet een zaak van Jan
en alleman'. Voor het begrijpen van de typen en figuren is de 'sleutel van
David' nodig, waarmee Hoffman bedoelde de bijzondere gave van de Geest
aan de leden die geestelijk rijp zijn. Hij hanteert ook het principe van de
'gespleten hoeven' (in de Joodse traditie wordt een gespleten hoef als rein
beschouwd). Dit principe werd gebruikt om te verstaan hoe de beelden van
het Oude Testament worden vervuld in het Nieuwe. Dit geeft niet ten allen
tijde de juiste exegese, zoals de lezer spoedig zal merken, maar het kan het
begrip vergemakkelijken. Typen en figuren komen zowel in het Nieuwe
Testament als in de doperse literatuur voor.

Recapitulatie

De Ordonnantie Gods is dus een 16e-eeuws boek, naar vorm en stijl. De
boodschap dat het heil bestemd is voor alle mensen (universalisme), de
gemeenschap met Christus en de plaats van de gemeente in het komende
Rijk vormen het hart van het Christelijk geloof. Het is opvallend deze
thema's te zien in de context van het zendingsbevel (Matth. 28 : 18-20).
Hoffman noemt dit gebod 'de ordonnantie Gods'. Hij geeft een uitleg van de
vijf punten van dit bijbelgedeelte tot de plaats waar in de tekst het tussen
kopje 'Dopen wiemondig is' werd toegevoegd. Daarna gaat hij nog op zaken
in die de kern vormen van zijn in Straatsburg ontwikkelde leer. Daarvan is
het meest doperse kenteken de gelovigendoop, 'het waarachtige teken van
het Verbond'. Verder komen ter sprake: het avondmaal, de ban, universa
lisme en het niet vergeven van zonden na de doop zowel als van afvalligen.
De bijbelteksten geven aan het eind de belangrijkste thema's nog weer een
fundament.

Dit staat echter alles in het grote kader van het zendingsbevel om heen te
gaan en om alle dingen die Christus ons bevolen heeft te onderwijzen. Dit is
mogelijk omdat aan Christus is gegeven 'het koningschap en het leiderschap
in de hemel en op aarde; en dat zijn heerschappij zich zal uitstrekken over
alles wat ooit een naam zal hebben' (eerste alinea van de tekst).

Hoffmans theologie

Tenslotte moeten we de vraag behandelen of we van een theologie van
Melchior Hoffman kunnen spreken. Voor de lezer mogen de volgende lijnen
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van nut zijn bij de bestudering van De Ordonnantie Gods. De gelovigendoop
kan alleen worden begrepen binnen de alomvattende kijk op het christelijk
geloof dat gestalte krijgt in de kerk. Hoffmans opvatting van de incarnatie is
niet zo zeer een verkeerd idee, maar meer het uitgangspunt voor zijn chris
tologie. Bij Christus als de tweede Adam, die in Maria mens werd, begint de
nieuwe schepping. Daarom is voor Hoffman niet de wedergeboorte als
zodanig belangrijk, maar de kerk als de verwerkelijking, hier en nu, van het
Koninkrijk Gods. Van dit Koninkrijk is de wedergeboorte niet meer en niet
minder dan het begin. De tijd van genade is dan niet alleen een tijd voor
berouw, maar is ook de tijd waarin de nieuwe schepping, die in Christus als
de nieuwe Adam is begonnen, gestalte krijgt in het leven van wedergeboren
mensen. Dat er in deze nieuwe schepping geen plaats is voor de zondige
wereld is de logische consequentie van Hoffmans incarnatieleer, christologie
en ecclesiologie. De kerk als het lichaam van Christus wordt dagelijks
geconfronteerd met de machten van de wereld. Hoewel dit gevecht een
harde strijd is, moet de gemeente nooit vergeten dat de machten verdoemd
zijn omdat Christus hen heeft overwonnen en een nieuwe schepping van
geestelijke rangorde en kracht heeft ingesteld. De kerk als het lichaam van
Christus is een hechte gemeenschap van gelovigen; het is de bruid van
Christus. Deze gemeenschap wordt gevierd met het avondmaal. Wanneer
een gemeentelid tot zonde vervalt, staat de hele gemeente klaar om hem te
helpen. De tucht is een van de meest essentiële kenmerken van de gemeente
en is van belang bij het bouwen van liefde en eenheid.
Als we naar deze hoofdlijnen van Hoffmans theologie kijken, dan begrij

pen we dat Melchior Hoffman niet alleen in historische maar ook in theo
logische zin de vader van het Nederlandse Doperdom is.We overdrijven niet
als we in hem een van de eersten in de Nederlanden zien die zowel het
Inwendige Woord als het Uitwendige Woord beklemtoonden. In dit ver
band is het goed te luisteren naar Meihuizen: 'Was het omdat Menno meer
over de geloofsgenoten van Sicke[Freerks] te weten wilde komen, dat hij met
Hoffmans 'Ordonnantie Godts' kennis gemaakt heeft? Dit boekje roept met
dezelfde hartstocht op tot bekering en wedergeboorte en legt even sterke
nadruk op het feit, dat het geloof vruchten moet dragen om niet dood te zijn,
als Menno doet. '3

3 H. W. Meihuizen, Menno Simons. IJveraar voor het herstel van de nieuwtestamentische
gemeente, 1496-1561 (Haarlem, 1961) 12.
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De ordonnantie Gods,

die Hij door zijn Zoon Christus Jezus ingesteld en gegrondvest
heeft, op de waarachtige discipelen van het Woord Gods. Door

Melchior Hoffman.

Voor het eerst gedrukt, anno 1530.
En nu door een liefhebber van de gerechtigheid uit het Oosters in
het Nederduits getrouw vertaald.

Eccles.6.

De wijsheid is bitter voor de onverstandige mensen, en een
roekeloos mens blijft niet bij haar.

TE AMSTERDAM.

Bij C1aes Gerretsz, Boekverkoper, In het Medicijnboek, op het
Water, bij de Korenmarkt. Of op de Nieuwe Brug in de Kas. 1611.
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Matth. 28: 18-20

Jezus sprak tot zijn leerlingen:

1. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
2. Gaat daarom heen en leert alle volken.
3. En doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van

de Heilige Geest.
4. En leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.
5. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der we

reld.

[Zendingsbevel)

Allereerst verkondigt de Heer Christus Jezus aan zijn apostelen en
leerlingen, dat hij van zijn hemelse Vader alle heerschappij, macht,
kracht, geest, gezindheid en wil ontvangen en geërfd heeft; en dat
hij van Hem het koningschap verkregen heeft en het leiderschap
in de hemel en op aarde; en dat zijn heerschappij zich uitstrekt
over alles wat ooit een naam zal hebben.
Zoals God spreekt door zijn heilige profeten: zet U aan mijn

rechterhand, totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank
voor uw voeten (Ps. IlO: 1). En op een andere plaats: Ik heb mijn
koning gesteld over Sion, mijn heilige berg (Ps. 2 : 6). Van deze
macht en heerschappij getuigt de heilige Paulus krachtig in zijn
brieven, nl. dat hij een Heer is over alle dingen, en dat er geen
naam is, die niet onder zijn voeten gesteld is (Efez. I : 21 vv.). Ja,
hij deelt alle hemelse, eeuwige, geestelijke goederen van God uit.
Zoals Jozef in Egypte de vergankelijke aardse goederen uitdeelde
(Gen. 41 : 56-57), zo deelt Christus Jezus de geestelijke, hemelse
en onvergankelijke goederen uit.
Zo is nu de Zoon des Mensen een Heiland voor zijn volk en de

gezalfde zaligmaker van alle gelovigen, een verzoener, voorspraak
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en hogepriester, ja de mond van de geestelijke Mozes en van de
eeuwige hemelse Vader (Hebr. 5 : 4-5). Hij zendt zijn vrienden,
dienaren en apostolische zendboden uit om voor Hem zijn bruid
(Gen. 24) bijeen te brengen uit de boeien der duisternis en uit de
macht van de duivel en van Satan, uit de wereld in het rijk van
God en van de Heer Jezus Christus.

