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TOEN . GODS •TIJD GEKOMEN• WAS.
GABRIËL, de aartsengel, de heilige

boodschapper van God, flitste als een
blinkende lichtstraal de hemelen door en
daalde op aarde neer. In Jeruzalem was
hij toen, in de tempel stond hij, rechts
van het gouden reukofferaltaar in het
Heilige.

Een oude priester was daar in alle
stilte bezig tussen de gouden wanden
bij het tere licht van de zeven lampen
op de gouden kandelaar. Zacharias heette
hij. Hij woonde niet in Jeruzalem, maar
ergens in het gebergte van Juda. Nu
was hij met andere priesters naar
Jeruzalem gekomen om in de tempel
dienst te doen. En toen zij er om
lootten, wie van hen het Heilige mocht
binnengaan, was het lot op Zacharias
gevallen.

Nu bracht hij het morgenoffer.

Hij strooide de welriekende kruiden,
de wierook en de mirre, met zijn
oude bevende handen op de gloeiende
kolen van het reukofferaltaar, hij stond
in die goede geur en prevelde zijn ge-
beden. En buiten, in de voorhof, stond
het volk en bad ook. Wolken van geur
en een wolk van gebeden stegen naar
de hemel omhoog.

Maar toen Zacharias die engel zag,
rechts van het altaar, verstomde zijn
gebed en zijn handen begonnen nog
meer te beven. Hij schrok, hij ont-
roerde en was bang voor die hemelse
gestalte.

Maar de engel zei tot hem: „Wees niet
bevreesd, Zacharias, want uw gebed is
verhoord. Uw vrouw Elizabeth zal een
zoon krijgen en gij zult hem de naam
Johannes geven ..."
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Uw gebed is verhoord? Neen, dat was
niet het gebed, dat Zacharias hier juist
gebeden had. Dat was een gebed van
jaren oud. Toen hij nog jong was en pas
getrouwd, had hij gebeden om een zoon,
telkens weer. Maar God was hem niet
genadig geweest; het was, alsof Hij
Zacharias niet hoorde. Ze waren oude,
eenzame mensen geworden, Elizabeth
en hij, ze hadden nooit een kind gehad.
Dat was eerst een groot verdriet ge-
weest, maar later waren ze er aan ge-
wend geraakt en nu ze al zo oud ge-
worden waren, was het natuurlijk
onmogelijk, dat het kind nog komen
kon. Ze baden niet meer en ze hoopten
niet meer. Ze waren hun gebed al ver-
geten.

Was de Here het niet vergeten? Wilde
Hij het nu nog verhoren? ... Zacharias
vergat zijn schrik en zijn vrees van
grote verbazing. Hij schudde ongelovig
het hoofd en in zijn hart lachte hij spot-
tend. Neen, dat kon niet, dat kon on-
mogelijk! Een vrouw als Elizabeth, zo'n
oud gerimpeld vrouwtje, kreeg geen
kindje meer. God kon haar nu niet meer
genadig zijn ! ...

En hij bleef zijn hoofd maar schudden,
terwijl hij luisterde naar de engel, toen
die verder sprak en een nog groter won-
der aankondigde.

„Uw zoon zal niet alleen u vreugde
brengen," zei de engel, „maar velen
zullen zich over zijn geboorte verblij-
den. Want hij zal een groot knecht van
de Here zijn. Wijn en sterke drank zal
hij niet drinken en de heilige Geest
zal wonen in zijn hart, reeds van zijn
geboorte af. Hij zal velen der kinderen
Israëls bekeren tot de Here hun God.
En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan
in de geest en de kracht van Elia, om
de Here een weltoegerust volk te be-
reiden."

Zacharias hoorde het wel. Zijn zoon

zou een groot profeet zijn? Zijn
zóón ?...

„Neen," zei hij, „dàt kan niet. Ik ben
oud en mijn vrouw is oud. Hoe kan ik
dat nu geloven?"

Maar de engel antwoordde: „Ik ben
Gabriël, die voor Gods aangezicht sta,
en God zelf heeft mij gezonden om tot
u te spreken en u deze blijde boodschap
te verkondigen. En zie, gij zult zwij-
gen en niet kunnen spreken tot de
dag toe dat dit alles gebeurd zal zijn.
Omdat gij mijn woorden niet geloofd
hebt, die op hun tijd in vervulling zullen
gaan."

BUITEN, in de voorhof, stonden de
mensen te wachten. Ze fluisterden, ze
waren verwonderd, en aller ogen keken
ongeduldig naar de ingang van de tem-
pel. Waar bleef de priester toch zo
lang?

Maar eindelijk zagen ze hem komen,
bleek en bedremmeld, en ze bogen oot-
moedig hun hoofd, wachtend op zijn
zegen. Maar het bleef stil. En toen zij
opgluurden, zagen ze hem staan met de
bevende handen uitgespreid en zijn lip-
pen bewogen, maar ze hoorden geen
woord. Hij kon niet spreken. Er moest
in de tempel iets vreemds met hem ge-
beurd zijn, hij moest daar iets wonder-
lijks hebben gezien. Hij wenkte hun al-
leen maar toe. Over zijn lippen, die in
ongeloof hadden gesproken, kon de heili-
ge priesterzegen niet komen.

Niet lang daarna vertrok hij uit Jeru-
zalem met de afdeling priesters, waar
hij bij hoorde. Een andere groep kwam
in hun plaats. Hij spoedde zich voort
naar zijn huisje tussen de bergen, waar
zijn oude vrouw op hem wachtte. Maar
die vrouw zou weer jong worden, zo-
als eens Sara weer jong geworden was!
Een wonderkind zou ze krijgen. Ja, Za-
charias geloofde het nu wel.
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Hij moest het wel geloven, want als
hij weer zeggen wilde: „Dat kàn toch
niet!" — clan voelde hij zijn tong ver-
lamd in zijn mond. En nu zou hij wel
willen zingen, maar hij kon het niet. Hij
kon het Elizabeth niet eens vertellen,
wat er gebeurd was. Hij moest het op
een leitje schrijven, op een plankje, met
zachte was bestreken.

„Johannes zal zijn naam zijn," schreef
hij. „Dat heeft de engel gezegd."

Johannes. God is genadig, betekende
die naam.

Ja, God was tdch genadig! Al hadden zij
hun gebed vergeten, Hij vergat het niet.

Al was het volk van Hem afgedwaald,
Hij zou dat volk zijn liefde tonen en het
het grootste Heil der wereld schenken.

Het zou niet lang meer duren.

ZES maanden later werd de engel
Gabriël nog eens door God naar de aarde
gezonden. Niet naar Jeruzalem ging hij
nu, niet naar de mooie tempel. In een
uithoek van het land daalde hij neer,
in het verachte Galilea. Daar lag op de
helling van een gebergte het kleine
stadje Nazareth. In dat stadje ging de
engel naar een armoedig huis. Daar trad
hij binnen.

In dat huis woonde een jonge vrouw,
een meisje nog. Maria heette zij. Zij was
eigenlijk een prinses, een nakomelinge
van koning David. Maar de koninklijke
familie was vergeten en verarmd. Een
vreemde koning, Herodes, een afstam-
meling van Ezau, zat in Jeruzalem op
Davids troon en een vreemd volk, het
machtige volk der Romeinen, had Gods
volk onderworpen en beheerste het land.

Zo was de maagd Maria maar een
arm, eenvoudig meisje en de man met
wie zij verloofd was, met wie zij spoe-
dig zou gaan trouwen, was maar een een-
voudige timmerman. Jozef heette hij en
ook hij was uit de familie van David.

Maria was alleen in huis, toen de
engel binnentrad.

„Wees gegroet, gij begenadigde!"
sprak hij. „De Here is met u."

Dat klonk zo eerbiedig, alsof Maria
een koningin was!

Zij staarde de engel aan in grote ont-
roering. Wat betekende die schone
groet?

De engel sprak: „Wees niet bevreesd,
Maria, want gij hebt genade gevonden
bij God.

Zie, gij zult een zoon krijgen en gij
zult Hem de naam Jezus geven.

Deze zal groot zijn en Zoon des Aller-
hoogsten genoemd worden en de Here
God zal Hem de troon van zijn vader
David geven.

En Hij zal Koning zijn tot in eeuwig-
heid ..."
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Koning tot in eeuwigheid op Davids
troon ? ... Dan moest Hij de Messias
wezen, de Verlosser, op wie het volk
eeuwen had gewacht.

En zou zij, Maria, zijn moeder mogen
zijn ? ... Had de Here háár daarvoor
uitgekozen, zo arm en nederig als zij
was?

Maria luisterde toe, verbijsterd en ont-
zet. Het wonder was te groot, zij kon
het niet bevatten. Maar zij zei niet: „Dat
kan onmogelijk!" Zij geloofde, want het
was het woord van God, dat zij hoorde.
Zij vroeg alleen: „Hoe is dat mogelijk,
ik ben immers nog niet getrouwd? Wie
zal dan de vader zijn van het kind?"

En de engel antwoordde: „De heilige
Geest zal over u komen en de kracht des
Allerhoogsten zal u overschaduwen. God
zèlf zal de Vader zijn van uw kind.
Daarom zal het heilig zijn en Zoon van
God genoemd worden."

En toen bracht hij haar ook de tijding
van een ander wonder.

„Zie," zei hij, „Elizabeth, die nog
familie van u is, zal ook een zoon krij-
gen; die oude Elizabeth! Want geen ding
zal voor God onmogelijk zijn."

Toen Maria dat hoorde, had zij niets
meer te vragen. Al was alles nog één
groot raadsel voor haar, voor God was
geen ding onmogelijk. Wilde Hij de
Vader zijn van het kind? Goed, dan
wilde zij wel de moeder zijn. Zij boog
gehoorzaam het hoofd, in  heilige vreug-
de en sprak: „Zie de dienstmaagd des
Heren; mij geschiede naar uw woord."

En de engel ging van haar heen.

TOEN had Maria geen rust meer. Zij
wist met haar vreugde geen raad, zij
moest er met iemand over spreken. Maar
hier kon dat niet, zelfs met Jozef niet,
die anders alles van haar wist. Hij zou
haar niet geloven, het wonder was te
heilig en te groot.

Zij moest naar Elizabeth toe, aan wie
ook een wonder was geschied.

En zij maakte de lange reis van drie of
vier dagen, dwars door het land, tot zij
in Judea kwam. Zij haastte zich voort
naar het huis van de oude priester Za-
charias, waar zij haar hart zou kunnen
uitstorten.

Maar toen zij de deur opende en Eliza-
beth groette, behoefde zij niets meer te
vertellen. Elizabeth sprong op met een
kreet en kwam haar jubelend tegemoet.
Op het ogenblik toen zij de stem van
Maria hoorde, wist zij, dat de moeder
van de Verlosser voor haar stond. God
had het haar gezegd.

„Gezegend zijt gij onder de vrouwen,"
riep zij, , ,en gezegend is uw heilig kind.
Wat een geluk, dat de moeder des Heren
tot mij komt!"

Toen Maria dat hoorde, overstroomde
haar het geluk. Toen moest zij ook jube-
len. Zij zong haar vreugde uit in een
lied, dat vanzelf opwelde in haar ver-
rukte hart, een lofzang tot eer van God.

„Mijn ziel maakt groot de Here,
En mijn geest heeft zich verblijd over

God, mijn Heiland ..."
Drie maanden bleef zij bij Elizabeth.

Waar kon zij beter zijn dan in dit stille
huis? Waar kon zij beter spreken over
haar geluk? Twee vrouwen wachtten in
geloof, de moeder van de Verlosser en
de moeder van zijn profeet, die zijn
komst aan de mensen verkondigen zou.

MAAR toen zij weer in Nazareth terug
was gekeerd, liep Jozef, de timmerman,
somber rond met een hart vol zorg en
kon zijn werk bijna niet meer doen, zo
plaagden hem zijn gedachten. Hoe was
dat toch met Maria, zijn bruid? Waarom
was zij zo lang in Judea gebleven ? ...

Waarom was zij zo stil en vreemd tegen
hem, alsof zij iets verzweeg ? ...

Jozef wist het geheim al spoedig.

ia 	 i ik 	 l 	 i 	 . IC 	.91.'	 ■ 	 ,.
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Maria zou een kindje krijgen. Hij
schrok er van, hij vond het verschrik-
kelijk! Want het was zijn kindje niet,
hij was de vader van dat kindje niet.
Ze waren immers nog niet eens ge-
trouwd!

Maria had hem zeker bedrogen en
was in het geheim getrouwd met een
andere man. Misschien was zij dáárom
wel zo lang weggebleven ...

Jozef had het nooit van haar kunnen
denken. Maar hij was een goed en zacht-
moedig man. „Ik wil er geen twist over
maken," dacht hij, „en ik zal het niet
vertellen aan de mensen, hoe lelijk zij
mij behandeld heeft. Ik zal haar stil ver-
laten en weggaan uit de stad ..." Maar
terwijl hij dat plan bedacht, voelde hij
zich dood-ongelukkig.

Toen daalde voor de derde maal een
engel uit de hemel en sprak in de droom
tot Jozef.

„Jozef, gij zoon Davids," zei hij, „wees
maar niet bang, dat Maria u bedrogen
heeft. Neem haar tot vrouw, want haar
kind is het kind van God. Gij moet het
Jezus noemen. Zaligmaker moet gij het
noemen, want Hij is het, die zijn volk
zal redden van hun zonden."

Jozef deed gehoorzaam, wat de engel
had gezegd. Hij begreep het niet, maar
hij geloofde en zijn geluk was weer-ge-
keerd, groter en heerlijker dan ooit. Niet
lang daarna trouwde hij met Maria. Hij
bracht haar in zijn huis en zorgde voor
haar en wachtte met haar op het
wonder.

MAAR toen was het wonder in Eliza-
beths huis al gebeurd. Daar was het
kind geboren dat God had beloofd en
alle buren en familieleden waren blij
met die twee oude, gelukkige mensen.

Zij kwamen op de achtste dag bijeen
om feest te vieren en het kind een naam
te geven. Zacharias moest het natuurlijk

heten, evenals de vader, meenden zij
allen.

Maar Elizabeth schudde haar hoofd.
„Neen," zei ze, „hij moet Johannes ge-

noemd worden."
„Johannes ?" vroegen ze verwonderd.

„Dat kan toch niet? Er is niemand in
uw hele familie die zo heet! Wacht, wij
zullen het aan Zacharias vragen, die zal
het wel beter weten."

Maar Zacharias nam zijn schrijftafel-
tje en schreef daarop: Johannes is zijn
naam.

En niemand wist, wat hij daarvan
denken moest.

Maar plotseling begon Zacharias te
spreken. Zijn straf was voorbij. Het was
alles gebeurd, zoals de engel had gezegd
en hij had gehoorzaam zijn kind Johan-
nes genoemd. Nu kreeg hij ineens zijn
stem terug. Eens had hij de priesterzegen
niet kunnen uitspreken. Nu was het niets
dan zegen, wat over zijn lippen kwam.
De heilige Geest vervulde zijn hart.
Zacharias werd een profeet en zong,
evenals Maria, een lied, een lofzang van
diepe vreugde.

„Lof zij de God van Israel
De Heer die aan zijn erfvolk dacht ..."

Allen die het hoorden, verwonderden
zich. En in heel het gebergte van Judea
werd gesproken over de wonderlijke din-
gen, die in dit kleine huis waren ge-
beurd.

En toen het kind opgroeide en tussen
de bergen liep, zagen de mensen hem na
en dachten: „Wat zal er nog uit hem
groeien?"

Maar toen hij een man geworden was,
zagen ze hem weinig meer. Toen zwierf
hij rond in de woestijn. En dáár, in de
eenzaamheid, luisterend naar de stem
van God, wachtte hij, tot zijn Meester
hem nodig zou hebben.
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2. DE GEBOORTE VAN
JEZUS
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LANGZAAM en vermoeid gingen ze
voort, Jozef en Maria, langs de stoffige
weg, die steeg en daalde over de heuvels
van Efratha.

Ze waren op reis, al dagen lang.
Nu hadden ze hun doel bijna bereikt.
Want vóór zich zagen ze de witte
huizen van Bethlehem blinken in de
glans van de avondzon.

Het was niet voor hun genoegen, dat
ze hier liepen. Ze waren veel liever rus-
tig in Nazareth gebleven, vooral in deze
tijd, nu het beloofde kind spoedig komen
zou. Maar zij moesten wel. Want Keizer
Augustus, de machtige heerser over het
grote Romeinse rijk, had bevolen dat het
hele rijk waarover hij regeerde, inge-
schreven moest worden. En overal in
het Joodse land was afgekondigd, dat
ieder naar zijn eigen stad moest gaan,
om daar zijn naam te laten opschrijven.

Er was niemand die weigeren durfde,
als de keizer beval. En zo hadden ook
Jozef en Maria die lange en moeilijke reis
gemaakt naar Bethlehem, de stad van
David, omdat zij beiden nakomelingen
van koning David waren. Koningskinde-
ren waren zij. Maar koningskinderen,
die geen geld hadden om zich te laten
rijden op hun lange tocht. En met een
zucht van blijdschap gingen zij de poort
van Bethlehem binnen.

Ze waren er. Eindelijk! Nu konden ze
spoedig rusten.

Ze gingen door de straten, die vol wa-
ren met vreemdelingen, van alle kanten
naar hier gestroomd. Ze kwamen bij de
herberg, waar ze overnachten wilden;
een groot gebouw, waar ieder vrij kon
binnengaan. Maar daar was een vreselijk
gedrang van mensen en dieren, daar was

overal drukte en rumoer en nergens was
meer een plekje vrij, waar ze in vrede
rusten konden. Al de andere reizigers
waren hun vóór geweest. Ze zochten ver-
geefs in het rond. Neen, nergens was
meer plaats voor een vermoeide jonge
vrouw. Nergens was plaats voor de moe-
der des Heren.

Maar eindelijk vonden ze toch nog
wat.

Ze vonden een stal en gingen daar
binnen. De schapen waren in het veld;
een kribbe, een voerbak voor de beesten,
stond er leeg te wachten. Ze maakten
in de schemering een rustplaats van stro.
Ze zetten zich neer en aten hun avond-
brood. Zij dankten de Here voor dat
brood en voor het plekje, dat ze toch nog
gevonden hadden.

Toen werd het ook al donker. De ster-
ren begonnen te stralen aan de hoge
hemel. Het werd nacht in Bethlehem.

EN in die stille donkere nacht, op dat
verborgen plekje in die arme stal, is
toen het grootste wonder gebeurd, dat
ooit gebeuren kon op aarde. Daar is de
Zoon van God, die reeds eeuwen tevoren
was beloofd, als een kindje, klein en
teer, ter wereld gekomen. En niemand
was erbij clan Jozef en Maria, toen de
Heiland geboren werd.

Maria kuste haar kind in heilige
vreugde. Jozef streelde het met zijn
ruwe hand. Maar veel meer dan hun
liefde hadden ze niet. Niet eens een wieg
hadden ze. Maria wikkelde het kind in
doeken, die aan haar lichaam waren ge-
warmd. En Jozef vulde de kribbe met
hooi en stro; daar legde Maria haar kind
toen in.

Toen lag daar de Zoon van God in een
voerbak van de dieren.

De Koning van hemel en aarde lag te
slapen in een stal.

Wie zou het ooit geloven ? .. .

4141 ,, . ^,



IN de wijde donkere velden van Beth-
lehem waren herders, die de wacht
hielden bij hun kudde. Toen het avond
werd, hadden zij hun schapen bijeen ge-
dreven in een omheinde ruimte; nu zaten
zij stil daarbij om het vuur en zwegen
en peinsden en hoorden niets dan het
zachte geruis van de nachtwind in het
gras.

Als de kreet van een roofdier weer-
klonk in de verte, hieven ze het hoofd
op en luisterden toe. Bleef het stil, dan
zakten ze weer ineen en verzonken op-
nieuw in gedachten.

Maar opeens vlogen ze allen schreeu-
wend op, want vlak bij hen stond een
glanzende, hemelse gedaante. Een engel
des Heren stond bij hen en de heer-
lijkheid des Heren omstraalde hen.
Ze sloegen de handen voor de ogen,
ze zakten op hun bevende knieën
neer en vreesden met grote vreze .. .

Maar de engel sprak met een blijde
stem:

„Weest niet bevreesd, want zie, ik
verkondig u grote blijdschap, die heel
het volk zal ten deel vallen: U is de
Heiland geboren, namelijk Christus, de
Here, in de stad van David. En dit zij
u het teken: gij zult een kind vinden
in doeken gewikkeld en liggende in een
kribbe."

En toen de engel nog maar juist was
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uitgesproken, werd de hemelse glans
nog helderder en daalden nog meer
engelen neer, honderden, duizenden
blinkende gestalten.

De hele lucht was vol met engelen.
Een grote hemelse legermacht zweefde
boven de velden en in de stilte van de
nacht klonk een lied, zo mooi als nooit
op aarde was gehoord.

„Ere zij God in de hoge, en vrede op
aarde bij mensen des welbehagens ..."

Die woorden verstonden de herders.
Zij luisterden sprakeloos toe. En jube-
lend zweef den de reien omhoog, de
glans verminderde, de hemelse mu-
ziek werd langzaam zachter. Toen sloot
zich de hemel weer boven die mannen,
de duisternis keerde weer, dieper dan
tevoren, en eenzaam ruiste de wind in
het gras. Het leek, alsof er niets was
gebeurd, alsof het alles slechts een
droom was geweest.

MAAR de herders stonden verbijsterd
bij elkaar en wisten nog niet goed, of
ze nu in de hemel of op de aarde waren.
„De Heiland," fluisterden ze. „De Mes-
sias is gekomen ! ..."

Toen durfde er één weer hardop
spreken.

„Laten wij dan naar Bethlehem gaan,"
zei hij bewogen, „om te zien wat daar
gebeurd is en ons door de Here is be-
kend gemaakt."

En haastig gingen ze achter elkaar
door het duistere land. Ze lieten hun
schapen achter onder de hoede van
God. Ze kwamen in Bethlehem en
vonden de stal. Ze gingen er aarze-
lend binnen.

Daar zagen ze toen Maria en Jozef,
arme mensen als zij.

En ze zagen het kind in de kribbe, in
doeken gewikkeld: een gewoon kind,
een kind als alle andere, klein en
hulpeloos.

Maar de herders geloofden, wat de
engel had gezegd. Het was tèch de
Heiland, dat hulpeloze kind, het was
Christus de Heer.

Een kribbe was zijn wieg en een stal
was zijn paleis.

Ze knielden bij dat kindje neer, dat
ook hun Herder wilde zijn, en bogen
hun gebruinde gezichten naar de vloer
van de stal.

„Heilig kind Jezus," fluisterden ze
ontroerd. „Zaligmaker, die vrede op
aarde brengt!"

En tranen sprongen in hun ogen van
overgrote blijdschap, omdat zij de eer-
sten waren, die de Heiland der wereld
mochten zien.

Ze vertelden bewogen aan Maria en
Jozef, wat er gebeurd was in het veld.
Wat de engel had gezegd en wat de
hemelse legermacht had gezongen. En
toen ze eindelijk weer teruggingen naar
hun schapen, bij het eerste licht van de
nieuwe dag, zongen ze met hun schorre
stemmen dat engelenlied: „Ere zij God
in de hoge en vrede op aarde bij mensen
des welbehagens ..."

En overal waar ze kwamen, vertelden
ze vol vreugde, wat hun van dit kind
was gezegd.

MARIA, op haar bed van stro, in de
armelijke stal, gaf haar kind voor het
eerst te drinken en kon haar geluk
niet op.

„Kind," zei ze verrukt.
„Verlosser," fluisterde zij eerbiedig.
Haar kind en haar Verlosser ! .. .
Zij mocht Hem verzorgen en voeden

aan haar borst.
Zij mocht Hem ook aanbidden en voor

Hem knielen. Het wonder werd hoe
langer hoe groter en heerlijker.

En in haar hart bewaarde zij al de
woorden die de herders hadden gezegd
en overdacht ze, telkens weer.

VIP '. Hill
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DE dagen gingen voorbij. De engelen
die gezongen hadden in de heilige nacht,
waren niet teruggekeerd. De mensen
deden als altijd hun werk, de zon ging
op en daalde neder, de herders hoedden
weer hun kudden in de velden van Beth-
lehem. Het leven ging zijn gewone
gang, alsof er niets bijzonders was
gebeurd.

Maar het kindje was er, de Verlosser
der wereld was geboren. Hij lag in
Maria's armen en voedde zich met haar
melk. Hij kreeg als alle andere kinderen
op de achtste dag zijn naam: Jezus,
Zaligmaker. En als alle andere eerstge-
borenen werd hij op de veertigste dag
door Maria en Jozef naar Jeruzalem ge-
bracht, dat twee uur van Bethlehem lag.

Toen eeuwen geleden de eerstgebore-
nen van Egypte waren gedood, had God
die van Israël in het land Gosen ge-
spaard. En nog altijd werd daarom een
eerstgeboren zoon in de tempel gebracht.
Hij werd de Here voorgesteld, zoals dat
heette. Hij werd aan God gewijd. De
moeder toonde haar zoon aan de
priester, opdat die hem zegenen zou en
zij wist, dat dan ook Gods ogen in liefde
op het kind neerzagen. Dan brachten
die ouders ook een offer, de rijke een
lam, de arme een paar tortelduiven of
een paar jonge duiven.

Het was de eerste maal dat Jezus in
Jeruzalem kwam, de stad des groten
konings. Maar niemand kende Jozef en
Maria toen zij door de straten gingen en
niemand herkende het Koningskind, dat
Maria droeg. Ze gingen de tempel bin-
nen en brachten het offer der armen. De
priester nam het achteloos aan en legde
het kind de handen op. Hij zegende de
Messias, en hij wist het niet.

MAAR plotseling kwam een oude
grijze man in grote haast de tempel bin-
nen, recht op Maria af. 0 ja, hij wist het
wel, wie dat kind was, Simeon wist het
wel, God had het hem zelf gezegd.
Simeon had slechts één groot verlangen
gekend in zijn leven, het verlangen
naar de Messias, die zijn volk zou
redden. En eens, om hem te troos-
ten, had God hem geopenbaard, dat hij
niet sterven zou, vóór hij de Zaligmaker
had gezien.

Nu was zijn leven al dicht bij de
avond gekomen, de donkere schaduw
van de dood strekte zich daar reeds
over uit. En duistere tijden waren
aangebroken voor het volk Israël, dat
verdrukt werd door een machtige vij-
and. Maar nu was ook die grote dag
gekomen, de mooiste dag uit Simeons
leven.

Simeon nam het kind eerbiedig van
Maria over, hield het vol blijdschap in
zijn armen en loofde God.

„Nu kan ik rustig sterven," riep hij,
„want mijn ogen hebben uw heil ge-
zien, o Here!"

Ja, nu behoefde hij niet meer bang
te zijn voor de dood, want dit kind, dat

1
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hij in zijn armen had, zou zonde en dood
overwinnen.

En nu de Verlosser gekomen was,
hinderde het ook niet meer, dat de
tijden duister waren, want het Licht
der wereld was gaan schijnen.

Van dat Licht zong Simeon, dat groot
en schoon van de hemel was neergedaald
en dat niet alleen Israël, maar al de vol-
ken zou bestralen met zijn glans.

En tot Maria, die verwonderd toe-
luisterde, zei hij, dat velen dit kind lief
zouden hebben en gelukkig zouden
worden, maar dat vele anderen het
zouden haten. Het zou voor sommigen
een val, voor anderen een opstanding
zijn.

En nog meer zei Simeon. Zijn oude
ogen zagen ver in de toekomst. Hij wist,
dat Maria's vreugde groter was dan van
enig ander mens. Maar eens zou haar
verdriet groter zijn. Dan zou zij een
smart lijden, alsof er een zwaard door
haar ziel ging.

TOEN Simeon zweeg, liet een andere
stem zich horen. Een oude, grijze vrouw,
de profetes Anna, een weduwe van vier
en tachtig jaar, die men altijd in de tem-
pel kon vinden, kwam ook bij de kleine
Jezus staan en haar ogen zagen, evenals
die van Simeon, meer dan een kindje
van een week of zes oud. Die zagen in
Hem de Zoon van God, die zo dicht bij
de mensen gekomen was, dat Hij als een
kind in de armen van zijn moeder lag.

Van dat wonder zong zij en daar-
van sprak zij voortaan tot allen, die
naar de Verlosser uitzagen. En voor deze
mensen was die blijde boodschap een
rijke troost.

Maar de deftige priesters en de
strenge Farizeeën hoorden daar niet
bij. Die wilden van een arme Mes-
sias, die als een kind op aarde kwam,
niet weten.

4. DE WIJZEN UIT HET
OOSTEN

EEN karavaan ging door de woestijn,
een rijk gezelschap van voorname man-
nen met hun gewapende knechten. Ze
kwamen uit het verre Oosten, uit het
land der Chaldeeën misschien, waar
vroeger koning Nebukadnezar had ge-
heerst, of nèg verder, uit Medië of Per-
zië. Ze reisden naar het land van Israël,
om de Koning der Joden te zoeken, die
niet lang geleden geboren was.

Ja, want dat wisten zij, de heidenen,
dat in het land der Joden een kind ge-
boren moest zijn, dat eenmaal een mach-
tig koning zou worden. De hemel zelf
had het hun gezegd.

Ze waren geleerde mannen. Ze had-
den veel oude wijze boeken gelezen. Ze
wisten ook de loop van de sterren en
meenden daaruit de toekomst te kunnen
voorspellen. En nu, niet lang geleden,
hadden ze 's nachts aan de hemel een
nieuwe heldere ster gezien, die daar
plotseling als een glanzend licht was
verschenen. Een nieuwe ster, dachten ze,
dat betekende: een nieuw mensenleven
op aarde. En zo'n mooie ster, dat moest
betekenen, dat het een heel bijzonder
mens zou worden, vol macht en heerlijk-
heid. Ze lazen er hun boeken op na, ze
maakten hun moeilijke berekeningen en
vonden dat er in het land der Joden een
koning geboren moest zijn. Misschien
had de profetie van de heidense Bile-
am, dat er een ster zou voortkomen uit
Jacob, hen daarbij geholpen.

Toen hadden ze geen rust meer in het
verre Oosten. Er was iets dat hen dreef
om op reis te gaan. Ze gehoorzaam-
den die stille drang van hun hart, ze
lieten hun kamelen reisvaardig maken,
ze namen ook geschenken mee en waag-
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den de verre reis naar het Westen.
Ze trokken door landen waar rovers

en wilde dieren op hen loerden. Ze
maakten dezelfde lange tocht, die eens
Abraham had gemaakt, in gelovig ver-
trouwen op Gods liefde, die hem naar
een nieuw land wilde brengen. En einde-
lijk zagen ze op de heuvels Jeruzalem,
met de hoge muren en paleizen en de
blinkende tempel. Dáár moesten ze zijn!
De Koning der Joden was zéker in een
paleis geboren.

Maar toen ze de poort waren binnen-
gereden en vroegen: „Waar is de Koning
der Joden, die geboren is?" — toen staar-
den de mensen hen verwonderd aan en
haalden onwetend de schouders op.

„Wij hebben zijn ster in het Oosten
gezien en wij zijn gekomen, om Hem
hulde te bewijzen," zeiden de vreemde
reizigers.

Er blonk iets op in de ogen van die
mensen en ze keken elkander hoopvol
aan. De Messias? ... Maar niemand van
hen kon de reizigers helpen. En toen die
teleurgesteld verder gingen om ook in
andere straten te vragen, schoolden de
burgers onrustig saam. Kon de Messias
gekomen zijn, om het volk te verlossen
van de wrede Herodes en om de gehate
Romeinen te verdrijven? ... Konden
heidenen dat weten, voor :Israël zelf het
wist? ... Het gerucht van de komst der
wijzen vloog door de stad. Heel Jeruza-
lem kwam in opschudding.

OOK in het paleis kwam het gerucht.
Ook koning Herodes hoorde het. Hij
schrok, hij sidderde. Een stille angst, die
hem zijn leven lang reeds had geplaagd,
besprong weer fel zijn hart. Koning der
Joden ? ... Dat was hij en hij wilde het
blijven ook! Hij was door bedrog op
Davids troon gekomen en hij was voor
niets teruggedeinsd, als hij dacht, dat
men hem er af wilde stoten. Hij had zijn

eigen vrouw vermoord, toen hij meende,
dat hij haar niet vertrouwen kon en drie
zijner zonen. Zijn halve familie had hij
uitgeroeid, en vele Joden waren door
zijn wreedheid gevallen. an grote on-
rust was zijn leven geweest, één lange
verbitterde worsteling om koning te
blijven over dit volk ... En nu, nu hij
oud en ziek geworden was en aan de
rand van het graf stond, liep nu zijn
troon nog weer gevaar? ...

De Messias was misschien gekomen,
zei het gerucht. 0, Herodes zag wel de
ontroering in de ogen zijner dienaren en
hij wist het wel: ze hoopten allen, dat
het waar mocht zijn. Ze haatten hèm,
Herodes, het hele volk haatte hem, de
vreemdeling, de Edomiet, de wreedaard.
Hij had hun tempel mooi laten opbou-
wen, om hun gunst te winnen, maar het
had hem niet geholpen. Nu verlang-
den ze toch naar de Messias, de nakome-
ling van David, die recht had op de
troon.

Herodes haatte de Messias, hij ver-
vloekte Hem. En als het waar mocht zijn
dat Hij geboren was, dan ging Herodes
ook voor Hèm niet opzij. Ook deze keer
zou hij het winnen, hij had zijn plan
al klaar. Hij liet de overpriesters en
schriftgeleerden komen, die de boeken
van Mozes en de profeten kenden, en
vroeg hun, of ze ook wisten waar de
Christus geboren zou worden.

Dat was voor die geleerde mannen niet
moeilijk te zeggen. Dat had de profeet
Micha duidelijk voorspeld: „En gij, Beth-
lehem, land van Juda, zijt geenszins de
minste onder de leiders van Juda, want
uit u zal een leidsman voortkomen, die
mijn volk Israël weiden zal."

Ze lachten minachtend, toen ze weer
heengingen uit het paleis. Zij, die alles
wisten over de Messias, lieten zich door
dat domme gerucht niet storen in hun
rust.

I 	 III 	
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Wie was zo dwaas om te geloven, dat
Hij zou komen zonder dat zij het weten
zouden?...

Maar Herodes liet in het geheim de
wijzen bij zich roepen, sprak vriendelijk
met hen en vroeg, wanneer zij de ster
voor het eerst hadden gezien en hoe oud
het kind dus reeds kon zijn. Hij sprak
ook over Bethlehem en stuurde hen
daarheen.

„Zoekt daar ijverig naar de jonge
Koning," zei hij, „en als gij Hem gevon-
den hebt, komt dan terug en bericht het
mij, opdat óók ik Hem hulde ga be-
wijzen ..."

„Opdat ook ik Hem hulde ga bewij-
zen," zei de oude moordenaar en de haat
loerde uit zijn valse, maar vriendelijke
ogen .. .

HET was al avond, toen de wijzen
uit Jeruzalem gingen; de zon was
ondergegaan. De duisternis breidde zich
uit over de velden en vóór hen, aan de
Zuiderhemel, was een ster in stille pracht
gaan stralen. Zie, de ster, die zij in het
Oosten gezien hadden, hier zagen ze haar
weer! Die ster ging hun voor en stond

boven de plaats waar het kindeke moest
zijn.

Na die vermoeiende dag van vergeefs
zoeken en vragen bij de mensen, was dit
een hemelse verrassing. Verheugd haast-
ten de wijzen zich naar Bethlehem en
vonden al spoedig het huis, waar Maria
en Jozef nu woonden. Zij traden er bin-
nen en vonden het kindje, waarvoor zij
zo'n verre reis hadden gemaakt, in dat
eenvoudige huis op de schoot van die
arme vrouw. Kon dat de jonge Koning
zijn?

Maar God had hun de weg gewezen
en daarom geloofden zij. Zij knielden
voor dat kind, die wijze, machtige man-
nen, en bewezen het hulde. Zij boden dat
eenvoudige kind hun koninklijke ge-
schenken: goud en wierook en mirre. Het
glanzende goud en de kostbare spece-
rijen legden ze als blijken van hun eer-
bied aan zijn voetjes.

Toen waren zij gelukkig. Niet, omdat
hun wijze berekeningen waren uitge-
komen: met die alleen zouden zij het
kind niet gevonden hebben. Maar, om-
dat in hun harten het Licht was gaan
schijnen, waarvan de oude Simeon ge-
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zongen had; omdat zij de Heiland der
wereld hadden gevonden.

In die nacht ging God tot hen spreken.
Hij gebood hun in een droom, niet naar
Herodes terug te gaan. Zij gehoorzaam-
den graag en langs een andere weg trok-
ken zij naar hun land, zonder schatten,
maar met een schat van vrede en geluk
in hun hart.

MAAR Herodes' hart werd door onrust
verteerd. Tevergeefs wachtte hij op de
wijzen en hevig was zijn toorn, toen hij
merkte, dat zij hem misleid hadden.
Maar winnen zou hij het toch! Die jonge
Koning, die misschien in Bethlehem ge-
boren was, zou hem niet ontkomen! En
haastig zond hij enige van zijn soldaten
naar die kleine stille stad en gebood hun,
dat zij er alle jongetjes doden zouden
van twee jaar oud en daarbeneden. Dan
moest dat gehate kind ook zeker dood
zijn, dacht hij. Zolang was het nog niet
geleden, dat de wijzen voor het eerst die
vreemde ster hadden gezien.

Ze gehoorzaamden, die wrede knech-
ten, ze waren weinig beter dan hun god-
deloze meester. Een groot geschrei ging
op uit Bethlehem, toen zij terugkeer-
den met hun bebloede zwaarden. Maar
Herodes dacht niet aan de smart van die
moeders in Bethlehem. Hij had de af-
grijselijkste daad van zijn leven gepleegd,
maar hij lachte en was gerust. Hij dacht
slechts aan zichzelf, de misdadiger, hij
had het gewonnen, meende hij en hij
voelde zich zeker van zijn macht.

Maar niet lang daarna was het God
zelf, die de macht uit zijn bezoedelde
handen sloeg. Herodes stierf aan een
vreselijke ziekte. Hier op aarde had nie-
mand hem kunnen straffen voor zijn
misdaden. Nu moest hij gaan tot Hem,
die de Wreker is van al het onschuldig
vergoten bloed.

De wreed vermoorde kindertjes van

Bethlehem waren gelukkiger dan hij. Zij
waren zonder medelijden uit moeders
arm gerukt. Maar Gods Vaderarmen
hadden hen ontvangen. Zij waren de
eersten hier op aarde, die voor Koning
Jezus hun leven gaven, zij waren de eer-
ste martelaren en gingen blij de hemel
binnen.

En eens — eens zou Jezus zijn leven
geven voor hen.

Want Hij was niet dood! Hoe had de
dwaze Herodes kunnen denken, dat hij
het van de Messias winnen kon?... Toen\
zijn soldaten in Bethlehem kwamen,
was het kind Jezus reeds ver vandaar
in veiligheid. Een engel des Heren had
Jozef gewaarschuwd voor de koning en
hem geboden, om met het kind en zijn
moeder te vluchten naar Egypte.

En terwijl Herodes lachte om de
moord, werd Jezus gewiegd in de armen
van zijn moeder bij de trage tred van de
ezel, waarop zij reed. Die ezel hadden
Jozef en Maria kunnen kopen van het
goud der wijzen. Van dat goud leefden
ze ook in het verre land.

Na de dood van Herodes keerden ze
op Gods bevel terug naar hun land.
Maar in Bethlehem, de stad zijner vade-
ren, durfde Jozef nu niet meer gaan
wonen. Een zoon van Herodes,

Archeláüs,weinig minder goddeloos dan zijn
vader, was daar nu koning. Daarom trok
Jozef weer terug naar het Noorden van
het land, naar het verachte Galilea, en
in het kleine Nazareth was hij timmer-
man als tevoren.

In Nazareth hadden geen engelen ge-
zongen in de nacht van Christus' ge-
boorte.

Wat de oude Simeon en Anna van het
kind hadden gezegd, niemand in Naza-
reth had het gehoord.

En geen Nazarener, die de kleine
Jezus zag, dacht er aan, dat Hij de
Messias kon zijn.
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IN het eenvoudige timmermanshuis
in Nazareth groeide het kind Jezus
op. Jozef werkte voor Hem. Maria
verzorgde Hem. Aan haar hand maak-
te Hij de eerste stapjes in deze
wereld. Van haar leerde Hij zijn
eerste woordjes praten. En aan haar
schoot luisterde Hij later aandachtig
naar wat zij vertelde van de hemel
en van God.

Hij werd groter. Hij leerde lezen en
schrijven. In zijn vrije tijd dwaalde Hij
door de smalle straten van Nazareth
en door het vrije veld. Hij zag de
herder uitgaan met zijn kudde en merk-
te met hoeveel liefde die goede herder
voor zijn schapen zorgde. Hij stond er
bij, als de wijndruivenplanten werden
gesnoeid door de landman. De wilde
ranken, die geen vrucht droegen, wer-
den afgesneden en weggeworpen; de
andere werden gereinigd en bijgesnoeid
en later bloeiden zij en droegen hun
zware trossen. Hij zag het aan, hoe het
koren werd gezaaid: er vielen korrels
op de weg en de vogels pikten ze op;
er vielen korrels tussen de doornen, die
de jonge plantjes verstikten; andere
vielen op onvruchtbare plaatsen en
verdorden in de zon; maar er vielen
ook korrels in de goede aarde en groei-
den op en droegen later vrucht; soms gaf
één korrel dertig, zestig, honderd kor-
rels weer.

Zo leerde Hij van alles wat Hij zag en
God gaf wijsheid in zijn hart.

Hij was een kind als alle kinderen,
even onbezorgd en blij. Maar Hij was
toch 66k anders dan zij. En het grootste
verschil was niet, dat Hij wijzer was en
verstandiger. Het grootste verschil was,
dat Hij geen kwaad deed. Heilig was

Hij geboren en heilig was zijn leven, ook
reeds als kind. Hij was de mensen in
alles gelijk geworden, maar niet in hun

zonden.
De mensen in Nazareth zagen dat niet.

Zij dachten allen, dat zij Hem kenden.
„Jezus, de zoon van Jozef," zeiden ze,
„de zoon van de timmerman." En dat
Jozef slechts zijn pleegvader was, wisten
zij niet.

Maria wist het wèl.
Maar — dacht zij er wel altijd aan, dat

Hij meer dan de zoon van Jozef was?

TOEN Jezus twaalf jaar oud was,
kwam er in zijn leven een grote dag,
waarnaar Hij lang reeds had uitgezien.
Hij mocht mee naar Jeruzalem, om daar
het Paasfeest te vieren, het heilige feest
der verlossing.

Het was een lange en mooie reis. De
velden lagen groen en glanzend onder
de voorjaarszon, het koren was reeds in
de aren geschoten en overal op de
warme hellingen van de bergen stonden
de wijngaarden in bloei. Ze liepen het
dal van Jizréël door, Jezus, Jozef en
Maria, met nog veel meer mensen uit
Galilea; ze gingen over de Jordaan en
's nachts rustten ze uit in de herberg.
Door het Over-Jordaanse land reisden
ze verder. Hoe dichter ze bij Jeruzalem
kwamen, hoe drukker het werd langs
de wegen. Van alle kanten trokken de
vromen in feestkleed op naar de heilige
stad en ver over de zonnige velden golf-
de hun blij gezang. Zij zongen de op-
tochtsliederen, de liederen
Hammaä-loths en Jezus zong ze mee met zijn hel-
dere stem:

„'k Sla de ogen naar 't gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht ..."

En Hij sloeg de ogen op en zag de ber-



gen blinken aan de horizon, de bergen
waarachter Jeruzalem lag.

Toen Hij die had beklommen, zag
Hij voor het eerst de stad: de zware
muren met een ring van torens, de
witte huizen onder het groene ge-
boomte, de schitterend-witte marme-
ren tempel met zijn gouden dak: een
berg van sneeuw met een top van
blinkend vuur. En om de stad een
kring van bergen, als trouwe wach-
ters; daartussen aan de ene kant van
de stad een groene heuvel: de Olijfberg.
Aan de andere zijde een kale top:
Golgotha ...

„Rondom Jeruzalem zijn bergen; zo
is de Here rondom zijn volk van nu
aan tot in eeuwigheid," zongen de
scharen.

En zij haastten zich voort, om de stad
te bereiken.

Zij stroomden juichend de poorten
binnen:

„Jeruzalem, dat ik bemin
Wij treden uwe poorten in ..."

Zij dromden in bont gewemel door de
straten. En tussen hen ging blij die
kleine jongen in zijn wit-linnen kleed,
op wie zij allen wachtten, van wie zij
allen zongen en die hun eens een beter
Paasfeest brengen zou.

ZEVEN dagen duurde het feest en al
die tijd bleef Jezus met Maria en Jozef
in Jeruzalem. Het was de heerlijkste
gebeurtenis uit zijn leven. Hij stond er
bij, toen het paaslam werd geslacht en
zag het met stille ogen aan, hoe het
bloed werd opgevangen, het kostbare
bloed, dat het volk in Egypte verlost had
van de dood. Hij stond aan de feesttafel
tussen de anderen, nam de ongezuurde
koeken en doopte ze in de bittere saus.
Hij ging ook mee naar de tempel, hij
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stond naast Jozef in de voorhof en hief
zijn ogen op naar de blauwe hemel, waar
zijn Vader was.

„Ik hef tot u, die in de hemel zit,
Mijn ogen op en bid ..."

Hij bad en zong het mee en er was
niemand die het met zoveel eerbied
deed als Hij. Want niemand kon beter
weten, hoe groot en heilig zijn hemelse
Vader was. En niemand voelde zich in
de tempel beter thuis dan Hij.

MAAR toen het feest ten einde
was, stroomden de straten leeg en ook
Maria en Jozef trokken met hun vrien-
den de poort van Jeruzalem weer uit.
Zij hadden Jezus niet bij zich, zij had-
den hem tevergeefs gezocht in de druk-
te, maar zij maakten zich nog niet be-
zorgd. Hij was zeker reeds vooruit ge-
gaan met andere bekenden, Hij was ge-
hoorzaam en verstandig, ze zouden Hem
straks wel ontmoeten. Ze keken naar
Hem uit op de weg, terwijl ze voort-
liepen, ze zochten en vroegen die hele
dag en werden erg ongerust, maar toen
de avond viel, hadden ze Hem nog niet
gevonden.

Toen brandde de angst in Maria's hart.
Zij sliep niet die nacht, zij kon niet sla-
pen, aldoor was haar kind, haar verloren
zoon, in haar gedachten. En de volgende
morgen reeds vroeg ging zij met Jozef
terug langs de weg, de stroom van huis-
waarts kerende feestgangers tegemoet,
en aldoor zochten haar angstige ogen
tussen de rijen. Maar zij kwamen terug
bij de poort van Jeruzalem en nog had-
den zij hun kind niet gevonden.

Maria gunde zich geen rust. Zij ijlde
de straten door, die nu zo stil waren
na het feest. Zij vroeg aan ieder die zij
kende: „Hebt u mijn kind Jezus niet ge-
zien ? ... Ik heb mijn kind verloren ..."

Maar allen schudden hun hoofd en haal-
den hun schouders op. En schreiend liep
zij verder en zocht en zocht, straat in,
straat uit ... En opnieuw daalde de don-
kere nacht.

Een nacht van waken en bidden was

het voor Maria, een nacht van vruchte-
loos peinzen. Zij begreep het niet, zij kon
van angst en vermoeidheid niet meer
denken.

Was haar kind een ongeluk over-
komen ? ... Was Hij nog wel in de
stad ? ... Waarom zou Hij hier gebleven
zijn, Hij was immers altijd gehoorzaam
geweest ? .. .

En toch liep zij de volgende dag weer
door de stad te dwalen, te zoeken en te
vragen, bleek van angst en ellende, en
het was alles weer vergeefs.

Die derde dag kwam zij ook bij de tem-
pel. Zij had toen misschien de hoop al
opgegeven. Het was ook daar nu zo stil.
Een enkele priester was er bezig; een
paar vromen deden er stil hun gebed.
En uit de nevenzalen klonken de stem-
men van de schriftgeleerden, die daar
hun leerlingen in de wet onderwezen.

Maria en Jozef lieten geen plaats on-
bezocht. En toen Maria met haar be-
traande ogen in één van die zalen keek,
schreeuwde zij het bijna uit, want dáár
zag zij haar kind! Daar zat Hij, rustig
als altijd, tussen die deftige geleerde
mannen en luisterde en vroeg. En zij
stonden in een kring om Hem heen en
waren allen verbaasd over zijn verstand
en zijn antwoorden.

Maria stond een ogenblik verslagen.
Daar zat haar kind en wist van geen
zorg. Hij zat daar rustig in de tempel,
terwijl zij zoveel angst om Hem had
doorstaan! Zij vloog op Hem toe en sloeg
de armen om Hem heen.

„Kind!" snikte zij, „waarom hebt Gij
ons dit aangedaan ? ... Zie, uw vader en
ik zoeken U met smart!"
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„Uw vader en ik," zei ze. „Jozef, uw
vader," evenals alle mensen in Nazareth.

Maar Jezus zelf wist reeds beter.
„Waarom hebt gij naar Mij gezocht?"

vroeg Hij vriendelijk. „Wist gij niet, dat
Ik bezig moet zijn met de dingen mijns
Vaders ?"

Toen Maria dat hoorde, wist zij wel,
dat haar kind niet ongehoorzaam was
geweest. Niet Hij had gezondigd, maar
zij, omdat zij vergeten had, wie zijn
Vader was en dat die Vader Hem overal
behoeden kon.

Maar helemaal begreep zij die woor-
den toch niet. En het zou later nog wel
eens vaker gebeuren, dat zij verdriet
had om Hem, omdat zij het niet zou kun-
nen begrijpen, als Hij de wil van zijn
hemelse Vader zou doen.

Maar Hij was reeds opgestaan en ging
gehoorzaam met hen mee, de tempel uit,
de straten door. Ze reisden samen terug
langs de stille wegen naar Nazareth en
kwamen er drie dagen na de andere
feestgangers aan.

Daar vatte Jozef zijn timmermanswerk
weer op en voortaan hielp Jezus hem
daarbij. Hij was Maria en Jozef in alles
gehoorzaam.

Hij groeide, Hij werd een man, Hij
groeide ook in wijsheid. De mensen
hielden van Hem. De Vader in de hemel
zag zegenend op Hem neer.

Achttien jaren lang bleef Hij timmer-
man. Maar Hij wist, dat eens een ander
werk Hem wachtte.

Hij was niet op aarde gekomen, om
tafels en banken te maken, maar om een
Koninkrijk te stichten.

Niet, om goed en vriendelijk voor de
mensen te zijn, maar om de mensen te
redden.

En eindelijk kwam de dag, dat Hij
zijn gereedschap voor altijd neerlegde en
het huis van Maria en Jozef verliet, om-
dat zijn tijd gekomen was.

 w.•

6. JOHANNES DE DOPER 

WANNEER in oude tijden een Oosters
koning een reis wilde maken door zijn
land, stuurde hij één zijner dienaren
vooruit, om het volk voor te bereiden
op zijn komst. Die voorloper riep de
mensen toe, dat de koning in aantocht
was. Dan konden ze de verwaarloosde
wegen in orde maken, waarlangs de
koning komen zou, en gereed zijn om
hun vorst met eerbied te ontvangen.

Nu was de tijd gekomen, dat ook
Koning Jezus tot zijn volk zou gaan. En
Johannes, de zoon van Zacharias en Eli-
zabeth, mocht zijn voorloper wezen. Hij
zou de koninklijke heraut zijn, die het
volk moest voorbereiden op de komst
van de Messias.

In de stilte van de woestijn, ver van de
mensen, had Johannes jarenlang geleefd
als een kluizenaar. 's Daags zwierf hij
rond in de brandende zon en zocht zijn
eenvoudig voedsel: sprinkhanen en wil-
de honig, die hij vond in de rotsspleten.
's Nachts, als hij neerlag ergens in een
spelonk, hoorde hij de kreten van de
roofdieren in zijn nabijheid. Maar bij
God was hij veilig. En Gods stem had in
die eenzame stilte tot hem gesproken en
hem tot een groot profeet gemaakt.
Bruingebrand was zijn huid en brandend
van verlangen was zijn hart, om de
Messias te dienen. En toen eindelijk
Gods bevel kwam, om zijn werk te be-
ginnen, haastte hij zich blij naar de rand
van de woestijn, naar de Jordaan, waar
het reizend volk die overtrok, om het
toe te roepen, dat zijn Koning in aan-
tocht was. Zó als hij rondgedwaald had
in de eenzaamheid, ging hij tot de men-
sen: blootshoofds, in zijn ruige kleed van
kamelenhaar, dat vastgesnoerd was om
zijn lendenen met een lederen gordel.
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Een heraut? ... Neen, een heraut van
een aards koning leek hij niet. Maar hij
wàs dat ook niet. Hij riep de mensen
niet toe, dat ze de oude wegen moesten
vernieuwen. Hij riep hun toe, dat hun
oude zondige harten zo niet blijven kon-
den, als zijn Koning kwam. Nieuwe
mensen moesten zij worden, die de zon-
de haatten en met een hart vol geloof de
Messias wilden ontvangen.

„Bekeert u!" riep hij, „bekeert u, want
het Koninkrijk der hemelen is nabij ge-
komen!"

Het volk kwam toelopen. Het dromde
om Johannes heen, aan de oever van de
rivier, en luisterde verbaasd naar zijn
prediking. Was de Messias in aantocht?
Was Hij, op wie heel het volk wachtte,
al zo dichtbij, als Johannes zei ? .. .

Er waren mensen, die het geloofden
en die wel wisten, dat zij, zo als zij hier
stonden, de Verlosser niet konden ont-
vangen. Die kwamen vol berouw tot
Johannes en vertelden hem hoeveel
kwaad zij hadden bedreven; zij beleden
aan God en aan hem hun zonden. Johan-
nes wist wel raad voor hen. Hij doopte
hen in de Naam des Heren. Hij nam hen
mee het water in, het water van dezelf-
de stroom, waarin eens, lang geleden,
Naäman de Syriër van zijn onreinheid
genezen was en dompelde hen daarin
onder. Zoals dat water het stof van hun
lichamen spoelde, zo zouden ook hun
zielen gereinigd worden van zonden;
daar was die doop een teken van. Zoals
die mensen ondergingen in het water, zo
kon hun oude, zondige leven ondergaan.
Zoals zij oprezen uit de stroom, zo kon
een nieuw leven opstaan in hun zielen,
nu zij zich bekeerd hadden tot God.

HET gerucht van Johannes' optreden
vloog door het hele land.

„Een profeet is opgestaan!" riepen de
mensen elkaar toe.

„Hij zegt, dat de Messias komt! Hij
predikt boete en bekering."

En van alle kanten stroomde het volk
naar de Jordaan, want het was vierhon-
derd jaar geleden, dat de stem van de
laatste profeet in Israël was gehoord.
Vissers en boeren, herders uit Judea,
schriftgeleerden uit Jeruzalem, voor-
namen en armen verdrongen zich om de
profeet.

Ze zagen hem staan met zijn armelijke
kamelenharen mantel om de schouders,
ze zagen zijn magere benige gestalte en
zijn donkere fonkelende ogen. Hij leek
op Elia. En even krachtig en vurig, met
evenveel moed als Elia, bracht hij het
woord des Heren.

„Bekeert u!" riep hij, „want het
Koninkrijk der hemelen is nabij geko-
men. De bijl ligt reeds aan de wortel der
bomen; iedere boom die geen goede
vruchten voortbrengt, wordt uitgehou-
wen en in het vuur geworpen !"

Die vreemde, dreigende woorden be-
grepen de mensen wel en zij beefden van
vrees. 0 ja, de Messias, als Hij kwam,
zou een strenge Landman zijn. En zij
wisten van zich zelf het best, hoe weinig
goede vruchten zij hadden voortgebracht
in hun leven. Zij hadden alleen aan zich
zelf gedacht, aan rijkdom en eer en aan
zonden en zij hadden God vergeten.

„Wat moeten wij toch doen?" riepen
ze wanhopig.

En Johannes kende wel hun liefdeloze,
zelfzuchtige hart en zei: „Bekeert u !
Wie een dubbel stel kleren heeft, moet
delen met wie niets heeft; en wie genoeg
te eten heeft, moet geven aan hen die
honger lijden."

ALLERLEI mensen kwamen tot Jo-
hannes. Ook tollenaars kwamen tot
hem. Dat waren de mannen, die de
belastingen moesten innen voor de Ro-
meinen.



Ze werden veracht en gehaat door
het volk, want ze namen vaak meer
dan ze mochten en stalen zich rijk.
Nu kwamen ook zij, die gierigaards, die
dieven, met angst in hun ogen, om
door Johannes gedoopt te worden en
vroegen: „Meester, wat moeten wij
doen?"

En de profeet joeg hen niet weg, want
hij zag het berouw in hun harten en zei:
„Wilt gij u bekeren? Laat dat dan zien.
Weest voortaan eerlijk en vordert niet
meer, dan u voorgeschreven is."

Zó groot was de kracht van Johannes'
woorden, dat er zelfs krijgslieden tot hem
kwamen. Ruwe, onverschillige kerels,
waar ieder bang voor was, stonden voor
de profeet en waren zelf bang gewor-
den, bang voor de grote dag, waar hij
van sprak.

„En wij?" vroegen ze, „wat moeten
wij doen?"

Johannes wist wel, hoe goddeloos zij
geleefd hadden. Dikwijls ontroofden zij

de mensen met geweld hun goed en nie-
mand was voor hen veilig. Hij zei:
„Plundert niemand uit, en perst niets
af en weest tevreden met uw soldij."

Zo kwam er niemand vergeefs tot
hem, hoe slecht hij ook was; wanneer
er maar berouw was in zijn hart.

MAAR er kwamen ook Farizeeën en
in hun harten was geen berouw. Zij
dachten in hun hoogmoed, dat zij geen
zonden hadden, zij wilden door hun
goede werken de hemel verdienen.
En zij leken ook wel heel vroom, zij
waren knappe schriftgeleerden en on-
derhielden trouw de wetten van Mozes;
zij hadden daar zelfs nog wetten bijge-
maakt. Zij droegen brede zomen aan
hun kleren, waarop teksten waren ge-
borduurd, zij stonden op de hoeken van
de straten te bidden en gaven grote aal-
moezen aan de armen. Maar zij deden
dat alles, om door de mensen geëerd te
worden.
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Die eer van de mensen hadden zij
nodig, want diep in hun hart leefde een
voortdurende onrust en de stem van
hun geweten klaagde hen aan. Maar als
de mensen hen prezen, hoorden zij die
stem niet meer. Zo bedrogen zij zich-
zelf en het volk. Zo bleven hun harten
zonder liefde en zonder ware gods-
vrucht. Hoogmoedige huichelaars waren
zij, schijnheilige bedriegers.

Sadduceeën kwamen ook. Voorname
priesters waren dat, maar priesters zon-
der geloof. Gods Woord namen zij niet
aan, van een hemel en engelen en een
eeuwig leven bij God wilden zij niet
weten.

„Wij leven maar één keer," zeiden ze,
„laten wij het vrolijk doen, want met
de dood is alles uit !" ... En natuurlijk
kenden ook zij geen berouw.

Nu kwamen ook zij tot Johannes, die
Farizeeën en Sadduceeën, die verblinde
leidslieden, die de harten van het volk
vergiftigden met hun leer. Zij zagen, hoe
hij doopte. Zij zagen, hoe het volk hem
vereerde ... Wel, dan wilden zij zich ook
wel laten dopen door hem! Nodig had-
den zij het niet, zij waren immers vrome
Joden, kinderen Abrahams? Maar zij
hoorden toch ook bij dat Koninkrijk,
waar Johannes van sprak? Zij toch aller-
eerst ? ... En daarom zou Johannes wel
zeer vereerd zijn als zij tot hem kwa-
men. Hij zou zeker voor hen buigen en
hun de beste plaats geven, dicht bij hem.
En het volk zou weer eens zien, hoe
voornaam en geëerd zij waren...

Maar o, hoe vergisten zij zich ! .. .
Johannes boog niet voor hen! Er was
geen plaats voor hen, bij hem niet en in
het Koninkrijk der hemelen niet, want
hij kende hun onbekeerde harten. Hij
joeg hen weg, hij zweepte hen weg met
zijn felle woorden: „Adderengebroed,
wie heeft u een wenk gegeven om de
komende toorn te ontgaan? Laat eerst

door uw werken zien, dat gij u bekeren
wilt! Zijt gij Abrahams kinderen? Waar
is dan het geloof van Abraham? Denkt
gij, dat God u nodig heeft? — Ik zeg
u, dat God zelfs uit deze stenen kinde-
ren Abrahams kan verwekken!"

Zó had nog nooit iemand tot die mach-
tige mannen durven spreken! Wie was
hij toch, die dáár de moed toe had? Hij
moest wel een groot profeet zijn, dach-
ten de mensen en ze fluisterden er over
en zagen eerbiedig en bewonderend naar
Johannes op. Zou hij misschien niet zelf
de Christus zijn, die zij verwachtten?...

Maar toen Johannes dat merkte, kon
hij niet zwijgen.

„Neen!" riep hij. „Ik ben de Messias
niet! Ik ben slechts de stem van een, die
roept in de woestijn en ik doop u slechts
met water. Maar Hij komt, die sterker
is dan ik. Zó groot is Hij, dat ik niet
waard ben, om de riemen van zijn
schoenen los te maken, — om zijn min-
ste slaaf te zijn. Ik doop u slechts met
water, maar Hij zal u dopen met de
Heilige Geest en met vuur ..."

EN eens, toen Johannes aan de oever
van de Jordaan stond, zag hij ook Jezus
van Nazareth tot zich komen. Toen
schitterden zijn ogen van blijdschap,
want hij had door zijn moeder van Hem
gehoord en van de wonderen bij zijn ge-
boorte, en hij wilde zijn moeder geloven,
die gezegd had, dat deze Jezus de Mes-
sias was, die in de wereld komen zou.

Maar toen Jezus zei, dat Hij óók ge-
doopt wilde worden, schrok Johannes en
keek Hem verbaasd aan. Moest hij zijn
Koning dopen ? ... Hem, de Heilige ? .. .
Neen, dat wilde Johannes niet. De Chris-
tus behoefde immers niet een nieuw hart
te ontvangen? Hij had geen enkele zonde
te belijden. En zou Hij zich dan zo diep
vernederen, dat Hij als alle mensen, als
een zondaar, zich dopen liet?



22 JOHANNES DE DOPER

Neen, Johannes weigerde beslist. En
hij zei eerbiedig: „Ik heb nodig door U
gedoopt te worden en komt Gij tot
mij?"...

Maar Jezus wilde toch. Hij wilde bij
de zondaren gerekend worden, Hij wilde
de mensen in alles gelijk worden. Het
volk was gedoopt, nu moest Hij, het
Hoofd van zijn volk, ook worden ge-
doopt. Zij waren met de zonden van hun
eigen leven tot Johannes gekomen. Hij
wilde de zonden van de hele wereld
dragen. Die grote vernedering wilde Hij
lijden, om zijn volk gelukkig te maken.
En Hij zei tot Johannes: „Laat het nu
toe, want zo moeten wij Gods wil geheel
volbrengen."

Toen gehoorzaamde Johannes, maar
met een weifelend hart. Hij daalde met
Jezus af in het water en zoals hij de zon-
dige tollenaar en de goddeloze soldaat
had gedoopt, zo doopte hij nu Jezus.

Maar toen Jezus biddend opklom uit
het water, gebeurde er iets, waardoor
Johannes' twijfel ineens werd wegge-
nomen.

De blauwe hemel scheurde plotseling
vaneen, verblindend licht viel op de
aarde en in dat hemelse licht daalde de
Heilige Geest op Jezus neer in de ge-
daante van een schitterend-witte duif.
En Johannes hoorde een stem uit de
hemel, die zei: „Deze is mijn Zoon, de
geliefde, in wie Ik mijn welbehagen
heb."

Toen wist hij wel heel zeker, dat Jezus
de Messias was. Toen kende hij Hem pas

goed. Want God had hem eens gezegd:
„Op wie gij de Geest zult zien neder-
dalen, die is het." En nu had hij het ge-
zien, hoe God Hem met zijn Geest tot
Koning had gezalfd.

Voor die Koning had Johannes ge-
leefd en gewerkt. Hij, die zich niet
waard voelde, om zijn schoenriem los
te maken, had Hem mogen dopen in de
Jordaan!

Hij keek Jezus verrukt na, toen die
van hem heenging, de stilte van de
woestijn in. Hij zag Hem verdwijnen
achter de rotsen en wist, dat zijn voor-
loperswerk nu spoedig gedaan zou zijn,
nu de Koning reeds gekomen was. Nu
zou het volk spoedig tot Christus gaan
en hij, Johannes, zou vergeten worden.

Maar dat hinderde niet.
„Ik mag minder worden," dacht Jo-

hannes, „als Hij maar groeit in macht
en heerlijkheid ..."

Hij riep de mensen weer tot zich. Ver-
heugd schitterden zijn ogen en blij schal-
de zijn stem: „Bekeert u, want het
Koninkrijk der hemelen is gekomen!"
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7. DE STRIJD MET SATAN E
7	 r

IN de stille eenzaamheid van de
woestijn was Jezus alleen. Grijs was het
zand tot aan de verre horizon en grijs
waren de kale rotsen; blauw was de
strakke hemel daarboven. In die grijze
verlatenheid zwierf Jezus rond, zoals
eens Johannes de Doper; maar voedsel
zocht Hij niet. Hij dacht aan geen voed-
sel. Hij dacht aan zijn Vader, wiens stem
Hij had gehoord bij de Jordaan en Die
Hem met zijn Geest had gezalfd, en zijn
ziel was vol heilige vreugde. Hij dacht
ook aan zijn werk, dat nu voor Hem lag,
het grote werk waarvoor Hij op aarde
was gekomen: de verlossing der wereld
uit de macht van satan. Een lange moei-
lijke weg lag voor Hem. Een weg, waar-
op haat en spot en schande Hem wacht-
ten en die eens zou leiden door het
donkere dal van de dood. Daarachter pas
wachtte de overwinning. Maar gehoor-
zaam wilde Hij die weg gaan tot het
einde toe. In volkomen gehoorzaamheid
wilde Hij zich aan zijn Vader toever-
trouwen.

En terwijl Hij daar alleen was in de
woestijn, diep in gedachten, slopen de
wilde dieren om Hem heen, maar Hij
vreesde ze niet.

MAAR er was nog iemand, die daar
op Hem loerde. Iemand die vreselijker
was dan een briesende leeuw en gevaar-
lijker dan een vergiftige slang. Satan.

Satan kende Jezus wel. Hij wist wel,
dat deze Jezus, de Zoon van God, zijn
grootste vijand was. Hij wist het heel
goed, dat Jezus op aarde was gekomen,
om hem te overwinnen door zijn gehoor-
zaamheid en de mensen uit zijn macht
te verlossen.

Maar eens, lang geleden, had satan

ook een mens achtervolgd, een mens zon-
der zonde als deze en hij had hem door
zijn listige verleiding tot ongehoorzaam-
heid gebracht. Die mens, Adam, was toen
in het paradijs, temidden van Gods won-
deren, en het ontbrak hem aan niets. En
deze zwierf hier rond in een wereld, die
van God verlaten scheen, zonder eten en
drinken. Waarom zou het boze werk dan
deze keer niet gelukken? De satan
wachtte een gunstig ogenblik af .. .

NA veertig dagen scheen dat ogenblik
gekomen te zijn. Toen was het, alsof
Jezus ontwaakte uit zijn gedachten. Hij
voelde, dat Hij honger had. Maar hier,
in de woestijn, was geen brood. Hier
waren slechts zand en stenen en een-
zaamheid.

Plotseling zei een stem, dicht bij Hem:
„Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan tot
deze steen, dat hij brood worde!"

Ja, dat had de Zoon van God kunnen
doen. Als Hij angst had gehad, dat Hij
van honger sterven zou en aan God de
Vader niet had gedacht, had Hij van
deze harde grijze steen, die daar voor
zijn voeten lag te gloeien in de zon,
voedzaam brood gemaakt en snel zijn
honger kunnen stillen. Maar Hij kende
geen angst en Hij wist wel heel zeker,
dat zijn Vader in de hemel Hem niet
vergeten zou. Neen, Hij liet zich zijn
vertrouwen op de Vader niet ontne-
men! Veertig jaar lang had God zijn
volk Israël verzorgd in de woestijn en op
zijn woord was het hemels brood over-
vloedig neergedaald. Zou Hij, de Zoon
van God, dan niet geduldig wachten en
gehoorzaam luisteren naar zijn Woord?

En Hij antwoordde: „Er staat geschre-
ven: Niet alleen van brood zal de mens
leven, maar van alle woord, dat uit de
mond Gods uitgaat."

De eerste poging van satan was mis-
lukt.
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MAAR hij gaf de hoop nog niet op.
Hij nam Jezus mee naar de heilige stad
en beklom met Hem de tempel. Op de
rand van het dak van de tempel stond
Jezus en diep onder Hem was de aarde.
Tussen hemel en aarde stond Hij. Tus-
sen God en de mensen.

Toen sprak de verleider listig: „In-
dien Gij Gods Zoon zijt, werp u zelf dan
naar beneden, want er staat immers ge-
schreven, dat Hij zijn engelen bevelen
zal, en dat zij U op de handen zullen
dragen, opdat Gij uw voet aan geen
steen zult stoten ..."

Dat klonk heel vroom en goed! Satan
kende ook de Schriften en meende nu
te weten, hoe hij Jezus bestrijden moest.
Jezus had gezegd, dat Hij op zijn Vader
wilde vertrouwen. Welnu, dan moest hij
nu maar tonen, dat Hij op Hem ver-
trouwde.

En Jezus wist wel, dat de Vader Hem
altijd bewaren zou. Toen de boze Hero-
des Hem wilde doden, had de Vader Hem
gered. Toen de wilde dieren om Hem
heenslopen, had de Vader Hem bevei-
ligd. En als Hij van de tempel zou zijn
gevallen, zouden de engelen van zijn
Vader Hem zeker hebben opgevangen.

Maar als Hij zich er af zou werpen,
zou Hij zelf, moedwillig, het gevaar heb-
ben gezocht. Dan had Hij God gedwon-
gen, om een wonder te verrichten. Was
dat gehoorzaamheid ? ... Was dat ver-
trouwen ?

Zeker, Hij was Gods Zoon, maar Hij
behoefde dat hier aan satan niet te be-
wijzen. Die wist het zo ook wel en daar-
om sidderde hij.

Jezus antwoordde rustig: „Er staat
ook geschreven: Gij zult de Here, uw
God, niet verzoeken."

En langs de trappen van de tempel
ging Hij naar beneden.

Ook de tweede aanval van satan was
met het woord Gods afgeslagen.

MAAR nog was satans dwaze hoop niet
uitgeput. Hij ging met Jezus op een hoge
berg en toonde Hem door een wonder
al de koninkrijken der wereld. Al de el-
lende, die daar heerste door zijn schuld,
liet hij niet zien. Alleen hun heerlijkheid!

Om die wereld te redden was de Hei-
land op aarde gekomen. Door zich zelf
aan die wereld te geven, zou Hij dat
doen. Door een lange, zware weg te gaan
van smaad en schande, van lijden en
sterven, van gehoorzaamheid tot de dood.
En daarna zou Hij over heel die wereld \
Koning zijn.

Maar het kon ook anders. In één ogen-
blik, zonder lijden en sterven, zou Jezus
Koning der wereld kunnen zijn. Als Hij
God maar vergeten wilde.

Satan fluisterde: „Dit alles zal ik U
geven, indien Gij U nederwerpt en mij
aanbidt ..."

Maar Jezus weifelde geen ogenblik.
Hij keerde zich om en sprak: „Ga weg,
satan, want er staat geschreven: De
Here uw God zult gij aanbidden en Hem
alleen dienen."

Toen vluchtte satan sidderend weg en
voorlopig liet hij de Heiland met rust.
Hij wist nu, dat deze mens sterker was
dan hij en hem eens al zijn macht ont-
nemen zou. Ja, eens zou de satan moeten
knielen voor Hem!

HET was hier, in de woestijn, wel an-
ders gegaan dan eens in het paradijs!

Dáár was Adam verdreven, hier satan
zelf. Toen had hij vloek kunnen brengen
over de mens en heel diens nageslacht
was later zijn prooi geworden. Nu ver-
keerde het alles in zegen. Want toen
Jezus alleen was gebleven, daalden Gods
engelen neer, omringden blij hun Heer
en dienden Hem.

En eens zou heel de wereld weten, dat
Christus voor zijn volk de satan had
overwonnen.
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8. DE EERSTE DISCIPELEN Ir

ZES weken waren voorbij gegaan,
sedert Jezus gedoopt was in de Jordaan.
En nog steeds stond Johannes de Doper
daar te prediken, dag aan dag, en riep
verheugd de mensen toe, dat hun Koning
reeds gekomen was. Hij hield daar niet
mee op, hij kan daar niet over zwijgen.
En van heinde en ver stroomde het volk
toe, om hem te horen.

Er waren zelfs mannen, die niet meer
van hem scheiden konden; die zijn leer-
lingen, zijn discipelen waren geworden.

Voornaam en geleerd waren ze niet.
Eenvoudige mannen waren het maar,
met ruwe vereelte handen; arme vissers
uit Galilea. Maar hun harten waren op-
recht en vroom en vol verlangen naar
de Zaligmaker. Ze waren door Johan-
nes gedoopt, ze hadden hem hun zonden
beleden. Nu waren ze klaar, om hun
Koning te ontvangen. En waar konden
ze beter op Hem wachten dan hier, bij
zijn heraut, die Hem kende? Ze luister-
den zo graag naar Johannes, wanneer hij
van de Heiland sprak, ze konden nooit
genoeg van Hem horen.

EN op een dag, toen Johannes stond te
prediken, zag hij Jezus weer tot zich
komen. Toen strekte hij zijn handen in
verrukking uit en wees naar Hem.

„Zie het Lam Gods, dat de zonde der
wereld wegneemt!" riep hij. „Deze is
het, van wie ik gezegd heb, dat Hij
komen zou. Ik heb de Geest zien neder-
dalen als een duif uit de hemel en hij
bleef op Hem. Deze is het, die met de
heilige Geest doopt. Deze is de Zoon van
God!"

En al de mensen, die bij Johannes
stonden, kenden Jezus nu.

Hij stond tussen hen. Hij luisterde

zwijgend toe, toen Johannes sprak. En
even stil als Hij gekomen was, ging Hij
heen.

MAAR de volgende dag, toen ook
twee van Johannes' discipelen daar ston-
den, kwam Hij weer. Johannes zag Hem
langs de rivier wandelen, alsof Hij op
iemand wachtte. Toen keek de Doper
die twee  discipelen' aan en zei: „Zie, het
lam Gods !" .. .

Hij knikte hun toe.
„Toe maar," betekende dat. „Ga maar.

Het hindert niet, dat ik alleen blijf."
Toen verlieten die twee mannen hun

meester en volgden Jezus. Ze liepen stil
achter Hem aan en hun harten bonsden
van vreugde en verlangen, maar ze durf-
den Hem niet aanspreken.

Opeens keerde Jezus zich om. Zij ston-
den tegenover Hem. Hij vroeg vriende-
lijk: „Wat zoekt gij ?"

En zij stamelden: „Meester, waar
houdt Gij verblijf ?"

Hun harten waren zo vol. Ze wilden
eigenlijk veel meer vragen, maar ze kon-
den er geen woorden voor vinden.

Hij sprak: „Komt en gij zult het zien."
Ze gingen met Hem mee en zagen

waar Hij woonde, en bleven die dag bij
Hem. Aan de avond van die onvergete-
lijke dag wisten zij, dat ze Hem nooit
meer verlaten zouden. Ze waren zijn
eerste discipelen geworden.

Andreas was een van die twee; de
andere heette Johannes, evenals de
Doper.

ANDREAS had een broer, die Simon
heette, een visser evenals hij. Hij
zocht hem haastig op, hij kon over
zijn geluk niet zwijgen en riep: „Si-
mon, wij hebben de Messias gevon-
den, de Christus!"

En hij bracht hem tot Jezus. Jezus
zag Simon aan. Hij zag tot in zijn hart.



Dat hart was vol liefde en ijver, maar
sterk en trouw was het niet altijd. Simon
begeerde niets liever dan God te dienen,
maar hij vergat het nog zo vaak. En toch
wist Jezus, dat deze man eens zijn moe-
digste en vurigste discipel zou worden,
wanneer de kracht van Gods Geest in
zijn hart zou zijn gekomen.

Hij sprak: „Gij zijt Simon, de zoon
van Johannes, maar gij zult Petrus ge-
noemd worden."

Petrus, Steenrots betekende dat.
Er was geen naam, die Simon liever

droeg.

DE volgende dag ging Jezus met zijn
drie discipelen op reis naar Galilea. Toen
zag Hij een man, die uit dezelfde stad
afkomstig was als Andreas en Petrus,
uit Bethsaïda.

Filippus heette hij.
Jezus sprak tot hem: „Volg mij."
En die twee woorden waren genoeg

voor Filippus. Hij gehoorzaamde en wist

q1il

al spoedig, dat hij Jezus zijn leven lang
volgen zou.

Zijn geluk was zo groot, het was bijna
teveel voor hem, hij moest er ook ande-
ren in laten delen.

Hij had een vriend, met wie hij al
veel over de komst van de Messias
gesproken had. Die woonde in Kana,
een klein dorpje in Galilea, dicht bij
Nazareth. Die zocht hij op, want hij
wist, hoe die ook naar de Zaligmaker
verlangde. En haastig kwam hij met
zijn blijde boodschap bij zijn vriend
Nathanaël.

Nathanaël was in de tuin. Onder het
dichte, groene gebladerte van de vijge-
boom zat hij. Daar had hij zich afge-
zonderd om in de stilte te bidden en te
denken.

Maar plotseling stond Filippus voor
hem en riep opgewonden: „Wij hebben
Hem gevonden, van wie Mozes en de
profeten geschreven hebben: Jezus, de
zoon van Jozef, uit Nazareth !"  .. .
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Maar Nathanaël keek hem verwonderd
en ongelovig aan en in zijn ogen kwam
geen blijdschap. Hij schudde verdrietig
het hoofd. Hij wilde het wel graag ge-
loven, maar hij kon het niet. Hij was een
eerlijk en oprecht man en hij verborg
zijn teleurstelling niet.

„Nazareth?" vroeg hij. „Kan uit dat
verachte Nazareth iets goeds komen ?"...

Wat moest Filippus antwoorden? Hij
wist het niet, hij wist nog zo weinig van
Jezus, en om te twisten, dáárvoor was
zijn vreugde te groot.

„Als hij maar bij Jezus is," dacht
Filippus, „dàn zal hij geloven, evenals
ik..."

En hij zei: „Kom dan mee, Nathanaël!
Kom en zie!"

Beter had hij niet kunnen doen.
Jezus zag Nathanaël komen en zei:

„Zie, waarlijk een Israëliet, in wie geen
bedrog is."

„Van waar kent Gij mij?" vroeg Na-
thanaël verbaasd.

Jezus antwoordde: „Eer Filippus u
riep, zag Ik u onder de vijgeboom."

Toen verdween alle twijfel uit Na-
thanaëls hart en het stroomde vol
van vreugde. Iemand, die alles van
hem wist, moest Die niet de Messias
zijn ? ... Neen, dan was Hij de Zoon
van Jozef ook niet, zoals Filippus
had gezegd.

Nathanaël boog zich voor Jezus neer
en riep ontroerd: „Meester, Gij zijt de
Zoon van God, Gij zijt de Koning van
Israël ..."

Jezus antwoordde: „Omdat ik tot u
gezegd heb: Ik zag u onder de vijgeboom,
gelooft gij? Gij zult grotere dingen zien
dan deze."

EN voortaan volgden Jezus vijf man-
nen, waar Hij ook ging.

Vijf eenvoudige, trouwe vrienden.
De eerste discipelen.

IN Kana, het kleine dorp in Galilea,
waar Nathanaël woonde, was een brui-
loft. Daar was muziek en gezang, daar
was een huis vol vreugde. Een jonge
man en een jonge vrouw zaten er blij en
dankbaar in hun mooiste kleren naast
elkaar. Ze wilden samen het leven door.
Nu hadden ze heel hun familie en al
hun vrienden uitgenodigd, om met hen
feest te vieren. Maria, de moeder van
Jezus, was er ook.

Nog maar pas was Jezus in Galilea
terug. Nu werd ook Hij uitgenodigd tot
de bruiloft, met zijn discipelen. Natha-
naël kende men hier wel. Maar ook al
die andere mannen waren hartelijk wel-
kom, omdat ze met Jezus kwamen. En
op dit vrolijk huwelijksfeest zat Jezus
tussen al die gasten en at en dronk met
hen mee. En telkens weer gingen de
blijde ogen van Maria naar haar grote
Zoon, die reeds haar huis verlaten had,
om het werk te doen, dat God Hem had
opgedragen en die hier nu tèch zo nede-
rig aan de feesttafel zat.

Maar toen het feest in volle gang was,
leek het, alsof de vreugde plotseling zou
worden bedorven. De dienaren, die de
wijn moesten rondbrengen, stonden ern-
stig bij elkander. En de bruidegom,
straks nog zo vrolijk, zat nu stil en ver-
legen voor zich uit te kijken.

Maria merkte, wat er aan scheelde.
Ach, die arme bruidegom, zij had mede-
lijden met hem! Hij was zo gastvrij ge-
weest, hij had ieder maar uitgenodigd op
zijn feest. Nu was het nog lang niet ten
einde en de wijn was reeds op. De brui-
degom had niet meer kunnen kopen, hij
was niet rijk. Maar wat zouden de gasten
zeggen, als er aan dit vrolijk feest zo'n
vroeg en verdrietig einde kwam?
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Ze zouden het niet vergeten en overal
zou er schande van worden gesproken.

Er was maar Eén, die hier helpen kon,
dacht Maria. Haar Zoon Jezus was zo
wijs en goed. Hij zou nog wel raad weten.
Maar waarom hielp Hij dan niet ? .. .
Waarom bleef Hij maar stil op zijn
plaats ? .. .

Maria kwam bij Jezus staan. Zij ver-
gat in haar bezorgdheid, dat Hij meer
was dan haar Zoon. Zij fluisterde Hem
toe: „Ze hebben geen wijn !" .. .

Maar de tijd, dat Maria Hem bevelen

mocht, was voorbij. Jezus was zijn God-
delijk werk begonnen en er was maar
Eén, aan wie Hij nu nog gehoorzamen
wilde: zijn Vader in de hemel. Die zou
wel weten, wanneer het tijd was om te
helpen. Tussen zijn Vader en Hem mocht
geen mens zich dringen, ook moeder

Maria niet.
Jezus sprak vriendelijk, maar beslist:

„Vrouw, wat heb Ik met u van node ?
Mijn ure is nog niet gekomen."

„Nog niet," zei Jezus. Dat hoorde
Maria goed. Hij wilde wel helpen, Hij
liet geen mens in nood, die op Hem
hoopte! ... Maria ging naar hen die be-
dienden, en wees op Jezus.

„Wat Hij u ook zegt, doet dat!" fluis-
terde zij.

Er stonden zes watervaten bij die
dienaren, grote stenen potten, elk van
bijna honderd liter. Het water was ge-
bruikt voor het reinigen van het vaat-
werk en voor de handen der gasten.

Zes vaten waren het. Zes onverwachte
gasten waren ook gekomen op het feest:
Jezus met zijn vijf discipelen.

De Heiland sprak tot de dienaren:
„Vult de vaten met water."

Zij deden het dadelijk. Water was er
genoeg. Zij vulden de vaten tot de
rand.

Jezus zei rustig: ; ,Schept nu en brengt
het naar de leider van het feest."

De leider van het feest was een vriend
van de bruidegom. Hij was het, die alles
moest regelen; die de gasten hun plaat-
sen wees en de wijn moest proeven, voor
die werd rondgedeeld.

„Wat moet hij met water doen?"
dachten de dienaren. En zij keken Jezus
wel heel verwonderd aan, maar zij dach-
ten aan de raad van Maria en gehoor-
zaamden toch.

En zo stil, dat niemand het had ge-

merkt, was toen reeds het Goddelijk
wonder geschied. Water hadden de,,
dienaren in de vaten gegoten, wijn
schepten ze daaruit. Een overvloed van
wijn was er in dat huis, zo veel als er
nooit bij arme mensen in voorraad was.
En de feestleider, die er van proefde en
niet wist, hoe die heerlijke wijn er ge-
komen was, riep verbaasd de bruide-

gom en zei: „Iedereen zet eerst de goede
wijn op tafel en later de mindere, maar
gij hebt de goede wijn tot dit ogenblik
bewaard!"

Maar het raakte spoedig bekend, wat
er gebeurd was. De gasten dronken met
eerbied van deze wijn en hun verbaasde
ogen waren op Jezus gericht. Wie was
Hij, die zo'n groot wonder had gedaan
in dit huis ? .. .

De discipelen wisten het wel en hun
harten jubelden van vreugde, dat deze
Jezus hun Meester wilde zijn. Nu be-
hoefden zij niet meer te geloven dat Hij
de Messias was, omdat Johannes het had
gezegd. Nu hadden zij zèlf zijn macht
gezien!

Bij Johannes, hun eerste meester,
hadden zij gevast en getreurd over hun
zonden.

Maar nu Jezus hun Meester was,
waren hun droefheid en verlangen ver-
anderd in vreugde, zoals het water was
veranderd in wijn.

En zolang ze bij Hem mochten blijven,
zou het feest zijn in hun hart.
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10. OP HET PAASFEEST

HET was weer Paasfeest in Jeruza-
lem. Van alle kanten, langs de zonnige
wegen, kwam het volk van God weer
toegestroomd, zingend zijn lofzangen, en
zelfs uit verre landen, uit Egypte, uit
Griekenland, uit Klein-Azië, reisden
Joden die daar woonden, naar de heilige
stad. Juichend kwamen zij de poorten
binnen, blij spoedden zij zich voort door
de volle straten, tot zij bij de tempel
kwamen. Die heilige plaats was het doel
van hun tocht. Maandenlang hadden
sommigen er naar gesmacht, om hier in
het huis van God te zijn.

Maar wanneer zij de tempelpoort
waren doorgegaan, en in de buitenste
voorhof kwamen, stonden zij in een
drukte en lawaai, alsof zij op een vee-
markt waren. Koeien en schapen ston-
den in rijen vastgebonden, duiven flad-
derden in hun manden, kooplui stonden
schreeuwend daartussen en prezen luid-
ruchtig hun offerdieren aan. Dicht daar-
bij zaten de geldwisselaars achter hun
tafeltjes vol met glinsterende munten;
listige, hebzuchtige mensen, die het
heidense geld van de bezoekers ruilden
tegen heilige joodse sikkels.

Het huis van God? Een heilige
plaats? ... De grond was verontreinigd
en de lucht was vervuld met geloei en
geblaat, geschreeuw en gevloek, dat op-
klonk tegen de tempelmuren. Door al dat
rumoer moesten de vromen naar de
plaats, waar zij God wilden aanbidden.

Maar zij waren er reeds aan gewoon
geraakt. Zij dachten bijna, dat het alles
zo hoorde. En de priesters zagen het aan
en lieten dat alles toe. De mensen kon-
den toch niet allen hun offerdieren mee-
nemen van huis? Welnu, hier konden zij
ze kopen, goede gave offerdieren, zonder

enig gebrek. Was dat niet goed ? ... En
hoe moesten die mensen aan hun offer
geld komen, als hier geen wisselaars
waren?

Een halve sikkel moest ieder jaarlijks
in de offerkist werpen. De priesters kon-
den toch niet toestaan, dat de heidense
Romeinse munten met de beeltenis van
de keizer of van een afgod bij de heilige
tempelschat kwamen ? ... Bovendien,
door die offerdieren en dat wisselgeld
werden grote winsten gemaakt. De pries-
ters stonden het gaarne toe, dat de stilte
in het huis van God daardoor werd ver-
stoord. Zij hadden er niets clan voor-
deel bij.

MAAR tussen de vromen uit Galilea
was ook Jezus als ieder jaar naar het
Paasfeest gekomen en ook Hij kwam in
de tempel-voorhof. Hij wist wel, hoe het
daar toeging, het was al lang zo geweest.
Achttien jaren had hij het aangezien,
hoe het huis van zijn Vader ontheiligd
werd en hoe het Hem ook bedroefde,
Hij had gezwegen. Maar nu, nu Hij zijn
werk begonnen was, liet Hij het niet
langer toe. Nu was zijn ure gekomen.

Hij raapte een paar touwen op en
maakte er een zweep van. Een heilige
toorn fonkelde in zijn ogen. Hij stond
met die zweep tussen de verschrikte
kooplieden; groot en waardig stond Hij
vóór hen en wees gebiedend naar de
poort. En zie, voor zijn macht moesten
ze wijken. Hoe onwillig ze ook waren,
hoe ze ook morden, aan de wonderlijke
macht die van Hem uitging, durfde niet
één ongehoorzaam te zijn. Hij dreef ze
allen uit de tempel, ook de schapen en
de runderen. De tafels van de wisselaars
keerde Hij om, zodat hun lieve geld op
de grond rolde. En tot degenen, die de
duiven verkochten, zei Hij: „Neemt dit
alles hier vandaan; maakt het huis mijns
Vaders niet tot een verkoophuis."



Ze gingen heen, tot de laatste toe. Een
geheimzinnige angst voor die Man, die
hier optrad als een koning, had hen al-
len aangegrepen.

Toen begon het rustig te worden op
het tempelplein.

Het volk stond ademloos te staren
naar de machtige Vreemdeling en vroeg
zich af wie Hij toch was, die sterker was
dan allen.

Maar de priesters, die ook alles had-
den gezien, drongen op en kwamen vóór
Hem staan, schoorvoetend, bangelijk,
maar toch met trots verzet in hun ogen.
Wat wilde die Galileër? Waar haalde Hij
de moed vandaan, om hier te gebieden?
Waren zij niet de heren van de tem-
pel? ...

En ze vroegen Hem verontwaardigd:
„Wie geeft u het recht om hier zo op te
treden? Bent u een profeet, toon ons dat
dan! Welk teken doet gij, wat wonder
kunt gij ons laten zien, waaruit blijkt,
dat gij zo moogt handelen?"

Jezus keek hen aan en zag in hun ogen
reeds de haat, die eens zo groot zou wor-
den, dat ze Hem doden zouden. Ze wil-
den weten, wie Hij was ? ... Ze wilden
een wonder zien? ... Het grootste won-
der dat op de aarde mogelijk was, zou
in hun stad gebeuren. Hier zou Hij de
dood overwinnen. Hier zou Hij binnen
drie dagen nadat Hij gestorven was,
weer opstaan uit het graf.

Dan zouden ze allen kunnen weten,
wie Hij was.
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Hij sprak: „Breekt deze tempel af en
binnen drie dagen zal Ik hem doen her-
rijzen."

Maar zij begrepen niet, dat Hij van
zijn lichaam sprak, zijn heilig lichaam,
dat ook een tempel was, een tempel vol
van de heilige Geest. Zij keken op naar
de hoge tinnen van Gods huis, waarop
de zon verblindend straalde en vroegen
spottend: „Zes en veertig jaren is over
deze tempel gebouwd, en Gij zult hem
binnen drie dagen doen herrijzen?"

En zij lachten Hem uit.
Maar de discipelen, ofschoon zij die

vreemde woorden ook niet begrepen
hadden, lachten niet. Zij wisten het
reeds, dat er niets over de lippen van
de Meester kwam, dat geen waarheid
was. Zij bewaarden dit woord. En later,
als Jezus opgestaan was van de doden,
zouden ze zich herinneren, dat Hij dit
had gezegd.

De discipelen geloofden in Hem. En
vele anderen, die op dit Paasfeest naar
Jeruzalem gekomen waren, geloofden
ook. Want in deze dagen deed de Hei-
land toch wonderen. Zieken werden door
Hem genezen, gebrekkigen werden door
Hem geholpen; niemand die tot Hem
kwam met zijn lijden, ging ongetroost
weer heen.

Maar de priesters en schriftgeleerden,
die om een wonder gevraagd hadden,
wilden toch van Hem niet weten. Hun
trotse harten waren reeds door haat en
ongeloof verblind.

MAAR zie ... in de nacht, toen het stil
en donker was geworden in de straten,
ging er toch één van die voorname
Joden naar het huis, waar Jezus
was. Een Farizeeër was het. Nicodemus
heette hij.

Hij had Jezus' wonderen gezien en
sinds dat uur had hij geen rust meer ge-
had. Dat Jezus de Messias was, geloofde

hij niet. Die zou heel anders komen,
meende hij. Die zou als een machtig
koning verschijnen om de Romeinen
met het zwaard te verjagen en al de
heidense volkeren te oordelen en te
straffen. Die zou niet zo arm zijn en een-
voudig en niet zo zachtmoedig en geen
timmermanszoon.

Maar er was toch iets in Jezus, dat
Nicodemus onrustig maakte en dat hij
niet begrijpen kon. Nicodemus wilde al-
les begrijpen, daar was hij een geleerde
Farizeeër voor. En daarom ging hij nu
naar Jezus toe, om eens met Hem te
praten. Maar, misschien omdat hij zich
schaamde voor de andere voorname
Joden en bang was voor hun spot, mis-
schien ook om heel rustig met Jezus
alleen te zijn, ging hij bij nacht.

Jezus wilde Nicodemus wel ontvan-
gen. In de stilte van de nacht zaten die
twee bij elkaar: de Heiland die voor
zondaren op aarde was gekomen en de
rijke, voorname rabbi, die zich heel goed
en braaf voelde, omdat hij zo precies
deed wat in de wetten stond.

Nicodemus meende, dat God hem wel
heel lief moest hebben om zijn vroom-
heid en dat hij wel een plaats in Gods
koninkrijk had verdiend.

Maar Jezus leerde het hem wel an-
ders. Als Nicodemus in de hemel wilde
komen, moest hij helemaal van voren
af aan beginnen met zijn leven, omdat
er niets van deugde. Een nieuw leven
moest hij beginnen, en al zijn hoogmoed
moest hij verliezen. Zoals de eenvoudige
discipelen moest hij worden, die bij Jo-
hannes hun zonden hadden beleden en
door hem waren gedoopt. Dan zou de
Heilige Geest in zijn hart komen en een
heel nieuw mens van hem maken.

Daarom zei Jezus tot hem: „Voor-
waar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij iemand
wederom geboren wordt, kan hij het
koninkrijk Gods niet zien ..."
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Wederom geboren worden ? ... Daar
begreep Nicodemus niets van, hoe ge-
leerd hij ook was.

Iemand kon toch niet weer een klein
kind worden, als hij reeds een groot man
geworden was ! .. .

Maar Jezus legde het hem uit. Als een
klein kind zo nederig moest hij worden
en zo rein van hart. Dat kon door de
heilige Geest.

En ook dat begreep Nicodemus niet.
Maar dat behoefde hij ook niet te begrij-
pen. Geen mens kan het werk van de
heilige Geest begrijpen, net zo min als
iemand begrijpen kan, waar de wind
vandaan komt en waar hij heen waait.

Nicodemus moest geloven, al begreep
hij er ook niets van.

Toen Israël in de woestijn met vergif-
tige slangen werd gestraft, had Mozes
op Gods bevel een koperen slang op een
staf vastgemaakt en was daarmee tussen
het geplaagde volk gaan staan. Wie in
geloof opzag naar die verhoogde slang,
die werd genezen van de dodelijke beet.
Maar wie dat begrijpen wilde en onge-
lovig was, die moest sterven.