En zoals de Koning der Koningen niemand buitensluit, zo ver
werpt hij ook niemand, maar gebiedt zijn dienaren om heen te gaan
als zijn zendboden (Luc. 14 : 12-24), en alle mensen, ja alle volken,
heidenen, scharen, talen en naties te leren; zoals ook in de tijd der
apostelen is geschied, toen hun stem uitging in alle landen en hun
woord tot aan de einden der wereld (Ps. 19 : 5). Zoals ook de Heer
Christus zelf roept en zegt: Komt tot mij, allen die vermoeid en
belast zijt, en Ik zal u rust geven (Matth. 11 : 28). Want er is een
licht dat alle mensen verlicht en hun begrip en ware kennis geeft,
hen ook allen roept, noodt en tot zich trekt. En dat is ook de waar
achtige wil van God door de gezalfde zaligmaker, die verlangt dat
alle mensen behouden worden en zalig worden (1 Tim. 2 : 4), zoals
de heilige apostel Paulus schrijft. Hij wil niet dat er iemand verlo
ren gaat. Dat schrijft ook de heilige Petrus (2 Petr. 3 : 9). En zo
zegt de Allerhoogste tot de profeet dat Hij niet gewild heeft dat
de mens teniet zal gaan. Daarover schrijft ook de wijze man en de
hoge profeet (Ezech. 33 : 11).

Want Christus Jezus heeft zich voor alle volken gegeven, ja voor
ieder mens; en heeft zo betaald voor aller zonde, heeft die wegge
nomen en teniet gedaan, en de eeuwige verlossing verkregen
(1 Tim. 2 : 6). En zo is nu de tijd gekomen dat Gods woord onder
alle volken verkondigd zal worden tot een getuigenis, en dat aan
alle scharen, heidenen, talen en volken zonder uitzondering het
Evangelie geopenbaard zal worden, zodat de hele aarde helder ver
licht zal worden en zal komen tot het rechte begrip, en onderwezen,
geroepen en genodigd zal worden door Gods Geest en Woord: en
wel al diegenen die het horen en hun oren niet dicht stoppen, maar
met ijver en aandacht hun zaligheid willen beërven en die niet ver
smaden.

Dat is de dienst van de ware apostel, dat hij uitgaat van de mond
van de allerhoogste God, van de Heer Christus Jezus; en de apos-
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telen zijn weer de tolken van de gezalfde zaligmaker, om alle vol
keren te onderrichten en hun de goede boodschap te verkondigen
en de vreugdekus van de mond van de bruidegom te brengen, na
melijk het heilige Evangelie van de gekruisigde Jezus Christus (l
Cor. I : 23), het woord van het eeuwige leven, die voor alle misda
den betaald heeft. En hij is door zijn Vader gesteld als een Heer
over alle schepselen Gods, in de hemel en op de aarde. Allen die
Hem dienen en Hem als hun koning, vorst en Heer belijden en
aannemen willen, die mogen vrij en zeker tot Hem komen; die wil
Hij bij zich in het Rijk van God voor eeuwig behouden. Deze leer
omtrent alles wat over Christus Jezus te weten is, openbaarden de
ware apostelen des Heren aan alle mensen; dat was de ware spijzi
ging met het gekruisigde, geroosterde en gebraden Paaslam (Exod.
12; 1 Cor. 5 : 7), dat de geestelijke vaderen in het geestelijke Egypte
als spijs uitdeelden in hun geestelijke huizen, bijeenkomsten en
gemeenten. Ook nu in deze tijd is deze spijs voorhanden, de ver
kondiging van de gekruisigde Christus Jezus.

[Doop]

Verder luidt het gebod, of de wet des Heren, aan zijn apostolische
zendboden dat, zoals zij het volk met aandrang onderricht, geroe
pen en vermaand hebben door het Evangelie en het Woord Gods,
zij nu ook hen die zich aan de Heer gegeven hebben, uitleiden moe
ten uit het rijk van de Satan en hen rein maken van het rijk der
duisternis en deze wereld; en dat zij hen leiden moeten naar de
geestelijke woestijn (Exod. 14) en hen zo in de echt verbinden met
de Heer Jezus Christus, in het openbaar, door het waarachtige
teken van het Verbond, het waterbad van de Doop (l Cor. 10 : 1-
2), opdat zij voortaan de wil en het welbehagen van de Vader, de
Zoon en de Heilige Geest zullen gehoorzamen en volgen, en hun
eigen wil, leven, lust, geest en zin gedood en losgelaten hebben en
daaraan afgestorven zijn; om voortaan alleen in de geest en de wil
van de wijsheid Gods en het eeuwige woord des levens te leven;
en als een bruid haar lieve bruidegom in alles naar zijn wil en wel
behagen te gehoorzamen zonder overtreding of wankeling. Zo'n
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doop en afsterving is verzinnebeeld in de Rode Zee, waardoorheen
de kinderen van Israël gedoopt en gestorven, met Gods heerlijkheid
verbonden werden onder de wolkkolom, zoals de heilige apostel
vertelt (1 Cor. 10 : 1-2).

En in deze woorden (nI. Matth. 28 : 19) van de Heer Jezus Chris
tus wordt duidelijk beschreven wat de ware ordonnantie (verorde
ning) van God is en van zijn gelovige schare, zoals zij daardoor
onderwezen is en alle kennis omtrent Jezus Christus ontvangen
heeft, en Hem hebben wil als haar Heer, koning en bruidegom, en
zich openlijk aan Hem verbinden wil, zich aan hem geven wil en
Hem trouwen, door het verbond van de Doop. Zo wil zij zich dood
en gekruisigd aan Hem geven om naar zijn wil en welbehagen ten
allen tijde in volkomen ernst aan Hem toe te behoren. Dat is dan
een ware, vaste verbintenis, als de bruid zich geheel vrijwillig geeft
in waarachtig weloverlegd vertrouwen, als een vrijwillig offer aan
haar Heer en bruidegom dat zij in volledige liefde brengt en Hem
schenkt.