Jezus zei: „En gelijk Mozes de slang in
de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook
de Zoon des mensen verhoogd worden,
opdat een ieder die gelooft, in Hem
eeuwig leven hebbe."

Het was allemaal zo vreemd en zo
wonderlijk voor Nicodemus. Moest Jezus,
de Zoon des mensen, verhoogd wor-
den ? ... Wat betekende dat? Dat Hij
evenals die slang aan een hout moest
hangen? En zou dat juist het eeuwige
leven schenken aan allen die in Hem ge-
loofden ? .. .

Neen, hij begreep er niets van.
Als Nicodemus maar eerst eens wist,

hoe slecht en zondig zijn hart was ! .. .
Dan zou hij het ook niet kunnen be-
grijpen, dat God hem toch nog lief
wilde hebben. Maar als hij het ge-

loofde, zou hij voor eeuwig gelukkig zijn.
Jezus sprak de heerlijke woorden: „Al-

zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij
zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, op-
dat een ieder die in Hem gelooft, niet
verloren ga, maar eeuwig leven hebbe."

TOEN Nicodemus laat, heel laat in
de nacht, weer naar huis ging door het
stille Jeruzalem, klonken die woorden
nog na in zijn hart: „Alzo lief heeft God
de wereld gehad ..."

Het was nog heel duister in zijn ziel.
Even duister als in de straten van Jeru-
zalem.

Maar aan de oosterkim kleurde de
hemel rood en het eerste licht van een
nieuwe dag blonk op de witte huizen.
Het bleef niet altijd nacht  .. .

„Alzo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven
heeft ..."

Had God Hem reeds gegeven ? ... Wie
was dan de Zoon van God? Deze Jezus
van Nazareth ?

„Ja," zei een stem in Nicodemus' hart.
„Hij is het! Hij is de Messias !" .. .

En eens zou die stem sterker klinken
en alle twijfel en ongeloof verjagen. Dan
zou het volle licht doorbreken in het
hart van Nicodemus.

En dan, na enkele jaren, zou hij nag
eens tot Jezus komen. Dan niet meer
in het donker, maar openlijk, zonder
schaamte, zonder angst. Als Jezus zou
hangen aan het hout, zoals de slang van
Mozes in de woestijn, — als Hij aan het
kruis gestorven zou zijn, dan zou Nico-
demus denken aan deze nacht en ge-
loven.

Dan zou hij ook weten, wat het zeggen
wilde: „Wederom geboren worden ..."

En de liefde van God, die hij nooit be-
grijpen, maar alleen aanbidden kon, zou
hem dan toch het Koninkrijk Gods doen
zien .. .
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HET water murmelde in de diepte.
Het koele water welde op in de oude put
en Jezus zat er dorstig bij.

Het was midden op de dag en heel
warm. Twee bergen, de Ebal en de Geri-
zim, de ene kaal en rotsig, de andere
meer begroeid, verhieven hun kruinen
tegen het felle blauw van de hemel.
Daartussen was een vruchtbaar dal en
in de verte, boven het groen van vrucht-
bomen en wijngaarden, blonk de zon op
de witte huizen van de kleine stad
Sichar.

Hier had eens vader Abraham ge-
woond bij de eikenbossen van Mamre.
Hier had Jacob, toen hij terugkeerde van
Laban, zijn tenten opgeslagen en hij was
het, die deze put had laten graven. Hier,
bij deze bergen, had eens Jozua, toen hij
oud geworden was, het volk bijeenge-
roepen om afscheid te nemen. En hier zat
nu Hij, op wie ze allen hadden gehoopt,
de Messias. Hij zat daar alleen, vermoeid
en bezweet van een lange tocht.

De discipelen waren naar de stad ge-
gaan, om eten te kopen. Ze waren met
hun Meester uit Judea gekomen en wil-
den naar Galilea gaan. En nu had de
Heiland deze weg gekozen, door het land
van de Samaritanen. Hij moest daar
doorgaan, had Hij gezegd, maar de dis-
cipelen hadden dat niet begrepen.

ER zat een eeuwenoude haat tussen
die beide volken, de Joden en de Sama-
ritanen. Van de eerste dag af dat zij el-
kaar zagen, hadden zij elkander veracht.

Die eerste dag, dat was, toen de Joden
pas uit Babel terug waren gekeerd en
hun tempel wilden herbouwen. Toen
kwamen de Samaritanen, die door de

koning van Assyrië in het land waren
gebracht, hun hulp aanbieden. Maar de
Joden hadden geweigerd, omdat zij dat
volk als een heidens volk beschouwden.
Het wilde God wel dienen, maar op zijn
eigen manier.

Dat was het begin. Het werk was de
Joden toen bijna onmogelijk gemaakt
door de plagerijen, nacht en dag, van het
naburige volk. Zij vergaten het niet
meer. Later verwoestten zij de tempel,
die de Samaritanen op de Gerizim had-
den gebouwd.

En nog leefden de haat en verachting
op, zodra zij elkander ontmoetten en
deden zij elkander kwaad, waar zij kon-
den. Zij vervloekten en beschimpten
elkaar. Zij wilden elkaar in hun huizen
niet ontvangen. Een Jood en een Sama-
ritaan konden onmogelijk vrienden zijn.

Wat moest dan Jezus in dit verachte
land?

HIJ zat bij die put en wachtte en leed
geduldig dorst.

Toen kwam van de kant waar het
stadje lag, een vrouw de hete weg langs,
een eenzame vrouw met een grote kruik
op het hoofd. Zij liep langs Jezus, maar
groette Hem niet. Zij had een emmertje
met een touw, liet dat neer in de diepe
put en vulde haar kruik met het koele
water. Zij keek nieuwsgierig naar de
stille man. Zij zag wel zijn vermoeid-
heid en zijn dorst, maar zwijgend wilde
zij teruggaan naar haar huis.

Toen hoorde zij plotseling een vrien-
delijke stem: „Geef Mij te drinken."

Verwonderd keek zij de vreemdeling
aan. Verstond zij het goed ? ... Die man
was van het volk der Joden en sprak Hij
zo vriendelijk tot haar? Nog nooit was
het gebeurd, dat een Jood had gedron-
ken uit een onreine kruik van de Sama-
ritanen!

Neen, zij gaf Hem geen water.



Zij vroeg, bijna verschrikt: „Hoe kunt
Gij, als Jood, van mij, een Samaritaanse
vrouw, te drinken vragen?"

Jezus antwoordde: „Indien gij wist
wie het is, die tot u zegt: Geef Mij te
drinken, gij zoudt het Hem gevraagd
hebben en Hij zou u levend water heb-
ben gegeven."

Levend water ? ... Dat begreep die
vrouw niet. Maar voor de goedheid, die
in de ogen van die vreemdeling glansde,
smolten haar haat en haar wantrouwen
weg.

Neen, zij wist niet, wie Hij was,
maar die vriendelijke ernst van zijn
woorden maakte, dat zij toch eerbied
voor Hem kreeg.

„Here," zei ze beleefd, „U hebt geen
emmer en de put is diep; hoe komt gij
dan aan het levende water? Of bedoelt
u soms ander water? ... Is dit water dan
niet goed, waar onze vader Jacob zelf
van gedronken heeft, met zijn zonen en
zijn kudden?"

Toen sprak Jezus wonderlijke woor-
den. Hij zei: „Een ieder die van dit water
drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie
gedronken heeft van het water, dat Ik

hem zal geven, zal geen dorst krijgen in
eeuwigheid."

Dat klonk zo raadselachtig. Die vrouw
wist niet, dat Jezus sprak van de
Heilige Geest, die de dorst van het hart
voor altijd lessen kan, die de mensen
voor eeuwig gelukkig kan maken, zo-
dat ze nooit meer iets anders begeren.
Zij begreep alleen, dat dat levende
water iets heel goeds en heerlijks moest
zijn. Maar zij wist nog niet, wat zij er
van denken moest. En zij lachte, toen
zij er aan dacht, hoe gemakkelijk het
zou zijn, als zij dat wonderlijke water
zou hebben.

Ze zei: „Here, geef mij dat water, dan
behoef ik hier nooit meer te komen om
te putten!"

En dat wilde Jezus wel. Hoe slecht zij
nog dat levende water kende, Hij wilde
het haar schenken. Maar dan moest zij
eerst haar zonden kennen en er berouw
van hebben, want alleen dan zou de
Geest van God kunnen komen in haar
hart. En daarom sprak Jezus: „Ga heen,
roep uw man en kom hier ..."

De vrouw werd verlegen.
„Ik heb geen man," zei ze.
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Jezus sprak ernstig: „Terecht zegt
gij: ik heb geen man. Want gij hebt
vijf mannen gehad, en die gij nu hebt,
is uw man niet; hierin hebt gij de waar-
heid gesproken."

Toen verbleekte die vrouw van schrik.
Zij voelde de ogen van Jezus tot in
het diepst van haar ziel en beefde van
schaamte. 0 ja, zij wist, dat zij bitter
slecht was. Een leven van ontrouw en
zonde lag achter haar, dat haar heel
ongelukkig had gemaakt. En zij wilde
soms wel anders, er was een altijd
brandende dorst in haar ziel naar rein-
heid en geluk. Zij had er hier, op de
Gerizim, bij de ruïne van de tempel,
ook wel om gebeden, maar het had
nooit geholpen; hier hoorde God haar
zeker niet. Wist Hij dat ook, die won-
derlijke Man, die hier voor haar zat, die
haar hele leven kende ? ... 0, hij moest
een groot profeet zijn, een knecht van
God !

„Here," zei ze, „ik zie, dat Gij een
profeet zijt. Onze vaderen hebben op
deze berg aangebeden en gijlieden zegt,
dat te Jeruzalem de plaats is, waar men
moet aanbidden ..."

Maar Christus leerde haar, dat de
Vader in de hemel altijd het gebed wil
horen, waar het ook wordt opgezonden.
Als het maar een waar gebed is, uit een
oprecht hart. Zij moest haar zonden aan
God vertellen en niets voor Hem ver-
zwijgen. Als zij dat zou doen, zou zij
leren, dat God haar lief wilde hebben en
reeds lang op haar had gewacht.

De vrouw keek Jezus vol eerbied aan
bij die woorden. Zo goed en zo mooi
had zij nog nooit over God horen spre-
ken. Een vermoeden, dat haar heel blij
maakte en beven deed tegelijk, kwam
in haar op. Wie was Hij, die alles wist
van God en ook alles van de mensen? ...
Moest Hij niet de Messias zijn ? .. .

Zij durfde het niet aan Hem te vra-

gen. Ze zei alleen, voorzichtig en met
een bonzend hart: „Ik weet dat de Mes-
sias komt, die Christus genoemd wordt.
Wanneer Die komt, zal Hij ons alles ver-
kondigen."

Zij wachtte.

En Jezus nam haar laatste twijfel
weg. Hij zei tot haar: „Ik, die met u
spreek, ben het."

De vreugde en de verrassing waren
bijna te groot voor de vrouw. De Mes-
sias was gekomen en had met háár ge-
sproken ? ... 0, nu werd alles goed ! Zij
keerde zich om en ijlde weg. Haar kruik
vergat ze. De discipelen, die juist terug-
kwamen met eten, liep ze voorbij. Zij
kwam in de stad en riep de mensen haar
blijde boodschap toe: „Komt mee, en
ziet een mens die mij gezegd heeft alles
wat ik gedaan heb! Zou deze niet de
Christus zijn?"

Zo blij hadden de mensen haar nog
nooit gezien. Ze moesten haar wel ge-
loven; _ ze was geheel veranderd. En al-
len liepen met haar mee, de stad uit, de
warme weg langs, naar de plaats waar
Jezus zat.

INTUSSEN hadden de discipelen zich
om Jezus neergezet en het brood dat zij
gekocht hadden, vóór Hem gelegd. Zij
waren verbaasd, toen zij zagen, dat Hij
met zo'n verachte Samaritaanse vrouw
had gesproken, maar zij durfden niet te
vragen wat Hij had gezegd. Maar waar-
om at hun meester nu niet? Waarom
zat hij zo stil en innig-blij voor zich uit
te kijken ? .. .

„Meester, eet nu," drongen ze aan.
Maar Hij schudde het hoofd. Hij dacht

niet meer aan eten of drinken. Hij dacht
alleen aan het werk, dat de Vader Hem
had opgedragen. Als Hij dat werk kon
doen, als Hij zondige mensen gelukkig
kon maken, voelde Hij honger noch
dorst.
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Hij sprak: „Ik heb een spijs te eten,
waarvan gij niet weet"

De discipelen keken elkander ver-
wonderd aan.

„Iemand heeft Hem toch niet te eten
gebracht?" fluisterden ze.

Maar Jezus zei tot hen: „Mijn spijs is,
de wil te doen desgenen, die Mij gezon-
den heeft en zijn werk te volbrengen."

Hij zag langs de weg de mensen van
Sichar komen. Hij had zijn woord ge-
zaaid in het hart van die ene vrouw en
zie, nu was dat zaad al gaan groeien
en vrucht gaan dragen. Heel veel vrucht
zou dat geven hier in Sichar, een rijke
oogst van dankbare zielen.

„Zie," zei Hij, „de velden zijn wit om
te oogsten!"...

Toen zagen ook de discipelen de Sa-
maritanen komen. Zij zagen verbaasd,
dat die zich om hun Meester verdrongen
en luisterden naar zijn woord. Het won-
der, dat niemand mogelijk zou hebben
geacht, was gebeurd. In al die ogen, die
stil op Jezus waren gericht, was geen
boosheid meer en geen verachting. Een
eeuwenoude vijandschap was plotseling
verdwenen. De haat was overwonnen
door Jezus' liefde.

De mensen vroegen zelfs, of Jezus met
zijn discipelen bij hen blijven wilde, en
twee dagen bleef Hij in hun stad.

Toen Hij weer heen moest gaan, waren
er velen, die het levende water kenden
en nooit meer dorsten zouden.

En zij zeiden tot de vrouw, die Jezus
bij de put had ontmoet: „Eerst hebben
wij geloofd, omdat gij het ons hebt ge-
zegd. Maar nu hebben wij zelf Hem ge-
hoord en weten, dat deze waarlijk de
Heiland der wereld is."

EN de Heiland reisde verder door het
land, zaaiende het zaad van zijn heilig
woord, werkende het werk van zijn
Vader.
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JEZUS reisde met zijn discipelen door
het land en overal waar een hart voor
Hem openstond, zaaide Hij het zaad van
zijn woord. In de harten der Samari-
tanen was het reeds opgekomen en had
rijke vrucht gedragen. Hoe zou het straks
in Galilea gaan, in zijn vaderland ? .. .

Het leek zo mooi! ... Het gerucht van `

zijn komst was Hem al vooruit gevlogen
en de mensen kwamen Hem blij tege-
moet. Velen van hen waren in Jeruza-
lem op het Paasfeest geweest en hadden
de wonderen gezien, die Hij dáár had
verricht. De tempel had Hij gereinigd,
Hij alleen. De zieken had Hij genezen.
Dat hadden ze niet meer vergeten en ze
hadden het rondverteld van dorp tot
dorp, welk een groot wonderdoener die
Jezus van Nazareth was! Nu volgden ze
Jezus waar Hij ging, ze staarden Hem
aan en wachtten. Zeker zou Hij hier ook
wel wonderen verrichten!

Van alle kanten stroomden de men-
sen toe.

Om Jezus te zien, daarom kwamen ze.
Om Hem te horen niet.
Naar zijn wonderen verlangden ze,

meer dan naar zijn woord,... meer dan
naar Hem zelf.

Zo kwam de Heiland in Kana aan,
waar Hij eens water in wijn had ver-
anderd. En nog steeds hadden de men-
sen geen wonder gezien .. .

ZEVEN uren van Kana verwijderd zat
een vader bij het bed van zijn kind. Het
was in Kapèrnaum, een stadje aan de
zee van Galilea.

Het jongetje lag zwaar te hijgen, zijn
borstje ging snel op en neer en rood van
de koorts waren zijn ingevallen wangen.

12. INDIEN GIJ GEEN
WONDEREN ZIET
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De vader hield bedroefd een gloeiend
handje vast en zag de dood reeds nade-
ren. Nog één dag zou het misschien
duren. Dan zou hij geen kind meer
hebben .. .

Die vader was wanhopig. Hij had ge-
daan wat hij kon, hij had geen kosten
gespaard. Hij was een rijk en voornaam
man, een hoveling, een dienaar aan het
hof van koning Herodes Antipas, wiens
paleis in Tiberias stond. Maar wat hielp
hem nu zijn geld en wat zijn voornaam-
heid ? ... De dood stoorde zich daar niet
aan. Die komt bij rijk en arm, bij oud
en jong.

En dat juist — dat er geen hoop meer
was, dat hij niets meer voor zijn kind
kon doen, dat was zo verschrikkelijk.
Het hart van die vader werd verscheurd
door smart.

MAAR ... ook naar Kapèrnaum vloog
het gerucht, dat Jezus in Galilea ge-
komen was. Ook deze hoveling hoor-
de het.

Toen kwam er plotseling weer glans
in zijn doffe ogen. Hij sprong op. Jezus
van Nazareth was de Enige, die hier nog
helpen kon, zijn macht was zo wonder-
lijk groot! In Kana moest Hij zijn, zei-
den de mensen. Het was ver, maar dat
deed er niet toe. Tot het eind van de
wereld wilde die vader wel lopen, als
zijn kind er maar door gered kon
worden.

Nog éénmaal boog hij zich over zijn
zoon. 0, het kon nog ... Als hij Jezus
spoedig vond en als de Meester dadelijk
mee wilde gaan, kwam Hij misschien
nog op tijd ! ... De hoveling snelde het
huis uit en haastte zich voort langs de
weg, die stijgend voortkronkelde het
bergland in. Lang en moeilijk was die
weg. 's Morgens vroeg ging de hoveling
van huis. Maar de zon was het Zuiden
reeds door, toen hij in Kana kwam.

Daar stond Jezus te prediken, omringd
door het volk. Waren die mensen wel
beter dan de ongelovige priesters in Je-
ruzalem, die óók om een wonder had-
den gevraagd, voor ze geloven wil-
den ? ... De Samaritaanse vrouw had
geen wonder gezien en toch had ze ge-
loofd. Háár hart stond open voor het
zaad van Jezus' woord. Maar de harten
van deze mensen waren hard en on-
vruchtbaar als de rotsen, waarop ze hun
huizen bouwden.

Toen drong plotseling een man tussen
die mensen door, hijgend en bezweet, in
bestoven kleren, en boog zich voor
Jezus neer.

„Here," smeekte hij, „mijn kind ligt
op sterven. Ga mee naar mijn huis en
red mijn kind !" .. .

Alweer iemand, die om een wonder
vroeg !

De mensen drongen op, ze rekten hun
halzen om niets te missen, en in aller
ogen blonk dezelfde spanning. Nu zou-
den ze een wonder zien! Al moesten ze
meegaan naar Kapèrnaum, dáár wilden
ze bij zijn, als dat kind weer gezond
werd gemaakt.

Maar de Heiland zei bedroefd: „Indien
gijlieden geen tekenen en wonderen ziet,
zult gij niet geloven."

De hoveling begreep dat misschien
niet eens. Hij dacht alleen aan zijn kind.
Hoe zou het er nu mee zijn ? ... Zou het
nog leven? Hij wrong zijn handen in
grote angst en smeekte: „Here, ga mee,
eer mijn kind sterft."

En toen de Heiland hem aanzag, ont-
dekte Hij in zijn hart hetzelfde geloof,
dat ook bij de Samaritaanse vrouw was
geweest; het echte, het ware geloof, dat
ook zonder wonderen kan leven.

Jezus sprak: „Ga heen, uw zoon leeft."
En zie, aan dat woord had die man ge-

noeg. Hij geloofde. Tranen van blijdschap
en dankbaarheid sprongen in zijn ogen.
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Zijn kind leefde, zijn kind was gered! Hij
twijfelde er geen ogenblik aan. Hij ging
verheugd terug, de lange weg naar huis.

Toen hij de volgende dag bij Kapèr-
naum kwam, liepen zijn knechten hem
al verheugd tegemoet.

„Uw kind leeft!" riepen ze.
En toen hij vroeg wanneer het beter

met hem geworden was, zeiden ze: „Gis-
teren om één uur verliet hem de koorts."

Dat was hetzelfde uur, waarop Jezus
gezegd had: „Uw zoon leeft." Uren ver
was Hij van het kind verwijderd ge-
weest. Toch had Hij het kunnen ge-
nezen.

Toen wisten die man en zijn hele ge-
zin, dat Jezus de Messias was, de Zalig-
maker, die in de wereld komen zou. En
zij geloofden allen in Hem.

Nu was er tòch een wonder gebeurd,
maar geen van al die mensen die er zo
naar verlangden, had het gezien.

Want Jezus wilde geen wonderdoener
zijn. Hij was niet gekomen, om de men-
sen te vermaken. Hij was gekomen, om
zondaren zalig te maken.

Maar dat grootste wonder, dat zon-
daren zalig werden, dat kon alleen ge-
beuren, als ze gelovig wilden luisteren
naar zijn woord.

OOK in Nazareth kwam de Heiland,
waar Hij opgevoed was en waar de men-
sen Hem allen kenden. Ze zagen Hem
weer door de straten lopen, evenals
vroeger. Ze zagen Hem, toen de sabbat
gekomen was, weer tussen de anderen de
synogoge binnengaan: het gebouw, waar
het volk samenkwam, om God te loven
en waar het door de schriftgeleerden
werd onderwezen. Het leek wel, alsof er
niets veranderd was.

Maar ook hier waren de wonderlijke
geruchten doorgedrongen over de grote
dingen, die Hij op andere plaatsen had
gedaan.

„Wie had dat gedacht van die timmer-
man!" zeiden de mensen.

Ja, Hij moest toch wel iets bijzonders
zijn, die zoon van Maria, daar waren
allen het over eens en ze waren er trots
op, dat Hij uit hun stad afkomstig was.
Men fluisterde zelfs, dat Hij de Messias
zou zijn. Ha, de Messias, een timmer-
manszoon ! ... Neen, dat was onmogelijk.
Iemand, die tussen hen had gewoond,
die ze hadden zien werken als ieder
ander mens, die kon niet de Messias zijn,
die was niets meer dan zij. Maar of Hij
wonderen kon doen, dat zouden ze nu
spoedig weten. Als Hij die op andere
plaatsen had gedaan, waarom dan niet
in zijn eigen stad ...

En nu zat Hij daar dan bij hen in de
synagoge, zoals Hij er jarenlang sabbat
aan sabbat gezeten had, nederig en stil.
Maar toen het ogenblik gekomen was,
dat er uit de schriften der profeten voor-
gelezen zou worden, toen was Hij het,
die opstond en de boekrol aannam uit de
handen van de dienaar. Hij rolde die
open. Hij ging er mee voor de lessenaar
staan en zocht naar het gedeelte, dat ge-
lezen moest worden. En het was doodstil
geworden in de synagoge.

Het was het boek van de profeet
Jesaja, dat Jezus in handen had.

Hij las: „De Geest des Heren is op Mij,
daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft om
aan armen het evangelie te brengen; en
Hij heeft Mij gezonden om aan gevange-
nen loslating te verkondigen en aan
blinden het gezicht, om verbrokenen
heen te zenden in vrijheid; om te verkon-
digen het aangename jaar des Heren ..."

Dat waren prachtige woorden en de
mensen begrepen die wel. Jesaja had
gesproken over de heerlijke tijd, wan-
neer de Messias gekomen zou zijn. Dan
zou Hij aan de armen, aan de eenvou-
digen, de blijde boodschap brengen van
Gods liefde.
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De verbrokenen, de mensen die zich
heel ongelukkig voelden, zouden dan
gelukkig worden. En allen die gevan-
gen waren in de macht van de zon-
de, zouden door Hem worden vrijge-
maakt.

0, dat aangename jaar des Heren, dat
heerlijke jubeljaar, hoe lang zou men er
nog op moeten wachten ? .. .

Zie, Jezus had de boekrol aan de
dienaar teruggegeven en was gaan zit-
ten, om tot de mensen te spreken. Dat
was zo de gewoonte in de synagoge:
staande las men het woord van God,
zittende sprak men zijn eigen woorden.
En aller ogen waren nieuwsgierig en be-
wonderend naar Jezus opgeslagen.

En terwijl ze ademloos luisterden, ver-
baasden die mensen zich steeds meer.

Nooit hadden ze zo horen spreken over
het woord van God, zo goed en
schoon.

Waar had Hij dat geleerd, die eenvou-
dige timmerman? Hij sprak over de
woorden van Jesaja zo zeker, alsof Hij
het evengoed wist als Jesaja zelf.

En hoor, wat zei Hij nu?
„Heden is dit schriftwoord, dat gij ge-

hoord hebt, vervuld."
Wat betekende dat? Was het jaar des

Heren dan reeds aangebroken? Was de
Messias reeds gekomen? Wie was de
Messias dan? Hij, de zoon van Jozef?

Het was nu niet meer stil in de syna-
goge. Een spottend gefluister ging door
het hele gebouw.

„Hij zegt, dat Hij de Messias is ! Hij
is niets meer dan wij, wat verbeeldt
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Hij zich wel? Zal Hij ons al die
weldaden schenken, waar Jesaja van
spreekt, zal Hij al die wonderen
doen? Waarom toont Hij dan niet,
dat Hij de Messias is? Waarom doet Hij
dan geen wonder?"

Hun harten waren vol van trots en
ongeloof. Jezus zag het en verwon-
derde zich, dat het zo vreselijk was.
En toen Hij verder sprak, klonk zijn
stem bedroefd en het waren harde
woorden, die de mensen nu hoorden.

De Heiland leerde hun, dat nog
nooit een profeet in ere was geweest
in zijn vaderland. Lang geleden, toen
de profeet Elia nog op aarde was,
in de dagen van de grote droogte
en hongersnood, wáár was de profeet
toen heengezonden door God? Er
waren veel weduwen in Israël, die
hem hadden kunnen verzorgen, maar
hij ging ze allen voorbij. Naar een
heidense vrouw in Zarfath ging hij
en die werd door God gezegend.

En later, in de dagen van Elisa,
waren er ook in Israël veel melaat-
sen, maar niemand van hen ging
naar de profeet om door hem ge-
nezen te worden; Naäman, de Syriër,
wel! Zo was ook toen het heil aan
het ongelovige Israël voorbijgegaan,
maar de heidenen hadden het ont-
vangen.

Toen de mensen van Nazareth dat
hoorden, sprongen ze op van woede en
ergernis.

Wat dacht die timmerman, dat Hij
hier alles zeggen mocht ?

Waren de heidenen beter dan zij,
hadden die meer geloof ?

En dacht Hij soms, dat de Messias, als
Hij eens zou komen, ook hen voorbij zou
gaan?

Weg met Hem, die dat durfde te zeg-
gen !

Ze grepen Jezus aan en sleurden Hem

de synagoge uit. Ze drongen Hem voort
op de weg, de stad uit.

Hun woede werd hoe langer hoe
groter, toen ze Hem daar stil en
weerloos voor zich uit zagen gaan.
En die hadden ze bewonderd, op
Hem waren ze trots geweest, op zo'n
bedrieger, zo'n spotter, die van zich-
zelf zei, dat Hij de Messias was!
Gestraft moest Hij worden. Nooit mocht
Hij het meer wagen, om hen te striemen
met zijn woord. Nooit wilden ze Hem
meer horen!

Ze stietten Hem voort naar de steile
rand van de berg, waarop hun stad ge-
bouwd was. Ze wilden Hem in de af-
grond werpen, dat Hij te pletter zou val-
len op de rotsen.

En de Heiland, die in een ogenblik
zijn vijanden had kunnen vernietigen,
die het vuur van de hemel had kunnen
doen dalen om hen te straffen voor hun
ongeloof, liet zich voortstoten door hun
ruwe handen, stil en zachtmoedig als
een lam. Hoe ze Hem ook bespotten en
beledigden, Hij had zijn vijanden toch
nog lief ... En tot het laatste ogenblik
toe gaf Hij hun de tijd, om zich nog te
bedenken.

Maar bij de rand van de berg stond
hij stil en keerde zich om. Het was ge-
noeg, zijn ure was nog niet gekomen.
En plotseling, waar zijn ogen zagen,
deinsden de aanvallers terug. Hun han-
den vielen slap langs hun lijf, geen
scheldwoord wilde meer over hun lip-
pen. Midden tussen hen door, hoog op-
gericht, vol majesteit als een koning,
ging Jezus heen. Ongehinderd vertrok
Hij en liet hen achter met hun geheim-
zinnige angst.

Nu hadden ook zij toch een wonder
gezien, nu ze het niet meer hadden
verwacht.

Maar het had hen van de Heiland ge-
scheiden.
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HET was Sabbath in Kapèrnaum.
Nu stond de arbeid stil. De scheepjes

van de vissers waren op het strand ge-
trokken. De ploeg van de boer stond bij
de voor te wachten. Het vuur van de
smid was gedoofd.

En door de stille straten kwamen nu,
op de dag des Heren, de mensen naar de
synagoge: vissers en boeren, kooplieden
en herders, voornamen en armen, man-
nen en vrouwen. Een bonte menigte ging
het bedehuis binnen.

Toen ze daar hun gebed hadden op-
gezonden, was .het evenals in Nazareth
weer Jezus, die opstond om het Woord
van God te lezen en om daarover tot de
mensen te spreken.

Maar hier was geen spottend gefluis-
ter. In stille eerbied luisterden allen, in
blijde verbazing. Want het leek alles
nieuw, wat ze op deze dag  hoorden.

De voorname rabbi's, de schriftge-
leerden, naar wie ze reeds zo dikwijls
hadden moeten luisteren, spraken heel
anders. Die hadden het meestal over de
wetten van Mozes en over al die andere
strenge wetten die zij zelf nog hadden
ingesteld en waaraan ieder moest ge-
hoorzamen, als hij niet gestraft wilde
worden. Zij legden zware lasten op de
schouders van het volk, te zwaar haast
om te dragen.

Maar deze rabbi, deze Jezus, nam die
lasten weg! Hij dreigde niet. Hij had
troost voor allen die bedroefd waren, om-
dat ze Gods wetten niet hadden volbracht.
Hij sprak van Gods liefde voor arme
zondaren. Hij bracht de blijde boodschap
van Gods genade aan allen die berouw
hadden van hun kwaad. Hij beloofde
rust aan allen die vermoeid waren en

belast. Zulke heerlijke woorden hadden
die mensen nog nooit beluisterd. Ze
waren ontroerd en het was heel stil in
de synagoge. Alleen de stem van de
Heiland werd gehoord.

MAAR plotseling schrokken ze allen
op door een andere stem, rauw en krij-
send. Er stond een man in de synagoge
met wilde flikkerende ogen, alsof hij die
goede woorden van liefde en zegen niet
langer verdragen kon. Hij stak zijn vuis-
ten in grote woede en angst naar Jezus
uit en schreeuwde: „Ha, wat hebt Gij
met ons te maken, Jezus van Nazareth !
Zijt Gij gekomen, om ons te verdelgen ?
Ik weet wel, wie Gij zijt: de heilige van
God !" .. .

Alle mensen keken bang naar die
woesteling, die zo oneerbiedig de stilte
verstoorde. Ze kenden hem wel. Hij was
een ongelukkige, waar niemand raad
mee wist, iemand die van de duivel be-
zeten was. Een boze geest was in zijn
ziel gevaren en had hem geheel in zijn
macht. Nu was die arme man de slaaf
van de duivel, die binnen in hem woon-
de en hij moest zich door hem laten
pijnigen en martelen. De boze geest was
het, die sprak met zijn mond. Wat die
man deed, wist hij zelf niet; de boze
geest deed het met zijn handen.

Jezus, die dat alles wel wist, werd niet
boos op die man. Hij had medelijden met
hem. Hij was gekomen, om satan zijn
macht te ontnemen en dáárom juist was
deze boze geest in al zijn woede losge-
barsten.

Jezus was opgestaan. Streng en gebie-
dend was zijn stem, toen Hij sprak:
„Zwijg stil en vaar uit van hem!"

De onreine geest moest gehoorzamen.
Maar het was, alsof hij zich van de man
los moest scheuren. Hij wierp hem mid-
den tussen de mensen, maar deed hem
verder geen kwaad meer.



De man lag op de grond en was stil ge-
worden. Toen hij opstond, leek het, alsof
hij ontwaakt was uit een diepe, benauw-
de slaap, een boze droom, zo verbaasd
zag hij in het rond. Maar zijn ogen
waren helder en verstandig als van ieder
ander. Hij was volkomen genezen en als
een vrij en gelukkig mens kon hij terug-
gaan naar zijn huis.

De burgers van Kapèrnaum, die dit
wonder hadden aanschouwd, zagen ver-
baasd en eerbiedig naar Jezus op.

„Wie is Hij dan toch," vroegen ze, „dat
zelfs de boze geesten Hem gehoorzaam
zijn ?" .. .

Ze wisten het: „De heilige van God."
En zij spraken over niets anders meer.
In al de omliggende plaatsen werd ver-
teld, hoe groot de macht van Jezus was.

JEZUS was uit de synagoge met zijn
discipelen naar het huis van Simon
Petrus en Andreas gegaan.

Er was iets verdrietigs in dat huis. De
moeder van Simons vrouw lag ziek te
bed. Een zware koorts had haar be-
vangen.

Maar toen ze het aan Jezus vertelden,
ging Hij naar haar bed, nam haar
gloeiende hand in de zijne en richtte
haar op. Meteen was de koorts ver-
dwenen. Zij stond op. Sterk en gezond
ging zij door het huis en als een echte
moeder was zij dadelijk bezig, om de
maaltijd te bereiden.

DE sabbat ging voorbij. De zon ging
onder. De toppen der bergen, die het
meer van Galilea omringden, glansden
nog in het avondrood, maar op het water
en in het dal en in het stille Kapèr-
naum was de schemering reeds neerge-
daald.

Toen kwam uit stegen en straten, uit
alle hoeken van de stad, een wonderlijke
menigte mensen bijeen voor het huis,
waar Jezus was.

Blinden werden voortgeleid, tot ze
bij zijn deur gekomen waren. Kreu-
pelen hinkten op krukken naderbij. Zij,
die van de duivel bezeten waren,
werden gebonden naar hier gebracht.
Zieken en gebrekkigen werden gedra-
gen. De hele dag reeds, nadat ze gehoord
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hadden, wat in de synagoge was gebeurd,
hadden al die ongelukkigen zitten hun-
keren om tot Jezus te gaan. Ze hadden
niet gedurfd, uit angst voor de strenge
wetgeleerden, die zelfs verboden had-
den om zich op de sabbat te laten ge-
nezen.

Maar nu was de sabbat gelukkig
voorbij. En nu stonden ze hier allen, in
een droevige menigte, en riepen om
Jezus. Al de ellende van de stad was bij-
eengebracht voor zijn deur.

Toen kwam Jezus buiten. Hij ging
door de rijen van al die ongelukkigen en
raakte ze aan met zijn zegenende han-
den. Waar Hij kwam, weken de pijnen,
daar vluchtte de ziekte, daar verdween
het gebrek. Ogen, die jaren lang geslo-
ten waren geweest, gingen nu open;
krachteloze voeten werden weer vast;
stommen begonnen te spreken.

Toen Hij eindelijk klaar was met zijn
machtig werk, stond daar voor Hem
een schare blijde gezonde mensen, die
zich jubelend weer verspreidde. De
kreupelen dansten door de straten, de
blinden liepen recht en vast naar huis,

de zieken droegen zelf de baar, waar-
op ze waren gebracht. Dit was de
grote sabbat in hun leven, de dag des
Heren, die zij nooit meer vergeten
zouden.

Zo gebeurde, wat reeds voorspeld was
door Jesaja, de profeet: „Hij heeft onze
ziekten op zich genomen, en onze smar-
ten gedragen ..."

HET was diep in de nacht en alle men-
sen sliepen.

Toen ging de deur open van het huis
waar Jezus was. De Heiland kwam al-
leen naar buiten. Hij ging door de stille
donkere straten, Hij liep langs de zee,
die zwak glansde in het eerste weife-
lende licht van de morgen. Hij ging de
donkere bergen in naar een woeste een-
zame plaats.

Daar, tussen de rotsen, knielde Hij
neer en bad.

Boven Hem verbleekten de sterren.
Een vogel zong.

En aan de einder, stil en schoon, steeg
langzaam de zon boven de aarde voor
een nieuwe, moeilijke dag.
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14. VISSERS VAN MENSEN

EENS stond Jezus dicht bij Kapèr-
naum aan de oever van het meer en vóór
Hem verdrongen zich de mensen. Steeds
meer kwamen er. Uit alle dorpen in de
omgeving stroomden ze toe. Na die Sab-
bath in Kapèrnaum was dat zo gewor-
den: ze zochten Hem al vroeg in de mor-
gen en volgden Hem, waar Hij ging.

Nu drongen ze steeds meer op Hem
aan, om geen woord te missen van zijn
prediking. Ze duwden Hem in hun ijver
bijna het water in.

Maar daar dichtbij lagen twee scheep-
jes aan de kant, die pas teruggekeerd
waren van een tocht op het meer, en de
vissers waren er uitgegaan en spoelden
hun netten. Het ene schip was van
Simon Petrus, het andere van Zebedeus,
de vader van Jacobus en Johannes.

Toen ging Jezus in het scheepje van
Simon, en vroeg hem, om een klein
eindje van de wal te varen en dan zijn
schip vast te leggen. Zittende op dat
schip sprak Hij toen verder. Nu konden
de mensen zich wel neervlijen aan de
oever, ze zagen Hem toch allen. En rus-
tig klonk over het water zijn stem, die
sprak van de eeuwige dingen, waarnaar
ze allen verlangden. Heel stil was het
aan de oever. Jezus had al die mensen
gevangen met zijn woord.

Toen Hij eindelijk ophield met spre-
ken, was het midden op de dag. De zon
stond hoog aan de hemel.

„Ga nu naar diep water," zei Jezus,
„en zet uw netten uit om te vissen."

Simon keek Hem verbaasd aan. Nu,
midden op de dag ? ... Dat was geen tijd
om te vissen !

„Meester," antwoordde hij, „de ge-
hele nacht door hebben wij hard ge-
werkt en niets gevangen ..."

Maar plotseling bedacht hij zich en
boog gehoorzaam het hoofd.

„Maar op uw woord zal ik de netten
uitzetten," zei hij.

Hij hees met Andreas het puntige zeil
en nam het roer ter hand. Ze koersten
naar het midden van het meer, tot daar,
waar het water zwart leek van de diepte.
Toen zetten ze de netten buiten boord
en wachtten. Simon deed het met een
twijfelend hart ... Zouden ze kunnen
vangen op het warmst van de dag? ...

Maar plotseling zag hij, dat reeds al de
drijvers van de netten waren onderge-
doken en dat de lijnen, waarmee ze aan
het schip bevestigd waren, strak gespan-
nen stonden. En toen hij snel één van
die lijnen greep, om met zijn broer een
net aan boord te halen, was er een ge-
bruis en gespartel in het water, alsof
het stond te koken. Ze zagen niets dan
het zilverachtig geblink van schubben
en het glanzend gekronkel van zware
vissenlijven. Zó vol waren de netten,
dat zij ze niet omhoog konden trekken;
ze begonnen te scheuren, toen zij het
probeerden.

Hun vissersharten popelden van span-
ning en blijdschap. Ze riepen en wenk-
ten opgewonden hun makkers, die in het
andere schip waren, dat zij hen zouden
komen helpen. Toen die gekomen waren,
vulden zij de beide schepen, totdat ze
bijna zonken.

Vol verbazing stonden de vissers op de
schone vangst te zien, die in zo korte tijd
verkregen was. En Simon Petrus durfde
zijn ogen bijna niet naar Jezus op te hef-
fen van schaamte. Zag de meester de vis-
sen in de diepte der zee ? ... Dan zagen
zijn heilige ogen ook alle twijfel en zon-
de in de duistere diepten van Simons
hart! ...

0, Simon Petrus vond zichzelf niet
waard, om in zijn nabijheid te zijn.
Hij viel aan zijn voeten neer en riep:
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„Here, ga weg van mij, want ik ben een
zondig mens !” .. .

Maar Jezus legde vriendelijk de hand
op zijn hoofd en sprak: „Wees niet be-
vreesd, van nu aan zult gij mensen
vangen."

En tegen de anderen zei Hij ook:
„Volgt Mij en Ik zal u vissers van men-
sen maken."

Vissers van mensen? Mochten zij een-
maal de wereld ingaan, de grote zee der
volkeren op, om de mensen te vangen
met het woord van God en ze te brengen
in zijn koninkrijk? Mochten zij als ge-
zanten van Jezus spreken over de grote
dingen, die de Heiland had gedaan?

Simon en de anderen, Andreas, Jaco-
bus en Johannes, wilden niets liever! En
toen zij hun schepen aan land gestuurd
hadden, verlieten zij alles, hun huis en
hun familie en ook de grote buit, die zij
pas gevangen hadden, en volgden Hem.

Voortaan keerden ze niet meer terug
naar hun werk. Een ander werk, dat Hij
hun leren zou, groter en heerlijker dan

dit, wachtte hen. Als Hij hen daarbij
leidde, zou de buit dan minder zijn ? .. .

ER kwamen spoedig meer, die Jezus
volgen wilden, waar Hij ook ging. Het
waren allen eenvoudige mensen, arm
aan geleerdheid, maar rijk aan liefde. En
zo juist was het goed. Die liefde was
beter dan geleerdheid.

Er was zelfs een tollenaar bij, een ver-
achte zondaar, die niet eens van de Fari-
zeeën in de synagoge mocht komen. Levi
heette hij. Jezus zag hem zitten bij zijn
tolhuis en Hij wist dat Levi's hart naar
Hem verlangde.

Hij sprak: „Volg mij." En Levi gehoor-
zaamde zonder aarzelen. Maar eerst liet
hij een grote maaltijd aanrichten in zijn
huis en nodigde al zijn vrienden uit, tol-
lenaars als hij, om bij hem te komen
eten. Ook vele anderen kwamen; de deu-
ren van Levi's huis stonden gastvrij voor
ieder open. Het huis raakte vol. En tus-
sen al die mensen zaten ook Jezus en
zijn discipelen.

Toen de Farizeeën dat zagen, sloegen
zij hun handen verbaasd ineen en hun
verontwaardiging was groot. Zij zouden
het eten van een tollenaar niet willen
aanroeren! 0 neen, zij deden geen stap
over de drempel. Zij waren rein en
vroom en rechtvaardig en hielden zich
met zondaars niet op.

Maar Hij, die het volk wilde leren om
tot God te komen, hoe durfde Hij zich
zo te verontreinigen ? ...

En ze vroegen streng aan de discipe-
len: „Waarom eet uw Meester met de
tollenaars en zondaars?"

Maar Jezus, die het gehoord had, ant-
woordde rustig: „Zij, die gezond zijn,
hebben geen geneesheer nodig, maar zij,
die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om
rechtvaardigen te roepen, maar zon-
daars."

En Hij bleef. Hij hoorde bij die zon-
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daars, zoals een dokter hoort bij de zieken.
Maar zij geloofden niet, dat Hij de

grote hemelse geneesheer was, die in de
wereld kwam om alle zieke en zondige
harten te genezen. En ze wisten niet, de
hoogmoedige dwazen, dat hun versteen-
de harten misschien wel het ergst ziek
waren. En spottend gingen zij heen.

Maar diezelfde dag gebeurde het won-
der, dat de rijke Levi zijn huis en zijn
geld verliet, om als een arme zwerver
de Heiland te volgen en dat hij toch
rijker was dan ooit.

NIET lang daarna, nadat Hij een hele
nacht alleen in de bergen was geweest
om te bidden, heeft Jezus uit de mensen
die Hem volgden, twaalf mannen uitge-
kozen, om zijn discipelen te zijn.

Zeven van hen had Hij reeds eerder
geroepen: Simon Petrus en Andreas,
Jacobus en Johannes, Filippus en Natha-
naël, die later Bartholomeus werd ge-
noemd, en Levi, de tollenaar, die later
Mattheus heette.

Nu kwamen daar nog vijf andere man-
nen bij: de stille, zwaarmoedige Thomas,
Jacobus, de zoon van Alfeus; Judas of
Thaddeus; Simon Zelotes, die zo werd
genoemd, omdat hij aangesloten was
geweest bij de partij der Zeloten, der
ijveraars, die niets liever wilden, dan de
Romeinen met geweld te verdrijven; en
als twaalfde nog een Judas, Judas
Iskarioth .. .

Voortaan volgden die twaalf mannen
Hem overal, waar Hij ook ging. Ze
waren zijn vrienden, temidden van al de
vijanden, die Hem steeds meer omring-
den. Soms zond Hij hen reeds uit om te
prediken in de omliggende dorpen. En
eens zouden ze allen zijn apostelen zijn.

Apostelen, afgezanten, vissers van
mensen.

Allen? ...

Dat wist Hij alleen .. .
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DOOR heel Galilea trok Jezus met
zijn discipelen rond. Overal waar Hij
kwam, bracht Hij de blijde boodschap
van het Koninkrijk, dat gekomen was.
En overal genas Hij de zieken.

Tot over de grenzen van Israël ging
het gerucht van zijn wonderen. Steeds
meer mensen kwamen tot Hem. Ze
wachtten Hem reeds op langs de weg, als
Hij een dorp naderde. Ze volgden Hem
in een grote menigte.

Het leek wel, alsof een koning met
zijn gevolg rondtrok door het land. En
een koning was Hij ook, maar een
andere koning dan de mensen ver-
wachtten. Ze kenden Hem nog zo slecht,
zelfs de discipelen. Ze verwachtten
zulke dwaze dingen van Hem. Ze waren
allen onderwezen door de schriftgeleer-
den en de Farizeeën. Die hadden hun
geleerd, dat de Messias, als Hij kwam,
een nieuw en machtig koninkrijk zou
stichten, de Romeinen met geweld zou
verjagen en over alle volkeren zou heer-
sen met strengheid en kracht. En ze
hadden óók gezegd, dat ieder die een
goed burger van dat koninkrijk wilde
zijn, moest leven als zij en zich aan al
de wetten moest houden, die zij hadden
gemaakt.

Maar de wijze schriftgeleerden begre-
pen van het nieuwe Koninkrijk niets.

EENS, toen weer een grote schare
Jezus omringde, wilde Hij tot zijn dis-
cipelen en tot allen die Hem volgden,
spreken over zijn Koninkrijk. Hij klom
op een berg en zette zich neer op de hel-
ling. Aan zijn voeten zaten de twaalf
discipelen. Al de anderen zochten een
plaats in het gras of op een rotsblok en
zagen stil en eerbiedig naar Hem op. De

'
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zon straalde. Een vogel zong in de strui-
ken. De stem van de Heiland klonk
rustig in de stilte. En in een lange mooie
rede heeft Hij toen aan zijn discipelen
geleerd, dat zijn Koninkrijk niet van
deze aarde was, maar het Koninkrijk der
hemelen; geen koninkrijk van macht en
geweld, maar een Koninkrijk der liefde.

En de burgers van dat Koninkrijk, .. .

neen, dat zouden niet de Farizeeën
zijn.

Niet de hoogmoedigen, die zichzelf
heel rijk voelden, — maar juist zij die
zich arm voelden en alles van God ver-
wachtten: de armen van geest.

Niet die maar vrolijk en onnadenkend
voortleefden — maar die hun zonden
betreurden.

Niet de geweldenaars en de vechters-
bazen — maar de zachtmoedigen.

Niet zij, die heel braaf meenden te zijn
en tevreden waren met zichzelf, maar zij
die er naar hunkerden om van hun
zonde verlost te worden.

Niet de wreden, de hardvochtigen, —
maar de barmhartigen.

Niet de bedriegers, — maar de oprech-
ten, de reinen van hart.

Niet de ruziemakers, maar de vrede-
stichters.

Niet de onderdrukkers en de vervol-
gers, — maar de martelaars, die lijden
voor God. En die allen zouden zalig zijn
als burgers van het Koninkrijk.

Jezus sprak:
„Zalig de armen van geest; want

hunner is het Koninkrijk der hemelen.
Zalig die treuren, want zij zullen ver-

troost worden.
Zalig de zachtmoedigen, want zij zul-

len de aarde beërven.
Zalig die hongeren en dorsten naar de

gerechtigheid; want zij zullen verzadigd
worden.

Zalig de barmhartigen; want hun zal
barmhartigheid geschieden.

Zalig de reinen van hart; want zij zul-
len God zien.

Zalig de vredestichters; want zij zul-
len kinderen Gods genoemd worden.

Zalig die vervolgd worden om der ge-
rechtigheid wil; want hunner is het
Koninkrijk der hemelen.

Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt
en vervolgt, en liegende allerlei kwaad
van u spreekt om Mijnentwil.

Verblijdt u en verheugt u, want uw
loon is groot in de hemelen; want alzo
hebben zij de profeten vóór u vervolgd."

0, in het Koninkrijk van de Messias
zou het heel anders zijn, dan de wijze
rabbi's leerden.

Zij hadden veel wetten, maar in het
Koninkrijk der hemelen was maar éen
wet: Liefde. Liefde tot God bovenal en
grote liefde tot de mensen ook. Tot alle
mensen: goeden en bozen, vrienden en
vijanden.

De schriftgeleerden zeiden tot het
volk: „Oog om oog en tand om tand.
Wie u slaat, sla hem terug. Wie u haat,
haat hèm ook."

Maar Jezus sprak: „Gij hebt gehoord,
dat er gezegd is: Oog om oog en tand
om tand.

Maar Ik zeg u, de boze niet te weer-
staan, doch wie u een slag geeft op de
rechterwang, keer hem ook de andere
toe.

Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij
zult uw naaste liefhebben en uw vijand
zult gij haten;

Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief;
zegent wie u vervloeken; doet wel de-
genen die u haten en bidt voor wie u
vervolgen;

Opdat gij kinderen moogt zijn van uw
Vader, die in de hemelen is; want Hij
laat zijn zon opgaan over bozen en goe-
den en laat het regenen over rechtvaar-
digen en onrechtvaardigen.



Want indien gij liefhebt, die u liefheb-
ben, wat voor loon hebt gij ? Doen ook
de tollenaars niet hetzelfde ?

En indien gij alleen uw broeders groet,
waarin doet gij meer dan het gewone?
Doen ook de heidenen niet hetzelfde?

Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw
hemelse Vader volmaakt is ..."

NEEN, aan de Farizeeën moesten de
mensen geen voorbeeld nemen. Als som-
migen van die huichelaars een aalmoes
gaven, deden zij dat niet, omdat zij
medelijden hadden met de armen, maar
opdat de mensen zouden zien, hoe braaf
en mild zij waren.

Maar Jezus sprak tot zijn discipelen:
„Ziet toe, dat gij niet goed doet voor de
mensen, om door hen opgemerkt te
worden.

Maar laat, als gij aalmoezen geeft, uw
linkerhand niet weten, wat uw rechter
doet."

OVER het bidden sprak Jezus ook.
De Farizeeën stonden graag te bidden

in het openbaar, op de hoeken van de
straten, om door de mensen geprezen en
bewonderd te worden.

Maar dat was het ware bidden niet,
dat was een geprevel van woorden
en zo'n gebed zou nooit worden ver-
hoord.

Jezus zei:
„Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in

uw binnenkamer, sluit uw deur en bidt
tot uw Vader in het verborgene, en uw
Vader, die in het verborgene ziet, zal
het u vergelden.

En gebruik bij uw bidden geen om-
haal van woorden, zoals de heidenen;
want zij menen door hun veelheid
van woorden verhoord te zullen
worden.

Wordt hun dan niet gelijk, want uw
Vader weet, wat gij van node hebt, eer
gij Hem bidt ..."
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JA, als een kind tot de Vader, zo
moesten de discipelen leren bidden
tot God, zo eenvoudig en vol ver-
trouwen. Dan zou de Vader in de
hemel hun gebed zeker verhoren,
want Hij heeft de mensen meer  clan
een vader lief.

Jezus zei:
„Bidt en u zal gegeven worden; zoekt

en gij zult vinden; klopt, en u zal open-
gedaan worden.

Want een ieder, die bidt, ontvangt;
en wie zoekt, vindt; en wie klopt, die
zal opengedaan worden.

Of welk mens onder u zal, als zijn
zoon hem om brood vraagt, hem een
steen geven? Of als hij een vis vraagt,
zal hij toch geen slang geven?

Indien dan gij, hoewel gij slecht
zijt, goede gaven weet te geven aan
uw kinderen, hoeveel te meer zal uw
Vader in de hemelen het goede geven
aan hen, die Hem daarom bidden."

EN toen leerde Jezus aan zijn disci-
pelen een gebed.

Een gebed, zo eenvoudig, dat een kind
het leren kan.

En toch een gebed, zo vol inhoud, dat
geen mens meer behoeft te bidden.

Het is een volmaakt gebed, het beste
en schoonste, dat ooit op aarde gebe-
den is.

Hij zei: „Bidt gij dan aldus:
Onze Vader, die in de hemelen zijt;
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede, gelijk in de hemel,

alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden, gelijk

ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar

verlos ons van de boze.
Want uwer is het Koninkrijk, en de

kracht en de heerlijkheid in der eeuwig-
heid. Amen."
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OVER de ware rijkdom sprak Jezus
ook. Er waren veel mensen, die dachten,
dat geld en goed hen gelukkig konden
maken. Zij spaarden en zwoegden, om
rijk te worden. Zij wilden ook God wel
liefhebben, maar hielden toch van hun
geld het meest.

Hun leven was erg onrustig! Dag en
nacht hadden ze zorgen over hun aardse
schatten. Mammon, de afgod van het
geld, was hun harde meester.

Maar Levi, de tollenaar, de discipel
van Jezus, had al zijn geld en goed ver-
laten, om Jezus te volgen. En toen was
hij tech rijker dan ooit.

Jezus zei:
„Verzamelt u geen schatten op aarde,

waar mot en roest ze ontoonbaar maakt
en waar dieven inbreken en stelen;

maar verzamelt u schatten in de hemel,
waar noch mot, noch roest ze ontoon-
baar maakt, en waar geen dieven inbre-
ken of stelen.

Want waar uw schat is, daar zal ook
uw hart zijn.

Niemand kan twee heren dienen; want
hij zal of de een haten en de andere lief-
hebben; of hij zal zich aan de een hech-
ten en de andere minachten; gij kunt
niet God dienen én Mammon."

EN wie dan God alleen wilde dienen
en niet het geld, behoefde nooit bang
te zijn, dat hij gebrek zou lijden. Die
mocht vertrouwen op Gods Vaderzorg.

„Daarom zeg ik u," zei Jezus, „weest
niet bezorgd over uw leven, wat gij zult
eten of drinken, of over uw lichaam,
waarmede gij het zult kleden. ls het
leven niet meer dan het voedsel, en het
lichaam meer dan de kleding?

Zie naar de vogelen des hemels: zij
zaaien niet en maaien niet en brengen
niet bijeen in schuren; en toch voedt uw
hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre
te boven?

Wie van u kan door bezorgd te zijn,
één el aan zijn lengte toevoegen?

En wat zijt gij bezorgd over kleding?
Let op de leliën des velds, hoe zij
groeien; zij arbeiden niet, en spinnen
niet; en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al
zijn heerlijkheid niet bekleed was als
één van deze.

Indien nu God het gras des velds, dat
er heden is en morgen in de oven ge-
worpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet
veel meer kleden, kleingelovigen?

Maakt u dan niet bezorgd, zeggende:
Wat zullen wij eten, of wat zullen wij
drinken, of waarmee zullen wij ons
kleden?

Want naar al deze dingen gaat het zoe-
ken der heidenen uit. Want uw hemelse
Vader weet, dat gij dit alles behoeft.

Maar zoek eerst zijn Koninkrijk en zijn
gerechtigheid, en dit alles zal u boven-
dien geschonken worden."

ALS de mensen dat maar deden, als ze
het Koninkrijk Gods maar zochten, dan
zouden ze ook niet zoveel op elkaar heb-
ben te vitten en aan te merken. Iedere
kleine zonde, ieder klein gebrek van hun
buurman zagen zij soms. Maar dat hun
eigen zonden en gebreken dikwijls veel
groter waren, zagen zij niet.

Daarom zei Jezus: „Wat ziet gij de
splinter in het oog van uw broeder,
maar de balk in uw eigen oog bemerkt
gij niet?

Hoe zult gij dan tot uw broeder zeg-
gen: Laat mij de splinter uit uw oog
wegdoen, terwijl zie, de balk in uw oog
is? Huichelaar, doe de balk uit uw oog
weg, dan zult gij scherp kunnen zien
om de splinter uit het oog van uw broe-
der weg te doen."

NOG veel meer leerde Jezus aan zijn
discipelen, terwijl ze neerzaten aan zijn
voeten op de helling van de berg.
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En tenslotte leerde Hij hun ook, dat
zij nu niet alleen zijn woorden moesten
horen, maar ze ook moesten doen. Dan
alleen zouden zij goede burgers kunnen
zijn van zijn Koninkrijk.

Om hun dat heel goed te leren, zo
dat zij het nooit meer vergeten zouden,
vertelde Jezus hun een gelijkenis.

Het was het verhaal van twee
mannen, die beiden een huis gingen
bouwen.

Maar de eén was gehoorzaam; die
deed, zoals hij geleerd had.

En de ander was zorgeloos; die deed
het niet.

Jezus zei: „Een ieder nu, die deze mijn
woorden hoort en ze doet, zal gelijken
op een verstandig man, die zijn huis
bouwde op de rots.

En de regen viel neer en de stromen
kwamen en de winden waaiden en stort-
ten zich op dat huis, en het viel niet
om, want het was op de rots gegrond-
vest.

En een ieder, die deze mijn woorden
hoort en ze niet doet, zal gelijken op een
dwaas man, die zijn huis bouwde op het
zand.

En de regen viel neer, en de stro-
men kwamen, en de winden waai-
den en sloegen tegen dat huis en
het viel in, en zijn val was groot ..."

TOEN zweeg Jezus. En de mensen
zwegen ook. Het was heel stil op de
berg.

Ze waren allen verwonderd, ze ston-
den versteld.

Ze hadden nog nooit iemand zo horen
spreken, zo mooi, zo waar en met zoveel
macht.

Wie zo kon spreken over het Konink-
rijk Gods, moest die niet zelf de Koning
zijn? ...

En in grote eerbied volgden ze Hem,
toen Hij de berg afging.

1,• i 6. NOOIT KAN 'T GELOOF
 TE VEEL VERWACHTEN

ERGENS in de eenzaamheid buiten
de stadsmuur woonde een man, die
erg melaats was. Zijn hele lichaam
was bedekt met grote zweren, die
steeds dieper groeiden in zijn vlees.
Geen dag en geen nacht was hij zon-
der pijn.

Hij mocht geen voet binnen de
stadspoort zetten. Wanneer hem iemand
naderde, moest hij zèlf zijn verschrik-
kelijk lijden waarschuwend uitroepen:
„Onrein ... Onrein !" ... Dan ging ieder
met een bocht om hem heen, en keer-
de het gezicht van hem af. Zelfs
zijn familieleden durfden niet dicht
bij hem komen. Zij brachten hem
brood, maar legden het op een af-
stand neer, alsof hij een gevaarlijk
dier was. Hij werd gevreesd en ver-
afschuwd.

In de eenzaamheid sleepte hij zijn
dagen voort. Voor hem was geen ge-
nezing meer. Steeds meer zou de
ziekte hem aantasten. Een grote pijni-
ging zou zijn verdere leven zijn. Dan
kwam de dood. Was de dood niet beter
dan zo'n leven ? .. .

En toch ... die melaatse had het leven
zo lief.

EN zie, op een dag drong ook tot
in de eenzame schuilhoek van deze
melaatse het gerucht van Jezus' won-
deren door. Zijn familie vertelde hem,
welke grote dingen Hij had gedaan.
De mensen spraken er luid over op
de weg.

Toen vlamde de hoop nog weer op
in het hart van die arme lijder.

Hij had er nog nooit van gehoord, dat
een melaatse door iemand genezen was.
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En zijn verstand zei ook, dat het niet
mogelijk was.

Maar zijn hart zei tegen beter weten
in, dat het kon. Zijn geloof zei, dat Jezus
het kon. En toen had hij geen rust  meer.
Hij moest naar Jezus toe.

Hij strompelde op zijn gewonde voeten
de weg langs, in zijn vuile gescheurde
lompen. Hij had een doek voor de onder-
ste helft van zijn gezicht gebonden, zo-
als voorgeschreven was, wanneer  hij in
de buurt van mensen kwam. Hij riep:
„Onrein ! ... Onrein !", zodra hij iemand
naderen zag, met zijn schorre stem,
die beefde van spanning en blijdschap.
0, want spoedig zou het niet meer  nodig
zijn, wanneer Jezus hem maar helpen
wilde.

Wanneer Jezus zich maar niet vol af-
schuw van hem af zou wenden, zoals
alle mensen deden.

Die melaatse wist wel, dat hij niet
waard was, dat Jezus zich met hem be-
moeide. Maar toch moest hij naar
Hem toe, want alleen bij Hem was
redding.

En hij strompelde verder, gejaagd en
opgewonden en tuurde met zijn aange-
stoken, half-verblinde ogen of hij Jezus
nog niet zag.

En toen Jezus van de berg was af-
gedaald en in de stad was gegaan, kwam
dáár die melaatse tot Hem. Hij had
zich binnen de poort gewaagd, in zijn
diep verlangen naar genezing had hij
de strenge wet overtreden en groot
was zijn angst, dat hij terug gejaagd
zou worden, vóór hij Jezus had ge-
vonden. Hij strompelde haastig door de
straten, angstig, bevend, roepend zijn
schorre kreet: „Onrein, onrein !" . ..

Het volk week verschrikt en boos voor
hem uit, het schold en schreeuwde ver-
ontwaardigd, dat hij weg moest gaan.
Hoe durfde hij, die vreselijke man, die
wettenschender ?

Maar de melaatse vond Jezus, vóór
het volk hem uit de stad kon jagen.
Hij viel aanbiddend voor Hem neer
en legde het zere hoofd aan zijn
voeten.

„Here," stamelde hij, „indien Gij wilt,
kunt Gij mij reinigen."

En zie, Jezus deinsde niet terug en
werd niet boos op de melaatse.

Hij had juist aan zijn discipelen ge-
leerd om barmhartig te zijn en zijn hart
was vol barmhartigheid, toen Hij deze
ongelukkige zag.

Hij boog zich over de melaatse. Hij
strekte zijn hand uit. De mensen
schreeuwden het bijna uit van ontzet-
ting, toen ze zagen wat er gebeurde.
Jezus raakte die man aan ! ... Hij
legde zijn hand op dat vuile, zweren-
de hoofd en sprak: „Ik wil het, word
rein !"

Op datzelfde ogenblik was die man
gezond. Een stroom van nieuwe levens-
kracht ging door zijn lichaam. Hij had
geen pijn meer, hij was geheel genezen
en lag dankbaar aan de voeten van de
Heiland.
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Jezus verbood hem, om te vertellen,
hoe hij genezen was. Hij wilde niet, dat
de mensen in Hem een wonderdoener
zouden zien. Ze volgden Hem reeds
teveel om zijn wonderen na.

Hij zond de man naar de priester, om
die te tonen, dat hij gezond was gewor-
den. Daarna moest hij een offer brengen
voor zijn genezing. Zo stond het in de
wetten van Mozes.

Die man, in zijn blijdschap, beloofde
alles. Maar toen hij was heengegaan, had
hij Jezus' woorden vergeten, voor hij er
om dacht. De vreugde was te groot voor
hem, het geluk was hem te machtig. Hij
wist er geen raad mee, hij moest er over
spreken, overal waar hij kwam.

En zoveel volk stroomde toen van alle
kanten toe, dat Jezus in de stad niet
meer komen kon, zo groot was daar het
gedrang. Toen bleef Hij in het eenzame
veld en daar kwamen de mensen in grote
troepen tot Hem, om Hem te horen en
door Hem genezen te worden.

Maar soms trok Hij zich terug in de
stilte van de woestijn, waar Hij alleen
was met zijn Vader, om daar te bidden.

ER woonde in Kapèrnaum een man,
die op de melaatse leek.

Hij was niet ziek en ellendig. Hij was
een sterk en gezond man, een hoofd-
man over honderd, een Romeins ka-
pitein.

Hij werd ook niet door de mensen ver-
afschuwd en gevreesd. Hij werd door
allen bemind en geëerd.

En toch leek hij op de melaatse. Want
hij had een even groot geloof in de
macht van Jezus en vond zichzelf even
onwaardig.

De meeste Romeinen verachtten het
volk der Joden; hij niet. Hij hield van
dat onderdrukte volk. Hij wist, dat zijn
heidense afgoden hem niet gelukkig
konden maken en wilde de Here dienen.

En toen de Joden in Kapèrnaum
graag een synagoge wilden hebben,
maar geen geld hadden om die te
bouwen, had hij hun zelfs een syna-
goge gegeven. Daarom hielden alle Jo-
den van hem.

Hij was een edel man. De andere
heidense meesters waren vaak hard
en wreed voor hun slaven, maar hij
was goed voor hen. En eens, toen
één van zijn slaven ziek werd en op
sterven lag, was hij zo bedroefd als-
of hij een vriend zou verliezen.

Maar ook hij had van Jezus ge-
hoord. Heel Kapèrnaum was immers
vol van zijn wonderen. En die hoofd-
man geloofde heel zeker, dat Jezus
zijn knecht genezen kon.

Toch ging hij niet naar Hem toe.
Hij was immers een heiden, hij vond
zichzelf onwaardig om tot Jezus te
gaan. Hij stuurde zijn vrienden, de
oudsten der Joden. Die kwamen bij
Jezus en drongen er erg op aan, dat
Hij de hoofdman helpen zou.

„Hij is waard, dat Gij dit voor hem
doet," zeiden ze, „want hij heeft ons
volk lief en onze synagoge heeft hij ge-
bouwd."

Jezus ging met hen mee.
Maar toen de hoofdman hoorde, dat

Jezus in aantocht was, schrok hij
er van.

Wilde de machtige Profeet in zijn huis
komen, in het huis van een heiden? Hij
kende zichzelf beter dan de Joden hem
kenden: hij voelde zich niet waard, om
Jezus te ontvangen!

En haastig stuurde hij andere vrien-
den met een nieuwe boodschap. Die
kwamen eerbiedig tot Jezus en zeiden:
„Here, de hoof dman heeft ons gezonden.
Hij zegt: Doe geen moeite, want ik ben
niet waard, dat Gij onder mijn dak komt.
Maar spreek slechts een woord en mijn
knecht zal herstellen.
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Gij kunt ziekte en dood bevelen, zoals
ik mijn soldaten beveel. Ik zeg tot de
een: Ga heen en hij gaat heen, en tot
een ander: Kom, en hij komt, en tot
mijn slaaf: Doe dit, en hij doet het ..."

Toen Jezus dit hoorde, verwonderde
Hij zich. Hij wist, dat velen van zijn
eigen volk, die zijn wonderen hadden
gezien, nog niet in Hem geloofden.
Maar deze heiden geloofde, zonder
Hem te zien, dat Hij de hemelse
koning was, wien alles gehoorzamen
moest ! .. .

Hij keerde zich om naar de men-
sen die Hem volgden en sprak: „Ik zeg
u, zelfs in Israël heb ik een zo groot ge-
loof niet gevonden, Ik zeg u, dat er
velen zullen komen van Oost en West
en zullen aanzitten in het Koninkrijk
der hemelen; maar de kinderen van
het Koninkrijk zullen uitgeworpen wor-
den ..."

Daar waren ze weer, die woorden,
die zo streng klonken en toch zo
droevig. Zou God dan zijn volk ver-
laten en de heidenen aannemen als
zijn kinderen ? .. .

Zij, die Jezus niet lief hadden en niet
in Hem geloofden, begrepen dat niet.
Zij schudden afkeurend hun hoofd en
er was ergernis in hun ogen, dat Hij zo
spreken durfde.

Maar Jezus zei vriendelijk tot de
boodschappers: „Ga heen en zeg tot
de hoofdman: U geschiede naar uw
geloof."

En toen die mannen in het huis van
hun vriend terugkwamen, was de slaaf
reeds gezond.

DE melaatse en de heidense hoofdman,
— ze verwachtten beiden veel van de
Heiland.

Maar niet te veel !
Nooit kan 't geloof te veel verwachten.
Nooit werd het door Jezus beschaamd.

 7. DE JONGELING TE NAIN
 

DE zon scheen vrolijk en de lucht was
blauw. De bloemen geurden langs de
wegen. Maar uit de poort van Naïn
kwam een droeve stoet van zwijgende,
treurende mensen en ging langzaam de
heuvel af, waarop het stadje lag.

Vier ernstige mannen droegen een
baar, waarop stil en koud het lichaam
lag van een jonge man, in doeken ge-
wonden, het gelaat bedekt.

En daarvoor, wenend en klagend, ging
een eenzame vrouw; de moeder.

Het hart van die moeder werd ver-
scheurd van verdriet. Haar man was
reeds eerder gestorven. Eén zoon
hield ze toen nog over, die voor
haar werkte en zorgde, die haar
steun en troost was in haar ouder-
dom. En nu was ook die haar ont-
nomen op deze vreselijke dag. Zoals
ze eens haar man had weggebracht
naar een donkere spelonk in de berg-
wand, zo moest ze nu haar zoon gaan
begraven, reeds enkele uren na zijn
dood. Nu had zij niets meer over, geen
man en geen kind, niets meer hier
op aarde om lief te hebben. En wie
moest nu voor haar het brood ver-
dienen ?  Een sombere toekomst
wachtte haar, een toekomst met ver-
driet en zorg.
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Schreiend ging zij voort. En mèt haar
gingen haar buren en vrienden, en
klaagden met haar mee.

De ogen neergeslagen, de hoofden ge-
bogen in smart, zo gingen ze langzaam
door het bloeiende land, door de zonne-
schijn.

MAAR van de andere kant, de heu-
vel op, was ook een stoet gekomen,
niet minder groot dan deze. Die ging
opzij, toen ze elkaar genaderd waren
en stond eerbiedig langs de weg ge-
schaard, om de begrafenis door te
laten. Maar de moeder, met haar
door tranen verduisterde ogen, zag het
niet .. .

Het was Jezus met zijn discipe-
len en nog meer mensen, die daar
stonden. Ze keken allen ernstig toe.
Ze hadden allen medelijden met die
vrouw, die zo hartverscheurend snik-
te. Maar de discipelen en al die andere
mensen, ook die uit Naïn, voelden allen
maar iets van de grote smart van
die moeder. Jezus echter, die haar
kende zoals Hij alle mensen kende,
die haar liefhad zoals Hij heel de
wereld liefhad, voelde die smart zo goed
als zij-zelf.

Die bedroefde vrouw wist niet, dat
Jezus daar stond. Zij wist ook niet,
dat Hij naar hier gekomen was voor
haar en voor haar zoon; dat Hij

reeds op reis was gegaan voor de
jongen, toen die nog leefde.

Zij vroeg Hem niets. Zij wilde Hem
stil voorbijgaan.

Toen zei een stem: „Ween niet !"
Alle hoofden werden opgeheven, alle

ogen zagen naar Jezus. Ween niet ? .. .
Wie durfde dat zeggen bij dit grote ver-
driet ? .. .

Maar Jezus ging naar de baar. Hij
legde zijn hand daarop en de dragers
stonden stil. Toen sprak Hij de dode
toe, alsof het geen dode was. Hij zei:
„Jongeling, Ik zeg u, sta op !"

En zie, plotseling bewoog zich de
dode!

Hij ging overeind zitten en begon te
spreken, stamelend alsof hij uit een
diepe slaap was ontwaakt.

Jezus nam hem bij de hand en gaf
hem terug aan zijn moeder.

Het was alles zo snel gegaan, dat de
mensen niet wisten, of ze waakten of
droomden.

Verstomd van vrees en verbazing
staarden zij naar de jongeman, die
reeds in de armen van zijn moe-
der lag.

Maar toen het tot hen doordrong, dat
dit alles geen droom was, dat die
moeder werkelijk haar zoon had terug-
gekregen uit de dood, jubelden zij het
uit en verheerlijkten God voor dat grote
wonder.

„Een groot profeet is onder ons opge-
staan !" riepen ze elkander toe. „God is
zijn volk genadig geweest" ...

En juichend omringden zij Jezus, toen
Hij verder ging, de poort van Naïn
binnen.

Tussen het volk liepen ook die moeder
en haar zoon, die elkander bij de hand
hielden en elkaar niet genoeg in de ogen
konden zien.

En op de zonnige weg, buiten Naïn,
stond vergeten de dodenbaar .. .
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JEZUS was weer in Kapèrnaum ge-
komen en van alle kanten was het volk
samengestroomd in het huis, waar Hij
zich bevond. Er waren mensen uit heel
het land, ook schriftgeleerden en Fari-
zeeën zaten er nieuwsgierig naar Hem
te luisteren. Het huis was vol, de bin-
nenplaats was vol en bij de deur ver-
drongen zich de mensen, om maar een
woord op te vangen uit zijn mond en
over elkanders schouder Hem te zien.

Toen kwamen door de straat nog vier
mannen nader met een wonderlijke
vracht. Zij droegen een bed, een soort
matras, en op dat bed lag nog een man.

Die lag daar zo stil, alsof hij gestor-
ven was. Alleen zijn ogen leefden. Zijn
ogen glansden van blijdschap en hoop,
omdat hij naar Jezus ging.

Alleen had hij er nooit kunnen komen.
Hij was verlamd, hij kon geen lid be-
wegen. Hij was een hulpbehoevende
stakker, die gevoerd moest worden als
een kind.

En dat was nog niet eens het ergste.
Want erger nog dan zijn zieke lichaam
plaagde hem de onrust in zijn hart.
Meer nog dan zijn lijden drukte hem
de last van zijn zonden. Als hij er
aan dacht, in de lange stille nach-
ten, bij de schijn van het kleine olie-
lampje, dat hij zo, met al zijn zonden,
voor God zou moeten komen, kon hij
niet slapen van angst. Het leven was een
kwelling voor hem. Voor de dood was
hij bang. Zijn lichaam en zijn ziel waren
beide ziek.

Wie zou hem kunnen genezen ? .. .
Zijn huisgenoten verzorgden hem, méér
konden ze niet. Zijn vrienden kwamen
om hem te troosten, maar hun troost
hielp zo weinig.
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Alleen Jezus kon hem nog helpen,
dat wist die man nu. Dat geloofden
zijn vrienden ook. En nu brachten die
trouwe vrienden hem naar Jezus. Ze
waren al dicht bij het huis gekomen,
waar Hij moest zijn. Nu zou alles goed
worden !

Maar zie, bij de deur was een groot ge-
drang van mensen en niemand ging voor
hen opzij. Er was geen doorkomen aan.

Wat moesten ze nu ? Teruggaan en
hun vriend weer neerleggen op zijn oude
plaats ? ... Die mannen dachten er niet `

aan. Ze moesten hem bij Jezus brengen.
En plotseling hadden ze een plan. Ze

wezen, ze praatten, ze knikten blij .. .
Dat kon !

Het huis had van buiten een trap,
waarlangs men op het platte dak kon
komen, zoals ieder huis in de stad. En
toen sjouwden ze hun vriend met bed en
al langs die trap omhoog en kwamen
hijgend boven.

Nu konden ze op de binnenplaats zien,
waar het ook vol stond met mensen. Nu
konden ze Jezus' stem al horen, zo dicht
waren ze bij Hem. Ze konden horen,
waar Hij stond.

En toen ze één van de tegels optilden,
waarvan het dak was gemaakt, zagen ze
Hem!

Verheugd namen ze nog meer tegels
weg. Ze maakten een grote opening in
het dak, vlak boven de plaats waar
Jezus stond. Ze bonden vier touwen aan
de hoeken van het bed en voorzichtig,
met kloppend hart, lieten ze hun vriend
door die opening neer. Hij zakte lang-
zaam naar beneden in het huis. Hij daal-
de voor Jezus' voeten.

Jezus sprak niet meer. Hij zag die
man op het bed, die smekend de ogen
naar Hem opgeslagen had. Hij keek om-
hoog en zag die vier hoofden over de
rand van de opening, met hun ogen vol
verwachting .. .
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En Hij wist alles. Het leven van de
verlamde lag als een boek voor Hem
open.

De ziel van die man genas Hij het
eerst. Hij zei: „Houd moed, mijn kind,
uw zonden zijn u vergeven."

De schriftgeleerden die daar bij zaten,
schrokken er van. Ze zagen niet, dat de
ogen van de zieke plotseling begonnen
te stralen van blijdschap. Ze hoorden
alleen maar de woorden en dachten:

„Hoe durft Hij dat te zeggen ? Hij lastert
God! ... Wie kan zonden vergeven dan
God alleen?"

Maar Jezus zag hen aan en ze merk-
ten, dat Hij hun gedachten wist, alsof
zij die voor Hem uitgesproken hadden.
Want Hij zei: „Wat overlegt gij in uw
harten ? Wat is gemakkelijker te zeg-
gen: „Uw zonden zijn u vergeven ?" .. .

òf: „Sta op, en wandel?"
Ze zwegen, verlegen en verward. En
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toen toonde Jezus hun, dat Hij geen be
drieger kon zijn, maar dat zijn woord
steeds waarheid was.

Hij sprak: „Gij zult weten, dat de
Zoon des mensen macht heeft, op aarde
zonden te vergeven."

Daarna wendde Hij zich tot de ver-
lamde en zei: „Sta op, neem uw bed op
en ga naar uw huis."

En zie ... die man, die geen lid
bewegen kon, sprong plotseling dan-
kend en jubelend op, nam het bed,
waarop hij zo lang machteloos had
gelegen, en ging heen, sterk en ge-
zond.

De mensen lieten hem nu wel door!
Verbaasd en bijna angstig weken ze voor
hem uit.

En de schriftgeleerden keken hem in
verwarring na en durfden de ogen naar
Jezus niet op te slaan.

Nu konden ze weten, hoe groot zijn
macht was !

Wie een verlamde in een ogenblik ge-
nezen kon, zou die ook niet iemands
zonden kunnen vergeven?

Moest Die niet zijn de Messias, de
Zoon van God ?

Neen, niet Hij had God gelasterd, maar
zij met hun twijfel en ongeloof, zij had-
den het gedaan!

DE man die verlamd geweest was,
ging met zijn vrienden naar huis, zijn
bed op de schouder, dansend van
vreugde.

Zijn leven was geen kwelling meer.
Zijn leven zou een feest zijn voortaan!
Want voor de dood was hij niet meer
bang. Zijn zonden waren vergeven !

Zijn ziel en zijn lichaam waren beide
genezen. De Heiland had alles goed ge-
maakt.

En de mensen in Kapèrnaum zeiden:
„Wij hebben vandaag ongelooflijke din-
gen gezien!"

•

19. TWEE SCHULDENAARS
•

SIMON de Farizeeër had een feest-
maal laten aanrichten in zijn huis. In de
grote zaal waren de tafels gedekt en de
ligstoelen bijgeschoven. De deuren
waren wijd geopend en in het voor-
huis stonden de knechten gereed, om
de voorname gasten te bedienen.

Simon wist, hoe het hoorde.
Hij ontving zijn gasten met veel eer \

liet hun bestoven voeten wassen, hun
hoofd zalven met heerlijk riekende olie
en hun kleren besprenkelen met rozen-
water. Hij omhelsde zijn vrienden en
voerde ze dan naar binnen om ze een
plaats te wijzen aan zijn dis ...

Toen kwam ook Jezus daar binnen.
Ook Hem had Simon genodigd. Eigen-
lijk hoorde Hij niet in dat deftige gezel-
schap, de eenvoudige rabbi van Naza-
reth, en Hij mocht ook wel erg blij zijn,
dat Simon Hem die eer had waardig ge-
keurd. Simon wilde wel eens rustig met
Hem praten, want hij wist eigenlijk niet,
wat hij van Jezus denken moest. Het
volk fluisterde, dat Hij een profeet was
en volgde Hem in grote menigte. Maar
anderen, de schriftgeleerden, noem-
den Hem een bedrieger en een ver-
leider. Om dat te kunnen onderzoe-
ken, had Simon Hem maar eens te
eten gevraagd.

Jezus kwam. Hij kwam toch, ofschoon
Hij alles begreep. Maar veel plichtple-
gingen maakte Simon niet met die
eenvoudige gast. Hij ontving Hem
koel en hooghartig en wees geen der
dienaren aan om Hem te verzorgen.
Zó als Hij gekomen was door de hete
stoffige straten, werd Jezus in de eet-
zaal gelaten en met een onverschillig ge-
baar wees Simon Hem zijn plaats aan
het ondereind van de tafel.
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Die timmermanszoon moest zich voor-
al niet verbeelden, dat Hij even voor-
naam was als de anderen.

De maaltijd begon. De gasten lagen
om de tafel op lange ruststoelen, steu-
nend op een arm, de voeten achterwaarts
gekeerd. Tussen al die rijke trotse man-
nen lag Jezus, even rustig en vriendelijk
als eens, toen Hij bij de tollenaars en
zondaars in het huis van Mattheus te
eten was gevraagd. Hij wist, hoe de
andere gasten over Hem dachten, maar
Hij zweeg. Hun trots en hun minachting
en ook de beledigende ontvangst van de
gastheer deerden Hem niet.

De schotels gingen rond. De wijn pa-
relde in de bekers. De gesprekken kwa-
men los. En bij de open deuren ver-
drong zich het volk, het volk van de
straat, om begerig te zien naar al die
pracht in dit rijke huis. Dat was zo de
gewoonte in het land: het volk mocht
staan te hunkeren bij de deur.

Maar plotseling gebeurde er toen iets
vreemds, waar allen van schrokken.

Een vrouw had zich door de mensen
gedrongen, kwam de zaal binnenwanke-
len en viel schreiend bij Jezus neer. Nie-
mand begreep, wat dit betekenen moest,
maar Jezus begreep het wel. Hij wist,
dat deze vrouw diep ongelukkig was,
omdat ze veel kwaad gedaan had in haar
leven. Zij was een zondares, die door
ieder geminacht werd en gehaat. Maar
nu had zij Jezus horen prediken in de
stad en daarna had zij erg naar Hem
verlangd, want zij geloofde, dat Hij
de enige was, die haar nog kon red-
den. Dáárom had zij mirre voor
Hem gekocht, een dure zalf in een
albasten fles en zij was binnenge-
drongen in dit deftige huis, toen zij
hoorde, dat Hij hier was; zij kan
niet anders, zij moest naar Hem toe.
Nu had zij Hem dan gevonden en
kon niet spreken van ontroering.

Haar tranen drupten op zijn voeten.
Zij wilde ze afdrogen, maar had geen
doek. Toen droogde zij de voeten van
Jezus met haar lange haren af en kuste
die voeten telkens weer en zalfde ze met
de zalf.

Zó toonde zij haar berouw en haar
liefde, zo toonde zij haar geloof in de
Heiland.

MAAR Simon en de andere Farizeeën
zagen het verontwaardigd aan, want zij
kenden die vrouw ook. Als ze haar ont-
moetten op straat, gingen ze aan de
overkant voorbij. Simon zou dat zon-
dige schepsel niet aan zijn voeten
hebben geduld!... Hij zou haar heb-
ben weggetrapt ! ... En Jezus liet het
toe ! Hij scheen niet eens te weten
hoe groot de schuld was van die
vrouw ! Dan was Hij ook zeker geen
profeet!

Toen Simon zover was gekomen met
zijn hoogmoedige gedachten, zag Jezus
hem aan en sprak: „Simon, Ik heb u
iets te zeggen."

De Farizeeër antwoordde uit de hoog-
te: „Meester, zeg het ..."

Toen vertelde Jezus aan die trotse
Farizeeër een verhaal. Hij zei: „Een
schuldeiser had twee schuldenaars; de
een was hem vijfhonderd schellingen
schuldig en de ander vijftig. Toen
zij niet konden betalen, schonk hij
het hun beiden. Wie van hen zal hem
dan het meest liefhebben?"

0, dat wist Simon wel, dat was niet
moeilijk.

Hij antwoordde: „Ik onderstel, hij
wie het meeste geschonken heeft."

Jezus zei: „Gij hebt juist geoordeeld."
Maar toen bleek, dat het verhaal niet

maar een gewoon verhaal was geweest,
maar een gelijkenis; dat het iets be-
tekende!

Jezus keerde zich om naar de vrouw,



die nog altijd aan zijn voeten lag en zei
vriendelijk tot Simon: „Ziet gij deze
vrouw ? ... Ik ben in uw huis gekomen;
water voor mijn voeten hebt gij Mij niet
gegeven; maar zij heeft met tranen mijn
voeten nat gemaakt, en ze met haar
haren afgedroogd.

Een kus hebt gij mij niet gegeven;
maar zij heeft, van dat zij binnengeko-
men is, niet opgehouden mijn voeten te
kussen.

Met olie hebt gij mijn hoofd niet ge-
zalfd; maar zij heeft met mirre mijn
voeten gezalfd."

En terwijl de Farizeeër van diepe
schaamte zijn trotse ogen wel neer moest
slaan, ging Jezus voort: „Daarom zeg Ik
u: haar zonden zijn haar vergeven, al
waren zij vele, want zij betoonde veel
liefde; maar wie weinig vergeven wordt,
betoont weinig liefde."

Ja, weinig liefde had de Farizeeër
Jezus betoond; heel, heel weinig ... En
weinig was hem dus vergeven. Kwam
het, doordat hij zo weinig zonden had ?...
Of moest zijn grootste schuld nog wor-
den betaald ? ..

Hij was die ene schuldenaar, die van
de vijftig schellingen; hij was óók een

zondaar, dat wilde Jezus hem zeggen.
Hij moest óók vragen om vergeving.

De vrouw had het gedaan; zij was die
andere schuldenaar, die van de grote
schuld. Maar groot waren ook haar ge-
loof en haar liefde. En daarom zei Jezus
tot haar: „Uw zonden zijn u vergeven."

Er was geen heerlijker woord mogelijk
voor die vrouw. Een blijdschap, zoals zij
nog nooit had gekend, kwam in haar
hart en aanbiddend bleef zij liggen aan
de voeten van Jezus.

Maar in de ogen van de gasten was
schrik en ergernis.

„Wie is deze," dachten ze, „die ook de
zonden vergeeft? Dat kan God alleen !"

Maar Hij zei tot de vrouw: „Uw
ge-loof heeft u behouden; ga heen in vrede."

Die vrouw ging heen, overgelukkig.
Zij was een andere vrouw geworden, zij
ging een nieuw en rein leven tegemoet.
Arm was zij gekomen, rijk ging zij heen.

De andere schuldenaar zat nog bij
Jezus aan tafel en hij kon nu weten, wie
Jezus was. Meer dan een profeet ! .. .

Hoe vriendelijk, hoe teer had Jezus
hem behandeld !

Als die rijke Farizeeër nu ook maar
zijn armoede, zijn schuld wilde zien ! .. .
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Bethesda.
Huis der barmhartigheid.
Zó heette het badwater met zijn

vijf daaromheen gebouwde zuilengan-
gen, dat dicht bij de Schaapspoort te
Jeruzalem lag.

Het leek een gewone vijver, met stil
en troebel water. Maar soms, plotseling,
kon dat water gaan bruisen en kolken
en welde het schuimend op uit een diepe
geheimzinnige bron. Daarna zakte het
snel weer terug tot zijn vorige stand, het
golfde en klotste nog even na en lag
weer stil als tevoren. Maar in die enkele
ogenblikken, als het water in beweging
kwam, had het een wonderlijk sterke ge-
nezende kracht en wie zich dan snel
daarin baadde, werd gezond, wat voor
ziekte hij ook had.

„Het is een engel, die soms nederdaalt
om het water te beroeren," zeiden de
mensen eerbiedig. En op de komst van
die barmhartige genezende engel lagen
ze te wachten in de open gangen: blin-
den, kreupelen, verlamden en allerlei
andere zieken. Ze wachtten en hoopten,
ze hielden soms hun adem in om te
luisteren of de engel ook kwam. Dag en
nacht waren ze in spanning.

En wanneer dan het eerste geheim-
zinnige gemurmel in de diepte zich
horen liet, begon van vijf kanten tegelijk
de verschrikkelijke wedloop naar de
vijver. Sommige zieken konden nog lo-
pen, anderen kropen op handen en voe-
ten, blinden tastten zich haastig voort
naar de kant, verlamden werden soms
door vrienden gedragen, ieder wilde de
eerste zijn om zich in het badwater te
storten. Dan leek Bethesda geen huis
van barmhartigheid meer. Ze duwden en
drongen elkaar opzij om vooraan te

komen, ieder dacht slechts aan zichzelf.
En voor de meesten was het dan te laat.
Een enkele ging gelukkig heen, het vrije
gezonde leven in, de anderen legden zich
zuchtend weer neer en lagen opnieuw te
wachten. Dikwijls verloren zij dan hun
moed en alles werd hun onverschillig.
Als men hun gevraagd had, of ze nog
gezond wilden worden, hadden ze mis-
schien niet eens meer antwoord ge-
geven.

Tussen al die ongelukkigen was ook
een man, die al acht-en-dertig jaar ziek
gelegen had. Hij had het aan zich-zelf
te wijten: hij had een slecht leven ge-
leid en zijn gezondheid verwoest.

Nu lag hij hier, verlamd, bijna on-
machtig om zich te bewegen. Niemand
keek meer naar hem om, geen vriend of
familielid had hij, om hem te helpen of
te verzorgen. En steeds was hij één der
laatsten geweest, die zich voortgesleept
had tot bij het water, wanneer het in be-
weging kwam.

Acht-en-dertig jaar reeds duurde nu
zijn lijden, zijn straf. Hoe zwaar moest
hij boeten voor zijn zonde ! ... Hij was
bijna een oude man geworden in die
tijd.

Maar nog steeds had hij de hoop niet
helemaal opgegeven, dat God hem eens
genadig zou zijn! ...

NU was het sabbat en in Jeruzalem
was feest. Een grote blijde menigte
golfde door de straten en bracht
offers in de tempel. Overal klonk
muziek en gezang.

Ook in Bethesda was het nu druk.
Familieleden en vrienden van de zie-
ken waren gekomen om hen te be-
zoeken.

Alleen voor die éne, voor die verlam-
de, was niemand verschenen. Hij lag een-
zaam als iedere dag. Wie van de feest-
gangers, die nog in de stad waren, zou
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aan hem denken ? ... Ze waren allen op
het feest gekomen, om te zoeken wat
vreugde gaf! ...

MAAR zie, Eén was gekomen om te
zoeken, wat verloren was!

Een stille man liep langs het water
en bleef bij die verlamde staan. Hij
zag hem aan en alleen door die blik
reeds ontroerde de zieke. Acht-en-dertig
jaar had niemand medelijden met hem
gehad. Nu glansde hem uit die ogen een
liefde en barmhartigheid tegen, zoals hij
nog nooit had gezien.

„Wilt gij gezond worden ?" vroeg de
man.

De ogen van de lamme schitterden.
Want dat was maar geen nieuwsgierige
vraag, dat voelde hij. Die stem en
die ogen waren vol waarheid en
goedheid. Hij kon niet anders dan
heel eerbiedig spreken tot die vreem-
deling. Maar zijn antwoord klonk
bedrukt.

„Here, ik heb geen mens om mij in
het bad te werpen, zodra er beweging

komt in het water," zei hij, „en terwijl
ik onderweg ben, daalt een ander vóór
mij af."

De man zei: „Sta op, neem uw matras
op en ga uws weegs !"

Het klonk als een bevel. Wie kon
die stem ongehoorzaam zijn ? ... Wie
kon zich tegen de blik van die ogen
verzetten ? De zieke aarzelde geen
ogenblik. Hij zei niet: „Dat kan ik
immers niet !" ... Hij stond op. Hij
nam zijn matras. En toen pas drong het
tot hem door, welk een groot en
Goddelijk wonder aan hem was ge-
schied. Zijn benen droegen hem ! .. .
Ze droegen hem tussen de zieken
door, de zuilengang uit ! ... Neen, hij
droomde niet, ... ze zouden hem weer
blijven dragen, het vrije leven in !

Wáár was die vreemdeling, zijn
weldoener, zijn verlosser ? ... Hij was
er niet meer. Stil, zoals Hij gekomen
was, was Hij weer heengegaan, zon-
der te wachten op een woord van
dank. Maar het hart van die man
was overstelpt van dankbaarheid. Hij
kwam buiten. De zon ontving hem.
De wind streelde weer langs zijn
huid. Duizelend van geluk liep hij de
poort van Jeruzalem binnen. Ontroerd
ging hij door de straten, met zijn matras
op zijn schouder, tussen de blijde feest-
gangers, lachend en wenend van zoveel
geluk .. .

Totdat hij plotseling werd tegenge-
houden. Er stond een gezelschap deftige
Joden voor hem, schriftgeleerden en
Farizeeën, die bars en streng naar hem
keken.

„Het is sabbat !" riepen ze veront-
waardigd, „en dan moogt gij uw matras
niet dragen ! ... Schaam u, goddeloze
man, gij werkt op de heilige sab-
bat!"

De man stond hen verschrikt en ver-
wonderd aan te kijken. Was het sabbat
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vandaag ? ... Ja, het was sabbat. Maar
voor hem was het meer. Voor hèm was
het de dag van verlossing, de dag van
Gods barmhartigheid ! Was het ver-
keerd, om nu met een matras te
lopen ? ... Het was heerlijk, om te lopen
en iets te kunnen dragen ! ... En zijn
weldoener had het immers gezegd. Dan
was het toch goed ? .. .

De man antwoordde opgetogen: „Die
mij gezond gemaakt heeft, die heeft
tegen mij gezegd: Neem uw matras op,
en ga uws weegs."

Ja, dat hij gezond geworden was, kon
die schriftgeleerden niet schelen. Maar
dat hij hier op sabbat met zijn matras
liep! ... Hun deftige gezichten werden
nog langer. Hun ogen keken elkaar veel-
betekenend aan.

„Wie is de mens, die tegen u gezegd
heeft: Neem uw matras op en ga uws
weegs?" vroegen ze streng.

Maar dat wist de man niet, hoe het
hem ook speet. En hij ging maar gauw
verder, want hij kon die zure gezichten
moeilijk verdragen op deze heerlijke
dag.

Hij legde zijn matras ergens neer,
want hij moest eerst naar de tempel. Als
er éen naar de tempel moest, dan was
hij het wel ! .. .

Vol vreugde kwam hij de voorhof bin-
nen en dankend boog hij zich neer voor
God. En zie, toen hij zich oprichtte, wie
stond daar vóór hem ? 0, hij vergiste
zich niet ! Die ogen, die stem, zou hij zijn
leven lang niet meer vergeten ... Dáár
stond weer zijn verlosser en sprak: „Zie,
gij zijt gezond geworden; zondig niet
meer, opdat u niet iets ergers over-
kome."

Dat klonk óók ernstig en streng, maar
toch heel anders dan bij de Joden.
In deze strengheid trilde de liefde.
En de man boog zich heel diep en
eerbiedig.

„Kent Hij mijn leven ?" dacht hij ver-
baasd. „Wie is Hij dan toch?"...

Spoedig wist hij het nu. Alle mensen
kenden Hem. Jezus heette Hij.

Jezus,... Zaligmaker ... Het was een
goede naam, het was de beste en zoet-
ste naam, die er bestond.

De man haastte zich naar de Joden
die hem aangehouden hadden. Die
moesten Hem ook kennen, de Zalig-
maker ...

Hij vond ze.
„Jezus," zei hij eerbiedig, met stralen-

de ogen, „Jezus is het, die mij gezond
heeft gemaakt !" .. .

Maar zij krijsten die naam en hun
ogen fonkelden. Ze hadden het reeds
vermoed, dat Hij het was. Nu wisten ze
het zeker ! Hij was het, die de sabbat
ontheiligde en die er ook een ander toe
verleidde ! Ze gingen naar Hem toe en
verweten het Hem met felle, boze woor-
den, dat Hij de sabbat had geschonden!