Zo'n bruid zal voortaan niet meer voor zichzelf leven, noch voor
de duisternis of de oude Adam of wat maar van deze wereld is,
maar alleen voor de Heer Jezus Christus. Zoals ook de heilige Pau
lus zegt: Ik leef, maar niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij
(Gal. 2 : 20). Dat zijn de ware gestorvenen, die de echte zaligheid
hebben en vrij geworden zijn van de zonde; die gereinigd zijn van
alle misdaden door het bloed van Jezus Christus; die hun leven in
Christus Jezus hebben en aan al het hunne in de Heer afgestorven
zijn, omdat zij de oude Adam uitgetrokken en afgelegd hebben en
door de Doop de nieuwe Adam, Christus Jezus, aangedaan hebben.
Zij hebben hun oude Adam gekruisigd met zijn lusten en begeerten,
die nu rust van al zijn zonden en ook zijn (boze) werken heeft laten
varen. Nu het zondige zaad voor dood ligt, kan het geen ongerech
tigheid meer voortbrengen, want de geboorte uit God heeft de over
hand en daar kan geen zonde meer uit volgen. Zij nu, die zo in
waarheid Christus Jezus door het geloof in de doop hebben aange
trokken (Gal. 3 : 27), zodat zij in Christus Jezus zijn en Jezus
Christus in hen, - aan hen is niets verdoemelijks meer. De wet
heeft geen heerschappij meer over hen, want zij leven voor de ge
rechtigheid en niet meer voor de zonde. Daarom kan de wet hen
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niet beschuldigen, noch als een spiegel hun gebreken en vlekken
aanwijzen, want zij zijn rein en leven niet meer naar het vlees maar
naar de Geest, en worden voor de rechterstoel van God onstraffelijk
bevonden.

(Navolging)

Zo zullen nu in deze laatste tijd de ware apostolische zendboden
van de Heer Jezus Christus de uitverkoren schare verzamelen en
door het Evangelie roepen, en zo de bruid des Heren naar de
geestelijke woestijn brengen en haar aan de Heer door de Doop
verbinden, zoals ook de heilige Paulus de Corinthiërs als een jonge
vrouw onder het verbond aan zijn Heer verbonden en getrouwd
heeft (2 Cor. 11 : 2). Nu moet de bruid van de Heer Jezus Christus
door de ware apostelen naar de geestelijke woestijn gebracht wor
den en door de voorhof van de geestelijke Tabernakel van Mozes
(Exod. 27) of door het voorhuis van de tempel, want in het Nieuwe
Verbond zal de derde dag in de geestelijke woestijn het derde
maanfeest zijn, en het geestelijke Loofhuttenfeest en de laatste ver
schijning van al wat mannelijk is (voor het aangezicht van de Heer)
(Exod. 34 : 23?).
Zo'n figuurlijk beeld bedoelt de Heer Christus Jezus, als Hij als

een leidsman zijn kudde voorgaat als een voorafbeelding. Hij komt
bij Johannes de Doper aan de Jordaan en verbindt, ja offert zich
geheel aan zijn hemelse Vader met wie Hij zich ook door de heilige
Johannes in de Doop en door het waterbad laat verbinden (Luc.
3 : 21-22). Hij laat zijn eigen wil varen en geeft zich door het Ver
bond Gods gelaten over aan de wil van de allerhoogste Vader, om
eeuwig alleen voor Hem te leven. Zo neemt de Vader Hem ook
aan, doet boven Hem de hemel open en zendt op Hem de Geest
als een duif (Joh. 1 : 32). Hij legt op Hem zijn kracht, geest, gezind
heid en wil, en neemt Hem aan als zijn lieve zoon in wie Hij een
welbehagen heeft. Daarna werd de gezalfde zaligmaker door de
Geest Gods in de woestijn gevoerd om veertig dagen en nachten
te vasten. En Hij onderging alle verzoekingen van de Satan maar
bleef standvastig en getrouw aan zijn hemelse Vader; tot het einde
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toe bleef Hij strijden en standhouden tegen de Satan en Hij over
won hem, zodat die aan Hem geen deel kon krijgen en bij Hem
niets kon bereiken. Daar werd Hij ook de uitverkoren zendbode
van de hoogste God, zijn hemelse Vader.

Op die wijze moeten ook alle kinderen Gods en broeders van de
Heer Jezus Christus Hem navolgen (Luc. 9 : 57-62) en zich verbin
den met de Heer Jezus Christus onder het verbond van God, en
zich in waarheid aan Hem geven als een vrijwillig offer, zoals Hij
zich aan zijn hemelse Vader heeft gegeven. En zo gaan de ware
apostolische zendboden die weg en laten zich daardoor onder het
verbondsteken van God trouwen en verbinden, en doen afstand
van al het hunne en laten zich door de dienaren des Heren in de
geestelijke woestijn voeren; en door de Geest en de gezindheid van
God en van de gezalfde zaligmaker geleid en gedreven, banen zij
zich een weg door de woestijn, volgens de wil en het welbehagen
van de Heer, veertig dagen en veertig nachten lang met geestelijk
vasten, ja veertig jaar lang en veertig ellen door de voorhof of het
voorhuis van de tempel, tot vóór het Heilige (der Heiligen); en zo
blijven zij, volhardend in het welbehagen, de geest, de gezindheid
en de wil van de Heer Jezus Christus, tot aan het einde doorstrijden
en overwinnen en zij zullen in alle beproevingen Gods getrouwen
onstraffelijk bevonden worden.

Op die overwinning doelen alle beloften van God, in die zin dat
aan de overwinnaars het ware rijk van God hier en nu geschonken
wordt en dat zij in het Heilige der Heiligen mogen binnengaan en
tot de ware rust van de Sabbath komen. Zij komen geheel naakt
en gelaten in het bed van de bruidegom, waar de eigenlijke geboorte
plaatsvindt, en waar men dan door God wordt onderricht en waar
de ziel zich helemaal aan de genade van God heeft toevertrouwd.
Daar is de oude Adam uitgetrokken, daar is de mens helemaal
naakt en alles kwijt; de oude mens heeft afgelaten van lusten en
begeerten; hij is gekruisigd en gestorven, dood voor de zonden en
hij rust van zijn werken, zodat het zondige zaad geen vrucht meer
draagt. Zulke mensen zijn dan vroom gemaakt en gereinigd door
het bloed van Christus Jezus (Rom. 8); aan hen is niets veroorde
lenswaardig meer, zoals ik hiervoor gezegd heb.
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IVolharding)

Over die volharding spreekt de heilige Paulus duidelijk genoeg en
hij vermaant ons alles af te leggen wat ons bezwaren kan, alle last
en zonde die ons belaagt en de wedloop te lopen (Hebr. 12 : 1)
totdat wij bij de berg Sion komen en de stad van de gemeente van
de levende God, en bij de schaar van de volmaakte gerechtvaardig
den en het gezelschap der engelen en het bloed van Jezus Christus
(Hebr. 10 : 19), en wij het heiligdom mogen binnengaan in de nieu
we hemel van God, waar wij nieuwgeboren kinderen worden en
waar alles nieuw is en het oude is voorbijgegaan (Openb. 21). Daar
worden wij gevoed met het ware avondmaal des Heren, met het
brood van het inzicht, en wordt onze dorst gelest met het water
des Levens (Openb. 22).
Zij nu die in de leerschool van de Heer zo blijven volharden tot

het einde en die zich niet gewonnen geven, zij zullen zalig worden.
Want aan hem die gelooft en aan wie het geopenbaard is en die
de Heer aanneemt, wordt allereerst de zaligheid beloofd en het
beërven van Gods rijk, opdat hij naar het geestelijke beloofde land
trekken zal en het ontvangen en innemen zal. Want wie in de naam
van Christus Jezus geloven, die geeft Hij om te beginnen macht en
kracht om kinderen Gods te worden en de nieuwe geboorte en het
eeuwige rijk te ontvangen (Joh. 1 : 12).
Zij die overwinnen, ontvangen God tot loon en de Heer Jezus

Christus zelf, die zich aan de zijnen geeft als beloning (soldij), zoals
in het boek der Openbaringen van de evangelist en apostel Johan
nes daar veel over gezegd wordt: de geest en de mond van de Heer
Jezus Christus spreekt en zegt dat Hij alle overwinnaars de' kroon
des levens zal geven; zij zullen eten van de boom des levens en van
het verborgen brood des hemels (Openb. 2 : 7). Ook zullen zij een
witte steen ontvangen met een nieuwe naam daarop geschreven
(Openb. 2 : 17), en de morgenster (Openb. 2 : 28) en een wit kleed
en de belofte dat hun naam bewaard zal worden in het boek des
levens; Hij zal' hen maken tot een zuil in zijn tempel (Openb. 3 :
12), hun zal geen leed geschieden door de tweede dood (Openb. 20
: 6). Zij zullen met Hem op zijn troon zitten en over de heidenen
regeren (Openb. 2 : 26) en Hij zal het avondmaal met hen houden
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en zij met Hem. Wie overwint, zal alles beërven, zegt God, de al
machtige Heer, door Jezus Christus (Openb. 21 : 7).

Gelukkig zij die in deze tijd zich voor die erfenis ontvankelijk
betonen en zo het rijk in zich ontvangen, en uitverkoren worden.
Want alle mensen zijn geroepen en worden steeds geroepen, maar
niemand wordt uitverkoren dan die tot het einde toe gestreden
heeft; en als alle mensen dóórstreden tot de overwinning, dan zou
den zij ook allen door God uitverkoren worden, ja de hele wereld.
Want Hij heeft immers voor hen allen geleden en is voor allen
gestorven; God wil niet dat er iemand verloren gaat of verdoemd
wordt, maar hij wil dat allen tot bekering komen en tot kennis der
waarheid en dat zij zalig worden (2 Petr. 3). Zo waarschuwt ons
ook de heilige Paulus dat wij de oren niet moeten dichtstoppen als
de Geest van God zijn woord verkondigt, zoals de kinderen van
Israel deden in de woestijn.

(Dopen wie mondig is]

De bovengenoemde belofte en die ordonnantie is de inhoud van
het hoge verbond van God en van de Heer Jezus Christus; het
teken des verbonds is alleen ingesteld voor de volwassenen, de
mondigen en de verstandigen, die de leer en de prediking des Heren
kunnen ontvangen en in zich opnemen en begrijpen; en niet voor
de onmondigen, die nog niet tot verstand en rede gekomen zijn,
die de leer der apostolische zendboden niet ontvangen, horen en
begrijpen kunnen, bijvoorbeeld de onmondige kinderen en de do
denklokken, kerken en altaren en al dergelijke gruwelen meer. Im
mers, geen letter in het Oude en Nieuwe Testament heeft betrekking
op onmondige kinderen; en het is ook nooit aan de apostelen van
Christus Jezus opgedragen, en zij hebben daarvan dan ook nooit
iets geleerd en geschreven; er staat ook nergens dat zij ooit een
kind gedoopt hebben, en dat zal ook nooit in der eeuwigheid te
vinden zijn.

Er staat alleen dat hun opgedragen werd door Christus Jezus
hun Heer om die volken te dopen die hun woord en de prediking
van de gekruisigde Christus Jezus zouden aannemen en zich uit
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vrije wil aan Hem overgeven; voor die mensen was het verbond en
de doop, en daarna moesten de apostelen hen in alles onderrichten,
wat hun de Heer geboden had te onderhouden en anders niet.
Daarom zegt de heilige Paulus ook: Ik waag het niet van iets anders
te spreken dan van wat Christus door mij bewerkt (Rom. 15 : 18).
Als nu iedere leraar en knecht des Heren zich zo gedroeg en niets
meer leerde dan hij van God geleerd had, en zich aan die regel
hield, dan zou het er wel goed voorstaan en zouden er niet zo on
telbaar veel zielen vermoord worden door zulke blinde leidslieden,
die zo brutaal zonder enige eerbied de hoge God in zijn gezicht
spuwen, en de Zoon van God kruisigen en bovendien met voeten
treden. 0, hoe zwaar zal God dit straffen en zal de Allerhoogste
dit met de eeuwige, nooit eindigende ijver van zijn vuur wreken en
vergelden!
Want alle menselijk goeddunken is streng verboden door de

Heer, en de kinderdoop wordt helemaal niet van God uit, maar
door de antichristelijke, satanische troep naar eigen goeddunken
bedreven, tegen God en zijn bevel, wil en welbehagen in, en is Hem
een eeuwige gruwel. Daarom, wee, wee de blinde leidslieden, die
zo moedwillig de leugen in plaats van de waarheid verkondigen,
en aan God toeschrijven wat Hij nooit in der eeuwigheid gewild
of bevolen heeft, noch ook in der eeuwigheid bevelen en willen zal.
Hoe vreselijk is het zo in de handen van God te vallen en zijn roem
zo moedwillig te schenden en te lasteren. Ja, met zware, grote, eeu
wige blindheid zullen zulke lieden geslagen worden en de eeuwige
wraak van God beërven. Want God is een vijand van alle leuge
naars, en geen van hen heeft aan zijn Rijk part of deel, maar hun
erfenis is het eeuwige verderf (Openb. 21 : 27).

(Avondmaal]

Als nu de bruid van de Heer Jezus Christus zich zo aan haar brui
degom in de Doop, het teken des verbonds, heeft gegeven, toever
trouwd en uit vrije wil geofferd heeft, en Hem zo in waarheid aan
genomen en aangetrokken heeft, dan komt de bruidegom, de hoge
Heer Jezus Christus, met zijn hand (dat zijn de apostolische zend-
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boden), geeft zich aan zijn bruid in het brood (zoals de bruidegom
dat doet in de ring) en neemt ook de kelk met de wijn en geeft
daarmee de bruid zijn waarachtig lichamelijk bloed. Net zoals zij
aards brood eet en het verteert en wijn drinkt, heeft zij door het
geloof in het Woord Jezus Christus de edele bruidegom met zijn
bloed lijfelijk ontvangen en gegeten. Zo is de bruidegom met zijn
vergoten bloed haar eigendom geworden, de gebroken en gekruisig
de Christus Jezus. Zij is in Hem en Hij in haar, en zij samen zijn
één lichaam, één vlees, één geest en één hart, als bruidegom en
bruid.

Zo is de bruid door het brood werkelijk verzekerd dat zij, met
het brood, Christus Jezus tot Heer en hoofd en eeuwige bruidegom
genomen heeft, om voortaan zijn wil, geest, gezindheid en welbe
hagen in zich te bewaren, zoals zij zich voortaan wederkerig met
heel haar hart, geest, gemoed en wil in zijn wil overgeeft. Zo hebben
ook de discipelen van onze Heer Jezus Christus Hem gegeten, toen
Hij in levenden lijve bij hen zat; en zij ontvingen Hem in hun
lichaam met het brood, zoals de bruid de lichamelijke bruidegom
ontvangt met de ring, zodat Hij in hen en zij in Hem één geest,
wil en hart waren. Zo mag dan een lidmaat en bruid van de Heer
wel zeggen als zij het brood ontvangt, neemt en eet, dat zij haar
Heer Jezus Christus lichamelijk ontvangen, genuttigd en gegeten
heeft en dat de lichamelijke Christus, die ter rechter hand Gods
zit, werkelijk en lijfelijk de hare is en zij ook lichamelijk de zijne,
met vlees en bloed, en beiden zijn één en twee in één vlees. Want
zij heeft in Christus haar levenswandel, tempel en woning, terwijl
Christus Jezus op zijn beurt alles in haar heeft gewekt: heerschap
pij, levenswandel en woning. Daarom schrijft de heilige Paulus aan
de Corinthiërs (1 Cor. 11 : 28) dat zij zich moeten onderzoeken en
beproeven of Christus wel in hen woont.