Maar Jezus zag hen rustig aan en
sprak: „Mijn Vader werkt tot nu toe en
Ik werk ook."

De dwazen. Wisten ze dan niet, dat
zijn Vader in de hemel óók op de sab-
bat werkte en voor hen zorgde?... En
wilden ze Hem, de Zoon van God, be-
velen ? .. .

Tegen zijn Goddelijke wijsheid kon-
den de geleerde rabbi's niet op. Ze dro-
pen af. Maar in hun harten was de haat
nog gegroeid.

„Hij zegt, dat God zijn Vader is," zei-
den ze. „Hij maakt zich-zelf aan Hem
gelijk ! Hij is een sabbatschender en een
godslasteraar!"

En voortaan loerden ze op Hem, of ze
Hem geen kwaad konden doen. Als ze
konden, zouden ze Hem willen doden, .. .
hun vijand !

Hun vijand?
Als ze eens wisten hoe lief Hij hen

had!...
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DE vijandschap van de voorname
Joden tegen Jezus werd hoe langer hoe
groter.

Was er maar een beetje liefde voor
God in hun hart geweest, dan zou dat
niet hebben gekund! Maar zij eerden
God alleen met hun lippen, hun hart
hield zich ver van Hem.

Zij hadden alleen zich-zelf lief. En al
hun vroomheid diende in de eerste
plaats, om door de mensen geëerd en ge-
prezen te worden.

Terwijl ze hun lange gebeden zeiden,
dachten ze: „Horen de mensen wel, hoe
godsdienstig wij zijn ?" ... Terwijl ze
met veel vertoon hun aalmoezen ga-
ven, gluurden ze rond: „Zien de
mensen het wel, hoe barmhartig wij
zijn ?" .. .

Op de sabbat waren zij het, die in
de synagoge het volk onderwezen. Zij
leerden het al maar meer nieuwe
wetten. Gebod op gebod en regel op
regel moesten de mensen gehoorza-
men. Dat leerden de rabbi's en onder-
tussen zagen zij trots op het volk
neer. Eerde het hen wel genoeg,
dat zij zo geleerd waren en zo
braaf ? .. .

Het volk
die
Het droeg gewillig
die het op de schouders werden ge-
legd.

En dat arme eenvoudige volk wist
niet, welke verschrikkelijke huiche-
laars die rabbi's waren.

MAAR toen kwam Jezus, en sinds die
tijd begon alles anders te worden.

Hij leerde het volk geen harde wet-
ten. Hij sprak van Gods liefde en barm-

hartigheid, van geloof en vergeving van
zonden.

Hij eerde de schriftgeleerden en Fa-
rizeeën niet ! Hij waarschuwde het volk
voor hen en zei openlijk, dat zij ge-
veinsden waren, huichelaars, die het
alleen om de gunst van de mensen
te doen was.

Het volk liep Jezus na, in grote
scharen. Het vereerde die eenvou-
dige prediker uit dat verachte Naza-
reth. En eens zou het misschien nog
zo ver komen, dat er niemand meer,,
was, die nog naar de schriftgeleerden
en Farizeeërs luisteren wilde !  .. .

Als de rabbi's daaraan dachten, brand-
den hun harten van jaloersheid en
haat.

Zij waren de baas en wilden het blij-
ven. Ze konden zonder eer niet leven,
de hoogmoedigen ! En toen beraamden
zij hun boze plannen, om te zorgen, dat
het volk naar Jezus niet meer luisteren
zou, maar wèl naar hen — alleen naar
hen!

De haat verblindde hen. Nicodemus,
ook een Farizeeër, had zich nog ver-
wonderd over de tekenen die Jezus
deed. Zij wilden zich niet verwon-
deren.

Hij was in de nacht tot Jezus gegaan,
om van Hem te leren. Zij wilden van
Hem niet leren. En de stem van hun
geweten, die hen misschien in het be-
gin nog gewaarschuwd had, dat het toch
niet goed was, wat zij deden, legden zij
het zwijgen op.

Zij verhardden hun hart. Zij sloten
het met opzet toe voor God en voor zijn
Woord.

Toen was er in die harten alleen nog
maar plaats voor boosheid en haat.
Voortaan waren de rabbi's tot alles in
staat. Geen plan kon zo slecht zijn, of
zij vonden het goed, als ze er Jezus
maar door konden treffen.

om-

zag werkelijk hoog tegen
vrome, deftige, strenge rabbi's op.

zware lasten,de
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NU loerden ze op Hem, om kwaad
van Hem te weten te komen. Ze hoop-
ten maar, dat Hij iets verkeerds zou
doen. Dan zouden ze dat aan het volk
kunnen vertellen, opdat het niet langer
naar Hem zou luisteren.

Ze loerden lang tevergeefs. Hij deed
geen kwaad. Geen boos woord, geen
vloek kwam over zijn lippen. Alles wat
Hij deed, was heilig en goed. Maar ein-
delijk, op een sabbat, vonden ze toch
iets! ...

De sabbat was de dag des Heren.
God had die dag aan de mensen gegeven
als een dag van vreugde, maar de rab-
bi's maakten er een ongeluksdag van,
een dag van zware lasten.

Zij hadden een menigte dwaze wet-

ten gemaakt, waar ieder zich op de
sabbat aan houden moest. Men mocht
geen hoed dragen met een rand van
meer dan drie centimeter, want dan
droeg men een last, dan werkte men.
Men mocht geen schoenen met spij-
kers dragen, want dan sleepte men
een last met zich voort. Men mocht
geen vrucht plukken, want dat was
oogsten. Men mocht geen naald bij
zich dragen, want dat was een stuk
gereedschap.

Za hadden er zelfs hevig over ge-
twist, de vrome wetgeleerden, of
men een ei, dat op de sabbat ge-
legd was, wel eten mocht ! ... Zo
hadden zij van de rustdag een dag
van moeite en verdriet gemaakt, zo
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maakten zij de zegen tot een vloek.
En zie, nu gebeurde het op een

sabbat, dat Jezus met zijn discipelen
langs een korenveld ging. Het koren
was bijna rijp en boog zijn zware
aren met de weke, zoete korrels. En
de discipelen, die honger hadden, pluk-
ten er van. Ze wreven de aar op hun
hand, ze bliezen het kaf er uit en aten
de korrels op. De boer vond het goed.
In die tijd mocht ieder die langs een
akker kwam, iets nemen van de oogst,
wanneer hij honger had. Dat stond in
de wetten van Mozes.

Maar de rabbi's hadden nog andere
wetten. Aren plukken was een soort van
oogsten en aren wrijven was dorsen ...
De discipelen van Jezus werkten op de
sabbat!

Ze kwamen op Jezus af en deden heel
verontwaardigd, maar in hun harten was
boze vreugde.

„Zie," zeiden ze streng, „uw discipelen
doen, wat men op sabbat niet mag
doen!"

Maar Jezus nam het voor zijn dis-
cipelen op.

Hij vroeg: „Hebt gij niet gelezen, wat
David gedaan heeft toen hij honger en
gebrek leed op zijn vlucht voor Saul ?
Hoe hij het huis Gods binnen gegaan is
en de toonbroden gegeten heeft, die al-
leen de priesters eten mochten? En weet
gij niet, dat de priesters ook werken op
de sabbat, wanneer zij offers brengen
in de tempel en dat zij toch niet schul-
dig zijn?"

En toen zij zwegen, ging Hij voort:
„De sabbat is gemaakt om de mens, en
niet de mens om de sabbat. De Zoon
des mensen is heer over de sab-
bat!"

De wijze rabbi's wisten niet, wat zij
antwoorden moesten en bleven verbit-
terd achter, toen Jezus met zijn disci-
pelen verder ging.

MAAR zij gaven de strijd niet op. Zij
volgden Jezus door het hele land en
spoedig zagen ze nòg iets, waar ze kwaad
van konden vertellen. Dat gebeurde
weer op een sabbat.

Jezus was in de synagoge gegaan,
om tot het volk te spreken. Onder
de mensen die naar Hem luister-
den, zat ook een man met een ver-
lamde hand.

Naar hem loerden de Farizeeën. Zou
Jezus hem genezen? Dan had Hij de
sabbat geschonden ! .. .

Maar Jezus kende hun boze
gedach-tenen plotseling zei Hij tegen de man,
dat hij op moest staan. De man gehoor-
zaamde en Jezus vroeg aan de Fari-
zeeën: „Is het geoorloofd op de sabbat
goed te doen ? Of mag men kwaad doen
op die dag ? Is het geoorloofd om een
mens te genezen? Of moet men hem in
zijn lijden laten?" ...

Hij zag hen aan, hij zag hun recht in
hun valse ogen, één voor één. Maar zij
zwegen.

Jezus sprak: „Wie onder u, die een
schaap heeft, dat op sabbat in een put
valt, zal het niet grijpen en er uit hel-
pen ? ... Hoeveel gaat niet een mens een
schaap te boven!"

En weer zag Hij de rabbi's aan, met
toom en droefheid in zijn ogen. Toorn
om hun valsheid, droefheid om de ver-
harding van hun hart.

Zij zwegen nog.
Toen zei Jezus tegen die man: „Strek

uw hand uit."
De man deed dat. Hij strekte de hand

uit. Die hand was plotseling gezond ge-
lijk de andere.

Het volk dat daar bij was, verbaas-
de zich en zag in grote eerbied naar
Jezus op. Maar de rabbi's waren bui-
ten zich zelf van woede. Jezus had
hen uitgedaagd, met opzet had Hij
hen vernederd, waar al het volk bij
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was! Diezelfde dag nog kwamen ze
bij elkaar, om plannen te beramen,
hoe ze Hem doden konden. Ieder, die
hen daarbij wilde helpen, was wel-
kom. Zelfs de Herodianen, de aan-
hangers van de goddeloze koning
Herodes Antipas, vroegen ze om raad.

Het was sabbat. Een dag om God te
dienen en aan Hem te denken. Zij dien-
den de satan. Zij dachten aan moord en
doodslag.

Wie was het, die de sabbat schond ? .. .

MAAR het was hun onverschillig, of
zij hun harten nog meer bezoedelden.
Die harten zagen de mensen immers
niet ? Als hun handen maar rein
waren !

Als zij uiterlijk maar heel vroom en
godsdienstig leken, konden zij van bin-
nen wel vol boosheid zijn.

Hun handen waren altijd schoon. Zij
wasten ze vele malen, vóór en na het
eten en spraken veel kwaad van de
discipelen van Jezus, die dat niet zo
overdreven deden. Maar Jezus zei:
„Wat de mond ingaat, kan de mens
niet onrein maken, maar wat de mond
uitkomt! Alle boze woorden en over-
leggingen, die uit het hart van de
mens voortkomen, die maken hem
onrein."

Zij noemden Hem een vraatzuchtig
mens en een wijndrinker, een vriend
van tollenaars en zondaars en von-
den zichzelf veel beter met al hun
strenge wetten. Zij wilden zo graag
het volk weer doen buigen onder het
zware juk van hun lasten.

Maar Hij zei: „Komt tot Mij, allen
die vermoeid en belast zijt en Ik zal u
rust geven.

Neemt mijn juk op u en leert van Mij,
want Ik ben zachtmoedig en nederig
van hart; en gij zult rust vinden voor
uw zielen;

Want mijn juk is zacht en mijn last
is licht."

En altijd weer, als de rabbi's tot
Hem kwamen om met Hem te twisten,
waren het zijn rust en zijn wijsheid, die
hen tot zwijgen brachten. Zij wilden
Hem beschamen voor het volk, maar
zij werden zèlf beschaamd, telkens
weer !

Toen belasterden zij Hem op de vrese-
lijkste manier. Eens, toen Hij ergens in
een huis stond te prediken, werd een
diep ongelukkig man tot Hem gebracht.
De man was stom, blind en van een
boze geest bezeten. Maar Jezus genas
hem in een ogenblik door zijn Godde-
lijke macht. Die man kreeg zijn ver-
stand terug, hij kon weer zien en
weer spreken. En het volk dat er
bij was, zag het verbaasd aan en
riep verrukt: „Is dit niet de Zoon
van David ? ... Is Jezus niet de Mes-
sias ?" .. .

Toen sprongen de Farizeeën, bleek
van angst en woede, op en schreeuw-
den: „Hij is de Zoon van David niet!
Hij is een bedrieger! Zijn macht is
een duivelse macht! Hij drijft de
boze geesten uit met hulp van Beël-
zebul, de overste der boze geesten!"

Dat was het allerergste, wat zij kon-
den doen ! Dat was een zonde, zo groot
en vreselijk, als alleen in hun verharde
harten op kon komen.

Jezus, die wel wist, hoe zwaar zij
gestraft zouden worden voor deze
verschrikkelijke woorden, bedroefde
zich over hen. Hij waarschuwde hen
ook, dat zij eens van deze woor-
den rekenschap zouden moeten geven
voor God.

Maar met zijn Goddelijk werk ging
Hij voort.

Hij liet zich daarin zelfs door zijn
familie niet storen. Zijn moeder en zijn
broeders stonden buiten. Ze hadden in
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Nazareth gehoord, hoe de voorname Jo
den Hem haatten en bestreden. Nu
waren zij bezorgd hierheen gekomen,
om Hem mee te nemen. Zij dachten,
dat zij Hem beschermen moesten. Zij
hadden zo weinig vertrouwen in zijn
werk. Zijn broeders geloofden niet
eens in Hem. En Maria, zijn moeder
— zij had reeds eerder over Hem in
angst gezeten. Toen had Jezus haar
gevraagd: „Wist gij niet, dat Ik bezig
moest zijn met de dingen mijns
Vaders?..." Nu was zij weer zo be-
zorgd en meende, dat het niet goed ging
met haar Zoon. Dat dit niet de weg kon
zijn die Hij gaan moest — een weg door
zoveel vijandschap.

Nu stonden ze hier, maar konden niet
bij Hem komen door de grote menigte
mensen, die zich om Hem verdrong. Ze
stuurden Hem een boodschap, dat ze
Hem spreken wilden.

Iemand zei: „Zie, uw moeder en uw
broeders staan buiten."

Maar Hij wist wel, waarom ze kwa-
men. Zelfs zij werkten Hem tegen, om
de wil van zijn Vader te doen, al be-
doelden zij het goed.

Maar Hij moest zijn Vader in de
hemel meer gehoorzamen dan zijn
moeder. En als zijn broeders niet in
Hem geloofden, dan hoorden ze niet
meer bij Hem.

Hij antwoordde: „Wie is mijn moeder
en wie zijn mijn broeders?"

En zijn hand uitstrekkende over zijn
discipelen, zei Hij: „Ziedaar, mijn moe-
der en mijn broeders! Want al wie doet
de wil mijns Vaders, die in de heme-
len is, die is mijn broeder en zuster en
moeder."

Zijn discipelen, die hoorden bij Hem!
Zij hinderden Hem niet in zijn werk,
zij hielpen Hem daarbij. En terwijl
de rabbi's lasterden en overal probeer-
den het volk tegen Hem op te ruien,

ging Hij het land door, zegenende en
goeddoende en predikende de blijde
boodschap van Gods genade aan ieder
die haar horen wilde.

Hij wist intussen dat de Farizeeën
Hem wilden doden, maar Hij stoorde
er zich niet aan. Zijn werk was nog niet
volbracht. Zijn tijd was nog niet ge-
komen.

En wanneer die tijd eens komen zou,
dan zou Hij nOg niet vrezen. Dan zou
Hij gehoorzaam de wil van zijn Vader
doen tot in de dood. Dan zou het
schijnen, alsof de rabbi's de strijd ge-
wonnen hadden. Maar na drie dagen zou
Hij opstaan uit het graf. Hij wist het
alles reeds.

Eens vroegen de Farizeeën Hem:
„Geef ons een teken, dat Gij de Messias
zijt!

Hij antwoordde: „Een boos geslacht
verlangt een teken, maar het zal geen
teken ontvangen dan dat van Jona, de
profeet. Want gelijk Jona drie dagen en
drie nachten in de buik van het zeemon-
ster was, zo zal de Zoon des mensen in
het hart der aarde zijn, drie dagen en
drie nachten."

En niemand was er toen nog, die dat
begreep.

Ook de discipelen niet. Zij konden
nog niet alles begrijpen. Het zou heel
anders gaan met hun Meester, dan zij
verwachtten.

Maar zij bleven Hem trouw. Zij ge-
loofden in Hem. En tussen al de vijand-
schap die Hem omringde, omringden zij
Hem met hun liefde.

Die liefde van zijn discipelen moet een
heerlijke troost voor de Heiland zijn ge-
weest.

En toch — er was niemand die het
wist dan Hij alleen — toch was er zelfs
onder hen één, die Hem niet waarlijk
lief had en die Hem eens zou ver-
raden ...

1'fl p^^_.I 1; , 1
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JEZUS zat op een schip, dat aan de
kust van het meer van Galilea lag. Vóór
Hem, op de oever, stonden de mensen
te wachten op zijn woord. Allerlei men-
sen: boeren en vissers en kooplui, man-
nen en vrouwen, trouwe discipelen en
vijandige rabbi's.

Hij zag in al die ogen, die naar Hem
opgeslagen waren: koude onverschillige
ogen; nieuwsgierige ogen; ogen vol zorg;
ogen vol liefde en verlangen.

Hij kende al die harten: Hij zag de
vijandschap, maar ook het verlangen
naar God, en óók het geloof. En Hij
wist, wie het waren, die zijn woord met
eerbied wilden ontvangen.

Hij had al zo vaak voor al die men-
sen gesproken over het Koninkrijk der
hemelen, duidelijk en eenvoudig. En
ze meenden misschien ook allemaal
wel, dat ze Hem hadden begrepen.
Maar sommigen — de rabbi's —
waren over zijn woorden met Hem
gaan twisten. Anderen, ook ongelo-
vigen, hadden Hem gedachteloos be-
spot. En die allen hadden van wat
Hij sprak, toch eigenlijk niets be-
grepen.

Ze hadden wel oren; ze hoorden alles
wat Hij zei.

Maar hun harten waren gesloten,
want ze hadden geen geloof en daar-
om begrepen ze hem niet.

Ze waren maar arme ongelukkige
mensen.

Als ze dat nu maar wisten! Als ze
hun armoede maar kenden, misschien
zouden dan hun harten zich nog
openen.

En daarom sprak de Heiland nu an-
ders dan tevoren.

Hij vertelde een verhaal. Maar het
was geen gewóón verhaal. Het was een
gelijkenis.

Hij zei: „Zie, een zaaier ging uit, om
te zaaien .. .

Bij het zaaien viel een deel van het
zaad langs de weg. Het bleef daar een
poosje liggen op die harde platgetreden
grond, maar het kon er niet ontkiemen.
De vogels kwamen en aten het op. Het
was verloren gegaan.

Het andere zaad viel op de akker.
Maar die was niet overal goed. Er waren
gedeelten, waar de ondergrond niet
deugde. Daar was slechts een dun
laagje teelaarde, maar vlak daaronder
was de harde rots. De zaadjes die
dáár vielen, ontkiemden wel en het
koren kwam spoedig op, omdat het
dicht onder de oppervlakte lag. Maar
toen de zon ging branden, droogde
dat dunne laagje aarde snel uit en
de korenplantjes verdorden, omdat
hun wortels geen voedsel konden
halen uit de rots. Ook dat zaad was
verloren gegaan.

Nog een ander deel viel tussen de
doornen. Het ontkiemde wel, het groeide
ook, maar de doornen en het onkruid
groeiden sneller en verstikten het jonge
koren. Het stierf. Ook dat zaad was ver-
loren gegaan.

Maar er was ook een deel van het
zaad, dat in goede, vruchtbare aarde
viel. Het verborg zich in het donker en
de vogels konden het niet wegpikken.
Het stuwde zijn worteltjes diep in de
zachte vochtige grond en de zon kon het
niet verbranden. Er waren ook geen
doornen, die het verstikten. Dat zaad
ging niet verloren, het groeide en bloei-
de en droeg rijke vrucht: het éne deel
honderd-, het andere zestig-, het andere
dertigvoud.

Wie oren heeft om te horen, die
hore ..."



DAT waren de laatste woorden van
Jezus. Toen zweeg Hij. En al die ogen
zagen Hem aan: koele en nieuwsgierige,
bezorgde en eerbiedige ogen. Maar Hij
zei niets meer. Hij wachtte. Ook Hij had
nu het zaad gezaaid, het zaad van zijn
woord.

Nu wachtte Hij, of het ontkie-
men zou.

Het was maar een eenvoudig verhaal.
De mensen hadden allen wel eens een
zaaier gezien en ze wisten, dat het zo
ging met het koren.

Ze begrepen ook wel, dat Jezus hun
maar geen gewoon verhaaltje had ver-
teld, maar dat Hij er iets mee bedoelde,
dat Hij hun iets leren wilde. Maar wat
dat was, begrepen ze niet.

Daar stonden ze nu. Nu wisten ze al-
len, hoe weinig ze nog begrepen van het
Koninkrijk Gods. Nu kenden ze allen
hun armoede.

En wie werkelijk naar God verlang-
de, zou gaan nadenken over dit verhaal
en zou bij Jezus komen, om Hem te
vragen, wat het betekende.

y.'M p I L^'d^
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Het duurde niet lang, toen kwamen
ze al.

Niet allen, die geluisterd hadden.
De ongelovigen, de onverschilligen, de

vijanden van God bleven weg.
Het was een kleinere schare dan

straks, die nu voor Jezus stond. Maar
in al die ogen, die nu naar Hem opge-
slagen waren, was eerbied en liefde. In
al die harten was verlangen, om meer
van Hem te horen.

En aan die mensen, zijn discipelen en
vrienden, heeft Hij toen verteld, wat zijn
gelijkenis betekende.

HET zaad is het woord van God.
De zaaier is ieder, die tot de mensen

spreekt over de dingen van Gods Ko-
ninkrijk.

Jezus was een zaaier, de discipelen
zouden het later zijn.

Het zaad is goed. Maar het kan niet
overal ontkiemen, want de harten, die
het moeten ontvangen, zijn niet altijd
goede vruchtbare akkers.

Soms zijn die harten verhard en ge-
sloten, als een platgetreden pad. Dan
horen de mensen het woord, maar ze
begrijpen het niet. Even later zijn ze
het vergeten. Satan heeft het weg-
genomen.

Andere harten lijken wel vruchtbaar,
maar van binnen zijn ze hard en onbe-
keerd. Die mensen luisteren wel nieuws-
gierig, ze zijn ook wel blij, als ze ge-
hoord hebben van Gods Koninkrijk.
Maar ze zijn mensen van het ogenblik;
het zaad kan in hun harten niet lang
groeien. Wanneer het leven moeilijk
wordt, hebben ze weinig vertrouwen;
dan vergeten ze God. Het plantje van
hun geloof, dat nog maar pas is gaan
groeien, gaat dood als de korenplant-
jes op de steenrots in de gloed van
de zon.

Weer andere harten zijn vol zorgen en

wereldse verlangens, als akkers die vol
zijn met onkruid.

Die mensen horen het woord en
denken er over na, maar ze denken
nog meer aan zich-zelf. Ze willen
God wel liefhebben, maar ze willen
ook graag rijk worden en ze hebben
nog zo veel andere wensen. Ze wil-
len zich niet geheel aan God geven.
En dan krijgen ze het zo druk met
al dat andere, dat er voor God geen
tijd meer is. Ze vergeten Hem. Het
zaad van zijn Woord is door de zor-
gen verstikt.

Het is bij al die mensen verloren ge-
gaan.

Maar er zijn óók harten als goede
vruchtbare akkers. Die mensen horen
het woord en begrijpen het. Wanneer
het leven moeilijk wordt, vertrouwen ze
zich aan God toe. In liefde geven ze
zich aan Hem over. Ze hebben maar één
wens, één groot verlangen: Om altijd
dicht bij Hem te leven; om voor al-
tijd zijn kinderen te zijn.

Zij dienen de Here in liefde en dank-
baarheid, de een nog ijveriger dan de
ander.

Zij zijn als het koren, dat rijke vruch-
ten draagt: dertig-, zestig- en honderd-
voud.

DAT alles legde Jezus aan zijn dis-
cipelen en vrienden uit. Zij waren in
geloof tot Hem gekomen, om te vragen
om meer wijsheid.

Zo zouden ze steeds meer leren
van Gods Koninkrijk en steeds rijker
worden.

Maar de anderen, die niet tot Hem
kwamen, omdat ze geen geloof hadden,
werden steeds armer.

Jezus zei: „Wie heeft, die zal gegeven
worden, en wie niet heeft, ook wat hij
meent te hebben, zal hem ontnomen
worden."
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ER was eens een man, die een akker
had en die daar koren in zaaide. Overal
op de vruchtbare grond vielen de kor-
rels en de aarde dekte ze toe.

Maar toen het nacht geworden was
en die man was gaan slapen, kwam
zijn vijand, ging ook over die akker
en zaaide zaad van onkruid tussen
het goede zaad van het koren.

Nu lagen daar twee soorten zaad
door elkaar verborgen in de akker, goed
zaad en slecht zaad. En beide ontkiem-
den en kwamen op. Ze leken zoveel op
elkaar, dat ze in het begin niet te onder-
scheiden waren. Maar toen ze beide ge-
bloeid hadden en vrucht voortbrachten,
bleek het verschil. Tussen de zware
korenaren met hun zoete voedzame kor-
rels stonden de aren van het onkruid.
Ze ruisten even liefelijk in de wind en
bogen even zwaar -beladen en nederig
het hoofd, maar het zaad was zwart en
vergiftig.

De knechten van die man, die toen
plotseling merkten, hoe de akker be-
dorven was, liepen verschrikt naar hun
meester en vroegen: „Heer, hebt gij niet
goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe
komt hij aan onkruid ?"

Hij zei: „Dat heeft een vijandig mens
gedaan."

„Wilt gij dan dat wij het er uit halen?"
vroegen de knechten.

Maar dat wilde hun meester niet.
Want de wortels van koren en onkruid
waren dooreengegroeid en de knechten
zouden misschien bij het wieden ook
korenplanten uittrekken.

Hij sprak: „Laat beide samen op-
groeien tot de oogst.

Dan zal ik tot de maaiers

Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt
het in bossen om het te verbranden,
maar brengt het koren bijeen in mijn
schuur ..."

DIT is een verhaal van Jezus, een ge-
lijkenis, die Hij aan de mensen vertelde.
Weer kwamen later zijn discipelen bij
Hem, om te vragen naar de betekenis.
En Jezus legde hun die uit.

Die het goede zaad zaait, is de Zoon
des mensen, Jezus zelf. De akker is
de wereld. Het goede zaad zijn de
kinderen van het Koninkrijk: de men-
sen die God liefhebben. Het onkruid
zijn de kinderen van de boze, die
God haten.

De vijand, die het slechte zaad gezaaid
heeft, is de duivel, die ongemerkt rond-
gaat door de wereld, om het werk van
God te bederven. En evenals op die
akker, zo leven nu ook in het Koninkrijk
van God goeden en bozen naast elkan-
der. Ze lijken soms veel op elkaar: geen
mens kan zeggen, wie niet en wie wel
Gods kinderen zijn. Maar God weet het.
Hij laat ze nog bij elkaar leven. Hij laat
zijn zon opgaan over bozen en goeden
en regent over rechtvaardigen en on-
rechtvaardigen. Maar eens zullen ze ge-
scheiden worden, wanneer de tijd van
de oogst gekomen is.

De oogst is de voleinding der wereld,
de grote dag, als Jezus komen zal om
te oordelen de levenden en de doden.
Dan zal Hij zijn engelen uitzenden als
maaiers en ze zullen uit zijn Koninkrijk
bijeenbrengen alle verleiders en alle
kwaaddoeners. Die zullen hun straf ont-
vangen. Maar de rechtvaardigen, de kin-
deren van God, zullen stralen als de zon
in het Koninkrijk huns Vaders. „Wie
oren heeft, die hore!"

DIT was de gelijkenis van het onkruid
zeggen: 	 in de akker. En opdat de idiscipelen
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nooit meer vergeten zouden, wat Hij
hun daarmee wilde leren, vertelde Jezus
hun later ook nog de gelijkenis van het
visnet.

Zij zouden eens vissers van mensen
zijn en in het net van zijn woord mensen
vangen en tot God brengen.

Maar eens zou het blijken, dat
niet allen die zich zouden laten mee-
slepen door hun woord, God op-
recht lief hadden gehad. Sommigen
zouden doen, alsof zij hoorden bij
Gods Koninkrijk, maar zij zouden er
niet binnengaan.

Jezus sprak: „Evenzo is het Ko-
ninkrijk der hemelen gelijk aan een
sleepnet, neergelaten in de zee, dat
allerlei bijeenbrengt.

Wanneer het vol is, haalt men het op
de oever en zet zich neer en verzamelt

het goede in vaten, maar het ondeugde-
lijke, de vergiftige en onreine vissen,
werpt men weg.

Zo zal het gaan bij de voleinding
der wereld. De engelen zullen uit-
gaan om de bozen uit het midden
der rechtvaardigen af te zonde-
ren ..."

ER waren nu nog maar weinig men-
sen, die Jezus volgden en Hem lief wil-
den hebben. Zijn Koninkrijk, het Ko-
ninkrijk der hemelen, stond nog pas
aan het begin.

Wat was het klein en nietig, ver-
geleken bij het grote Romeinse kei-
zerrijk!

Maar het zou groeien en zich uitbrei-
den; het zou groter en machtiger wor-
den dan enig rijk op aarde!



74 	 HET KONINKRIJK DER HEMELEN

Dat leerde Jezus aan zijn discipelen
in de gelijkenis van het mosterdzaad.

Hij sprak: „Het Koninkrijk der heme-
len is gelijk aan een mosterdzaadje, dat
iemand nam en in zijn tuin zaaide. Het
is wel het kleinste van alle zaden, maar
als het volgroeid is, is het groter dan de
tuingewassen en het wordt een boom,
zodat de vogelen des hemels in zijn tak-
ken kunnen nestelen."

WIE tot het Koninkrijk van God gaat
behoren, wordt een ander mens. De
Geest van God komt in zijn hart en
doet daar stil zijn werk. Die heilige
Geest doordringt het hele leven van die
mens en maakt het goed en gelukkig
en rijk. En waar het koninkrijk van
God komt, verandert alles.

Dat leerde Jezus aan zijn discipelen
in de gelijkenis van de zuurdesem.

Een vrouw wilde een brood bak-
ken. Ze nam meel en kneedde het
deeg. Maar ze zette dat deeg niet zo
in de oven. Dan zou het brood hard
en smakeloos worden. Ze mengde er
een klein stukje deeg door, dat ze
bewaard had van een vorige keer, zo-
dat het zuur geworden was. En dat
stukje zuurdesem, dat kleine stukje
gist, doorzuurde ongemerkt het hele
brood, zodat het rijzen kon en heel
zacht en smakelijk werd.

Jezus sprak: „Het Koninkrijk der
hemelen is gelijk aan een zuurdesem,
welke een vrouw nam en in drie
maten meel deed, totdat het geheel
doorzuurd was."

HET is heerlijk, bij het Koninkrijk
der hemelen te horen. Het is het
grootste geluk, dat op aarde moge-
lijk is; de grootste schat, om een
kind van God te mogen zijn. Velen
lopen aan die schat voorbij en ze
merken het niet. Maar wie hem een-

maal heeft zien blinken in zijn he-
melse glans, die heeft geen rust meer,
vóór hij die bezit. Die heeft er alles
voor over. Dat leerde Jezus ook aan zijn
discipelen.

Hij vertelde de geschiedenis van de
schat in de akker.

Een man was aan het graven en
stootte met zijn schop op iets hards.
Hij groef nieuwsgierig verder en vond
een grote schat, die daar misschien
al eeuwen gelegen had. Hij sloeg van
verrukking zijn handen ineen. Maar
die schat was niet van hem, want s
de akker was ook van een ander.
Maar hij moest hem hebben, hij kon
de schat niet meer vergeten. Hij
verborg hem weer onder de grond
en ging naar huis. Hij moest alles
verkopen wat hij had. Toen pas had
hij geld genoeg. Maar voor dat geld
kocht hij de akker, mèt de schat
die daarin verborgen was.

EN er was ook eens een koopman, die
mooie parelen zocht. Eens zag hij een
parel, zo groot en heerlijk van glans, als
hij nog nooit gezien had. Toen konden
hem al zijn andere rijkdommen niets
meer schelen. Hij verkocht alles wat
hij had en voor dat geld kocht hij
die parel, die éne parel. Toen pas
had hij rust.

Dat was de gelijkenis van de kostbare
parel.

DE koopman en de graver hadden
alles moeten verliezen; ze hadden alleen
hun parel, hun schat ...

En ieder, die het geluk heeft gevon-
den, dat Jezus op aarde heeft gebracht,
al moet hij ook alles verliezen, dan voelt
hij zich toch nog rijk.

Want die hemelse schat is meer
waard dan al het andere en kan
nooit verloren gaan.

n. !oil! 	 ! 	 i ^171i
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DE avond daalde over het meer van
Galilea. De zon zonk achter de bergen
bij Kapèrnaum. Het blauw van het
water werd zwart en de bergwand
in het Oosten, aan de overzijde van
de zee, die pas nog blonk in de
zon, verdofte tot een donkere wand,
waarvan de omtrek zich langzaam
oploste in de schemering.

Stil en effen lag het water, met kleine
rimpelingen van het avondkoeltje, in de
laatste glans van het licht. De dag was
voorbij. En het scheepje, waarin Jezus
was, hetzelfde waarin Hij had staan
spreken tot de mensen, gleed zacht over
de kleine glinsterende golven het meer
op, de overzijde tegemoet, gevolgd door
enkele andere.

Jezus had gewerkt zolang het dag
was, en de dag was zwaar en vermoeiend
voor Hem geweest. Van de vroege
morgen af was Hij bezig geweest
tussen de mensen; Hij had gepre-
dikt en vermaand, Hij had hun zie-
ken genezen. Hij had ook tot de
menigte gesproken in gelijkenissen en

aan zijn discipelen had Hij later die
gelijkenissen verklaard. Hij had ver-
teld van de zaaier, van het on-
kruid in de akker en de kostbare
parel. Hij was zelf een zaaier ge-
weest, die zijn zaad had gestrooid
in de harten der mensen. Hij had
die mensen lief, hen allen, óók de
onverschilligen, óók de vijandigen, en
heel die lange dag had Hij zijn best
voor hen gedaan.

Maar toen het avond geworden was,
had een zware vermoeidheid zijn
lichaam bevangen en nog steeds ver-
drong zich voor Hem de menigte. Die
zou Hem niet met rust laten, zolang
Hij hier was. Daarom zei Hij tegen
zijn discipelen: „Laten wij oversteken
naar de andere kant van het meer."

Zij gehoorzaamden graag en staken
van wal. Zoals Hij in het schip was,
namen ze Hem mee: vermoeid en
afgemat. Aan de overkant, in het
woeste eenzame bergland van Gadara,
wachtte de rust, die Hem zou ver-
kwikken.

STIL gleed het scheepje voort in
de avond, in de schemering. De eer-
ste sterren glansden. Jezus legde zich
in het achterschip neer met het hoofd
op een kussen en sliep in. Er was
geen ander geluid dan het vredig
gekabbel van de golven tegen de
boeg, het zachte klepperen van het
hoge driehoekige zeil, de gedempte
stemmen van de discipelen.

Maar halverwege veranderde plotse-
ling alles. Het was alsof de storm
achter het gebergte op de loer had
gelegen. Nu kwam hij aansluipen.
Het begon te joelen en te fluiten.
hoog in de lucht, de sterren werden
verduisterd door zwarte wolken, het
meer begon te deinen en te woe-
len ...
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En plotseling, als een roofvogel op
zijn prooi, zo stortte zich een vreselijke
wervelstorm op de zee en op het kleine
schip.

Met de rust van de discipelen was
het uit. Ze lieten haastig het zeil
zakken en grepen de riemen. De
meesten van hen waren vissers en
hadden hun halve leven doorgebracht
op de zee. Veel stormen reeds had-
den zij getrotseerd en ook die waren
meestal plotseling opgekomen. Dat ge-
beurde hier dikwijls. De zee lag zo diep
tussen de hoge bergen; men zag geen
horizon. Na een warme dag leek het
soms, alsof de wind van alle kanten
tegelijk in het diepe dal werd gezogen.
De discipelen roeiden en spanden zich
in en in het achterschip lag Jezus rustig
te slapen.

Zo'n erge storm hadden de discipelen
nog niet beleefd. De golven werden op-
gezweept tot hoge schuimende water-
bergen. Die kwamen op het schip aan-
bruisen en besprongen het in rijen. Ze
sloegen neer tegen de dunne wand, dat
die kraakte en trilde. En aldoor gierde de
storm en greep het scheepje in zijn
onzichtbare klauwen en smeet het
uit de koers — en greep het weer
en schudde het, alsof hij het wilde
verscheuren. En hoe de discipelen
worstelden, ze voelden, dat ze tegen
deze geweldige kracht niet waren op-
gewassen.

Zo onstuimig werd de zee, dat de
golven over het boord in het open
scheepje sloegen. Het werd soms door
de golven bedekt. Het dreef hulpe-
loos rond in de duisternis en de
ene stortvloed volgde de andere. Maar
in het hoge achterschip, alsof er geen
gevaar bestond, lag Jezus nog steeds te
slapen.

De discipelen hadden al hun moed

verloren. Doodsangst greep hen aan.
Hoe kon de Meester nu nog slapen, ter-
wijl zij worstelden, om hun leven en om
het zijne? ... Ze kropen langs het boord
naar Hem toe, ze wankelden schreeu-
wend van angst door het schip naar de
plaats waar Hij lag.

„Meester, help ons!" kermden ze.
„Meester, Meester, wij vergaan! ...
Meester, trekt gij er u niets van aan,
dat wij vergaan? ..."

Toen ontwaakte Jezus. Hij hoorde de
storm en de golven, hij voelde het tril-
len van het schip, maar er was geen
spoor van angst in zijn ogen.

Hij vroeg: „Waarom zijt gij bevreesd,
kleingelovigen?"

Daarna stond Hij op. Hij stond rustig
in het geweld van de storm en strekte
zijn hand gebiedend uit over de brui-
sende zee. Hij bestrafte de wind, die hun
leven bedreigde en de zee, die zich als
een vijand gedroeg. Ze hoorden zijn
stem, de wind en de zee, en moesten
beide gehoorzamen.

Het brullen van de storm hield
plotseling op. De wind ging liggen;
het was alsof hij als een angstig
dier terugkroop in zijn hol. De zee
deinde en woelde nog na. Maar Hij
zei: „Zwijg, wees stil!" Het klonk als een
streng bevel. En zie, de golven doken
ineen, ze legden zich voor Hem neer.
Het werd stil, volkomen stil.

De discipelen hadden het sidderend
aangezien en konden van verbazing niet
spreken.

Ze hoorden zijn stem vriendelijk vra-
gen: „Waar was uw geloof?"

Toen bogen ze beschaamd het hoofd.
En toen ze het zeil weer gehesen had-

den en verder voeren over een kalme
zee, waarin de sterren rustig blonken,
fluisterden ze: „Wie is toch deze, dat ook
de wind en de zee Hem gehoorzaam
zijn?"...
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AAN de oostzijde van de Galilese zee,
in het bergland van Gadara, zwierf een
verschrikkelijk wezen rond, een vrese-
lijk woeste man, waar ieder bang voor
was. Hij had vroeger in de stad ge-
woond, maar door zijn wilde buien van
razernij was hij gevaarlijk geworden
voor zijn omgeving. Toen had men hem
gebonden met voetboeien en ketenen,
maar steeds weer had hij de ketenen met
bovenmenselijke kracht in stukken ge-
scheurd en de boeien vernield.

Nu zwierf hij eenzaam rond in de
woestenij en huisde in de grafspelonken,
die in de bergwand waren uitgehouwen.
Niemand durfde de weg voorbijgaan,
wanneer hij in de buurt was. Ieder
vluchtte, wanneer hij schreeuwend aan
kwam stormen. Hij was de schrik en de
plaag van de hele omgeving. Kleren
droeg hij niet meer. Voedsel leek hij
bijna niet meer nodig te hebben. En een
vreselijke woede scheen hem aldoor te
verteren, zodat hij razen moest tegen
ieder die in zijn nabijheid kwam en
anders tegen zich-zelf. Soms zag men
hem staan, hoog op de rotsen, groot
en vreselijk tegen de blauwe hemel
en dan sloeg hij zich-zelf met stenen.
Hij huilde en sloeg toch door, — tot
hij eindelijk gillend verdween achter
de bergwand. En in de stille nacht
schalde zijn stem nog tussen de ber-
gen, wanneer hij rondzwierf in het
donker, altijd onrustig, Altijd gepijnig d
en voortgedreven door een vreemde,
verschrikkelijke macht .. .

MAAR nu was Jezus in dit land
gekomen. Hij was na de stormnacht
veilig met zijn discipelen aan de

kust geland en het was nog vroeg in
de morgen, toen Hij met hen de
weg volgde, die langs de graven liep.
Hij wist wel, dat die vreselijke man
daar woonde, maar Hij maakte geen
omweg voor hem, want Hij vreesde
hem niet. Hij wist, dat die man een
ongelukkige was in de macht van
satan. Een bezetene was het. Boze
geesten woonden binnen in hem. Die
verwoestten zijn lichaam en pijnigden
zijn ziel, die kwelden hem dag en
nacht.

Jezus vluchtte niet, toen die woeste
half-naakte bezetene plotseling scheeu-
wend en gillend op Hem aan kwam
rennen. Rustig stond Hij voor zijn
verschrikte discipelen en zijn ogen
zagen medelijdend naar die ongelukkige
man. Voor de blik van die ogen
krompen de boze geesten ineen. Lief-
de en medelijden waren verschrikke-
lijke dingen voor hen.

De bezetene was voor Jezus op de
grond gevallen en riep met luide
stem: „Wat hebt Gij met mij t
maken, Zoon van de allerhoogste G' 1?
Ik smeek U, dat Gij mij niet pijnigt!"

Maar om te straffen, dáárvoor was
Jezus nog niet gekomen. Om deze on-
gelukkige man te redden uit de
macht van satan, dáárvoor was Hij
overgevaren naar deze zijde van het
meer.

Hij vroeg hem: „Wat is uw naam?"
Maar de man kon voor zich-zelf niet

spreken. Het waren de boze geesten, die
antwoord gaven op die vraag.

„Legioen!" schreeuwde de stem. Want
veel boze geesten waren in hem ge-
varen. Jezus gebood hen de man
vrij te laten, en de boze geesten ver-
lieten hem en voeren in een grote
kudde zwijnen, die liepen te weiden op
de hoogvlakte.

Toen scheen het plotseling, alsof de
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razernij, die vroeger de man had ge-
teisterd, de zwijnen had aangegrepen.
De dieren vlogen in grote verwarring,
gierend en brullend, dooreen en storm-
den de vlakte over, de zee tegemoet.
Hun pijniging duurde slechts kort, dáár
zorgde Jezus voor. De kust was steil en
de zee zeer diep. Langs de steile rotsen
stortte de hele kudde hals over kop in
het water en verdronk. En de mannen
die ze gehoed hadden namen in grote
angst de vlucht.

De discipelen zagen in diepe eerbied
naar hun Meester op. Hoe groot was
zijn goddelijke macht! ... Niet alleen
de wind en de zee, maar ook de
boze machten van de hel kon Hij
gebieden!

Er was nog iemand, die het wonder
had gezien. Met grote verbaasde ogen
had de man het aanschouwd, die aan
Jezus' voeten zat. In die ogen was
het verstand teruggekeerd. De boze
machten, die de zwijnen hadden voort-
gedreven, waren dezelfde, die hem zo
lang en zo vreselijk hadden gekweld.
Nu was hij van hen bevrijd, hij had
ze zelf zien verdwijnen; hij was door
Jezus verlost!

En hij boog zich aanbiddend voor Hem
neer.

HIJ zat nog aan Jezus' voeten, gekleed
en goed bij zijn verstand, toen er
mensen kwamen, burgers van het
stadje Gadara, de eigenaars van de
zwijnen, die van de herders gehoord
hadden wat er gebeurd was. Zij
zagen de man, van wie ze zoveel
last hadden gehad. Hij was een vrij
en gelukkig mens geworden, een mens
als ieder ander, voor wie niemand meer
bang behoefde te zijn. Zijn handen
balden zich niet meer tot vuisten.
Zijn heldere ogen keken blij in het
rond.

Maar het geluk van die man was voor
die mensen niet het voornaamste. Voor
Jezus was een mensenziel meer waard
dan een kudde zwijnen, maar voor hèn
niet!

„Onze varkens!" dachten ze. „Ons be-
zit, ons geld! ... Voor hoeveel geld is
daar verloren gegaan!..."

Zelfs dat ze nu voor altijd verlost
waren van een grote plaag in hun om-
geving, telden ze niet. Die wilden ze
desnoods wel terug hebben, als ze ook
hun zwijnen maar terug kregen.

Ze waren bang geworden voor Jezus
Ze vreesden, dat het hun nog meer
geld zou kosten, wanneer Hij bij
hen bleef.

En ze drongen er op aan, dat Hij uit
hun gebied weg zou gaan.

Jezus deed, wat ze vroegen. Nooit
drong Hij zich aan de mensen op.
Maar toen Hij met zijn discipelen
terugging naar het schip, dat aan de
kust geankerd lag, volgde Hem de
man, die door Hem genezen was.

En toen Jezus aan boord ging, smeekte
hij, of hij mee mocht gaan, om altijd bij
Hem te blijven.

Maar Jezus stond het hem niet
toe. Want nog had Hij de mensen in
dit land lief — die zelfzuchtige sla-
ven van hun geld, die Hem hadden
weggezonden. Deze man moest hier
blijven, als een levend teken van
Gods macht en ontferming.

Jezus zei tegen hem: „Keer terug naar
uw huis en verhaal al wat God u gedaan
heeft."

De man gehoorzaamde. En toen het
scheepje wegdobberde naar het Wes-
ten in de richting van Kapèrnaum,
ging hij terug. Het hele land ging hij
rond.

Overal vertelde hij, hoe Jezus hem
had verlost.

En allen verwonderden zich.
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EENS, toen Jezus aan het strand
van Kapèrnaum stond te prediken,
drong een man in grote haast door
de mensen die Hem omringden en viel
in wanhoop aan zijn voeten.

„Meester," riep hij, „mijn dochtertje
ligt op sterven. Kom toch en leg
haar de handen op, dan zal zij be-
houden worden en in leven blij-
ven..."

Jezus kende die man wel en de
omstanders kenden hem ook.

Jaïrus was het, een der voornaamste
mannen van Kapèrnaum, een overste
van de synagoge. Hij had Jezus' woor-
den gehoord op de sabbatdagen en zijn
wonderen gezien. Die wonderen had hij
het best onthouden.

„Meester, kom en leg haar de handen
op!" smeekte hij.

Het grote geloof van de heidense
hoofdman, die wist, dat Jezus over
ziekte en dood kon gebieden met
een enkel woord, was in zijn hart
nog niet. Maar Jezus liet hem niet
vergeefs smeken. Hij ging dadelijk
mee. En de omstanders, die alles ge-
hoord hadden, bleven niet achter. Een
wonder zagen ze graag. Ze drongen
om Jezus heen. Ze wilden allen zo
dicht mogelijk bij Hem blijven. Dat
ze Hem en die wanhopige vader de
weg bijna versperden, daaraan dach-
ten ze niet. Het werd een groot ge-
drang in de smalle straten van Ka-
pèrnaum, die naar Jaïrus' huis voer-
den. Slechts langzaam kwamen ze
voort. En Jaïrus wrong zijn handen
in grote angst.

Het was zijn enig kind! Als Jezus te
laat zou komen, had hij niets meer .. .

TUSSEN de duwende, dringende men-
sen liep ook een bleke, uitgeteerde
vrouw achter Jezus mee. Haar holle
ogen waren op Hem gevestigd met
een groot verlangen. Graag was ze
even met Hem alleen geweest, om
Hem te vertellen van haar lijden en
haar zorg en Hem te smeken om
genezing! Zij leed al twaalf jaar lang
aan een ernstige ziekte, die haar
bijna al haar kracht ontroofde. Ze
was al bij allerlei dokters onder be-
handeling geweest en dat had haar
al haar geld gekost, maar haar
kwaal was nog erger geworden. Ze
hadden haar arm gemaakt, maar beter
niet.