Zoals hierboven is gezegd kan ook een aardse bruid, als zij van
haar bruidegom de trouwring gekregen heeft, tot haar vriendinnen
en vrienden zeggen, hun de ring tonend: kijk, hier heb ik mijn
bruidegom, Jan, Klaas of Piet. Zij, die dat horen en de ring zien,
begrijpen wel hoe zij dat bedoelt, namelijk dat zij niet denkt dat
de ring de bruidegom zelf is of dat hij lichamelijk in de ring zit,
maar dat zij in hart, geest en gemoed een bruidegom, door zijn wil,
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woord, geest en gemoed ontvangen heeft.
Zo begrepen ook de apostelen van de Heer Jezus Christus zijn

woorden wel, toen de Heer het brood nam en hun daarmee zijn
lichaam gaf, en met de wijn zijn lijfelijk bloed; zij begrepen wel
dat Hij daarom nog niet lichamelijk in het brood zat, of het brood
zelf was, en dat zijn bloed niet in wijn veranderd was of de wijn
zijn lijfelijk bloed geworden was. Zij begrepen dat zij door het
brood het lichaam dat daar bij hen was, in het geloof aan het
woord ontvangen zouden; dat dat lichaam, dat aan het kruis ge
offerd zou worden, van hen zou zijn en het bloed, dat aan het kruis
vergoten zou worden, ook het hunne. Zo'n eenvoudige redenering
konden de ongeletterde vissers best begrijpen, toen zij nog niet eens
wedergeboren waren, maar van die redenering zijn de wijze en
belangrijke schriftgeleerden voor een deel tot zotten en gekken
geworden, en dat gebeurt nog steeds, omdat zij zich stoten aan en
struikelen over zulke eenvoudige woorden, die heel rechtuit, op
gewoon-menselijke wijze door Christus Jezus gezegd en gedaan zijn.

[Der geleerden onverstand)

Want de redenen van God door Jezus Christus zijn alle onverbor
gen voor hem die het inzicht krijgt en voor hen die God vrezen,
aan wie Hij zijn wil, geest en hart openbaart, en voor de eenvoudi
gen en ongeletterden (Matth. 11 : 25). Maar voor de zatten en
hovaardigen, de rijken en de moordzuchtige geesten zal zijn een
voudig woord tot bloed en vergif worden ten dode toe, ja tot een
avondmaalstafel, een strik (Rom. 11 : 9), waarin zij zich worgen
en verhangen "envoor eeuwig verdoemd worden; zij zullen verblind
worden, zich ergeren, er tegen aan lopen en zich stoten. Zoals ook
de heilige Petrus schrijft (2 Petr. 3 : 16) dat door veel van de brie
ven van Paulus de wankele, onoplettende geesten in verwarring
raken, zoals ook door de andere schriften, tot hun eigen verderf.
Ik vind het vreselijk dat de schriftgeleerden zich aan zulke een

voudige woorden stoten, want de Heer Christus Jezus handelt niet
anders met zijn volk dan een bruidegom met zijn bruid, met heel
simpele en eenvoudige woorden. Daardoor zijn de verstandigen en
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wijzen tot dwazen geworden, en dat gebeurt nog dagelijks. Zij
schrijven grote, dikke boeken en onderwijzen voortdurend, maar
zelf komen zij nooit tot inzicht in de waarheid. Zichzelf voor wijs
en verstandig houdend, zijn zij dwaas geworden (Rom. I : 22). De
onwijsheid van zulke gekken en dwazen zal voor alleman duidelijk
worden en dat zeer binnenkort. Dan zal de Satan zijn list niet ba
ten, hoevelen de dwaze schriftgeleerden er ook vermoord hebben,
zodat vele duizendtallen hun bloed vergoten hebben, door de
schriftgeleerden tot de slachtbank veroordeeld en overgeleverd.
Maar binnenkort zullen zij zien in wie zij gestoken hebben, en zul
len al zulke hovaardigen, rijken, zatten, blinden en moordzuchtige
geesten en bloedzuigers in de eeuwige pijn gestoten worden en ten
aanschouwe van de hele wereld geteisterd worden.

(Ban)

Zo heeft nu de bruid zich aan de Heer verbonden onder het teken
van het verbond en zich aan Hem gegeven en Hij aan haar door
zijn woord met het brood; en vele bruiden worden tot een gemeente
en Bruid des Heren, waarvan Hij het hoofd is, de man, de bruide
gom. Als nu de bruid zich niet zou gedragen zoals het hoort, en
niet trouwen gehoorzaam zou zijn aan de bruidegom alleen, maar
met haar hart tegen de trouwbelofte in een ander zou gaan aanhan
gen, en met hem hoererij zou bedrijven en zich zou bevlekken, wat
het dan ook zou zijn waaraan zij haar hart zou hangen, en zij zou
ongehoorzaam zijn aan de bruidegom en zij zou, daartoe vermaand,
zich niet beteren, dan zou de bruidegom - aanwezig in zijn aposto
lische zendboden - haar uit de gemeente laten werpen, en haar
helemaal uit zijn huis en zijn gezelschap uitstoten; Hij zou haar
brood en wijn ontnemen en zo laten zien dat zij geen deel aan Hem
en aan zijn bloed mocht hebben en dat haar huwelijk gebroken
was; met haar zou Hij net zo doen als een bruidegom doet, die zijn
bruid, die op het verkeerde pad geraakt is, de ring afneemt en haar
verstoot en verwerpt.
Zo werd de ban gehanteerd ten tijde van de apostelen, dat leden

van de gemeente die volgens de wil van de duivel wilden leven
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(waarvan Paulus in zijn brief aan de Galaten, hoofdstuk 5, de
vruchten duidelijk vertelt), na driemaal vermaand te zijn, werden
uitgestoten uit Christus Jezus en zijn Rijk naar het rijk van Satan,
en aan de duivel overgeleverd. Maar als zij zich van harte bekeer
den en hun slechte levenswandel beterden, dan werden zij door de
gemeente, de dienaren van God, weer aangenomen, en weer opge
nomen in de gemeenschap van het lichaam van Christus Jezus en
de tegenwoordigheid van zijn bloed. 0, hoe goed was het, toen die
regel in oprechte eerbied voor God in acht genomen werd.

Bij zulke waarachtige apostolische knechten met hun gemeenten
zal de gezalfde zaligmaker zijn, volgens zijn belofte, al de dagen
tot aan het einde van deze wereld (Matth. 28 : 20), Hij met zijn
woord, geest, gezindheid, wil en welbehagen in hen en zij met hun
geest, gezindheid en hele hart in Hem. Zij zijn dan een tempel, een
huis, een tent en een ware stad voor de goddelijke, almachtige heer
lijkheid van God en van zijn eeuwig woord, zijn hoge, heilige geest
en gemoed.