En nu liep ze achter Jezus. Nu
was Hij de enige, die haar nog ge-
nezen kon, dat wist zij zeker. Maar
Hem te vragen, hier op straat, en
Hem alles te vertellen, waar al die
mensen bij waren, dat durfde zij niet!
Zij liep besluiteloos achter Hem aan,
met haar angst en met haar geloof
en probeerde heel dicht bij Hem te
blijven.

„Als ik zijn kleed maar aan kan
raken," dacht zij toen, „als ik zijn
kleed aan kan raken, zal ik gezond
worden ..."

En plotseling zag zij haar kans om
het ongemerkt te doen. Zij bukte zich
snel, met bonzend hart, met uitgesto-
ken hand en even beroerden haar
vingers de zoom van Jezus' kleed.
Toen voelde zij, dat een stroom van
nieuwe kracht door haar uitgeteerde
lichaam ging en zij wist, dat zij ge-
nezen was.

Maar op hetzelfde ogenblik schrok
zij erg. Want zij zag, dat Jezus zich
omkeerde en zij hoorde Hem vra-
gen: „Wie heeft mijn klederen aange-
raakt?"

Petrus antwoordde erg verwonderd:
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„Meester, Gij ziet dat de menigte
tegen u opdringt en Gij zegt: Wie
heeft mij aangeraakt? ..."

Maar Jezus sprak: „Iemand heeft Mij
aangeraakt, want Ik heb kracht van Mij
voelen uitgaan."

En zijn ogen hadden die vrouw reeds
gevonden en zagen haar vragend aan.

Toen wist zij, dat zij voor Hem niets
verbergen kon en bevend viel zij voor
Hem neer en vertelde alles.

Jezus zei: „Dochter, uw geloof heeft
u behouden. Ga heen in vrede en wees
genezen van uw kwaal."

Uw geloof heeft u behouden.
Niet zijn kleed .. .

DE vrouw ging dankbaar en ge-
lukkig heen. Zij was van haar lijden
verlost.

Maar Jaïrus' angst was door dit
oponthoud nog groter geworden, want
Jezus zou zeker te laat komen bij
zijn kind ... Zie, één van zijn knech-
ten drong door de menigte naar hem
toe en aan zijn ernstige ogen was
reeds te zien, welke treurige bood-
schap hij had.

„Uw dochter is gestorven," zei hij
bedroefd. „Val de Meester niet meer
lastig."

Was het dan toch te laat? Jaïrus
kon het nog bijna niet geloven en
zijn wanhopige ogen keken Jezus
aan. De Heiland knikte hem bemoe-
digend toe en in zijn ogen was geen
droefheid.

„Wees niet bevreesd," zei Hij, „ge-
loof alleen en zij zal behouden worden!"

Jaïrus wist geen raad meer, maar
die woorden daalden als een wonder-
lijke troost in zijn hart. Dicht bij
Jezus liep hij verder en in blind
vertrouwen gaf hij alles aan Hem
over. Hoe het nu moest, wist hij
niet meer. Maar Jezus kon zorgen

dat het toch nog alles goed zou
worden, dat geloofde hij.

De schare drong op toen ze bij het
huis kwamen, maar Jezus liet nie-
mand mee naar binnen gaan dan
Jaïrus en drie discipelen: Petrus, Jaco-
bus en Johannes. Toen werd de deur ge-
sloten.

In het huis was een vreselijk ge-
kerm en gehuil. De gehuurde klaag-
vrouwen, die reeds voor het huis had-
den staan wachten op de dood, waren
hun werk begonnen. Dat was zo de ge-
woonte in dat land; wanneer ergens
iemand gestorven was, huurde de fami-
lie enkele vrouwen om rouw te be-
drijven. Die weenden en maakten een
groot misbaar, maar in hun ogen was
geen verdriet.

Jezus vroeg: „Waarom maakt gij mis-
baar en weent gij? Het kind is niet ge-
storven, maar het slaapt."

Verbaasd en geërgerd keken ze Hem
aan. Ze begrepen dat niet en lachten
Hem uit.

Maar Hij dreef ze allen naar buiten,
zodat het heel stil werd in huis. Toen
ging Hij met de vader en de moe-
der en met zijn drie discipelen naar
de kamer, waar het kind op haar
doodsbed lag. Twaalf jaar slechts
was het oud geworden. Nu was het
ingeslapen ...

Ja, voor Jezus was de dood slechts een
slaap. Hij nam de kleine slappe hand en
zoals de moeder het kind zo dikwijls had
gewekt, wanneer de morgen gekomen
was, zo wekte Hij het nu: „Talitha
koem! ... Meisje, sta op ..."

Tben sloeg het meisje de ogen op,
grote verwonderde ogen, en stond op
van het bed, en wandelde aan Jezus'
hand naar haar moeder.

En terwijl die gelukkige moeder het
met een kreet van verrukking in haar
armen sloot en het nog bijna niet
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geloven kon, dat zij haar kind wer-
kelijk terug had gekregen, stonden
de anderen bevend van eerbied naar
Jezus te staren.

Maar Jezus dacht aan het kind. Het
was ziek geweest en had in lang niet ge-
geten, het moest honger hebben. Jezus,
in zijn liefde, voelde haar honger en zei,
dat men haar te eten zou geven. En
tegen Jaïrus en zijn discipelen zei Hij, dat
zij niet mochten vertellen, wat hier was
gebeurd. Hij wilde niet, dat de mensen
Hem om zijn wonderen zouden volgen.

Zijn woord was meer waard dan zijn
wonderen, dat wist Jaïrus nu ook. Met
zijn woord had hij het kind gewekt uit
de doodsslaap. Zijn woord had Jaïrus'
angst weggenomen, toen Hij zei: „Wees
niet bevreesd, geloof alleen."

Dat Goddelijke woord zal Jaïrus wel
nooit meer vergeten hebben!...
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ER zat een man gevangen in een don-
kere kerker, een man in een mantel van
kamelenhaar en met een lederen gordel
om zijn middel. Zijn voeten waren ge-
boeid, ze waren vastgesloten in een
zware houten balk. Geen straal van de
zon drong tot hem door. Geen geluid
verstoorde de doodse stilte.

Soms werden de ijzeren grendels weg-
geschoven en kwam een krijgsknecht
binnen met een stuk brood of een kruik
water. Als hij weg ging, viel de zware
deur weer in het slot en het was weer
even benauwend stil als te voren.

De lucht was vuns en bedorven. De
stilte drukte. De boeien knelden. En die
man zat daar maar in die vuile donkere
kerker en wachtte en leed — en geen
klacht kwam over zijn lippen.

Toch had hij deze zware straf niet ver-
diend. Hij was geen misdadiger. Hij was
een goed en rechtvaardig mens en had
slechts het werk gedaan, dat God hem
had opgedragen. Maar juist, omdat hij
dat werk zo goed en moedig had ver-
richt, dáárom was hem zijn vrijheid ont-
nomen. Omdat hij God meer gehoorzaam
was geweest dan de mensen, dáárom was
Johannes de Doper in de gevangenis ge-
worpen.

HIJ was doorgegaan met zijn werk, na-
dat hij Jezus had gedoopt in de Jordaan
en Hem zijn eerste discipelen had afge-
staan. Hij kon er niet mee ophouden, om
het de mensen toe te roepen, dat de
koning nu gekomen was en zijn konink-
rijk zou stichten. Alle goddelozen zou
Hij straffen, zijn vijanden zou Hij uit-
roeien, maar allen die Hem liefhadden,
zouden gelukkig zijn bij Hem. Hij was
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de grote hemelse Landman, die spoedig
met de oogst beginnen zou.

„De wan is in zijn hand," had Johan-
nes geroepen, „om zijn dorsvloer geheel
te zuiveren en het graan in zijn schuur
bijeen te brengen, maar het kaf zal Hij
met onuitblusbaar vuur verbranden."

En hij bleef het de mensen toeroepen,
dat ze zich bekeren moesten van hun
zonden, opdat ze graan mochten zijn en
geen kaf. Hij bleef ze dopen in de Jor-
daan, wanneer ze berouw hadden over
hun zonden; eerst in Judea, later meer
naar het Noorden, in Aenon bij Salim.
En de discipelen die nog bij hem geble-
ven waren, volgden hem overal.

EENS, daar in Enon, kwamen de
discipelen verschrikt en bezorgd bij
Johannes.

„Meester," zeiden ze, „we hebben iets
gehoord van die Jezus, die bij u was bij
de Jordaan! Hij is óók gaan prediken en
zijn discipelen dopen de mensen óók en
ze komen allen tot Hem!"

Ze hadden van de woorden van hun
meester nog zo weinig begrepen. Ze
dachten dat ze hem een slechte bood-
schap hadden gebracht en dat Johannes
jaloers zou zijn op Jezus. Maar ze had-
den hem geen heerlijker tij ding kunnen
brengen.

„Zo is het juist goed!" riep hij. „Hij
moet wassen, ik moet minder worden.
Hem moeten allen volgen, mij moeten ze
verlaten. Gij weet toch, dat ik gezegd
heb: Ik ben de Christus niet, maar ik ben
voor Hem uitgezonden, om zijn weg te
bereiden. Ik ben maar een aards mens,
ik ben maar een dienstknecht. Hij is uit
de hemel, Hij is de Zoon van God. Wie in
de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven!" .. .

En ijverig ging hij voort met zijn werk,
om de mensen tot Christus te brengen.
Ieder durfde hij op zijn zonden te wij-
zen en tot bekering te roepen. Niemand

spaarde hij met zijn strenge woorden.
Zelfs de koning niet.

DIE koning was Herodes, de viervorst
over Galilea en Perea, de zoon van Hero-
des, de kindermoordenaar van Bethle-
hem. Hij had van Johannes gehoord en
wilde hem zien. Hij was een slecht en
lichtzinnig man; bijna even slecht als
zijn vader. Hij had de vrouw van zijn
broer Filippus gestolen en zijn eigen
vrouw voor haar weggestuurd. Zo was
Herodias met haar dochtertje in zijn
paleis gekomen. Zij had haar man ver-
laten om vorstin te zijn.

Johannes wist dat wel. Het hele land
wist het, maar niemand durfde er over
spreken, want ieder sidderde voor de
macht van de koning en de wreedheid
van die slechte vrouw.

Maar Johannes was de knecht van de
Koning der koningen en hij sidderde niet.
En toen hij voor Herodes stond, even fier
en moedig als eens de profeet Elia voor
Achab had gestaan, liet hij zich niet ver-
blinden door zijn prachtig kleed en zijn
macht en de schitterende stoet van zijn
vleiende hovelingen. Hij zag slechts een
mens, een zwak en zondig mens, die zich
bekeren moest om gelukkig te kunnen
worden; die óók vergeving nodig had.
En wat een ander niet durfde fluisteren,
zei hij toen ronduit.

Hij bestrafte de vorst met strenge
woorden om alle slechte dingen, die hij
gedaan had. Hij zei ook: „Gij moogt de
vrouw van uw broeder niet hebben!"

Die stoute woorden moest hij met zijn
vrijheid bekopen. Want toen Herodias
hoorde wat Johannes gezegd had, was zij
buiten zichzelf van woede en rustte niet,
vóór zij wraak had genomen. Sterven
moest Johannes, dat stond voor haar vast.
Maar Herodes wist, hoe het volk de pro-
feet vereerde en vreesde, dat het in op-
roer zou komen, wanneer hij hem doden

Iw^...i i..i





86	 JOHANNES IN DE GEVANGENIS

zou. Toen liet hij hem gevangen nemen
en opsluiten in de kerker, waarschijnlijk
in het sombere slot Machaerus, ten oos-
ten van de Dode Zee. Herodias had nog
niet haar zin, maar de mond van de
trouwe profeet was gestopt.

EN daar zat hij toen, geboeid als een
misdadiger; hij, die gewoond had in de
wijde vrije woestijn en onder de blote
hemel geslapen had!

Soms kregen zijn discipelen verlof, om
hem te bezoeken. Dan zaten ze bij hem
en zagen het aan, hoe hij leed en pro-
beerden hem te troosten. Ze vertelden
hem ook, wat ze gehoord hadden van
Jezus en van de vijandschap die Hij te
verduren had.

Maar wanneer ze weer heengegaan
waren, en hij alleen was met de stilte
en met zijn gedachten, leunde hij ver-
drietig het hoofd tegen de wand, het
hoofd dat hij altijd zo fier had opge-
heven, en steeds erger begonnen hem
weer zijn gedachten te plagen.

Zijn gedachten waren aldoor bij Jezus
en bij zijn werken. Want, waren dat wel
werken van een Koning, die Jezus deed?
Hij predikte, evenals Johannes had ge-
daan en maakte zieke mensen weer beter.
Maar wáár bleef zijn Koninkrijk? .. .

Waarom versloeg Hij zijn vijanden niet
en redde zijn knecht Johannes uit de ge-
vangenis? ... Hij had immers alle macht?
Waarom maakte Hij het volk Israël niet
groot en machtig, wanneer Hij werkelijk
de verwachte Messias was?

Had Johannes zich vergist ? ... Het
waren toch Gods woorden, die hij ge-
sproken had, hij had ze toch niet zelf
bedacht?... Hij had de mensen toege-
roepen, dat de Messias komen zou als
een streng rechter, die hen allen zou oor-
delen ... En zie, er was Iemand geko-
men, die niets toonde dan barmhartig-
held! Hij had gezegd, dat de hemelse

landman zou komen voor de oogst, met
de wan in zijn hand ... En zie, er was
een zaaier gekomen!

Johannes begreep het niet. Hij leed er
onder. En toen zijn discipelen weer tot
hem kwamen, zond hij twee van hen
naar Jezus, om aan Hem zèlf te vragen,
of Hij wel werkelijk de Messias was.

Ze gehoorzaamden. Ze gingen het land
door en kwamen tot Jezus en zagen Hem
bezig met zijn werk. Een grote menigte
mensen drong om Hem heen. Van alle
kanten werden zieken en gebrekkigen tot \

Hem gebracht. En Hij, de grote helper,
ging tot die ongelukkigen en genas ze
allen. Hij kwam bij de kreupelen en ze
stonden jubelend op. Hij raakte de dode
ogen der blinden aan en ze zagen ver-
rukt het zonlicht. Hij strekte zijn zege-
nende handen uit naar de melaatsen en
zij werden gezond. Hij kwam bij de arme
bezetenen, die wild krijsten en rukten
aan de touwen, waarmee ze gebonden
waren en wanneer ze Hem zagen, wer-
den ze kalm. Hij wierp de boze geesten
uit en gaf die mensen goed bij hun ver-
stand aan hun familie weer.

Toen kwamen de discipelen van Jo-
hannes met hun vraag.

„Johannes de Doper heeft ons gezon-
den," zeiden ze. „Hij vraagt: Zijt Gij het,
die komen zou, of hebben wij een ander
te verwachten?"

Het klonk zo dwaas bij al deze wonde-
ren. Wie, die dit alles had aanschouwd,
kon nog twijfelen, of Jezus wel de Mes-
sias was? ...

Maar Jezus begreep die vraag van Jo-
hannes wel. Hij wist, hoe zijn trouwe
knecht moest lijden in de gevangenis en
was vervuld van medelijden. Hij wilde
hem helpen. Niet door van zich zelf te
zeggen, dat Hij de Messias was. Dat was
niet nodig. Zijn werken zouden het doen.
Die zouden voor Hem getuigen.

Hij zei tegen die twee discipelen: „Gaat
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heen en boodschapt Johannes wat gij
hoort en ziet. Blinden worden ziende en
lammen wandelen, melaatsen worden ge-
reinigd en doven horen, doden worden
opgewekt en armen ontvangen het evan-
gelie."

Waren het andere werken dan Johan-
nes verwacht had? Toch was het zo
goed, dat moest hij nu geloven.

Jezus voegde aan zijn woorden nog
toe: „Zalig is, wie aan Mij geen aanstoot
neemt."

TOEN de boden weer waren vertrok-
ken, waren de gedachten van Jezus nog
bij zijn knecht.

Hij had Johannes lief. Hij had hem nu
niets minder lief dan vroeger, al had de
profeet, evenals eens Elia in de woestijn,
bijna de moed verloren.

Hij sprak over hem tot de mensen, die
voor hem stonden. Hij zei, dat die een-
voudige man, die ze bij de Jordaan ge-
zien hadden in zijn ruwe mantel van
kamelenhaar de grootste profeet was, die
ooit had geleefd. Hij prees Johannes, zo-
als Hij nooit een mens geprezen heeft.

TOEN de discipelen Johannes bood-
schapten, wat Jezus hun geantwoord had
en opgetogen vertelden van al de won-
deren, die ze gezien hadden, — begreep
hij nog niet alles. Veel vragen waren
overgebleven. Maar ze werden over-
stemd door een lied, dat ging zingen in
zijn hart, het lied van het geloof, dat
Jezus tòch de Messias was! Want wie
kon zulke werken doen dan alleen de
Zoon van God? Neen, Johannes nam
geen aanstoot aan Jezus. In de duister-
nis van de kerker aanbad hij Hem.

Hij wist niet wat er verder met hem
gebeuren zou, maar hij vond alles goed.

Want deze Jezus, dat geloofde hij, zou
toch eens als Koning heersen. En in zijn
Koninkrijk zou hij, Johannes, bij Hem
zijn.
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JOHANNES bleef een trouw ge-
tuige van zijn Meester, tot het laat-
ste toe. Soms werd hij voor een
korte tijd uit de gevangenis gehaald
en voor Herodes geleid. Dan sprak
hij even moedig als altijd en het
scheen wel, dat hij dan tòch enige
invloed op de koning kreeg. Herodes
luisterde aandachtig toe en in zijn
ogen kwam angst, als de profeet sprak
over de straf, die over hem komen zou
voor zijn zonden. Hij wilde ook wel veel
doen om die straf te ontgaan, maar dat
ene, wat Johannes van hem eiste, Hero-
dias wegsturen, deed hij niet. Toch
hoorde hij Johannes graag en kwam
steeds meer onder de indruk van zijn
woorden.

Herodias merkte dat wel en in haar
ogen was spot en verachting. In haar
hart groeide de haat. Het was haar niet
genoeg, dat de profeet gevangen zat. Zij
wist, dat zij zich niet veilig kon voelen,
zolang Johannes leefde en de koning
vermanen kon. Sterven moest hij, dan
pas wist zij zeker dat zij koningin zou
kunnen blijven. Zij probeerde de koning
over te halen om hem te doden, maar
het gelukte haar niet. Want Herodes
wist nu, dat Johannes een rechtvaardig
en heilig man was, die eigenlijk vrij ge-
laten moest worden.

Het stond in zijn macht om dat te
doen, maar hij durfde niet om Herodias.

„Dóód hem!" vleide Herodias. „Doe
het voor mij ..."

Herodes durfde ook dat niet. Hij was
een zwakkeling, die voortdurend wan-
kelde tussen de stem van zijn geweten
en de spot van die vrouw.

Maar Herodias gaf het niet op.



Zij vergat haar vijand niet.
Zij wachtte op haar kans.

EINDELIJK kreeg zij die. Een
mooiere kans kon er niet zijn.

Herodes was jarig en vierde feest
met zijn vrienden: zijn hovelingen, zijn
officieren en de voornaamsten van
Galilea.

Een rijke maaltijd stond aangericht
in de feestzaal. De wijn maakte de
harten vrolijk.

Herodias was niet in de zaal. Het
was niet de gewoonte, dat de vrou-
wen daar ook kwamen. Maar zij
stond op de loer, want dit zou de
dag zijn van haar wraak. De koning
was goedgeluimd en de wijn had
hem opgewonden.

Nu was het tijd! .. .
Zij riep haar dochter en gebood haar,

om te dansen op het feest. Ook dat was
geen gewoonte, maar wat kon het Hero-
dias schelen?

Als zij haar vreselijke doel maar be-
reikte! .. .

„Dans nu," fluisterde zij, „zo mooi als
je kunt! En als de koning vraagt, hoe
hij je belonen zal, kom dan bij mij, dan
zal ik het je zeggen ..."

Het meisje, in haar licht en sier-
lijk kleedje, gleed bevallig de feest-
zaal binnen en danste haar mooi-
ste dans voor de ogen van al die
mannen.

Herodes dacht verrukt: „Dat doet zij
voor mij! .. Voor mij is zij hier ge-
komen! ..."
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Hij riep het meisje bij zich, toen de
dans geëindigd was.

„Vraag van mij, wat ge maar wilt!"
riep hij geestdriftig, „en ik zal het u
geven."

Hij hief zijn hand op als voor een eed.
Zijn ogen schitterden. Zijn gezicht was
rood van de wijn.

„Ik zweer het!" snoefde hij. „Ik zweer
het, mijn dochter! Wat gij mij ook maar
vragen zult, zal ik u geven, tot de helft
van mijn koninkrijk..."

Het meisje wist niet, wat zij vragen
zou.

Maar haar moeder wist het. Zij ging
naar haar moeder om raad.

Op dit ogenblik had Herodias gewacht.
De koning had gezworen. Nu kon hij niet
meer terug.

„Vraag het hoofd van Johannes de
Doper!" zei ze.

Het meisje weigerde niet. Zij was
een goed kind van Herodias. Zij hup-
pelde de feestzaal binnen tot voor de
plaats van de koning, boog met een
glimlach voor hem en zei: „Ik wil, dat
gij mij onmiddellijk op een schotel
geeft het hoofd van Johannes de
Doper."

Doodstil werd het in de zaal, na de
vreselijke woorden uit die kinder-
mond. Bleek en somber staarde de
koning voor zich uit. Nu begreep
hij, waarom het meisje was binnen-
gekomen. Niet om hem een plezier
te doen, maar om Herodias ... En
Herodias was het ook, die om het
hoofd van Johannes vroeg ...

Kon hij het nu nog weigeren? Hij
loerde verlegen naar zijn gasten. Ze
waren allen in spanning, wat hij
doen zou. Wat zouden ze zeggen, als
hij zijn belofte niet hield, die hij met
een eed bekrachtigd had? ...

„Hij is een lafaard," zouden ze zeg-
gen. „Een zwakkeling is Herodes! .. .

Hij heeft het gezworen en hij doet
het niet !..."

Dat was Herodes het leven van
Johannes niet waard. En al was hij
wel bedroefd, hij zond een krijgs-
knecht uit met de opdracht, het
hoofd van de profeet te brengen. Die
knecht ging heen en onthoofdde Jo-
hannes in de gevangenis.

Het bloedende hoofd werd op een
schotel gebracht en aan het meisje
gegeven. Het meisje bracht het aan
haar moeder. Herodias kon gerust
zijn.

De strenge ogen van de profeet
waren voorgoed gesloten. De mond,
die nooit dan waarheid sprak, was
voor altijd verstomd.

Maar wat zou die vrouw eens
moeten antwoorden, als God haar
rekenschap zou vragen voor deze
verschrikkelijke daad? ... Want het
bloed van Gods kinderen is kostbaar
in zijn ogen.

TERWIJL zij nog met de schotel
in haar handen stond, was Johannes
reeds bij God. Hij had zijn werk vol-
bracht, nederig en in geloof, tot het
laatste toe; nu was zijn lijden Be-
eindigd.

Zijn sombere kerker was ver-
wisseld voor de onuitsprekelijke heer-
lijkheid van de hemel. En terwijl
Herodes zijn goddeloze feest vierde
met de groten van zijn rijk, vierde
hij reeds feest bij God.

Zijn discipelen kwamen, namen be-
droefd zijn dood lichaam weg uit de
gevangenis en legden het in een graf.
Toen hadden zij geen meester meer.

Maar zij wisten, waar zij heen
moesten met hun verdriet.

Zij gingen naar Jezus en boodschapten
het Hem.

Bij Hem vonden ze rust.
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MAAR voor Herodes was er geen
rust meer. Telkens weer zag hij het
hoofd van Johannes, dat op zijn be-
vel was afgehouwen. In de droom
kwam het vóór hem zweven. Als
hij ontwaakte, verteerde hem de
wroeging. En later, toen hij hoorde
van Jezus en van zijn wonderen, van
Jezus, die zelfs het stervende kind
van één zijner hovelingen genezen
had, alleen door zijn woord, schrok
hij vreselijk en zei tot zijn knechten:
„Johannes de Doper is opgewekt uit de
doden en dáárom werken die krachten
in hem ..."

Zijn knechten verzekerden hem al-
len, dat het Elia was of de een of
andere profeet.

Maar Herodes hield bijgelovig vol:
„Johannes, die ik onthoofd heb, die is
opgewekt! ..."

En ofschoon hij in zijn hart bang was
voor Jezus — toch wilde hij Hem graag
zien, om te weten of Hij werkelijk Jo-
hannes was.

Later heeft hij Hem gezien.
Toen heeft Jezus vóór hem gestaan,

zwijgend en gebonden. Dat was het
ogenblik, waarop Herodes rust had
kunnen vinden voor zijn ziel. Maar
hij heeft de Heiland veracht en be-
spot en met een blinkend spotkleed
aan heeft hij Hem weggezonden.
Herodes, de lafaard, miste toen de
rust voorgoed.

Niet lang daarna heeft de keizer
hem ook zijn kroon ontnomen en
moest hij in ballingschap zijn laatste
jaren slijten.

Maar Johannes, de moedige knecht
des Heren, genoot de rust die er
over blijft voor het volk van God.

Hij was getrouw geweest tot de
dood en had de kroon des levens
ontvangen.
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DOOR al de steden en dorpen van
Galilea trok Jezus rond. Hij leerde in de
synagogen. Hij predikte ook op de stra-
ten de blijde boodschap van het Konink-
rijk der hemelen. Hij genas alle ziekte en
alle kwaal onder het volk.

Men kon het zien, waar Hij geweest
was. Smart en zorgen moesten voor Hem \

vluchten, blijdschap liet Hij achter op
zijn weg.

Wanneer Hij de mensen zag, die van
alle kanten tot Hem stroomden, werd
Hij met ontferming over hen bewogen.
Hij zag de ogen, die zich op Hem richt-
ten met een groot verlangen; Hij zag de
harten, vol met vragen en moeiten. Ver
weg, in alle steden en dorpen van het
land, waren nog meer die op Hem
wachtten; honderden, duizenden, die
geen weg meer wisten in hun zonden en
zorgen, die vergeefs liepen te zoeken
naar rust voor hun hart. Er was nie-
mand, die hen leidde en hielp. Ze waren
afgemat en voortgejaagd door hun ang-
sten, als schapen die geen herder hebben.

Jezus kon hen niet langer laten dwa-
len. Hij moest helpers hebben bij zijn
werk. Hij riep zijn discipelen tot zich,
legde hun zegenend de handen op en gaf
hun macht, om zieken te genezen en
boze geesten uit te drijven. En alle
twaalf zond Hij ze toen uit, twee aan
twee, om te prediken, dat het Koninkrijk
der hemelen nabij gekomen was. Hij
zond ze uit naar de verloren schapen
van Israël, om hun de weg te wijzen
naar het Vaderhuis.

Ze mochten geen geschenk aannemen
voor het heil dat zij brachten. Zij had-
den het zelf om niet ontvangen, ze
moesten het geven om niet. Maar ze
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mochten ook niets meenemen op reis:
geen brood en geen reisgeld. Waar ze
kwamen, zouden de mensen hen verzor-
gen. De arbeider was zijn voedsel waard.
In het huis dat hen zou ontvangen, zou-
den vrede en blijdschap nederdalen.
Maar waar men hen niet wilde ontvan-
gen als gezanten van God en niet wilde
luisteren naar hun woord, zou men eens
voor die goddeloosheid worden gestraft.

De discipelen vertrokken twee aan
twee, naar alle windstreken, gehoorzaam
aan het gebod van hun Meester. Het
leken maar arme mannen, met een staf
als enig bezit. Maar ze droegen een
schat, die meer waard was dan al het
goud der aarde. Ze deelden er van uit
met milde hand, maar hij minderde niet.
Ze gingen de dorpen door en verkondig-
den het evangelie, ze genazen de zieken
overal waar ze kwamen. Zo lieten ook
zij door het hele land een spoor van
zegen achter.

TOEN ze eindelijk terugkeerden, von-
den ze Jezus bij Kapèrnaum en vertel-
den Hem opgetogen, wat ze gedaan en
geleerd hadden. Maar Hij zag, hoe ver-
moeid ze waren en wist, dat ze hier geen
rust zouden hebben. Want een grote
menigte drong ook nu weer om Hem
heen. Het was een komen en gaan van
velen, zodat er zelfs geen tijd was om
te eten.

Jezus zorgde zo goed voor zijn discipe-
len. Hij nam hen mee naar de oever van
het meer, waar het oude bekende scheep-
je te wachten lag. Hij zei: „Komt en rust
een weinig." En Hij voer met hen naar
een eenzame plaats aan de overzijde van
het meer. In de stilte, alleen met hun
Meester, zouden de discipelen nieuwe
kracht ontvangen. Naar stilte verlangde
ook Jezus, want in Kapèrnaum waren
de discipelen van Johannes bij Hem ge-
komen en er was droefheid in zijn hart

om de dood van zijn trouwe knecht.
Langzaam gleed het scheepje over de

blauwe blinkende golven en het waren
een paar heerlijke uren voor de discipe-
len. Maar vóór ze aan de overkant kwa-
men, was het al gedaan met hun rust.
Want de mensen, die Jezus hadden zien
wegvaren, waren Hem gevolgd langs het
strand met hun ogen op dat donkere
stipje — het schip, waarin de Heiland
was. Ze waren het meer omgelopen; de
vlugsten kwamen het schip zelfs voor en
toen de boeg aan de oever stootte, ston-
den ze al weer te wachten, moe en be-
zweet, maar met iets triumfantelijks in
hun ogen. Ze hadden die lange, moeilijke
tocht er voor over gehad, om weer bij
Jezus te zijn. Ze wilden zijn wonderen
zien en zijn woorden horen, ze lieten
hun huis en hun werk voor Hem in de
steek. Aldoor kwamen er meer, uit alle
steden om de zee van Galilea en toen
Jezus de berg beklom en daar neerzat
met zijn discipelen, drongen ze weer om
Hem heen met hun zieken en ellendigen,
met hun vragen en zorgen.

HOE kon Hij toen nog rusten? ... Hij
vergat zijn eigen droefheid, troostte en
hielp en sprak over het Koninkrijk Gods.

Maar de dag begon te dalen. De dis-
cipelen keken bezorgd naar de zon, die
laag boven de bergen aan de overzijde
van het meer stond te stralen en steeds
langer schaduwen wierp tussen de men-
sen. Die mensen zaten zo ingespannen te
luisteren en te kijken naar Jezus' won-
deren, dat ze alles vergaten. Maar ze
hadden zo'n lange reis gemaakt en
waren al de hele dag van huis. Straks
zouden ze hun honger voelen en hun
vermoeidheid. Waar zouden ze dan eten
krijgen en een onderdak? De Meester
mocht die mensen nu niet langer ophou-
den, vonden de discipelen. En ze gingen
naar Hem toe, om Hem dat te zeggen.



Maar Hij had er ook reeds aan ge-
dacht. En plotseling vroeg Hij aan Filip-
pus: „Waar zullen wij broden kopen, dat
deze kunnen eten?" Maar dit zei Hij, om
hem op de proef te stellen, want Hij wist
zelf, wat Hij doen zou. Hij had zijn plan
reeds gemaakt.

Zou Filippus er nu aan denken, dat
zijn Meester de Zoon van God was, die
de zee en de wind kon gebieden, die
ziekte en dood konden verjagen, die van
water wijn had gemaakt en die dus ook
wel de honger kon stillen? Zou hij zeg-
gen: „Here, gij kunt alle dingen; zeg tot
deze stenen, dat zij brood worden en het
zal gebeuren?"...

Filippus dacht er niet aan.
Hij rekende uit, hoeveel geld wel

nodig zou zijn, om voor al die duizenden
brood te kopen. En hij zei: „Voor twee-
honderd schellingen is nog lang niet ge-
noeg, als ieder een kleine hoeveelheid
zal krijgen."

De andere discipelen waren niets
wijzer.

„Stuur de mensen weg,” zeiden ze,
„dan kunnen ze naar de gehuchten en
dorpen in de omtrek gaan om voedsel te
kopen ..." En ze dachten er niet aan,
hoe arm de meesten waren en hoe ver-
moeid.
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Maar Hij dacht er aan en zei: „Het is
niet nodig, dat zij heengaan. Geeft gij
hun te eten."

Dat klonk zo wonderlijk. De discipe-
len begrepen er niets van. Maar Hij
vroeg: „Hoeveel broden hebt gij? Gaat
eens zien."

Andreas, de broer van Simon Petrus,
was al op zoek geweest en had wat ge-
vonden.

„Hier is een jongen," zei hij, „die vijf
gerstebroden en twee vissen heeft. Maar
ja, wat betekent dat, voor zoveel
mensen?" ... En hij keek wanhopig in 't
rond, over al die duizenden hoofden.

Jezus zei: „Brengt Mij die hier."
Ze deden het. Het jongetje vond het

goed. Ze zetten het mandje voor Jezus
neer. Vijf platte broodjes lagen er in en
twee kleine gebakken vissen.

Jezus sprak: „Laat de mensen op het
gras gaan zitten in groepen van ongeveer
vijftig."

De discipelen gehoorzaamden, al be-
grepen ze niet wat de Meester wilde.
Ver in het rond gingen ze door de men-
sen en telden en verdeelden ze. Ze zet-
ten ze ordelijk bij elkaar, al die mensen
in hun veelkleurige kleding. Het was
een bont gewemel. Het leken van verre
grote kleurige bloemperken op het
groene gras van de berghellingen.

Toen ze bij de Meester terugkwamen
en hun plaatsen weer hadden ingeno-
men, zagen de discipelen een wonder ge-
beuren, zoals zij nog nooit hadden aan-
schouwd. Jezus zag op naar de hemel,
om de Vader te danken voor zijn goede
gaven; Hij breidde zijn handen zegenend
uit over de kleine voorraad voedsel.
Toen nam Hij de broden en brak ze. Hij
nam de vissen en brak die ook. Uit zijn
handen vielen de brokken in de korven,
die de discipelen voor Hem neer hadden
gezet. Hij hield niet op met breken;
brood en vis bleven uit zijn heilige han-

den komen. Volle korven brachten de
discipelen bij de mensen; zij zetten ze
leeg voor Hem neer en Hij vulde ze
weer. Ze aten allen en werden verza-
digd, vijf duizend mannen, de vrouwen
en de kinderen niet meegerekend. Ze
aten, stil van eerbied en grote verwon-
dering, als in een droom. En als in een
droom zagen ze later de discipelen door
de rijen gaan om de overgeschoten brok-
ken te verzamelen. De Meester had het
hun bevolen, er mocht niets verloren
gaan. Twaalf volle korven brachten ze
bij Hem. Twaalf korven vol brokken
bleven over van vijf kleine broden en
twee visjes, nadat vijf duizend mannen
er van gegeten hadden en dan nog de
vrouwen en de kinderen!

TOEN het tot de menigte doordrong,
dat dit geen droom was, maar werkelijk-
heid, kenden hun vreugde en opwinding
geen grenzen. Hun ogen schitterden,
hun gezichten glansden rood in het licht
van de avondzon, die boven de bergen
stond. Een opgewonden gefluister ging
door de schare, kreten van verbazing
klonken er boven uit, armen werden in
vervoering naar Jezus uitgestrekt ...

Men riep het elkaar toe: „Deze is waar-
lijk de profeet, die in de wereld komen
zou ! ... De Messias! ... Onze Koning,
die wij zolang hebben verwacht!"

Nu wisten zij het zeker: de heerlijke
tijd, waarop Israël had gehoopt, het
jubeljaar der vrijheid, was eindelijk aan-
gebroken. De Romeinen zouden worden
verjaagd. Het oude koninkrijk van David
en Salomo zou in heerlijkheid herrijzen!
Hoe machtig zou Hij het kunnen maken,
Jezus de Messias! ... Hoe rijk en geluk-
kig zou het volk zijn onder zijn be-
stuur! .. .

Het Paasfeest, het feest der Joden was
nabij. Op dat heilig feest der verlossing
zouden ze Hem kronen in Jeruzalem.
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Misschien wilde Hij het niet. Hij was
zo nederig en bescheiden. Maar het
moest! Desnoods zouden ze Hem met ge-
weld meevoeren, om Hem tot koning uit
te roepen. Zijn discipelen zouden daarbij
wel helpen. Ook hun ogen schitterden,
ook hun harten klopten van blijde ver-
wachting. Ook zij fluisterden mee over
het grote plan en waren even geestdrif-
tig als het volk.

Maar Jezus zag en wist het alles en er
was droefheid in zijn hart. Kenden ze
Hem nog zo slecht, ook zijn discipelen?

Hij was immers niet gekomen om een
aards koninkrijk te stichten, maar om
het Koninkrijk der hemelen te doen
komen.

Dat was geen koninkrijk van macht en
geweld, maar een koninkrijk van liefde.

Hij riep de discipelen bij zich en wees
gebiedend naar het schip. Hij zei, dat ze
maar vast moesten afvaren naar de
andere zijde van het meer, terwijl Hij
het volk weg zou zenden. Ze moesten
gehoorzamen, al deden ze het met tegen-
zin. Ze waren diep teleurgesteld. Waar-
om werden ze gedwongen om heen te
gaan, juist nu alles zo heerlijk beloofde
te worden? Ze gingen aarzelend in het
schip en staken af. Ze lieten hun
Meester, hun Koning, achter.

Toen stuurde Jezus ook de mensen
weg naar de omliggende dorpen. Ze
waren versterkt door de spijze, die Hij
hun zo wonderlijk had verschaft. Ze
konden nu de reis wel maken. Die men-
sen gehoorzaamden ook. Ze moesten wel.
Verdrietig en teleurgesteld, evenals de
discipelen, gingen ze heen.

JEZUS bleef alleen achter. Het werd
donker en stil.

In de stilte van de avond beklom Hij
de berg.

En ergens daar boven, in de duisternis,
knielde Hij neer om te bidden.
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DE zon was ondergegaan. De nacht
was gekomen. En de duisternis had zich
uitgebreid over de aarde.

Op de donkere helling van een berg
aan de Oostzijde van het meer van Gali-
lea lag een eenzame Man geknield tus-
sen de rotsen. Het was Jezus. Hij bad.

De sterren schitterden boven Hem en
spiegelden zich in het donkere meer. Dei
uren vervlogen, maar Hij scheen het
niet te merken.

Toen stak de wind op en rumoerde
over de bergen. Hij nam toe in kracht
en stortte zich van boven af op het meer.
Hij zweepte de golven op tot bergen van
water, met toppen van schuim. Het werd
noodweer. Maar Hij, daar op de berghel-
ling, scheen het niet te merken.

Als Jezus bad, was hij heel dicht bij
zijn Vader; dan scheen het, alsof zijn ziel
in de hemel was opgenomen.

Maar eindelijk stond Hij op, versterkt
en bemoedigd. Hij stond in een loeiende
storm, in een dichte duisternis en zag
om zich heen. Voor zijn ogen was niets
verborgen. Hij zag de zee en de schui-
mende golven en ver weg, midden op
het meer, een scheepje. In dat scheepje
waren twaalf mannen, die zich inspan-
den om tegen de wind in te roeien, die
zich aftobden om voort te komen. De
duisternis bedekte hen. Ze konden el-
kander nauwelijks zien. Maar voor Hem
was de nacht licht als de dag en Hij zag
zelfs de angst in hun ogen.

Hij daalde het donkere bergpad af en
kwam aan het strand. Zijn ogen waren
op het scheepje gericht. Zijn hart was
bij zijn discipelen. Wie zou het verhin-
deren, als Hij hun te hulp wilde komen?
Zijn voeten droegen Hem het strand op,
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recht op de bruisende golven aan. Die
bogen gehoorzaam de schuimende kop-
pen voor hun Heer en Meester; ze wier-
pen zich voor Hem neer en droegen
Hem. Over die golven, door de duistere
stormnacht, wandelde Jezus recht op
het schip aan.

TOEN de discipelen de vorige avond
op het bevel van hun Meester in het
schip waren gegaan en met tegenzin van
wal waren gestoken, waren zij dicht bij
de kust heen en weer blijven varen,
want zij dachten, dat Jezus zich nog bij
hen zou voegen. Maar toen het donker
was geworden, was Hij nog niet ge-
komen.

Hun mismoedigheid werd er nog
groter door. Zij hadden het zo goed met
hun Meester voor, ze hadden Hem en
zichzelf een schitterende toekomst wil-
len bereiden en voor eer en roem willen
zorgen. Maar Hij had niet gewild. Ver-
trouwde Hij hen niet? ... En had Hij
hen nu ook nog vergeten?...

Duister en ruw was de avond.
De wind stak plotseling op, een sterke

tegenwind, die de golven met kracht uit-
een deed spatten tegen de boeg. Maar zij
moesten naar de overzijde, want de
Meester had het bevolen, en zij spanden
al hun krachten in, maar kwamen slecht
vooruit. Na meer dan een halve nacht
van roeien en zwoegen, waren zij nog
maar vijf of zes kilometer verder ge-
komen. Om een uur of drie in de nacht,
bij het begin van de vierde nachtwake,
waren zij nog midden op zee. Zouden ze
wel ooit hun doel bereiken? ... Ze dach-
ten aan die vorige nacht, toen het óók zo
erg was met de storm. Toen hadden ze
zich bang gemaakt voor niets. Want toen
was Jezus bij hen, Hij lag rustig te sla-
pen in het achterschip en toen ze Hem
wekten, had Hij met een enkel machtig
woord de wind en de zee gekalmeerd.

Maar nu was zijn plaats leeg. Nu had Hij
hen alleen gelaten en waren ze overge-
leverd aan het geweld van de storm, aan
de boze duistere machten, die tegen hen
woedden .. .

En zie, wat was dat? Een witte ge-
daante, die over het donkere water het
schip voorbij zweefde? Een mannenge-
stalte, die wandelde op de golven?

Ze schrokken vreselijk en schreeuw-
den het uit.

„Een spook! ... Het is een spook!"
Maar een vriendelijke stem riep:

„Houdt moed, Ik ben het, weest niet be-
vreesd!"

Die goede bekende stem stilde in een
ogenblik hun angst.

„De Meester!" stamelden ze. „De
Meester is daar!" ... Ze dachten aan
geen wind en geen golven meer. De
Meester was bij hen! Had hij hen toch
niet vergeten? Kwam Hij nu dwars
over het water naar hen toe? Wie
was Hij dan, dat Hem dat mogelijk
was ?...

Simon Petrus was de eerste, die spre-
ken kon na die grote verbazing. Een
juichende vreugde steeg in hem op,
een vurige liefde voor de Meester,
die hen niet alleen gelaten had. Hij
wilde bij Hem zijn, hij had zo naar
Hem verlangd! Petrus kon niet lan-
ger wachten, hij moest naar zijn
Meester toe.

„Here," riep hij, „als Gij het zijt, be-
veel mij dan tot U te komen over het
water ..."

Jezus zei: „Kom!"
Eén woord was het slechts. Maar voor

Petrus' geloof, dat plotseling groot
en sterk in hem opstond, was het
genoeg. Zonder vrees, zonder naden-
ken, klom hij over boord, de schit-
terende ogen op Jezus gericht. Vast
en zonder aarzelen zette hij zijn eer-
ste stappen op het water. Het water



droeg hem! Jezus was Heer over de
golven. Petrus, door zijn geloof in
Hem, was het ook.

Het drong ineens tot hem door,
hoe wonderlijk dat eigenlijk was. Hij
had er eerst niet aan gedacht, hij
had alleen aan Jezus gedacht. Nu
keek hij verbaasd omlaag naar die
zwarte levende vloer onder zijn voe-
ten. Droeg die hem werkelijk? .. .
Hoor, hoe de wind waaide! Zie, hoe
hij de golven opzweepte! Bergen van
water rolden op Petrus aan. Petrus
vergat er de Meester door. Hij zag
nu alleen zichzelf en het water, hij
zag alleen het gevaar.

En plotseling, even snel als straks
zijn geloof, steeg nu de angst in
hem op en ineens zonk hij weg in
de diepte.

„Here, red mij!" schreeuwde Pe-
trus en strekte zijn handen naar
Jezus uit.

Toen voelde hij ook reeds de hand
van de Meester, die hem aangreep en
optrok en hij hoorde Hem vragen:
„Kleingelovige, waarom zijt gij gaan
twijfelen?"

Ze liepen hand aan hand naar het
schip en klommen er in. De wind
ging liggen. De zee werd vlak als
een spiegel.

Toen de discipelen dit nieuwe won-
der zagen, wierpen ze zich voor
Jezus neer en stamelden: „Waarlijk,
Gij zijt Gods Zoon!"

En terwijl de eerste glans van het
morgenrood de toppen der bergen kleur-
de, meerden zij veilig hun schip aan de
oever.
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JEZUS trok met zijn discipelen door
een vreemd land, het land Phoenicië, dat
ten Noorden van Israël lag aan de Mid-
dellandse zee; het land van Tyrus en
Sidon, het land van Izébel, de goddeloze
vrouw van koning Achab, en van de
Baälpriesters. Hetzelfde land, waar eens
Elia zich had verborgen tijdens de grote
droogte, bij de weduwe te Zarfath.

Waarom had Hij zijn volk verlaten
voor dit vreemde heidense land? ...

Omdat zijn volk Hèm verlaten had en
naar zijn woorden niet meer luisteren
wilde.

IN Galilea was het gebeurd, een dag
nadat het volk zo wonderbaar door Jezus
gespijzigd was.

Op die morgen waren de mensen, die
de vorige avond door Hem waren weg-
gezonden en ergens in de buurt hadden
overnacht, teruggegaan naar de plaats,
waar zij gespijzigd waren. Zij dachten,
dat Jezus daar nog moest zijn, want er
was geen ander scheepje geweest dan
dat ene, waar zijn discipelen ingegaan
waren. En Jezus was niet met zijn disci-
pelen meegegaan, zij hadden die alleen
weg zien varen. Zij zochten lang naar
Jezus, want zij hoopten, dat Hij weer
brood onder hen zou laten uitdelen. En
daarom vonden ze het erg jammer, dat
ze Hem maar niet terug konden vinden.

Maar toen ze aan het strand stonden,
zagen ze vissersscheepjes van Tiberias
dichtbij de kust. En omdat ze zeker wis-
ten, dat Jezus hier niet meer was, gingen
ze in die scheepjes en voeren er mee
naar de overzijde van het meer. Zo kwa-
men ze in Kapèrnaum.

En zie, daar vonden ze Hem! Daar
stond Hij weer tussen zijn discipelen, als-

of Hij nooit bij hen weg was geweest.
Hoe was Hij zo spoedig weer bij hen aan
deze zijde van het meer gekomen, ter-
wijl Hij toch niet met hen in het schip
was gegaan? ... De mensen begrepen er
niets van. Blij en verbaasd liepen ze op
Hem toe.

„Rabbi," vroegen ze, „wanneer zijt Gij
hier gekomen?"

Jezus zag hen verdrietig aan. Hij zag
de begeerte en de opwinding in hun ogen
en wist, waarom ze kwamen. Om brood
en om wonderen zochten ze Hem, niet
om Hem zelf. Niet, omdat ze geloofden,
dat Hij hen voor eeuwig gelukkig kon
maken. Wanneer Hij hun brood zou blij-
ven geven en wonderen zou blijven doen,
zouden ze allen veel van Hem houden
en Hem overal blijven volgen.

Maar Hij was gekomen om een ander
soort brood te brengen, het brood des
levens, het Woord van God. Het was niet
zijn taak om de honger van de lichamen
te stillen, maar de honger van de zielen.

Maar hun zielen hadden geen honger.
Er was geen echt verlangen naar God in
die harten; er was zo weinig geloof.