(Ware broederschap]

Tot zo'n broederschap en gemeente der hemelse scharen zijn alle
volken in de hele wereld geroepen, opdat zij kinderen zullen worden
van God en zijn heilige Geest, en erfgenamen van zijn eeuwig rijk;
zij gaan uit de wereld en het rijk van Satan, en weg van alles wat
nog van de oude Adam is; en gaan zo binnen in Christus Jezus en
wandelen in het eeuwige levende woord van God en doen de hele
wil van God en de Heer Jezus Christus; zij strijden in alle omstan
digheden vrij en gelaten, volhardend door en blijven sterk tot het
einde toe en klimmen de veertig treden, trappen en ellen op in
steeds voller verlichting en wijken noch ter linker noch ter rechter
zijde af, maar werpen zich met volle kracht in de strijd en geven
zich nergens gevangen aan boze lusten buiten Gods woord om,
zodat zij zouden afwijken. Die mensen zullen de echte uitverkore
nen zijn. Want als de hele wereld zo doorworstelde en tot het einde
toe volhardde, dan zou zij ook uitverkoren zijn en niet verworpen
worden. Want zij zijn toch allen werkelijk door God in het Boek
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des levens geschreven, en als zij zich maar niet lieten overwinnen,
zouden zij in eeuwigheid niet uit het Boek des levens uitgewist
worden. Maar als zij van Christus Jezus afvallen en niet bij Hem
blijven, zullen zij verdorren en als dorre wijnranken in het eeuwige
vuur geworpen worden (Joh. 15 : 1-8) en geschrapt uit het levende
boek van het Lam (Openb. 20).

(God is louter goedheid]

0, hoe graag zou God alle mensen zalig willen hebben, als zij maar
wilden! Hij zou onmogelijk iemand kunnen veroordelen, die zijn
wil deed, want de mensen kunnen zijn wil doen. Hun is niet opge
legd dat zij geen goed kunnen doen, evenmin als aan Adam. Mozes
bad dat God hem uit zijn Boek zou schrappen als Hij de kinderen
Israëls hun zonde niet wilde vergeven (Exod. 32 : 32). Maar de
hooggeprezen stem van God sprak en zei dat Hij hen niet uit het
Boek zou schrappen die zijn wil doen. Zo zullen zij die zijn wil
doen, ook nooit in der eeuwigheid verstoten of door Hem geschrapt
worden. Want God, de barmhartige vader, heeft het eeuwige woord
van zijn kracht in deze wereld in het vlees gezonden; het is zelf
vlees en lichaam geworden in de gedaante van een gewoon mens,
zonder zonde, en Hij is het lijfelijke, zichtbare woord van God,
vóór zijn dood maar ook na zijn opstanding en zal dit in eeuwig
heid blijven: Hij heeft niet vlees aangenomen, maar is zelf vlees en
lichaam geworden, opdat Hij zelf de verlossing zou bewerken en
voor de zonde van de hele wereld zou betalen met zijn onschuldig
lijden, sterven en vergoten bloed (Joh. 1 : 29).

Daarom lasteren die mensen God zeer, die Hem toeschrijven dat
Hij de zonde wil en dat Hij die zelf in de mensen doet werken,
maar dat is in der eeuwigheid niet waar. Want Hij is immers het
eeuwige goed en van Hem komt niets dan goeds; Hij kan immers
niets anders scheppen, bewerken en willen dan wat Hij in zichzelf
is en blijft tot in eeuwigheid. Zomin als uit de heldere, lichte zon
duisternis schijnt of kan voortkomen, zomin kan er uit God iets
anders voortkomen dan Hij zelf is, te weten het eeuwige goed, de
wil tot het goede en alle gerechtigheid.
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Maar zij die van God zeggen wat hierboven staat, namelijk dat
Hij de zonden veroorzaakt en de mensen wil verdoemen, die maken
de hoge eeuwige God tot een duivel en Satan, en schelden het hoog
geprezen goed voor kwaad en het eeuwige licht voor duisternis. En
dat doet toch geen echt kind van God, en zal dat ook nooit doen,
noch zal een oprechte geest zoiets zeggen van het eeuwige goed.
Maar de geest van de Satan en de eeuwige duisternis, van de duivel
en de eeuwige leugen met zijn rijk, en de kinderen der duisternis,
- die liegen over God met lasterlijke woorden vanuit de leugenach
tigheid die zij zelf zijn en altijd zullen blijven en vanuit de geest
der leugen die in zulke mensen huist.

Daarom gij vrome Christen, pas op dat ge niet met zulke gruwe
lijke lieden die verschrikkelijke godslasteringen bedrijft, en het eeu
wige goed zo belastert en het eeuwige woord schendt, en daarmee
de Heilige Geest, de gezindheid en de wil van God. Want zulke
lasterlijke woorden zullen verschrikkelijk door God bezocht en door
zijn gerechtigheid met gruwelijke wraak gestraft en vergolden wor
den. Want ik vrees dat velen onder hen die zo lasteren, dat eens
deels doen vanwege hun eigen eer en de pracht, de gunst en het
goed van deze wereld, maar anderdeels uit verbittering, haat en
nijd, zoals de Joodse Farizeeërs tegenover Christus Jezus deden,
terwijl zij toch wel wisten en er van overtuigd waren dat Hij de
boze geesten uitdreef door de vinger en de Geest van God. Maar
zij zeiden uit verbittering, afgunst en haat dat Hij de duivelen uit
dreef door Beëlzebul, de overste der boze geesten (Luc. 11 : 15).
En toen de bewakers van het graf van Christus kwamen berichten
dat Hij was opgestaan, beloofden zij hun veel geld opdat zij het
aan niemand zeggen zouden, maar zeggen dat Hij in de nacht, toen
zij sliepen, door zijn discipelen was gestolen (Matth. 28 : 11-15).

(Moedwillige zondaars)

Van zulke opzettelijke zonden tegen de hoge Heilige Geest van
God zegt de Heer Jezus Christus dat zij niet vergeten zullen wor
den, noch hier in deze tijd noch ooit in de toekomende wereld
(Matth. 12 : 32). En ook de heilige Paulus zegt tot de Hebreeën
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(Hebr. 10 : 26-28) dat er voor zulke zonden geen offer meer over
is, maar een vreselijke wraak en een oordeel van verterend vuur.
Zo zegt God ook door Mozes (Num. 15: 30-31) dat men zulke
moedwillige zondaars tegen de Geest van God onbarmhartig uit
het volk moet uitroeien en geen offers meer voor hen aannemen,
want zij zullen tot in eeuwigheid geen vergeving krijgen. Zo stak
Pinehas de priester zo'n moedwillige zondaar zonder enige barm
hartigheid dood, en God prees hem zeer en beloofde hem een altoos
durend priesterschap (Num. 25 : 6-16).

Ook de heilige Johannes schrijft in zijn brief dat men voor die
zonde (tot de dood) niet bidden mag (1 Joh. 5 : 16). Zo bad ook
de heilige Paulus voor Alexander de koperslager om niets dan
wraak en straf (2 Tim. 4 : 14), want met zulke mensen is het ge
daan, daar mag men niet voor bidden, want zij krijgen geen barm
hartigheid of genade meer van God. Zo is er ook het vreselijke
voorbeeld van Saul, de koning van Israël, en van Ezau, die barm
hartigheid zocht en toch niet vond.