Jezus werd bedroefd, toen Hij zag, hoe
weinig het was. Meer dan een jaar was
Hij in Galilea en was dit de vrucht van
al zijn werk? ...

Nu was er maar één middel meer, om
deze mensen nog te redden: Ze moesten
de waarheid horen.

En toen heeft Jezus hun de waarheid
gezegd, al was die niet prettig om te
horen.

„Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u," sprak
Hij ernstig, „gij zoekt Mij, omdat gij van
de broden gegeten hebt en verzadigd zijt.
Werkt niet om de spijs die vergaat, maar
om de spijs die blijft tot in het eeuwige
leven, welke de Zoon des mensen u
geven zal.

Ik ben het brood des levens; wie tot
Mij komt, zal nimmermeer hongeren, en
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wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dor-
sten. Want Ik ben van de hemel neder-
gedaald, om de wil mijns Vaders te doen."

En toen is wel gebleken, dat zij geen
geloof hadden, want zij zeiden ontevre-
den tegen elkander: „ Is dit niet Jezus, de
zoon van Jozef, wiens vader en moeder
wij kennen? Hoe zegt Hij nu: Ik ben uit
de hemel nedergedaald?" .. .

En toen Hij verder sprak en zij merk-
ten, dat Hij hun geen brood meer geven
zou, liepen zij weg. Ze zeiden: „Deze rede
is hard, wie kan die aanhoren?" En zelfs
sommigen, die al lange tijd bij Jezus ge-
bleven waren, die zich zijn discipelen
noemden, gingen nu ook heen. Toen ze
merkten, dat ze geen aardse voordelen
van Hem behoefden te verwachten, had-
den ze Hem niet meer nodig en ver-
lieten Hem.

Alleen bleef Jezus niet. Want de
twaalf bleven hun Meester trouw.

Maar Hij wist, dat er zelfs bij hen één
was, die eigenlijk óók weg had moeten
lopen, als hij eerlijk had willen zijn. Eén
was er, die óók alleen op voordeel, op
eer en rijkdom wachtte. Maar de andere
discipelen wisten dat niet. Jezus alleen
wist, dat het Judas Iskarioth was.

Hij vroeg aan zijn discipelen en het
klonk zo bedroefd: „Gij wilt toch ook
niet weggaan?"

Simon Petrus antwoordde beslist:
„Here, tot wie zullen wij heengaan? Gij
hebt woorden van eeuwig leven!"

En Judas zweeg.
Nog eenmaal waarschuwde Jezus hem.

Hij sprak: „Heb ik niet u twaalven uit-
gekozen? En één van u is een duivel."

Maar Judas zweeg. En hij wandelde
mee, toen Jezus het land verliet.

HET land bleef zonder Jezus achter.
Misschien, als de mensen Hem een poos
niet hoorden of zagen, zouden ze naar
Hem gaan verlangen.

Omdat Jezus zijn volk liefhad, liet Hij
het alleen: opdat het zich nog bekeren
zou ...

NU was Hij met zijn discipelen in
Phoenicië en had ergens in een huis zijn
intrek genomen. Hier genoot Hij de rust,
die Hij in Galilea tevergeefs had gezocht
en had de tijd om zijn discipelen te on-
derwijzen. Want hier in dit heidense
land predikte Hij niet. Niet, omdat Hij
de heidenen verachtte, zoals de Joden
deden! Later, wanneer Hij zijn werk zou
hebben volbracht, zouden zijn discipelen \
de wereld ingaan, om onder alle volke-
ren het geluk te verbreiden, dat Hij had
gebracht. Ni was voor de heidenen Gods
tijd nog niet gekomen.

Maar de Samaritaanse vrouw van Si-
char had toch al in Jezus geloofd en was
door Hem gezegend! En ook hier, in het
land van Tyrus en Sidon, viel een drup-
pel van Gods genade.

Jezus had niet gewild, dat iemand
wist, dat Hij daar was, maar Hij kon niet
verborgen blijven.

Een vrouw liep Hem en zijn discipe-
len na. Zij had gehoord van Jezus' won-
deren in Israël.

„Here, Zoon van David," riep zij, „heb
medelijden met mij! Mijn dochter is zo
ziek, zij heeft een boze geest!"

Jezus liep door en deed, alsof Hij haar
smekende stem niet gehoord had.

Maar de vrouw gaf het niet op. Zij
liep dicht achter Hem en bleef smeken
om hulp voor haar kind: „Here, Zoon
van David!" En de discipelen vonden het
erg hinderlijk. Want zo zouden spoedig
alle mensen weten, wie Jezus was en
dan was het met zijn rust weer gedaan.

„Stuur haar weg, want zij roept ons
na," zeiden ze.

Hij antwoordde: „Ik ben slechts ge-
zonden tot de verloren schapen van het
huis Israëls."

I til'ILIIr, 1 ^.
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Maar Hij stuurde haar niet weg. Hij
wilde haar geloof op de proef stellen.

Toen knielde die vrouw voor Jezus
neer. „Here, help mij!" riep zij.

En nog deed Jezus, alsof Hij niet hel-
pen wilde.

Hij zei: „Het is niet goed, het brood
der kinderen te nemen en het de honden
voor te werpen."

De vrouw begreep dat best. De kinde-
ren, dat was het volk Israël. De honden
waren de heidenen; daar hoorde zij ook
toe. Uit Israël was de Messias geboren,
voor Israël allereerst was zijn zegen.
Maar kon er voor haar geen kruimel af?

Ze zei: „Zeker Here, maar de honden
eten immers onder de tafel van de krui-
mels der kinderen!"

Jezus antwoordde verheugd: „O vrouw,
groot is uw geloof! U geschiede gelijk
gij wenst."

En haar dochter was genezen van dat
ogenblik af.
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HET was een lange reis, die Jezus
maakte buiten Galilea. Van Phoenicië
trok Hij met zijn discipelen naar het
Oosten. Ze bestegen het gebergte en
achter hen lag het blauwe water van de
grote zee te blinken, waarover later
het evangelie zou worden uitgedragen
naar de volkeren in het Westen. Ze
daalden het gebergte af en kwamen aan
de Jordaan, die snel en bruisend een
weg zocht door het dal. De stroom
was hier smaller en nog ondieper dan
in Judea, ze konden hem gemakkelijk
oversteken. Zo kwamen ze in Dekápolis,
het land van de tien steden, een half-
heidense streek bij het Meer van Ga-
lilea. En waar Hij kwam, hielp hij met
liefde en geduld.

ZE brachten tot Hem een dove, die
ook bijna niet praten kon. Hij nam die
man mee naar een stille plaats en toen
Hij met hem alleen was, maakte Hij
hem duidelijk, wat er met hem gebeuren
zou en dat het God was, die hem ge-
nezen kon. Zo wekte Hij in het hart
van die man het geloof.

Hij stak de vingers in zijn oren en
raakte zijn tong aan. Dat betekende: Die
oren en die tong moeten gezond gemaakt
worden. Toen zag Hij op naar de hemel
en zuchtte. Dat betekende: De Vader in
de hemel wil het doen als wij er om
bidden.

Daarna sprak Jezus: „Effatha". Dat
betekende: „Word geopend."

En terstond werden de oren van die
man geopend en de band van zijn tong
werd los. Hij kon horen en spreken. Hij
hoorde het lied van de vogels en het
geruis van de wind in de bomen.
Hij sprak goed en duidelijk. En hij
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juichte met de schare mee: „Hij doet
de doven horen en de stommen spre-
ken! Hij heeft alles wel gemaakt!"

Jezus gebood hun, dat zij het nie-
mand zouden zeggen. Hij wilde niet,
dat de mensen Hem ook hier om
zijn wonderen zouden zoeken. Maar
wat Hij hun ook gebood, zij konden
het niet verzwijgen. Van alle kanten
stroomden de mensen naar Hem toe
met hun kreupelen, blinden, stom-
men, lammen en vele andere zieken.
En toen Hij ze allen genas, verheer-
lijkten zij de God van Israël.

HIER, in Dekápolis, heeft Jezus
ook nog eens de schare gespijzigd.
Drie dagen waren de mensen bij
Hem gebleven. Toen hadden ze niets
meer om te eten en Hij wilde ze
niet zonder voedsel weg laten gaan,
omdat zij dan misschien onderweg
van honger en uitputting zouden be-
zwijken. Toen, in zijn medelijden, deed
Hij voor hen hetzelfde grote wonder
als ééns voor het volk van Galilea.
Zeven broden waren er en een paar
visjes. Maar vier duizend mannen
aten er van en werden verzadigd, de
vrouwen en kinderen niet meegerekend.
En zeven korven vol brokken bleven
over.

HIJ was nu weer dicht bij zijn
volk gekomen. Hij behoefde de zee
maar over te steken om weer in
Galilea te zijn. En Hij deed het. Zijn
hart verlangde naar de verloren scha-
pen van Israël.

Maar het werd slechts een kort
bezoek. Want toen Hij, na die lange
tijd van scheiding, terugkwam, ston-
den de Farizeeën en Sadduceeën al
weer klaar om met Hem te twisten.
Zij vroegen Hem om een wonder
te doen, om een teken uit de hemel

te geven, en zo te tonen, dat God
Hem gezonden had. De dwazen! Als
ze zagen, dat het avondrood de hemel
in gloed zette, wisten ze, dat er mooi
weer zou komen. En als ze 's mor-
gens zagen, dat de hemel somber
rood was, wisten ze, dat er ruw weer
op komst was. Nu hadden ze gezien dat
de blinden ziende werden, de kreu-
pelen wandelden, de melaatsen wer-
den genezen, de doven hoorden, de
doden werden opgewekt en dat aan
de armen het evangelie werd verkon-
digd. En wisten ze nu nog niet, \

evengoed als Johannes, toen hij in
de gevangenis er van hoorde, dat de
Messias gekomen was ? .. .

Jezus zuchtte diep, toen hij antwoord-
de: „Het aanzien van de lucht weet gij
te onderscheiden, maar kunt gij het de
tekenen der tijden niet?"

En het teken, waar zij om vroegen,
gaf Hij hun niet. Hij zou hun geen
ander teken geven dan dat van Jona de
profeet, wanneer Hij, drie dagen na
zijn dood, weer zou opstaan uit het
graf.

Hij verliet zijn land opnieuw en
was bedroefd. Want de haat en de
afgunst van de voorname Joden waren
nog niets verminderd. Die verblind-
den hun harten. Die haat en die af-
gunst — Jezus wist het reeds nu —
zouden Hem eens aan het kruis
brengen.

MAAR de tijd om te lijden en te
sterven was nog niet gekomen. Nog
ging Jezus rond door het land. Hij
kwam in Bethsaïda aan de oostkust
van het meer en genas er de ogen
van een blinde. Hij nam ook deze
man mee naar een eenzame plaats.
Hij leidde hem aan zijn hand buiten
het dorp. Toen deed Hij speeksel in
zijn ogen en legde zijn handen er
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zegenend op. Toen Hij ze wegnam,
vroeg Hij: „Ziet ge iets?"

De man zag als door een nevel de
wereld om zich heen en antwoordde
bevend: „Ik zie de mensen, want ik
zie hen als bomen wandelen."

Daarna legde Jezus nog eens de han-
den op zijn ogen en toen de man weer
opkeek, zag hij alles scherp. Hij was vol-
komen hersteld en zijn vreugde kende
geen grenzen.

Jezus zond hem dadelijk naar huis.
„Ga het dorp zelfs niet in," sprak Hij.

Zo bewaarde Hij hem voor het opper-
vlakkig gepraat van de mensen. In de
stilte zou hij God het best kunnen dan-
ken voor het wonder, dat met zijn ogen
was gebeurd.

Toen ging Jezus ook zelf de stilte in.
Hij zonderde zich af met zijn discipelen,
want Hij wilde hun iets leren, dat heel
moeilijk te begrijpen was.

VER naar het Noorden gingen ze,
waar de besneeuwde toppen van de

Hermon blonken in de verte en waar
de Jordaan nog maar een heel jong en
smal beekje was.

Daar, op de weg naar het stadje
Cesarea-Philippi, was het ogenblik
gekomen, waarop Hij aan zijn dis-
cipelen wilde zeggen, dat het met
Hem heel anders zou gaan dan zij
dachten.

Hij had eerst gebeden onder de
wijde hemel. Toen vroeg Hij aan de
twaalven: „Wie zeggen de mensen, dat
Ik ben ?"

En zij antwoordden: „Sommigen zeg-
gen, dat U Johannes de Doper bent, die
weer uit de doden is opgestaan. En an-
deren zeggen: Elia, want zij geloven, dat
die eerst zal komen, vóór de Christus
komt. En nog weer anderen: Jeremia,
of een van de profeten, die terug-
gekomen is ..."

Jezus knikte. Hij wist het zelf ook wel,
dat dit alles van Hem gezegd werd.
Toen vroeg Hij plotseling: „Maar gij,
wie zegt gij, dat Ik ben?"
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En het was weer Simon Petrus, die
antwoordde voor allen. Zonder zich
een ogenblik te bedenken, zei Petrus
heel beslist: „Gij zijt de Christus, de
Zoon van de levende God!"

Toen was er vreugde in Jezus' hart,
want Hij wist, dat Petrus en de an-
deren dit geloof niet uit zichzelf had-
den, maar dat het God was, die er
hun harten voor geopend had. Met
dit onwankelbare geloof zouden zij
eens als apostelen de wereld, in-
trekken.

„Jezus is de Christus, de Zoon van
de levende God," dat zouden ze overal
prediken, dat zou hun rotsvaste belijde-
nis zijn.

En alle mensen, die dàt zouden ge-
loven, zouden zijn ware discipelen
zijn. Die zouden samen zijn gemeente
vormen, zijn kerk! Want het geloof
zou de rots zijn, waarop de kerk van
Christus vast zou staan en dat geloof
was van God.

Daarom zei Jezus: „Zalig zijt gij,
Simon, zoon van Jona; want vlees en
bloed heeft u dat niet geopenbaard,
maar mijn Vader, die in de hemelen
is. En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt,
de rotsman, en op deze rots zal Ik
mijn gemeente bouwen."

Toen gebood Hij zijn discipelen, dat
zij het nog aan niemand zeggen moch-
ten, dat Hij de Christus was. Later
pas, als Hij zijn werk volbracht zou
hebben, zouden ze het overal mogen
uitroepen. Wanneer ze het nu reeds
deden, zouden ze Hem hinderen bij
zijn werk. Dan zou het volk Hem
weer koning willen maken, evenals
na de wonderbare spijziging aan de
zee van Galilea. En dat mocht niet.
Want zijn Koninkrijk zou wel komen,
maar anders, dan iedereen dacht. Het
zou komen door een weg van lijden
heen.

Dat legde Jezus toen ook aan zijn dis-
cipelen uit. Hij zei hun, dat Hij naar
Jeruzalem moest gaan en daar veel zou
lijden van de overpriesters en schriftge-
leerden en zelfs gedood zou worden en
begraven. Maar na drie dagen zou Hij
weer opstaan uit het graf. De profeten
hadden het reeds voorzegd, dat dit alles
met de Messias gebeuren zou. En Hij
zou geheel vrijwillig dat lijden onder-
gaan.

De discipelen staarden hun Meester
aan met schrik en ontzetting. Want`
ook zij hadden nog altijd die mooie
droom van een aards koninkrijk. Was
het dan tòch waar, dat die nooit uit
zou komen? Nu had Jezus het immers
ronduit gezegd! Moest hun Meester,
die ze liefhadden, lijden en ster-
ven? ... Dat mocht niet! Heel hun
hart verzette er zich tegen, dat hun
Meester sterven zou.

En Petrus, die nooit nadacht, die al-
tijd de eerste was, nam zijn Meester
terzijde. Misschien was hij ook wel
wat hoogmoedig geworden door de
eervolle woorden, die Jezus pas tot
hem gesproken had.

Petrus bestrafte Hem, alsof hij zijn
Meester was.

„Dat verhoede God, Here," zei hij.
„Dat zal u geenszins overkomen."

Maar plotseling kromp hij ineen van
schrik. Want de ogen van de Meester
zagen toornig in de zijne en zijn stem
klonk zo hard en streng, alsof Petrus
zijn discipel niet meer was: „Ga weg
achter Mij, satan, gij zijt Mij een aan-
stoot, want gij zijt niet bedacht op de
dingen Gods, maar op die der mensen."

Het was eigenlijk niet Petrus, tegen
wie Hij dat zei, maar de duivel, die on-
zichtbaar naast Petrus had gestaan
en hem die woorden had ingefluis-
terd om Jezus te verzoeken, evenals
in de woestijn. En Petrus voegde
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zich bleek en onthutst bij de andere
discipelen en schaamde zich diep, om-
dat hij een werktuig van satan was
geweest.

MAAR de stem van de Heiland was
alweer vriendelijk en goed. Hij riep
allen bij zich, die bij Hem hoorden, en
leerde hun, dat ook zij desnoods moesten
willen lijden, als ze zijn discipelen wil-
den zijn.

Jezus sprak: „Indien iemand achter
Mij wil komen, die verloochene zich-
zelf en neme zijn kruis op en volge
Mij."

Ja, ze moesten zelfs voor Hem willen
sterven; dan zouden ze eeuwig leven
vinden.

„Want ieder die zijn leven zal willen
behouden, die zal het verliezen, maar
ieder, die zijn leven verliezen zal om
Mijnentwil en om des evangelies wil, die
zal het vinden."

En van eer en rijkdom en voornaam-
heid moesten ze niet meer dromen, die
zouden hen toch niet gelukkig kunnen
maken.

„Want wat zou het een mens baten,
als hij de gehele wereld won, maar
schade leed aan zijn ziel?"

En toen kregen de discipelen toch
weer hoop. Want hun Meester zei
ook, dat sommigen van hen niet zou-
den sterven, vóór ze Hem zouden
hebben zien komen in zijn konink-
lijke waardigheid.

Er was nog veel in Jezus' woorden,
dat zij niet begrepen, dat zou telkens
weer blijken. Maar zij volgden Hem, stil
en eerbiedig, op de weg naar

Cesarea-Philippi. En ze wilden Hemblijvenvol-
gen, heel hun leven, waar Hij hen ook
brengen zou.

Want Hij was toch de Zoon van
God.

En zijn Koninkrijk zou toch komen!
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ER was een week voorbijgegaan sedert
Jezus met zijn discipelen over zijn lijden
had gesproken op de weg naar Cesarea-
Philippi. Toen is er iets met Hem ge-
beurd, zo wonderlijk en mooi, dat de dis-
cipelen die het zagen, het nooit meer
vergeten hebben.

ZE waren bij een hoge berg gekomen
en langs het slingerende pad klom Hij
omhoog, want Hij wilde in de eenzaam-
heid gaan bidden. Negen discipelen ble-
ven beneden wachten. Drie mochten
Hem vergezellen: Petrus, Jacobus en
Johannes, zijn broeder.

Het was avond. De zon was al onder-
gegaan, toen zij de top bereikten. De
nacht dekte de aarde toe met zijn zwarte
sluiers. En in de stilte van de nacht
knielde Jezus neer.

Petrus en de anderen waren op enige
afstand gaan zitten. Misschien baden zij
ook. Maar zo innig als hun Meester kon-
den zij niet bidden. Zij waren vermoeid
van de reis en hun ogen waren zwaar
van de slaap. Zij leunden het moede
hoofd tegen de rotsen en sliepen in.

Zij ontwaakten door een helder licht.
Was het al dag? ... Maar de dalen waren
nog in nachtelijk donker gehuld en de
zon was nog niet opgegaan.

Slechts vóór hen, waar Jezus geknield
had, was het licht, wit en glanzend. En
zie, daar was hun Meester .. .

Was dat Jezus? ... Hij was van ge-
daante veranderd, Hij leek geen mens
meer. Zijn gelaat straalde gelijk de zon
en zijn klederen waren wit als het licht,
witter dan sneeuw, zo wit als geen mens
op aarde ze maken kan. En zie, twee
hemelse gestalten stonden bij Hem.
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Mozes en Elia waren uit de hemel tot
Hem neergedaald en spraken met Hem
over Jeruzalem en wat daar met Hem
gebeuren zou.

Het was zo verheven en wonderbaar-
lijk, dat de discipelen geen woord durf-
den spreken. Geknield zagen zij het aan,
bevend van eerbied en ook van vrees.
Het leek, alsof de hemel op aarde was
neergedaald.

Maar toen de hemelse boden afscheid
namen van Jezus, kon Petrus zich niet
langer bedwingen. Petrus wilde dit vast-
houden, dit goddelijke wonder, hij wilde
de hemel op aarde doen blijven. En hij
wist eigenlijk zelf niet wat hij zei, toen
hij stamelde: „Meester, het is goed, dat
wij hier zijn; indien Gij het wilt, zal ik
hier drie tenten opslaan, voor U één, en
voor Mozes één, en voor Elia één."

Terwijl hij nog sprak, kwam een lich-
tende wolk uit de hemel zweven en
overschaduwde de drie blinkende gestal-
ten. En een stem uit de wolk zei: „Deze
is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn
welbehagen heb; hoort naar Hem!"

Het was de stem van God. En de dis-
cipelen, die dit hoorden, wierpen zich
bevend ter aarde en durfden niet meer
op te zien. Maar een hand raakte hen
aan en de vertrouwde stem van Jezus
zei: „Staat op, weest niet bevreesd."

Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij
niemand dan Jezus alleen. Zij keken
schuw naar alle kanten, maar alleen
Jezus was bij hen in de nacht.

En toch was het geen droom geweest.
Zij hadden het wonder werkelijk gezien
en hun eerbied en liefde voor Jezus
waren nog groter geworden. Nu wisten
ze voor altijd wie Hij was: de Zoon van
God.

Hun harten waren vol, toen zij de
berg afdaalden: Ze zagen het licht glan-
zen over de aarde — maar glanzender
dan het licht was hun Meester geweest.

Ze zagen de zon in stralende pracht
boven de horizon verschijnen, maar stra-
lender dan de zon hadden ze Hem ge-
zien. En nu liep Hij weer bij hen in zijn
eenvoudige kleding als een gewoon
mens. Ze hoorden Hem zeggen, dat zij
niemand mochten vertellen, wat zij ge-
zien hadden, vóór Hij uit de doden zou
zijn opgestaan. En zij vroegen zich af,
wat Hij daarmee wel mocht bedoelen:
uit de doden opstaan. Nog geen week
was het geleden, dat de Meester hun
vrijuit had gesproken over zijn lijden en
sterven in Jeruzalem. Nog slechts enkele
uren was het geleden, dat zij Mozes en
Elia er over hadden horen spreken met
Hem op de berg, — maar dit alles leek
niet tot hen doorgedrongen. Hij, de Zoon
van God, lijden en sterven? Ze wilden er
niet aan. Dat wonder was te groot en te
vreselijk voor hen.

HOE nodig was het nog, dat Hij bij
hen bleef! Hoe zwak en onmachtig
waren ze zonder Hem!

Toen ze van de berg afkwamen, zagen
ze de achtergebleven discipelen hulpe-
loos bij elkaar staan, te midden van een
rumoerige menigte, en ze hoorden de
spottende stemmen van enige schriftge-
leerden, die met hen twistten.

Maar toen Jezus naderde, werd het
stil. De mensen liepen Hem tegemoet en
groetten Hem eerbiedig.

Hij vroeg aan de schriftgeleerden:
„Waarom twist gij met hen?"

Maar een man uit de schare viel voor
Hem op de knieën en riep: „Here, heb
medelijden met mijn zoon! Het is mijn
enige jongen en hij is zwaar ziek. Het
wordt hoe langer hoe erger met hem. Hij
is doof en stom en hij krijgt vreselijke
toevallen. Het is een boze geest, die in
hem woont en ik heb uw discipelen ge-
smeekt hem uit te drijven, maar zij heb-
ben het niet gekund!" ...
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Jezus werd bedroefd. De overgang
was zo groot. Pas was Hij nog op de berg
in hemelse heerlijkheid. Nu werd Hij
weer omringd door de mensen, met hun
zonden en hun lijden, met hun onge-
loof.

Het was een moeilijke weg, die Hij
moest gaan.

Hij zuchtte: „O, ongelovig geslacht!
Hoe lang zal Ik nog bij u zijn en u ver-
dragen?"

Maar Hij stond toch al weer klaar
om te helpen en sprak: „Breng uw zoon
hier."

Ze brachten hem, een grote jongen
reeds. En juist toen hij voor Jezus stond,
kreeg hij weer één van zijn verschrik-
kelijke aanvallen.

Hij viel op de grond, sloeg woest
met handen en voeten, en het schuim
stond op zijn mond.

Jezus vroeg: „Hoe lang heeft hij
dit al?"

De vader zei: „Van zijn kindsheid
af. En dikwijls is hij ook in het vuur en
in het water gevallen ..."

En toen strekte hij smekend de han-
den naar Jezus uit met grote wanhoop
in zijn ogen.

„Maar als Gij iets kunt doen," riep
hij, „help ons en heb medelijden met
ons."

„Als Gij iets kunt," zei die man. Hij
kende Jezus zo slecht.

De Heiland antwoordde: „Als gij
kunt geloven, — alle dingen zijn moge-
lijk voor wie gelooft."

Toen barstte die vader in tranen
uit. Hing het van hém af, of zijn
kind gezond zou worden? Van zijn
geloof?...

Hij wist hoe zwak het was, maar hij
wilde zo graag heel vast en sterk
geloven.

En hij snikte: „Ik geloof, Here, kom
mijn ongeloof te hulp!"

Dat was genoeg.
Jezus bestrafte de boze geest en zei:

„Ik beveel u, ga van hem uit en kom
niet meer in hem."

De jongen gaf een schreeuw en lag
plotseling stil, bleek en met gesloten
ogen.

„Hij is dood!" riepen de mensen, die
van alle kanten opdrongen.

Maar Jezus nam zijn hand, richtte
hem op en gaf hem gezond aan zijn
vader weer.

Dankbaar en gelukkig gingen ze
samen heen.

Jezus ging ook heen. Stil liepen
zijn discipelen achter Hem. Drie waren
nog vol van het wonder, dat zij op
de berg hadden aanschouwd. Negen
waren vol van schaamte over hun
onmacht.

Toen zij alleen waren met hun Mees-
ter, kwamen ze tot Hem en vroegen:
„Waarom hebben wij de jongen niet
kunnen genezen?"

En Jezus leerde hun, dat het kwam
doordat hun geloof in Hem te klein
was. Een groot geloof kan zo nodig ber-
gen verzetten.

Eens, toen Hij hen twee aan twee had
uitgezonden door het land, hadden ze
zieken genezen en duivelen uitgewor-
pen door het geloof in hun Meester,
die het hun bevolen had. Waar was
nu dat geloof geweest? .. .

Hoe nodig was het toch, dat Hij nog
bij hen bleef!

ZE gingen verder door het land.
Hij, die de heerlijkheid van de hemel
had genoten, liep weer langs de weg
als een mens, leerde zijn discipelen
en had geduld met hen.

Zo zou Hij zijn weg gaan tot het
laatste toe, gehoorzaam aan de wil
van zijn Vader — gehoorzaam tot de
dood.

1rOiMBr J IrA = 	-
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JEZUS moest wel veel geduld hebben
met zijn discipelen. Ze begrepen zijn
woorden zo slecht. Het scheen soms, als-
of ze die niet begrijpen wilden.

Hij had gezegd: „Zalig zijn de vrede-
stichters." Maar zij konden weinig van
elkander verdragen en twistten over de
kleinste dingen.

Hij had gezegd: „Indien iemand achter
Mij wil komen, die verloochene zich-
zelf." Maar zij verloochenden zich niet.
Zij dachten nog zoveel aan eigen eer,
aan hun recht en hun voordeel, zij
waren zo jaloers en hoogmoedig.

Hij had gezegd: „Hebt elkander lief."
Maar zij hadden zichzelf nog zo lief...

ZIJ reisden samen door Galilea, langs
stille, verborgen wegen en waren op
weg naar Kapèrnaum. Toen sprak Hij
nog eens vrijuit tot hen over zijn lijden,
dat spoedig komen zou.

Hij zei: „De Zoon des mensen wordt
overgeleverd in de handen der mensen,
en zij zullen Hem ter dood brengen en
drie dagen na zijn dood zal Hij opstaan."

Daar waren ze weer, die sombere woor-
den. Ze begrepen het niet. En ze hadden
er wel veel over te vragen, maar ze
durfden niet.

Ze wilden het maar liever vergeten.
Lijden?... Sterven?... Ze hadden wel

iets beters om aan te denken, iets veel
mooiers. Ze dachten liever aan zijn
Koninkrijk, dat eens komen zou, aan het
machtige rijk van de Messias! ... In dat
Koninkrijk zouden zij naast Hem de
voornaamsten zijn.

Ja, wie zou dan wel de voornaamste
wezen? Wie was eigenlijk de meeste van
hen?

En daar praatten ze toen over, wie van

hen de meeste was. Ze meenden daar al-
lemaal recht op te hebben. Waren An-
dreas en Johannes niet de voornaam-
sten? ... Die waren het eerst tot Jezus
gekomen ... Maar Simon Petrus dan?
Die was ook één van de eersten en had
een nieuwe naam van Hem gekregen .. .
En Judas, die droeg de beurs, die was al
het geld toevertrouwd!

Maar wie had het meest voor Hem ver-
laten? ... Mattheus! Die had al zijn rijk-
dom en zijn mooie tollenaarsbetrekking
voor Hem over gehad! ... En ieder vond
wel iets, waarop hij zich beroemen kon.

Ze bleven bij Jezus achter en twistten
er over, met harde woorden. Niemand
wilde minder zijn dan de ander. Niemand
wilde zich voor de ander vernederen.
Tenslotte liepen ze boos en mokkend bij
elkaar.

Jezus liep voorop en zweeg, hoewel
Hij alles wist. Maar toen ze in de stad ge-
komen waren, gaf Hij aan zijn leer-
lingen een voorbeeld van ware nede-
righeid.

ER kwamen enkele mannen naar Pe-
trus toe, burgers van Kapèrnaum, die de
tempelbelasting moesten innen. Iedere
Israëliet moest elk jaar een hoofdgeld
voor de tempel betalen, een zilveren
munt ter waarde van bijna een gulden.
Alle mensen hadden dat al gedaan, be-
halve Jezus.

Daarom vroegen die mannen: „Betaalt
uw Meester het hoofdgeld niet?"

Petrus zei: „Zeker wel." Natuurlijk zou
Jezus die betalen, dacht hij, evengoed als
ieder ander. Zijn vrome Meester, zou die
niet zijn schuld aan het heiligdom willen
betalen?

Maar toen hij in het huis gekomen
was waar Jezus was binnen gegaan, en
er over beginnen wilde, was Jezus hem
vóór met de vraag: „Wat dunkt u, Si-
mon, van wie heffen aardse koningen



rechten of belasting? Van hun zonen of
van de vreemden?"

Petrus zei: „Van de vreemden."
Jezus knikte hem toe en zei: „Zo zijn

dus de zonen vrij."
En toen begreep Petrus, hoe slecht hij

had nagedacht. De tempel was het huis
van God. Maar zijn Meester was de Zoon
van God en de Heer van de tempel. Voor
Hem was er geen schuld. Hij had het
recht, om het hoofdgeld te weigeren.

Maar Hij deed het niet. Hij liet zijn
recht varen, opdat de mensen zich niet
aan Hem zouden ergeren.

Hij sprak: „Maar opdat wij hun geen
aanstoot geven, ga gij naar de zee, werp
een vishaak uit en de eerste vis die
boven komt, grijp die. Wanneer gij zijn

bek opendoet, zult gij een zilverstuk vin-
den. Neem dat en geef het hun, voor Mij
en voor u."

Nog nooit deed de visser zo'n wonder-
lijke vangst. Want het gebeurde, zoals
Jezus had gezegd. De eerste vis die Pe-
trus ophaalde uit de diepte, had een
glanzende munt in zijn bek, en met een
verwonderd hart bracht Petrus die naar
hen, die de tempelbelasting inden.

ZO deed Jezus, de nederigste van
allen. En zijn discipelen?...

Terwijl ze bij elkaar in huis waren,
vroeg hun Meester plotseling: „Waar-
over waart gij onderweg in gesprek?"
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Ze zwegen allen en sloegen de ogen
verlegen neer.

Ze hoorden Hem zeggen: „Indien
iemand de eerste wil zijn, die zal de
allerlaatste zijn en aller dienaar ..."

Voor Hem was niets verborgen. Toen
ze daaraan dachten, kwamen ze schuch-
ter met hun vraag, wie dan wel de meeste
was in het Koninkrijk der hemelen.

En ze zagen, hoe Hij een kindje tot zich
riep, zo'n klein argeloos kindje nog, dat
daar wat rondspeelde in huis tussen al
die grote mannen. Het kwam vrolijk naar
Hem toe; voor Jezus was nooit een kind-
je bang. Hij zette het midden tussen zijn
discipelen en sloeg er zijn armen om-
heen. En dat kleine kind, waarop zij mis-
schien wel heel diep neerzagen in hun
hoogmoed, — dat kindje, dat nog aan eer
en voornaamheid niet dacht, stelde Hij
toen zijn discipelen tot een voorbeeld.

Hij zei: „Voorwaar, Ik zeg u, wanneer
gij u niet bekeert en wordt als de kinde-
ren, zult gij het Koninkrijk der hemelen
voorzeker niet binnen gaan. Wie nu zich-
zelf gering zal achten als dit kind, die is
de grootste in het Koninkrijk der
hemelen."

En toen leerde Hij hun, dat God juist
die mensen liefheeft, die nederig en klein
als kinderen geworden zijn.

Jezus sprak woorden, zo streng en
dreigend, als de discipelen nog nooit uit
zijn mond hadden gehoord.

Hij zei: „Een ieder, die zulk een kind,
zulk een nederig discipel, ontvangt in
mijn naam, ontvangt Mij. Maar een
ieder, die één dezer kleinen, die in Mij
geloven, tot zonde verleidt, het zou beter
voor hem zijn, dat een molensteen om
zijn hals was gehangen, en hij verzwol-
gen was in de diepte der zee."

De discipelen hadden elkaar veel te
vergeven. Maar het meeste had Hij hun
te vergeven, die de nederigste van allen
was.

35. ZEVENTIG MAAL
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JEZUS sprak nog veel met zijn disci-
pelen in Kapèrnaum.

Hij leerde hun ook, hoe ze zich moesten
gedragen, wanneer een broeder hen
lelijk behandeld had.

Dan moesten ze dat niet overal boos
gaan rondvertellen!

Ze moesten naar die broeder toe gaan
en er vriendelijk met hem over spre-
ken, met hém alleen. En als hij be-
rouw toonde, moesten ze het hem
vergeven, wat hij ook misdreven
had.

Over die woorden had Petrus na-
gedacht. „Maar als ik hem nu ver-
geven heb," dacht Petrus, „en hij doet
het later nog een keer? ... Als die
man me nu telkens wéér kwaad doet,
wat dan? ..."

Met die vraag kwam hij tot Jezus.
Hij zei: „Here, hoe veel maal zal
mijn broeder tegen mij zondigen en
moet ik hem vergeven? Tot zeven
maal toe?"

Zeven maal was al heel veel, dacht
Petrus. Want de wetgeleerden zeiden,
dat drie maal genoeg was; de vier-
de keer mocht men zich wreken.

Maar de Meester was zoveel milder
en groter dan zij.

Die zou wel willen, dat men zeven
maal vergaf .. .

Maar het bleek, dat Petrus nog
veel te klein van de Meester had ge-
dacht.

Jezus antwoordde: „Ik zeg u, niet
tot zeven maal toe, maar tot zeventig
maal zeven maal."

Hij bedoelde, dat men niet eens
mocht tellen, hoe dikwijls men ver-
geven had.
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Want wie het aantal keren ont-
hield, was die wel echt vergevensge-
zind? .. .

Eens had een mens zijn wraaklied
gezongen: „Kaïn wordt zevenvoudig
gewroken, maar Lamech zeven en
zeventig maal!"

Maar in het Koninkrijk van Jezus
klonk het lied van de liefde. Zoals La-
mech altijd bereid was om te haten en
wraak te nemen, zo moesten zijn dis-
cipelen altijd bereid zijn om lief te heb-
ben en te vergeven.

En toen vertelde Hij hun een gelij-
kenis om hun te leren, hoe nodig dat
was.

ER was eens een koning, een machtig
Oosters vorst, die afrekening wilde hou-
den met zijn slaven.

Hij liet ze allen voor zich verschijnen,
opdat ze zouden betalen, wat ze hem
schuldig waren.

Toen werd er één voor hem geleid,
die hem een heel grote som schul-
dig was.

Tien duizend talenten moest hij de
koning betalen, een som van millioenen
guldens.

Maar hij stond met lege handen voor
zijn heer.

De koning beval, hem te verkopen,
met zijn vrouw en kinderen en al
wat hij bezat, opdat met de op-
brengst toch een deel van de schuld
betaald zou worden.

Maar die slaaf wierp zich sidde-
rend neder voor de troon en smeekte
om genade. „Here, heb geduld met
mij, en ik zal u alles betalen !" .. .

Hij zou het nooit kunnen. Maar
de koning was een barmhartig heer,
mild en goed als geen ander, en had
een wonderlijk groot medelijden met
hem.

„Sta op," zei hij. „Ik heb u de schuld
kwijtgescholden. Ik heb u alles ver-
geven."

VROLIJK ging die slaaf heen. Al zijn
zorgen waren in een ogenblik wegge-
nomen.

De goedheid van zijn meester had
hem bewaard voor een geestelijke
ellende.

Maar toen hij buiten kwam, zag
hij een van zijn medeslaven lopen,
die hèm nog geld schuldig was. Hon-
derd schellingen slechts, een som van
hoogstens vijftig gulden. Maar het was
een schuld en hij had recht, om die op
te eisen.

Hij greep hem ruw bij de keel
en riep: „Betaal, wat gij schuldig
zijt!"

En zoals hij daar juist voor de
koning was neergevallen, zo viel deze
man nu sidderend aan zijn voeten
en smeekte om genade.
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„Heb geduld met mij en ik zal u
alles betalen !” .. .

Maar zie ... hij, die zelf zoveel
goedheid ondervonden had, was voor
de ander streng en onbarmhartig.
Hèm was zoveel vergeven, — hij ver-
gaf niets.

Hij sleepte zijn slachtoffer mee over
de straat en liet hem in de gevange-
nis werpen.

Dáár zou die man dwangarbeid moe-
ten verrichten, tot zijn schuld betaald
zou zijn.

MAAR er waren andere slaven, die
alles gezien hadden.

Die kwamen verdrietig bij hun heer
en vertelden hem wat er gebeurd
was.

Toen ontbood de koning die
onbarmhartige man en zei toornig: „Slech-
te slaaf, al die schuld heb ik u
kwijtgescholden, omdat gij het mij
dringend had gevraagd. Hadt ook
gij geen medelijden moeten hebben
met uw medeslaaf, zoals ook ik mede-
lijden had met u?"

En nu was er voor hem geen ge-
nade meer.

Hij had zijn medeslaaf tevergeefs
laten kermen, nu kermde hij zèlf
tevergeefs.

De koning veroordeelde hem tot
zware dwangarbeid, totdat hij heel
zijn grote schuld betaald zou hebben.

Hij zou het nooit kunnen.
Nooit zou hij de vrijheid terug

krij gen.
Maar het was een rechtvaardige

straf.

TOEN Jezus dit verhaal verteld
had, zei hij: ,Alzo zal ook mijn
hemelse Vader u doen, indien gij
niet, een ieder zijn broeder, van harte
vergeeft."
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HET feest der Joden, Loofhutten, was
nabij. Langs alle wegen van Galilea
trokken in grote blijde troepen de
feestgangers. Heel het volk stroomde
samen in de heilige stad. Maar Jezus
met zijn discipelen maakte nog geen
aanstalten, om te vertrekken en bleef
rustig, waar Hij was.

Zijn broeders, Jacobus en Joses, Simon
en Judas, begrepen er niets van, dat
Jezus zich zo op de achtergrond hield en
hier maar in stilte met zijn discipelen
samen was. Hij wilde immers de Verlos-
ser van zijn volk zijn? Wel, dan moest
Hij naar Jeruzalem gaan, nu heel het
volk daar samen was! En dáár moest Hij
dan de wonderen doen, die Hij hier in
Galilea had gedaan. Als Hij voor heel
het volk zijn macht toonde, zouden ze
trots op Hem kunnen zijn. Hij zou toch
zelf ook wel wensen, om door heel het
volk geëerd te worden?

Zo dachten ze. Want zelfs zijn broe-
ders geloofden niet in Hem. Zij, die met
Hem in één huis hadden gewoond, en
van één tafel gegeten, die door dezelfde
moeder waren verzorgd ... zij geloofden
niet in Hem!

„Ga van hier en reis naar Judea," zei-
den ze. „Maak dat Gij bekend wordt aan
de wereld."

Maar Hij schudde het hoofd. Hij wist,
hoe de rabbi's Hem haatten, en al had
Hij geen vrees voor hen, Hij wilde hun
nog geen gelegenheid geven om Hem
reeds nu te doden, want zijn werk was
nog niet volbracht. Hij antwoordde rus-
tig: „Gaan jullie maar naar het feest. Ik
ga niet, want mijn tijd is nog niet ge-
komen." En nadat Hij dit gezegd had,
bleef Hij in Galilea.
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Maar niet lang daarna, toen alle feest-
gangers reeds waren vertrokken en de
wegen stil waren geworden, ging Hij
toch ook op reis naar Jeruzalem.

HIJ koos de kortste weg. Hij daalde
met zijn discipelen het gebergte van
Galilea af en dwars door de vlakte van
Jizreël trokken ze naar het Zuiden. Ver
weg, aan hun rechterhand, zagen ze de
bergtoppen van de Karmel, waar eens

Elia het vuur van de hemel had doen
dalen. Toen was het gebeurd om het of-
fer te ontsteken, dat hij voor de Here had
bereid. En later — tot twee maal toe —
was het nog eens gebeurd; toen, om zijn
vijanden te verteren, die hem gevangen
mee wilden voeren. Maar die tijden
waren lang voorbij, en nu wandelde hier
de Messias, de Heer van Elia, en naderde
het land der Samaritanen. Toen zond Hij
een paar van zijn discipelen vooruit naar
een dorpje in dat half-heidense land, om
daar te vragen om een nachtverblijf voor
Hem.

Maar toen die dorpelingen hoorden,
dat Jezus naar Jeruzalem reisde, weiger-
den ze om Hem te ontvangen.

Wie naar het feest in Jeruzalem ging,
was een Jood, en de haat tussen Joden en
Samaritanen was nog niets verminderd.

Teleurgesteld keerden de boden tot
Jezus weer en zagen ver in het Noorden
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de toppen van de Karmel, die blonken
als vuur in de avondzon. Ze vertelden
verbitterd, hoe het hun gegaan was en
al de discipelen waren verontwaardigd,
Jacobus en Johannes het meest. Hun
ogen flikkerden van toorn. Ze wilden
zich wreken op die gehate Samaritanen.
Was er voor de Messias geen plaats in
hun huis, voor de Heer van hemel en
aarde? ... Geen straf kon zwaar genoeg
voor hen zijn! ...

En ze vroegen: „Here, wilt Gij dat
wij zeggen, dat vuur van de hemel

'zal nederdalen om hen te verteren?"
Maar Hij keerde zich om en bestrafte

hen. De geest van haat en wraakzucht
mocht hen niet vervullen. De geest der
liefde moest hen bezielen. Zegenen
moesten ze die hen vervloekten.

En rustig ging Hij hun voor naar een
ander dorp, waar meer gastvrijheid was.

HET gebeurde, toen Hij verder reisde
over de grens van Samaria en Galilea,
dat bij een klein dorp plotseling zijn
naam geroepen werd. Tien melaatse
mannen bleven op een afstand staan,
staken hun zieke handen naar Hem uit
en riepen: „Jezus, Meester, heb mede-
lijden met ons!"

Toen beproefde Hij hun geloof. Wan-
neer een melaatse genezen was, moest
hij naar de priesters gaan, om het hun
te laten zien en offers te brengen. Maar
Jezus stuurde ze zo weg, ziek als ze
waren, en sprak: , ,Gaat heen, toont u
aan de priesters."

Ze gingen allen en terwijl ze onder-
weg waren, gebeurde het wonder, dat zij
plotseling allen genezen waren.

Toen liepen er negen mannen in grote
vreugde verder. Gauw naar de priesters
en dan naar huis! ... Die dachten alleen
aan zichzelf en aan hun geluk.

Maar één kon niet verder, toen hij het
wonder had ontdekt. Die dacht aan

Jezus, die hem genezen had en toen
moest hij terug. Jubelend kwam hij aan-
lopen en viel dankbaar voor Hem neer.
Aanbiddend legde hij het hoofd aan zijn
voeten. En dit was een Samaritaan!

Jezus vroeg: „Zijn niet alle tien rein
geworden? Waar zijn de negen anderen?
Waren er dan geen anderen om terug te
keren en God eer te geven dan deze
vreemdeling?"

Tot de Samaritaan zei Hij: „Sta op, ga
heen; uw geloof heeft u behouden."

En deze man was gelukkiger dan de
negen. Want de liefde voor Jezus die hem
vervulde, zou zijn ziel van zonde reini-
gen, zoals ook zijn lichaam gereinigd was.

ER waren zo weinig mensen, die alles
voor Jezus vergeten konden. Die alleen
aan Hem dachten en zich geheel aan
Hem wilden geven. Maar wie het wilde,
vond een geluk, als anders nergens op
aarde te vinden was.

Jezus reisde verder door het land, ge-
volgd door zijn discipelen: de twaalven,
maar ook nog vele anderen. Hij onder-
wees hen als ze ergens rustten. Hij sprak
zo, dat ze ademloos luisterden. Een
schriftgeleerde, die Hem hoorde, riep in
geestdrift uit: „Meester, ik zal U volgen,
waar Gij ook heengaat!"

Maar Jezus zag zijn hart en wist, hoe
die rijke schriftgeleerde gehecht was aan
zijn huis en zijn zachte rustbed, aan heel
zijn goed en gemakkelijk leven. Zou die
man dat alles kunnen opgeven voor
Hem? Jezus wist, dat hij er spoedig naar
terug zou verlangen, wanneer hij mer-
ken zou, hoe arm de Heiland was. En
daarom waarschuwde  Hij: „De vossen
hebben holen en de vogelen des hemels
nesten, maar de Zoon des mensen heeft
geen plaats om het hoofd neer te leggen."

WIE Jezus wilde volgen, moest niet
alleen zijn huis voor Hem kunnen ver-
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geten, maar ook zijn familie, zelfs zijn
ouders.

Jezus zag iemand, die Hem wel lief
had en een goed discipel zou kunnen
worden en Hij zei tegen hem: „Volg Mij."

Dat had Hij ook eens tot Filippus ge-
zegd en later tot Levi, de tollenaar, en
die mannen hadden gehoorzaamd, zon-
der tegen te spreken. Die twee woorden
waren voor hen genoeg geweest.

Maar voor deze man waren ze niet ge-
noeg. Hij werd er verlegen onder. Hij
dacht aan zijn oude vader, voor wie hij
zorgen moest. Als die eenmaal gestorven
was en begraven, dan was hij vrij, dan
zou hij Jezus kunnen volgen, nu nog
niet. Hij zei: „Sta mij toe, eerst heen te
gaan en mijn vader te begraven."

Maar zelfs zijn vader moest hij om
Jezus' wil durven verlaten. Was zijn ge-
loof levend? Of was het nog dood, als
van zovelen? Als het levend was, zou hij
weten, dat God voor zijn vader zou zor-
gen, nu Gods eigen Zoon hem geroepen
had. Daarom zei Jezus: „Laat de doden
hun doden begraven, maar ga gij heen
en verkondig het Koninkrijk Gods."

ER kwam nog zo iemand tot Jezus,
die maar half genoeg moed had, maar
half genoeg geloof. Die zei: „Ik zal U
volgen, Here, maar laat mij eerst af-
scheid nemen van mijn huisgenoten."

Aan zijn huisgenoten zou hij blijven
denken, als hij Jezus volgde. Telkens
weer zou hij in gedachten achterom zien.