Zo waren er zeshonderdduizend in de woestijn, die veertig jaar
lang ontberingen moesten lijden en toch geen genade bij God kon
den krijgen (Num. 32 : 13). Daarom lette een ieder wel op, want
God is wel barmhartig, maar Hij is ook volkomen rechtvaardig en
waar; zo is het niet zijn wil voor zijn uitverkorenen dat zij voor
zulke mensen bidden, zoals de ware kinderen Gods niet tegen Gods
wil bidden willen en mogen.

(Afvalligen]

Verder is er nog een zonde waarover de heilige Paulus schrijft
(Hebr. 6 : 4) : zij die eens verlicht zijn en van de wijsheid Gods
geproefd en zich aan de Heer Christus overgegeven hebben, die
dan weer afvallen en, nadat zij de waarheid eenmaal beleden heb
ben, het geloof en de waarachtige trouw verzaken; zij die zo ten
val gekomen zijn, kunnen onmogelijk weer opstaan. Zo zegt ook
Christus Jezus (Matth. 12 : 43-45): waar de onreine geest van de
mens is uitgevaren, en het huis geveegd en schoon is, en het rustdag
is, en een slapend en dood geloof heerst: waar de geest onvrucht-
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baar is en geen Gode welgevallige vruchten voortbrengt; waar de
boom alleen met woorden en bladeren is versierd zonder kracht of
daden, daar neemt de geest van Satan met zeven andere, nog bozere
geesten het vat weer in bezit en hij krijgt het om te gebruiken zoals
het hem lust, en dan wordt het met die mens in het einde erger
dan in het begin. Zo heeft Christus Jezus de verlamde die van zijn
bed was opgestaan, gewaarschuwd om niet meer te zondigen, opdat
het hem ook niet zo vergaan zou dat het einde voor hem erger zou
zijn dan het begin (Joh. 5 : 14).

En Petrus schrijft dat zulke mensen die, na gereinigd te zijn door
de Doop, zich weer verstrikken in de onreine werken der duisternis,
als varkens zijn en dat zij die de onreine geest, gezindheid en wil,
die zij eens uitgespuwd hebben, weer opeten als honden zijn
(2 Petr. 2: 20-22). Voor zulke mensen zou het beter zijn dat zij de
weg der waarheid nooit beleden hadden. Zulke afvalligen lasteren
de weg der waarheid en het hoge goed van de eeuwige gerechtig
heid, zoals de apostel ook uitvoerig beschrijft.

De geest Gods heeft die afvalligheid opgetekend en dat afwijken
van Christus Jezus en van zijn wil, geest en gezindheid door wel
het derde deel der leraren (Openb. 8 : 7). 0, hoeveel duizenden
zullen door (zulke valse) profeten misleid worden (Marc. 3 : 22),
want door hun toedoen moet eerst de grote dwaling komen waar
de heilige Paulus over schrijft (2 Thess. 2 : 1-17),de dwaling over
allen die Gods woord en Geest gehoord hebben en verstaan en zijn
wil hebben leren kennen en die op de ware weg van God verlicht,
toch het licht en het goede niet hebben aangenomen, maar de duis
ternis meer hebben liefgehad; voor hen zal het daarom steeds duis
terder worden en de eeuwige duisternis zal hun deel zijn.

(Valse leer]

Want in die tijd, als het Evangelie verkondigd is, zal er een grote
dwaling komen en grote verleidingen door toedoen van de gevallen
sterren (de afvallige leraren) en valse apostelen, leraren en predi
kers, die als het mogelijk was zelfs de uitverkorenen zouden verlei
den, maar dat is niet mogelijk (Matth. 24 : 11-14).Want zij die tot
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het einde toe gestreden en overwonnen hebben, die zijn door God
verkoren zodat zij niet meer uit Christus en de eeuwige tempel van
God zullen uitgaan; over hen heeft de tweede dood geen macht
meer (Openb. 20 : 14; 21 : 8), want de eerste dingen zijn voorbij
gegaan en zij zijn helemaal nieuw geworden; zij zijn door God
onderwezen en Hij is hun licht en lamp voortaan en altijd door
zijn Heilige Geest (Openb. 21 : 23). Hen die zo tot Christus komen
zal niemand ooit uit zijn machtige hand kunnen trekken of roven,
want zulke overwinnaars die gestorven zijn in de Heer kunnen niet
meer zondigen, want de nieuwe wedergeboorte ondersteunt ze,
zodat zij in eeuwigheid niet ten val zullen kunnen komen. Niemand
kan hem die overwonnen heeft nog schade doen, noch kan iemand
hem die overwonnen is verlossen of helpen.

JGeen geloof zonder vruchten)

Daarom zij ieder vermaand om goed op te letten hoe en wat hij
gelooft opdat hij zichzelf niet bedriegt en verleidt met de anderen
mee. Want de hele wereld roept: geloof, geloof, genade, genade,
Christus, Jezus; en zij heeft het daarom toch niet bij het goede
eind, want hun hoop is ijdel en een groot bedrog, want zo'n geloof
kan hen voor God in het geheel niet rechtvaardigen. Zoals de hei
lige apostel Jacobus schrijft (Jac. 2 en 3): als het geloof geen goede
vruchten voortbrengt, dan is het op zichzelf genomen dood. Zo
waren er vele oversten van de Joodse synagoge die in Christus Jezus
geloofden, maar zij wilden daar niet openlijk voor uitkomen, want
zij hadden de eer der mensen liever dan de eer van God (Joh. 12
: 42-43). Wat baatte hun dan zo'n geloof? Want zulke lafhartigen
zullen het rijk Gods niet beërven, zoals Gods geest betuigt. En de
Heer Christus Jezus zegt: Wie mij verloochenen zal voor de mensen,
die zal ik verloochenen voor God, mijn Vader, en alle engelen
(Matth. 10 : 32-33). Want ieder die zijn leven zal willen behouden,
die zal het voor eeuwig verliezen (Matth. 16 : 25). Petrus verloo
chende het woord maar bij één gelegenheid en betreurde dat zijn
leven lang. Hoe zal het dan wel gaan met hen die zoveel jaren lang
iedere dag de waarheid verzwijgen en verloochenen!
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Daarom kan het geloof niet rechtvaardig maken als het geen
vruchten draagt. Zo zegt Christus (Matth. 7 : 13-23) over zo'n sterk
geloof en de mensen die Hem vast als Heer geloven en belijden en
zeggen: Wij hebben toch in Uw naam geprofeteerd en boze geesten
uitgedreven en vele krachten gedaan? dat Hij ze niet kent zodat zij
door zo'n geloof niet gerechtvaardigd worden evenmin als degenen
die zeiden: Heer, waar hebben wij U gezien en U niet gediend?
(Matth. 25 : 44). Die hebben ook geloofd maar het was tevergeefs.
Over zulke mensen zegt ook de heilige Paulus (1 Cor. 13): Al was
het dat iemand zo'n groot geloof had dat hij bergen verzetten kon,
ja spreken met de tongen der engelen, en alle geheimenissen kende,
en hij gaf al zijn bezit om Gods wil weg en zijn lichaam om te
worden verbrand, dan was hem dat geloof tot geen nut als hij de
liefde niet had. Want wat zou dat voor een geloof zijn, als een
vrouw een man had, aan wie ze zich als haar heer en bruidegom
openlijk verbonden had, en toch steeds wegging om met anderen
te hoereren en overspel te bedrijven? Daarom zegt de Heer: als een
dienaar de wil van zijn Heer kent en niet doet, dan zal hij zwaar
geslagen worden. Maar wie zijn woord hoort en doet, en de wil
van zijn Vader volbrengt, die erkent Hij als zijn broeder (Matth.
12 : 50; Joh. 2 : 3), die zal blijven leven in eeuwigheid.
Dat is Gods woord horen en het bewaren, dat is het rijk van

God en zijn gerechtigheid zoeken (Matth. 6 : 33), want daaruit
worden wij rechtvaardig gemaakt, zoals Christus zegt, en ook de
heilige Paulus. En het is zeker waar; waar de kracht en de ware
werken der gerechtigheid niet zijn, daar is geen rechtvaardigmaking
(Jac. 2 : 14-26).Want wie in de leer van Christus blijven om daar
naar te wandelen, dat zijn de ware discipelen van de Heer. En als
ge dat weet, zegt de Heer, zalig zijt gij als ge het ook doet, want
de boom met de mooie woorden of groene bladeren, die geen
vrucht draagt, is vervloekt door de Heer en waard om verbrand te
worden, al kende hij het geloof van buiten (Marc. 11 : 12 vv.).

[De juiste uitleg[

Daarom vermaan ik allen die de waarheid liefhebben, dat zij zich
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niet in allerlei diepzinnigheden begeven die hun te moeilijk zijn,
maar zich alleen houden aan het eenvoudige woord van God, in
alle eenvoud, en niet steeds over woorden twisten en strijden, want
ze leggen Gods woord zeer eenzijdig uit om dat dan tegen beter
weten in staande te houden, en alle andere teksten die daarvan een
tegenbeeld vormen te weerspreken en voor dwaling en leugen te
schelden. Zo maken zij de apostelen en profeten en ook de Heilige
Geest van God voor leugenaars uit. Want alle woorden van God
zijn gelijkwaardig, recht en waarachtig voor hem die de rechte ken
nis van God verkrijgt en de sleutel van David (Jes. 22 : 22; Openb.
3 : 6 vv); dat zijn de gespleten hoeven (Lev. 11 : 3) en de horens
(Exod. 27 : 2), die de ware apostolische herauten dragen. Want de
Schrift is niet een zaak voor Jan en alleman; alleen hij aan wie
God het geeft, kan zulke ingewikkelde snoeren en touwen ontwar
ren en zulke knopen losmaken. Wie die gave niet heeft, die moet
God erom bidden, zoals de apostel leert (Jac. 1 : 5), en hij moet
zich niet overhaasten en vlug te werk gaan, want voor velen zal de
Schrift in deze tijd tot een vergif en eeuwige dood worden, de
Schrift die toch in zichzelf zeer goed is, maar ze wordt dikwijls met
onverstand gebruikt en ze voert zo de onnadenkenden en de eigen
zinnigen naar de verdoemenis, en ze voert al diegenen die haar
zonder schroom uitleggen, naar het eeuwige ongeloof en het ver
derf; en dat is helemaal niet de schuld van de Schrift, maar het is
hun eigen moedwil en eigenzinnigheid.
Want er zijn in deze tijd velen, die altijd onderrichten, en die

leraren der Schrift willen zijn, maar die toch nooit en te nimmer
tot de kennis der waarheid komen; zoals de heilige apostel ook
zegt van de mensen, die zich in zijn tijd opbliezen, en hoeveel te
meer zien we dat nu! Laten wij allen, die God waarlijk vrezen,
Hem daarom ijverig bidden dat wij door Christus Jezus behouden
mogen worden, en laten wij niet verder denken dan wat des Heren
wil, waarheid en bevel is; opdat wij niet eigenwijs zijn en de zuur
desem van de Farizeeën en de schriftgeleerden aanhangen, maar
die mijden en ontvluchten als de eeuwige dood, en alleen de ware
kennis omtrent Christus Jezus volgen, om zo door God zelf in hart
en geweten onderwezen te worden. Daartoe helpe ons God, de
genadige barmhartige Vader, door Christus Jezus, onze Heiland en
eeuwige Verlosser. Amen.
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Jezus Christus spreekt

Johannes 14

Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. En Ik zal
den Vader bidden en Hij zal u een anderen Trooster geven, om tot
in eeuwigheid bij u te blijven, de Geest der waarheid, die de wereld
niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar
gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als
wezen achterlaten. Ik zal tot u komen.
Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij lief

heeft; en wie Mij liefheeft, zal bemind worden door mijn Vader en
Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.
Wie Mij liefheeft, die zal mijn woord bewaren en mijn Vader zal

hem liefhebben en wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.
Maar wie Mij niet liefheeft, die bewaart mijn woord niet.

Johannes 16

De tijd zal komen dat een ieder, die u doodt, zal denken dat hij
God daarmee een dienst bewijst. En dit zullen zij u daarom aan
doen omdat zij noch Mij noch mijn vader kennen.

Paulus aan Titus 1

Zij zeggen wel dat zij God kennen maar met hun werken verloo
chenen zij dat, want zij zijn verfoeilijk voor God, ongehoorzaam
en zij deugen niet voor enig goed werk.

Mattheus 5

Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook ont-
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steekt men geen licht om het onder de korenmaat te zetten, maar
men zet het op een kandelaar opdat het schijnen zal voor allen,
die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen opdat
zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, loven.

En meent niet dat Ik gekomen ben om de profeten of de wet te
ontbinden: Ik ben niet gekomen om die te ontbinden maar te ver
vullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaan,
zal er niet één jota of één tittel van de wet vergaan, eer alles zal
zijn geschied. Wie dan een van de kleinste geboden breekt en de
mensen zo leert, die zal de minste heten in het koninkrijk der heme
len.

Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet groter is dan die van
de schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der Heme
len niet binnengaan. Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief, zegent wie u
vervloeken, doet wel degenen die u haten, bidt voor degenen die u
doen lijden en u vervolgen, opdat gij kinderen moogt zijn van uw
hemelse Vader; want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden
en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want
als gij liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt gij? Doen ook
de openlijke zondaars niet hetzelfde?

Gij nu zult volmaakt zijn, zoals uw Vader in de hemelen vol
maakt is.

Mattheus 7

Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg
die naar het verderf leidt, en velen gaan daardoor naar binnen;
wan t eng is de poort en smal de weg die ten leven leid t, en weinigen
zijn er die hem vinden.

Wacht u voor de valse profeten, die in schaapsvacht tot u komen,
maar van binnen zijn ze roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult
gij ze kennen. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen;
en een slechte boom kan geen goede vruchten dragen. Iedere boom
die geen goede vruchten voortbrengt, zal worden afgehouwen en
in het vuur geworpen worden. Zo zult gij ze aan hun vruchten ken
nen. Niet allen, die tot Mij zeggen: Here, Here, zullen het Konink-
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rijk der hemelen binnengaan, maar wie de wil mijns Vaders doen,
die in de hemel is.

I Johannes 3

Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven dat wij Gods kin
deren mogen heten. Daarom kent de wereld u niet, want zij kent
Hem niet. Geliefden, nu zijn wij Gods kinderen en het is nog niet
geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat, als Hij ge
openbaard zal zijn, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem
zien, zoals Hij is. En een ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt
zich, gelijk Hij rein is. Wie zonde doet doet onrecht, en de zonde
is onrecht. En gij weet dat Hij geopenbaard is, opdat Hij onze zon
den zou wegnemen.
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