Maar een boer, die telkens achterom
ziet bij het ploegen, snijdt geen goede
rechte voor. En een discipel van Jezus,
die terug zou verlangen naar zijn vroe-
ger leven, kon geen goed discipel
zijn.

Jezus zei: „Niemand, die zijn hand aan
de ploeg slaat, en ziet naar hetgeen ach-
ter hem ligt, is geschikt voor het Ko-
ninkrijk Gods."

MAAR er waren óók mensen, die heel
hun hart aan de Heiland gegeven had-
den en hun leven onvoorwaardelijk in
zijn dienst stelden.

Jezus wees zeventig van hen aan, om
voor Hem te werken. Eens had Hij de
twaalven uitgezonden, om het evangelie
te brengen aan de twaalf stammen van
Israël. Nu zond Hij zeventig discipelen
voor zich uit, naar alle dorpen en steden
waar Hij komen zou. Hij zond ze uit in
een wereld van vijandschap; als lamme-
ren midden onder wolven. Zonder bui-
del, zonder reisgeld, maar met een harte
vol vertrouwen. Zonder wapen, maar
sterk door de liefde. Hij gaf ze macht
om zieken te genezen en gebood hun om
te prediken, dat het Koninkrijk Gods na-
bij gekomen was.

Ze gingen gehoorzaam en deden ijve-
rig hun werk. En toen ze terugkeerden,
straalde de blijdschap uit hun ogen,
want zelfs de boze geesten hadden hun
moeten gehoorzamen, als zij de naam
van Jezus noemden.

Maar Hij zei: „Weet ge, waar ge blij
om moet zijn? Dat uw namen staan op-
getekend in de hemelen."

Hij zag zijn discipelen aan, die zeven-
tig eenvoudige mannen. Mensen als kin-
deren waren het, zo nederig en onaan-
zienlijk. Maar zij wisten het grote ge-
heim, dat de wijze schriftgeleerden niet
kenden. Zij hadden het grote geluk ge-
vonden, dat God wil geven aan de nede-
rigen van hart.

Toen Jezus daaraan dacht, verblijdde
Hij zich en zei: „Ik dank U, Vader, Heer
des hemels en der aarde, dat Gij deze
dingen voor wijzen en verstandigen ver-
borgen hebt, doch aan kinderkens ge-
openbaard. Ja Vader, want zo is het een
welgevallen geweest voor U."

En rustig reisde Hij verder naar Jeru-
zalem, waar die wijzen en verstandigen
Hem wachtten met hun haat.
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DOOR heel de stad zweefden de geu-
ren van versgekapt hout. Wuivende tak-
ken van palmen en vijgen, van vrucht-
bomen en wilgen waren gekapt, om er
hutten van te bouwen. Loofhutten ston-
den op de pleinen en op de daken, op de
heuvels buiten de stad. In die groene
priëlen zaten de mensen bijeen met hun
kinderen en familie, en met hun vrien-
den, die van verre gekomen waren om
feest te vieren in Jeruzalem.

Ze gingen naar de tempel om offers te
brengen, uit dank aan God, die hen ge-
bracht had in dit land, die hun huizen
en grond had gegeven en die het gewas
op hun velden had gezegend, zodat ze
een rijke oogst hadden ingezameld.

Want dááraan dacht men op dit feest
— aan de rijke zegeningen, die God zijn
volk geschonken had in Kanaän.

Men bouwde hutten, tenten van groen,

omdat de vaderen op de lange woestijn-
reis naar dit land veertig jaren in tenten
hadden gewoond.

Dit was het grote feest van Israël, het
vrolijkste van alle. Wie dit nog nooit had
bijgewoond, zei men, wist niet wat feest-
vieren was.

Vol gejuich en geroep waren de ver-
sierde straten. Vol blijde mensen was het
grote tempelplein.

En langs alle wegen die naar Jeru-
zalem leidden, kwamen nog meer, van
Oost en West, van heinde en ver, met
palmtakken in hun handen, met vreugde
in hun hart.

Maar als ze in de stad gekomen waren,
vroegen ze allen naar Jezus van Naza-
reth. Wáár was Hij? ... Kwam Hij niet
op het feest? ... Zijn naam was op aller
lippen, in iedere hut.

„Hij is goed," zeiden sommigen.
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„Neen, Hij verleidt het volk," zeiden
anderen.

Daar konden ze lang over twisten,
maar niemand noemde zijn naam hard-
op, uit vrees voor de rabbi's, de strenge
schriftgeleerden en Farizeeën.

Die hadden hun plannen klaar. Als
Jezus op dit feest kwam en het waagde,
om weer tot het volk te spreken, zou het
de laatste keer zijn. Sterven moest Hij,
eerder waren ze niet van Hem verlost.
En ook zij zochten rond, of ze Hem zagen.

Heel Jeruzalem wachtte op Jezus.
Maar de eerste dagen van het feest
gingen voorbij en nog niemand had Hem
gezien .. .

MAAR plotseling, midden op het feest,
zie, daar was Hij! Daar stond Hij in de
voorhof, omringd door zijn discipelen, en
door een steeds groter wordende menig-
te. Luid en ernstig klonk zijn stem over
het tempelplein, tussen de hoge blinken-
de muren. Het gerucht van zijn komst
vloog door de stad en van alle kanten
stroomden de mensen toe.

Er waren er bij uit verre streken, die
Hem voor het eerst hoorden en zij waren
heel verwonderd, want zo mooi en goed
hadden zij een schriftgeleerde nog nooit
horen spreken.

Er waren ook mensen bij uit Jeruza-
lem, en die verwonderden zich niet min-
der. Want zij wisten van de boze moord-
plannen, die de rabbi's hadden. En zie,
nu stonden ook die naar Hem te luiste-
ren. Zij lieten Hem vrijuit spreken en
zeiden Hem niets. Zouden zij misschien
hebben ingezien, dat Hij de Christus
was, de Messias, die God had beloofd? .. .

Ze wisten niet, wat ze er van denken
moesten. En de rabbi's zelf wisten het
ook niet. Iets raadselachtigs gebeurde
hier, iets wonderlijks! ... Ze waren zo
zeker geweest van hun zaak, ze hadden
het elkaar vastberaden beloofd: zodra

Hij zich vertoonde, zouden ze Hem grij
pen. Maar heel hun vastberadenheid was
verdwenen, nu ze voor Hem stonden.
Hun haat was nog niets verminderd,
maar niemand strekte een hand naar
Hem uit.

Zijn ure was nog niet gekomen. Dat
was het geheim, dat niemand begreep.

En door dat Goddelijke geheim voelde
Jezus zich veilig, terwijl de moordenaars
op Hem loerden.

IEDERE dag stond Hij nu in de tem-
pel en leerde het volk.

Het luisterde, stil en ontroerd, en
velen kwamen tot geloof in Hem. „Zal
de Christus, wanneer Hij komt, soms
meer tekenen doen dan deze gedaan
heeft?" zeiden ze.

Een zacht en blij gemompel ging door
de menigte: „De Christus, de Messias!
Zou deze niet de Messias zijn? ..."

Maar die woorden bereikten ook het
oor van de Farizeeën en toen hielden zij
het niet langer uit. Er moest een eind
komen aan de macht van die Nazarener.
Zij riepen de tempeldienaars en stuur-
den die op Jezus af.

„Grijpt Hem," geboden ze, „en brengt
Hem gevangen hier!"

Een sterke troep gewapende mannen
trok naar het tempelplein.

Nu zouden de rabbi's spoedig gerust
kunnen zijn. Het uur van hun wraak was
gekomen.

DE laatste dag van het feest was aan-
gebroken. Het was de grote dag, waarop
de vreugde tot het hoogste punt
steeg.

De vorige dagen was een plechtige
handeling verricht. Priesters waren met
een gouden kruik uit de tempel gekomen
en er mee door de straten gegaan tot
buiten de stad, waar de bron Siloam was.
Daar hadden ze die kruik met helder

■
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water gevuld en in optocht terugge-
bracht naar de tempel.

Bazuinen schalden, als zij daar kwa-
men. Psalmen ruisten door de voorho-
ven. En midden door de juichende
menigte werd dan die kruik naar het al-
taar gedragen.

Een zilveren schaal stond daarvóór op
de grond. Een priester stond er bij te
wachten. Hij riep: „Met vreugde schep-
pen wij water uit de bronnen des heils!"

Dan nam hij de kruik over en goot die
leeg in de schaal. Maar door de bodem
van die schaal vloeide het weg in de
berg, waarop de tempel was gebouwd.
En diep door de aarde, zei men, stroom-
de het voort naar het dal van de beek
Kidron. Daar vloeide het weer uit de
rots, zoals eens in de woestijn het water
uit de rots was gevloeid op Mozes' be-
vel. Dáár dachten die juichende mensen
aan. En sommigen dachten aan het visi-
oen van de profeet Ezechiël, die een
rivier zag ontspringen uit een rots van
de tempelberg, de stroom des levens, die
het dorre land om de Dode Zee tot een
bloeiende vlakte maakte en die heel de
wereld drenkte.

Maar nu, op de achtste dag van het
feest, gebeurde die plechtigheid niet.
Het was een rustdag, evenals de eer-
ste dag.

Maar zie, nu stond daar Hij op wie
Ezechiël had gehoopt en die zijn profetie
vervullen zou. De Messias zou de bron
des heils in Jeruzalem doen ontspringen
en een stroom van zegen over heel de
wereld doen vloeien.

Hij stond in de voorhof en luid klonk
zijn stem: „Indien iemand dorst heeft, hij
kome tot Mij en drinke! Wie in Mij ge-
looft, stromen van levend water zullen
uit zijn binnenste vloeien!"

En met dat levende water bedoelde
Hij de heilige Geest, die ieder ontvangen
zou, die in Hem geloofde. Wie die Geest

van God ontvangen had, zou zelf tot een
bron van zegen worden.

De mensen luisterden ademloos toe,
ook de dienaren, die er door de Farizeeën
op uitgestuurd waren, om Hem te grij-
pen. Toen ze zijn woorden hoorden, had-
den ze het bevel van hun meesters ver-
geten.

Ze kwamen ernstig en diep in ge-
dachten terug en nog blonk de ont-
roering in hun ogen.

De rabbi's vroegen verbaasd: „Waar-
om hebt gij Hem niet meegebracht?"

En zij zuchtten: „Nooit heeft een mens
zo gesproken, als deze mens spreekt!"

Toen schreeuwden de rabbi's het
uit: „Zijt gijlieden soms ook verleid? ...
Heeft soms één van de oversten in
Hem geloofd, of van de Farizeeën? ..."

En zij vervloekten die mannen.

TOEN was er toch één, die hen tegen-
sprak, al was het schuchter, en die pro-
beerde om hen tot bezinning te bren-
gen. Die één was zelf een Farizeeër,
een overste der Farizeeën zelfs: Nico-
demus, die eens in de nacht tot Jezus
was gekomen.

Hij zei: „Handelt gij nu zelf wel
volgens de wet? ... Moogt gij iemand
veroordelen, vóór gij hem verhoord
hebt en kennis genomen hebt van
wat hij doet?"...

Maar ze wilden niet eens naar hem
luisteren.

„Hoor hem!" hoonden ze. „Kom je
soms ook uit Galilea? Ga maar na, dan
zul je zien, dat er uit Galilea nog nooit
een profeet is opgestaan!"

Woedend gingen ze naar huis, met een
hart vol haat en bitterheid. Dat was voor
hen het einde van Loofhutten, het vro-
lijkste van alle feesten.

Maar Jezus ging naar de Olijfberg en
was in de vredige zomernacht met zijn
Vader alleen.
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LOOFHUTTEN was voorbij. De hut-
ten werden afgebroken, de mensen be-
gonnen weer weg te trekken. Langs de
straten lagen de verdorde takken.

Het was nog vroeg in de morgen. Toen
kwam over het tempelplein een troep
Farizeeën en schriftgeleerden en voerde
een vrouw met zich mee, die met ge-
bogen hoofd tussen al die deftige man-
nen liep. Hun ogen fonkelden van boze
vreugde, want ze hadden een prachtig
plan met die vrouw. Ze sleurden haar
mee door de voorhof en stieten haar ruw
voor zich uit naar de plaats, waar Jezus
al weer stond te prediken. Ze zetten de
angstige vrouw voor Hem neer en vorm-
den een kring om haar heen, zodat ze
niet ontsnappen kon.

Daar stond zij nu, tussen al die man-
nen en het opdringende volk, voor al die
ogen, die hard en verachtelijk op haar
neerzagen. Zij was een zondige vrouw,
die haar man verlaten had en met een
andere man had geleefd. Dat vertelden
de Farizeeën zonder medelijden, waar
ieder bij stond. Toen vroegen ze listig:
„Meester, in de wet heeft Mozes bevolen,
zulken te stenigen. Gij dan, wat zegt
Gij?"

En ze wachtten in spanning zijn ant-
woord af. Maar het ging hun niet om die
zondige vrouw. Die vrouw kon hun niets
schelen en haar zonde was hun ook on-
verschillig, — anders hadden ze haar wel
naar de rechters gebracht. Alleen om het
antwoord van Jezus was het hun te doen.

Alleen om Hem in de val te lokken,
hadden ze haar hierheen gesleept. Het
was een sluw opgezette val, waaraan Hij
moeilijk zou kunnen ontkomen!

Want als Hij zeggen zou: „Stenigt haar

niet!" — zouden ze schreeuwen: „Hij is
ongehoorzaam aan de wet!"...
En als Hij zou antwoorden: „Stenigt
haar, zoals Mozes heeft bevolen," — zou-
den ze honen: „Dàt is nu de man, die zo
barmhartig is voor zondaren!" .. .

Maar het bleef nog stil. Jezus ant-
woordde niet dadelijk. Hij bukte neder
naar de stoffige tempelvloer en schreef
met de vinger op de grond.

Zij drongen ongeduldig bij Hem aan:
„Meester, wat zegt Gij?" Waren ze Hem
niet eens een antwoord meer waard? ...

Toen richtte Jezus zich op. Zijn ogen
zagen diep in de hunne. Die doorzagen
hen geheel; ze voelden, dat Hij alles van
hen wist.

Ze hoorden Hem zeggen: „Wie van u
zonder zonde is, werpe het eerst een
steen naar haar."

En weer bukte Hij neder en schreef op
de grond.

Wat schreef Hij? .. .
Waren het woorden, die alléén de rab-

bi's begrepen en die hen herinnerden
aan hun zonden?

Een oude grijze man, de oudste Fari-
zeeër die in de kring stond, keerde zich
zwijgend om en ging heen. Een andere
volgde. Ze gingen één voor één weg, tot
de laatste toe. Ze hadden Hem willen be-
schamen, nu waren ze zelf beschaamd.

Jezus bleef alleen met de vrouw. Die
stond nog op dezelfde plaats, alsof zij op
haar oordeel wachtte. In het midden van
een kring van voetstappen op de stoffige
tempelvloer .. .

Jezus richtte zich op en vroeg: „Vrouw,
waar zijn zij? Heeft niemand u veroor-
deeld?"

Zij stamelde: „Niemand, Here ..." En
het was haar als een wonder. Want zij
wist, dat zij schuldig was. Hij, die hier
voor haar stond, had het eerst een steen
op haar mogen werpen, want Hij was
zonder zonde.
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Maar Hij zei: „Dan veroordeel
Ik u ook niet. Ga heen, zondig van nu af
niet meer."

OM zondaren te redden was Jezus in
de wereld gekomen. Om het licht van
Gods liefde te laten schijnen.

Hij ging ook deze dag weer door met
het werk, waartoe Hem zijn Vader ge-
zonden had. Hij stond bij de schatkist, in
de voorhof der vrouwen, het drukste
punt van de tempel, waar al het volk
samen stroomde. Daar hadden de vorige
avond, op de grote dag van het feest, de
lichten gebrand. Om twee grote stan-
daarden, elk met vier lampen, had zich
de menigte verzameld met fakkels en

flambouwen, en in die zee van licht had-
den de mensen feest gevierd tot laat in
de nacht. Zo hadden ze herdacht, hoe
eens de vuurkolom het volk had ge-
leid in de woestijn en zijn pad ver-
licht.

Nu waren de lampen gedoofd en
de fakkels geblust. Het feest was
voorbij. Vanavond zou hier weer duister-
nis zijn.

Maar nu stond Jezus hier, die nog
beter dan die vuurkolom zijn volk kon
leiden en die het wilde brengen naar een
land, dat beter was dan Kanaän en Hij
riep: „Ik ben het licht der wereld; wie
Mij volgt, zal nimmer in de duisternis
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wandelen, maar hij zal het licht des
levens hebben."

De rabbi's kwamen weer om met Hem
te twisten. Ze haatten Hem meer dan
ooit, nu Hij hen beschaamd had gemaakt.
Nu deden ze ook niet vroom meer. Ze

wisten nu wel, dat hun dat toch niet
hielp bij Hem. Nu toonden ze zich, zoals
ze waren, in al hun haat, in al hun
zonde.

Ze kenden hun zonden, maar ze
hadden er geen berouw van. Ze ken-
den Jezus, maar ze geloofden niet
in Hem.

Ze stonden met gebalde vuisten en
flikkerende ogen voor Hem. En toen ze
het ook nu niet van Hem konden win-
nen, grepen ze stenen op, om naar Hem
te gooien.

Maar Hij verliet rustig de tempel. Hij
liep midden tussen hen door, met Ko-
ninklijke majesteit. En waar Hij kwam,
daar schuifelden de woedende rabbi's
schuw achteruit, daar zonken de armen
neer. Geen hand greep Hem aan, geen
steen werd geworpen.

Zijn ure was nog niet gekomen.
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DE man zat te bedelen bij de poort
van de tempel. Hij had daar jaar en dag
gezeten en ieder kende hem en wist dat
hij blindgeboren was.

Hij zat steeds op dezelfde plaats, met
uitgestrekte hand als er mensen aan-
kwamen, starend met zijn dode ogen in
het felle licht van de zon, roepend zijn
kreet om een aalmoes. Hij zat er in ,,

zon en hij zat er in regen. Men liep
hem voorbij en men zag hem niet meer,
— zo was men aan hem gewend ge-
raakt.

Hij zat er als een vergetene. Hij hoor-
de brokstukken van gesprekken, als
de tempelgangers langs hem liepen.
Eén naam had de laatste dagen tel-
kens weer zijn oor bereikt: Jezus.
Ieder sprak over een zekere Jezus,
over zijn woorden en zijn wonderen.
Hij moest veel zieken genezen heb-
ben, ook blinden. Blinden had Hij
weer ziende gemaakt ... Maar zeker
geen blindgeborene! Dat was nog nooit
gebeurd, dat iemand de ogen van een
blindgeborene had kunnen genezen.

Neen, voor hèm was geen genezing.
Naar hem zou Jezus misschien niet
eens omkijken. Hij moest hier langs
zijn gekomen in de dagen van Loof-
hutten. De blinde moest zijn voeten
hebben horen gaan door de poort,
misschien had hij zelfs zijn stem reeds
vernomen. Maar Jezus was hem voorbij-
gegaan. Voor hem was zeker geen red-
ding. Hij zou hier zijn leven lang zitten,
bedelend om zijn brood, veracht door de
mensen, een hulpbehoevende stakker tot
zijn dood .. .

HOOR, nu kwamen er voetstappen
aan. Een groot gezelschap kwam uit
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de tempel, naderde en bleef staan. En
plotseling hoorde de blinde iemand
vragen: „Rabbi, wie heeft gezondigd,
deze of zijn ouders, dat hij blind ge-
boren is?"

Dat was weer de gewone vraag, die
de blinde al zo vaak had gehoord. Dat
vroeg zich ieder af, die langs hem kwam,
dikwijls hardop, alsof hij doof was
óók! ... Of ze hem verdriet deden met
die vraag, dáár dachten ze niet aan. Hij
of zijn ouders moesten wel grote zon-
daren zijn, dachten ze, anders had God
hem niet zo zwaar gestraft. En daarom
werd hij door allen veracht.

Maar hoor, wat was dat? .. .
Nu klonken er woorden, zo goed en

barmhartig, als de blinde nog nooit ge-
hoord had. Een vriendelijke stem sprak:
„Noch deze heeft gezondigd, noch zijn
ouders, maar de werken Gods moesten
in hem openbaar worden."

En die goede stem ging voort: „Wij
moeten werken, zolang het dag is; er
komt een nacht, waarin niemand wer-
ken kan. Zolang Ik in de wereld ben,
ben Ik het licht der wereld."

„Ik ben het licht der wereld ..." Wie
was het, die dat zeggen kon?

„Jezus," dacht de man ontroerd.
Hij voelde plotseling een hand, die

zacht op zijn hoofd werd gelegd. Een
vinger streek iets op zijn ogen. Jezus
had slijk gemaakt van speeksel en
zand en legde hem dat op de ogen.
En zijn stem zei: „Ga heen, was u
in het badwater Siloam."

Toen stond de blinde op, bevend van
verwachting. Nooit had hij gehoord, dat
een blindgeborene genezen was. Toch
gehoorzaamde hij, omdat het Jezus was,
die het zei.

Hij repte zich voort langs de tem-
pelmuur. Hij zocht zijn weg door de
straten, die hij kende op de tast.
Hij kwam bij het badwater en kniel-

de er neer. Hij schepte zijn handen
vol water en wies het slijk van zijn
ogen ... En wat er toen met hem
gebeurde, was zó geweldig, dat de
vreugde haast niet te dragen moet zijn
geweest.

Hij zag!... Hij zag het water en
de hemel, die zich daar blauw in
weerspiegelde. Hij richtte zich op en
zijn pas geopende ogen keken in de
gouden heerlijkheid van de zon. Hij
zag de bomen met hun glanzende
groene kronen, hij zag de mensen
wandelen. Hij keek om zich heen,
verrukt en verbijsterd, in die vreem-
de schone wereld en wist met zijn
vreugde geen raad.

Hij ging terug, de stad in, jube-
lend en springend. Hij zag de huizen,
blinkend in het licht, hij zag het
spel van zon en schaduw op de
grond. Hij kwam thuis en zag zijn
moeder, die hij nog nooit had gezien,
die hij alleen maar kende aan haar
stem en aan haar handen. Maar nu
zag hij haar en vond haar mooi. De
hele wereld vond hij mooi, — een
nieuw leven lag voor hem, een nieuw
mens was hij geworden. En zijn ouders
konden het bijna niet geloven, dat dat
hun zoon was, die daar nu frank en vrij
door de straten ging. Niemand kon het
geloven, die hem tevoren als blinde ge-
kend had.

De buren vroegen verbaasd: „Is hij dat
niet, die zat te bedelen?"

Sommigen zeiden: „Hij is het." Ande-
ren hielden vol: „Het kan niet. Het moet
iemand zijn, die op hem lijkt!"

Maar hij kwam voor hen staan, keek
hen aan met zijn glanzende ogen en zei:
„Ik ben het!"

„Hoe zijn dan uw ogen geopend?"
vroegen ze verwonderd.

Hij antwoordde: „De mens, die Jezus
genoemd wordt, maakte slijk, streek het
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op mijn ogen, en zeide tot mij: Ga heen
naar Siloam, en was u. Ik ging dan heen,
en toen ik mij gewassen had, werd ik
ziende."

„De mens, die Jezus genoemd wordt,"
zei hij. Hij had nog geen tijd gehad,
om over Hem na te denken. Hij had
alleen maar gezien, alleen maar ge-
noten, hij kon zijn geluk niet op.
Het wonder was te groot voor hem.

HET wonder was ook te groot voor
de buren. Ze wisten er geen raad
mee. Ze moesten het aan anderen
vragen, wijzer dan zij, hoe dat moge-
lijk was. Daarom brachten ze hem,
die vroeger blind geweest was, in
optocht naar de Farizeeën. Nu was
het sabbat, toen Jezus slijk maakte
en zijn ogen opende.

De Farizeeën vroegen hem ook, hoe hij
ziende geworden was. En hij deed weer
hetzelfde verhaal: „Hij legde slijk op
mijn ogen, ik wies mij en nu kan ik
zien." Dat was alles, wat hij er van zeg-
gen kon.

Sommigen van de Farizeeën zeiden
vol verachting: „Deze Jezus is een
groot zondaar, want Hij houdt de
sabbat niet."

Anderen zeiden: „Hoe kan een zon-
dig mens zulke tekenen doen?"...

Daar twistten ze toen lang over,
maar ze konden het niet eens wor-
den.

De blindgeborene stond er bij
en zweeg en dacht na. En toen ze
eindelijk aan hèm vroegen, wat hij
van Jezus dacht, zei hij beslist: „Hij
is een profeet."

Dat wist hij nu heel zeker, dat
Jezus toch geen gewoon mens kon
zijn.

Niet alleen zijn ogen waren blind
geweest, maar ook zijn hart. Nu
daagde ook daarin langzaam het licht.

MAAR dat Jezus een profeet was,
wilden de wijze rabbi's niet toestem-
men. En dat Hij zo'n groot wonder
had gedaan, moesten ze haast wel
geloven, maar ze wilden het niet.
Jezus was een bedrieger, dat geloof-
den ze liever. Deze man was natuur-
lijk nooit blind geweest!

Ze riepen de ouders van die man
en vroegen: „Is dit uw zoon en is
die blind geboren ? ... Hoe kan hij
dan nu zien?"

Maar die twee oude mensen ston-
den schuw en bevend voor de strenge'
Farizeeën en zeiden alleen maar: „Wij
weten, dat dit onze zoon is en dat
hij blind geboren is. Maar hoe het
mogelijk is, dat hij nu zien kan,
weten wij niet. Vraag het hem zelf,
hij heeft zijn leeftijd, hij zal het zelf
wel vertellen ..."

En zij durfden over Jezus geen goed
woord te zeggen. Want zij wisten
wel, hoe boos de rabbi's dan zouden
worden. Die hadden zelfs een besluit
genomen, dat zij ieder streng zou-
den straffen, die durfde zeggen, dat
Jezus de Christus was. Die zou uit
de synagoge gebannen worden.

Daarom zeiden zijn ouders: „Hij heeft
zijn leeftijd, vraag het hem zelf."

Haastig gingen zij heen, en waren
blij, dat ze weer buiten stonden.

TOEN riepen de Farizeeën voor de
tweede maal de man die blind ge-
weest was. Dat er een wonder met
hem gebeurd was, konden ze niet
meer ontkennen, maar nu moest hij
toch vooral niet in de stad gaan
vertellen, dat Jezus dat wonder had
verricht.

„Luister eens," zeiden ze, „je moet
zeggen, dat God je genezen heeft.
Wij weten, dat die Jezus een zon-
daar is ..."
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De man luisterde met tegenzin toe.
Hij hoorde de haat tegen Jezus in
hun woorden en het maakte hem
verdrietig. Wat deed hij hier nog
langer? Buiten scheen de zon, daar
was de mooie wereld, waar hij zien
en genieten kon.

Hij zou zich maar van die twistende
rabbi's afmaken.

Hij zei kort: „Of Hij een zondaar
is, weet ik niet; één ding weet ik:
dat ik, die blind was, nu zien kan."

Maar zo gemakkelijk kwam hij er
niet af. Want toen begonnen ze weer
te vragen: „Ja, maar, wat heeft Hij
dan eigenlijk gedaan? Hoe heeft Hij
uw ogen geopend?"

En toen was het uit met zijn ge-
duld.

„Dat heb ik u toch al verteld!"
zei hij. „Waarom wilt gij het nu
nog een keer horen ?"

 plotseling, in zijn afkeer van
die rabbi's, in zijn ongeduld, waag-
de hij het, om met hen te spotten
en vroeg: „Waarom stelt gij toch zo-
veel belang in die Jezus ? ... Wilt gij
soms ook zijn discipelen worden?"

Iets ergers had hij niet kunnen
zeggen.

Ze sprongen verontwaardigd op en
scholden hem uit.

„Gij zijt een discipel van Hem,"
schreeuwden ze, „maar wij zijn dis-
cipelen van Mozes. Wij weten, dat
Mozes een knecht van God was, maar
van deze weten wij niet, wat hij
voor iemand is ..."

Maar nu durfde de man het wel
voor Jezus op te nemen. Hoe meer
kwaad zij van zijn weldoener vertel-
den, hoe meer hij van Hem hield.
En hij spotte: „Dat is toch óók een
wonder, dat gij niet weet, wat Jezus
voor iemand is en tòch heeft Hij
mijn ogen geopend!"...

Maar dadelijk werd hij weer ern-
stig.

En moedig ging hij voort: „Jezus
is geen zondaar! Hij doet Gods wil,
anders had Hij zo'n groot wonder
niet kunnen doen. Van eeuwigheid
is het niet gehoord, dat iemand de
ogen van een blindgeborene geopend
heeft!"

Toen vlogen ze op hem aan.
„Wil jij ons de les lezen?" schreeuw-

den ze. „Jij, die tot straf voor je zonden
blind geboren bent?"

Ze grepen hem aan en wierpen
hem woedend de straat op. Nooit zou
hij weer in de synagoge mogen
komen.

Een uitgeworpene was hij, een ver-
achte.

Tèch weer een verachte .. .

JEZUS hoorde, dat de rabbi's die
man hadden uitgeworpen en zocht
hem op.

De blindgeborene zag iemand voor
zich staan, die hij niet kende; een
vriendelijke man, met goede zachte
ogen. Die vroeg hem: „Gelooft gij
in de Zoon des mensen?"

Die stem kende de man! Die zou
hij uit duizenden hebben herkend!
Dat was de stem van Jezus, zijn wel-
doener!

Bevend van vreugde vroeg hij: „Wie
is Hij, Here, dat ik in Hem moge
geloven?"

Jezus zei: „Gij hebt Hem niet
slechts gezien, maar die met u spreekt,
die is het."

Toen knielde die man voor Jezus
neer en stamelde: „Ik geloof, Here!"

NU had Jezus niet alleen zijn ogen
geopend, maar ook zijn hart.

En dat geluk zou nooit meer van
hem weggenomen worden.



IN het wijde veld ligt de schaapskooi
onder de sterren, donker en stil in de
zware schemering van de Oosterse nacht.
Vier muren, vier wallen van los opge-
stapelde stenen met een versperring van
toornige takken daarop vormen de kooi.
Daarbinnen ligt de kudde te slapen
in het droge zand, dicht opeenge-
drongen, de schapen en de bokken ge-
scheiden.

Een opening in de muur, een smalle
poort, geeft toegang tot de kooi. Er is
geen deur, die de ruimte afsluit. Maar
op de drempel ligt de herder. Een zware
stok, een knots, is met een riem beves-
tigd aan zijn pols en ligt als een gewel-
dig wapen gereed in de greep van zijn
hand. Zo sluit die wachter met zijn
lichaam de schaapskooi af. Zo is hij de
levende deur, die geen vreemde laat bin-
nengaan.

Zijn hoofd heft zich luisterend op bij
het minste gedruis — en als een dief of
een roofdier het waagt, om over de muur
naar binnen te klimmen, zal die wachter
het merken.

De kudde slaapt en voelt zich veilig.
Want altijd is in de deur de donkere ge-
stalte van de herder, die over haar
waakt.

MAAR wanneer de morgen is geko-
men en de zon is opgegaan, staat de her-
der op en roept de schapen, elk bij de
naam, die hij hun gegeven heeft. Ze
horen zijn stem en gehoorzamen. Ze
duwen en dringen zich tussen de andere
schapen uit en langs de herder gaan ze
naar buiten. Daar wachten ze, tot de
kudde zich verzameld heeft.

Hun ogen zijn op de herder gericht —
hun oren spitsen zich, als ze zijn stem
horen. En waar hij gaat, daar volgen ze
hem, omdat ze zijn stem kennen.

Een vreemde zouden ze niet volgen,
wanneer die hen riep. De vreemde
stem zou hen verschrikken en doen
vluchten.

ZOALS een vader voor zijn kinderen
zorgt, zo zorgt een goede herder voor
zijn schapen. Hij loopt voor ze uit en
zoekt de beste weg langs de gevaarlijke
kloven in het gebergte. Hij brengt ze in
grazige weiden en later, wanneer ze moe
zijn en dorst hebben, voert hij ze mee
naar het water. Hij laat ze rusten in de
schaduw, als de zon hoog aan de hemel
staat te branden. Hij verbindt hun won-
den, als ze zich aan de doornen hebben
geschramd. Hij draagt het lam, dat niet



126	 DE BARMHARTIGE SAMARITAAN

mee kan komen en het vlijt zich dank-
baar tegen zijn borst.

Hij waakt en zorgt de hele dag. Wan-
neer een schaap is afgedwaald, jaagt hij
het terug met een steen uit zijn slinger,
waarmee hij treft op een haar. Wanneer
een roofdier het waagt om de kudde te
bespringen, valt hij het aan met zijn
knots en ontrukt het zijn prooi. Hij heeft
desnoods zijn leven over voor de
schapen.

Zo leidt de goede herder zijn schapen
door alle gevaren heen en brengt ze
's avonds weer veilig terug bij de kooi.
Daar stelt hij zich op in de poort en
strekt zijn staf. Onder die herdersstaf
door gaan de schapen één voor één naar
binnen en de herder telt ze. Hij rust niet,
vóór hij ze allen verzorgd weet voor de
nacht. En pas, als er niets meer te zor-
gen valt, strekt hij de moede leden uit
op de drempel, legt zijn wapen gereed
en vormt weer zelf de deur, waarachter
de schapen veilig zijn.

OVER dat werk van een herder sprak
Jezus tot zijn hoorders en die wisten wel,
dat het zo toeging bij de kudden in de
velden rondom Jeruzalem. Ze begrepen
ook wel, dat, wat Jezus vertelde, een
gelijkenis was, een beeldspraak, waar-
mee Hij hun iets leren wilde. Maar wat
dat was, verstonden zij niet.

Toen zei Hij: „Voorwaar, voorwaar,
Ik zeg u: Ik ben de deur der schapen. Ik
ben de goede herder. De goede herder
zet zijn leven in voor zijn schapen."

De discipelen moeten deze woorden
wel begrepen hebben. Altijd waren ze
veilig geweest bij Jezus, wat gevaren
hen ook bedreigden. Als een herder had
Hij hen geleid en verzorgd, met liefde
en geduld.

De discipelen wisten óók, dat de Fari-
zeeërs en schriftgeleerden valse herders
waren, die slechts eigen eer en voordeel

zochten. Maar de schapen van Jezus'
kudde hadden naar hen niet geluisterd.
Toen Jezus kwam, hadden ze de stem
van de goede herder herkend en waren
Hem gevolgd.

Maar later zouden de discipelen Jezus'
woorden nog veel beter leren begrijpen.
Later, als Hij werkelijk zijn leven voor
hen gegeven had!...

Dan zou zijn kudde nog veel groter
worden. Uit alle landen en volken zou-
den mensen tot Jezus komen, wanneer
zijn stem hen roepen zou.

Dat zei Hij nu reeds. Hij sprak: „Nog
andere schapen heb Ik, die niet van deze
stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij
zullen naar mijn stem horen en het zal
worden één kudde, één herder."
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JEZUS stond te prediken, omringt
door het volk. Hij sprak over de heerlijk-
heid van Gods koninkrijk en het grot€
geluk van ieder, die God wilde dienen
met heel zijn hart.

Toen trad een schriftgeleerde naar
voren en viel Hem in de rede. Hij had
met jaloersheid gezien, hoe het volk
stond te luisteren naar die eenvoudige
Jezus, die timmermanszoon.

„Ik zal Hem eens een paar moeilijke
vragen stellen," dacht die man. „Mis-
schien moet Hij het antwoord schuldig
blijven; dan staat Hij beschaamd voor
heel het volk! En als Hij een verkeerd
antwoord geeft, zal ik Hem aanklagen,
dat Hij een valse leraar is ..."

En toen vroeg hij: „Meester, wat moet
ik doen, om het eeuwige leven te be-
erven?"...

Jezus zag de man aan. Hij zag de list
in die hoogmoedige ogen, Hij zag de
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minachtende glimlach om die trotse
mond. Hij begreep het boze plan van
die man.

Hij antwoordde, zachtmoedig en ge-
duldig: „Dat weet ge toch wel? Wat
staat in de wet geschreven? Hoe leest
gij?"

Het antwoord van de schriftgeleerde
kwam zo vlot als een van buiten geleer-
de les: „Gij zult de Here, uw God, lief-
hebben uit geheel uw hart en met geheel
uw ziel en met geheel uw kracht en met
geheel uw verstand, en uw naaste als
u zelf."

Jezus knikte hem goedkeurend toe.
„Gij hebt juist geantwoord," sprak Hij.

„Doe dat en gij zult leven." En Hij keer-
de zich weer tot het volk.

Daar stond die hoogmoedige man toen,
beschaamd en verlegen, als een school-
jongen voor de meester.

En in zijn verlegenheid deed hij snel
neg een vraag, om maar niet zo dom te
schijnen. Hij zei: „En wie is mijn
naaste?"

Toen vertelde Jezus aan die geleerde
man een verhaal, om hem te leren, wie
zijn naaste was.

ER was eens een man, die van Jeru-
zalem naar Jericho ging. Terwijl hij
voorttrok langs de eenzame gevaarlijke
weg tussen sombere grijze bergen, werd
hij plotseling overvallen door een bende
rovers, die zich in de rotskloven verbor-
gen hadden. Deze sloegen hem tegen de
grond, mishandelden hem en namen
hem alles af. Daarna gingen ze weg en
lieten hem halfdood liggen.

Nadat de ongelukkige daar een poos
had gelegen, kwam er iemand voorbij.
De man richtte zijn pijnlijk hoofd met
moeite op, en zag dat het een priester
was. Deze kwam uit Jeruzalem, waar hij
offers gebracht had in de tempel en ge-
beden had voor het volk. Zo'n vrome

man zou zeker medelijden hebben ... Hij
stond reeds stil. Hij zag de ongelukkige
en hoorde zijn gekreun. Maar de offers
en de gebeden hadden zijn hart niet ver-
anderd. Hij dacht alleen aan zichzelf en
aan zijn eigen veiligheid. Wat was deze
weg gevaarlijk! ... Hoe licht konden de
rovers ook hèm aanvallen. Hij moest
maar niet langer blijven dan nodig
was! ... Was het niet beter, dat ze één
slachtoffer maakten dan twee?...

Zo dacht de priester en haastig ging
hij voorbij, aan de overzijde van de weg.
Hij liep misschien wel te bidden voor de
man, maar hem helpen deed hij niet. Zijn
voetstappen stierven weg in de verte.

HET werd weer stil. Een raaf kraste
ergens tussen de bergen. De man was
alleen met zijn angst, met de smart van
zijn wonden, waar de zon in brandde .. .

Maar plotseling klonken er weer voet-
stappen. Nu was het een Leviet, een
dienaar van God, evenals de priester.
Ook hij had in het huis van God zijn
vrome werk gedaan en zag nu op de
terugweg naar huis deze man liggen.

Maar evenals de priester liep hij
haastig voorbij en wist dat wel goed te
praten. Was zijn leven niet meer waard
dan dat van die onbekende? En niemand
had het immers gezien, dat hij voorbij
gelopen was?...

Toen wist die arme beroofde man, dat
hij sterven moest. Als een priester en
een Leviet hem niet hielpen, van wie
kon hij dan nog redding verwachten? ...

MAAR zie, er kwam nog iemand voor-
bij. Een Samaritaan was het, een reizi-
ger uit het land Samaria, die daar op
zijn ezel aan kwam rijden. Een vijand,
want die beide volken, de Samaritanen
en de Joden, haatten elkaar reeds vele
eeuwen; ze verheugden zich in elkan-
ders ongeluk en bespotten elkaar, waar
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ze konden. De man wenste, dat zijn vij -

and maar spoedig voorbij zou zijn.
Maar de ezel stond stil. Voetstappen

kwamen nader; een voorzichtige hand
werd onder het hoofd van de gewonde
geschoven. En toen die verwonderd op-

keek, zag hij in twee medelijdende ogen
en wist, dat hij gered was. Want die Sa-
maritaan kon niet voorbijgaan, toen hij
de ongelukkige gezien had. Bij dit lijden
vergat hij alles. Hij waste de wonden
van de man met zuivere wijn, hij drup-
pelde er olie op om de pijn te verzach-
ten. Toen hielp hij de man op de ezel en
liep er zelf naast, om hem te onder-
steunen.

Zo trok hij langzaam met hem voort
langs de eenzame gevaarlijke weg,
bracht hem in een herberg en verzorgde
hem. De volgende morgen riep hij de
waard, gaf hem twee schellingen en zei:
„Verzorg hem en mocht gij meer kosten
hebben, dan zal ik ze u vergoeden op
mijn terugreis."

TOEN Jezus dit verhaal verteld had,
keek hij de schriftgeleerde aan en vroeg:
„Wie van deze drie dunkt u, dat de
naaste geweest is van de man, die in
handen der rovers was gevallen?"

En hoe die trotse Jood de Sam aritanen
haatte, hij moest wel zeggen: „Die hem
barmhartigheid bewezen heeft."

Jezus zei: „Ga heen, doe gij evenzo."
Die schriftgeleerde had zo goed van

buiten geleerd wat hij doen moest om in
de hemel te komen: God liefhebben
boven alles en zijn naaste als zichzelf.
Maar hij had het nooit geprobeerd. Het
waren woorden voor hem gebleven.

„Ga heen en doe gij evenzo..."
Als hij maar eens zijn best deed, om

zijn naaste lief te hebben! Dan zou hij
merken, dat hij maar een klein en slecht
mens was. En juist dan zou hij heel dicht
bij de hemel zijn.

11 ,, 14 	 I 	n	 ue
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TWEE plaatsen lagen aan weerszijden
van de Olijfberg. Aan de Westelijke zijde
Jeruzalem, blinkend op de heuvelen met
marmeren paleizen en een tempel met
gouden dak. Aan de andere zijde het on-
aanzienlijke Bethanië, verscholen tussen
de bergen aan de weg naar Jericho.
Maar in dat kleine Bethanië heeft Jezus
meer liefde genoten dan in het grote
Je-ruzalem. Daar vond Hij vrede, meer dan
in de vredestad, want daar woonden
echte vrienden. En dikwijls, als Hij in
de stad gepredikt had en er de vijand-
schap van de Joden had verdragen, ging
Hij 's avonds de Oostpoort uit, het dal
Josaphat door, de beek Kidron over en
het pad naar de Olijfberg op. Dan kwam
Hij langs de hof Gethsémané, die op de
helling lag en waar Hij dikwijls de een-
zaamheid zocht om met zijn Vader al-
leen te zijn. Hij bereikte de top, vanwaar
men een groot deel van het land kon
overzien en daarna was het maar een
paar minuten meer, de berg af naar
Bethanië.

Dan stond Martha al aan de deur, om
Hem binnen te nodigen. Maria's ogen
straalden, als zij Hem zag. En ook La-
zarus ontving Hem met grote hartelijk-
heid. Altijd was de Meester welkom bij
deze vriendelijke mensen. Ze waren na
de dood van hun ouders bij elkaar blij-
ven wonen — twee zusters en een broer

en waren welgestelde mensen. Ze
hadden veel vrienden onder de voor-
name Joden. Maar hun beste vriend was
Jezus en als Hij in hun huis was, kon
hun geluk niet groter zijn.

EENS was Jezus weer in dat huis ge-
komen en toen Hij was gaan zitten,
hurkte Maria aan zijn voeten, en luister-

de naar zijn stem. Zo toonde zij haar
liefde, door maar stil bij Hem te zitten
en geen woord van Hem te missen.

Martha toonde haar liefde anders. Zij
was een bedrijvige vrouw, die meende,
dat zij altijd bezig moest zijn. Nu Jezus
op bezoek gekomen was, hoopte het
werk zich op. Voor Hem was niets te
goed. Martha moest koken en bakken—
het vuur verzorgen en de tafel dekken.
Zij liep haastig af en aan, zij ving een
paar woorden van Jezus op en vóór ze
goed tot haar waren doorgedrongen,
werden ze reeds weer verjaagd door de
zorgen. Ze liep hoe langer hoe haastiger
en maakte zich zenuwachtig, dat zij niet
klaar zou komen. Zij stond ook overal
alleen voor. Maria zat maar aan Jezus'
voeten en zag met glanzende ogen naar
Hem op en scheen er niets van te mer-
ken, hoe zij sloofde.

Toen Martha dááraan dacht, zuchtte
ze diep. Jaloers en verwijtend keek zij
naar haar zuster. Zij liep luidruchtig
langs haar heen om de aandacht  te trek-
ken en kreeg medelijden met zichzelf.

„Dat de Meester dat nu allemaal
maar goed vindt," dacht zij verdrietig.
„Hij merkt het toch wel, dat ik alles al-
leen moet doen? ..." Zij had een kleur
van haast en opwinding, en eindelijk
hield zij het niet langer uit en zei knor-
rig: „Here, trekt gij het U niet aan, dat
mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg
haar dan, dat ze mij komt helpen."

Maar Jezus schudde het hoofd. Hij
kende Martha zo goed. Hij wist, dat zij
Hem liefhad, evengoed als Maria en dat
zij zich uitsloofde uit liefde voor Hem.
Maar zij moest leren, dat Hij niet ge-
komen was om veel en goed te eten,
maar om haar met zijn woord gelukkig
te maken. Die ijverige Martha had veel
te veel drukte gemaakt, en niet alleen
uit liefde, maar ook wel een beetje, om
daarvoor geprezen te worden. Nu had-
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den die drukte en die zorgen haar zó
vervuld, dat zij zich geen tijd gunde, om
naar Jezus te luisteren en Hem zèlfs had
berispt!

Daarom zei de Here vriendelijk: „Mar-
tha, Martha, gij maakt u bezorgd en
druk over vele dingen, maar weinige zijn
nodig of slechts één; Maria heeft het
goede deel uitgekozen, dat van haar niet
zal worden weggenomen."

MARTHA en Maria, de zusters uit
Bethanië, hadden Jezus beiden lief en
dienden Hem elk op haar eigen wijze. En
in het moeilijke leven van Jezus is de
liefde van die vrouwen Hem tot troost
geweest.
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JEZUS predikte bij de Jordaan, op de
plaats waar Johannes de eerste maal ge-
doopt had. Een grote menigte mensen
verdrong zich om Hem en zijn discipe-
len. Zijn naam was door de hele streek
bekend en velen geloofden in Hem.

„Johannes deed wel geen wonderen,"
zeiden ze tegen elkaar, „maar alles wat
Johannes van deze zei, was waar."

Zij zagen vol eerbied naar Hem op
en zijn woorden maakten indruk op
hen.

Dat had een man uit die omgeving ge-
merkt en die probeerde daarvan te pro-
fiteren.

Zijn broer had een erfenis gekregen
en hij had daar een deel van geëist. Maar
zijn broer weigerde, om hem er iets van
af te staan.

„Als Jezus mij nu eens helpen wilde!"
dacht die man. „Jezus is een machtig
man, een groot profeet. Als Hij zegt,
dat de erfenis gedeeld moet worden,
zal mijn broer niet durven weigeren ..."

Zo drong hij zich met een verongelijkt
gezicht door de mensen en zei: „Meester,
zeg tot mijn broeder, dat hij de erfenis
met mij dele."

Maar Jezus was niet op de aarde ge-
komen, om zich voor dergelijke dingen
te laten gebruiken. Hij antwoordde:
„Mens, wie heeft Mij tot rechter of
scheidsman over u gesteld?"

En toen waarschuwde Hij die man en
allen die daarbij stonden, voor de heb-
zucht en leerde hun, dat zelfs een over-
vloed van geld een mens geen rustig
leven geven kan. En opdat ze dat nooit \

meer zouden vergeten, vertelde Hij hun
een verhaal, de gelijkenis van de rijke
dwaas.

EEN rijke man, die grote landerijen
bezat, kreeg eens zo'n overvloedige
oogst, dat hij er bijna geen raad mee
wist, want hij kon die in zijn schuren
niet bergen.

Hij stond er bij, trots en voldaan, en
overlegde hij zichzelf, wat hij nu doen
moest.

Hij keek naar zijn koren en naar zijn
vruchten. Maar hij keek niet op naar de
hemel. Dankbaarheid kende hij niet. Met
de Gever van al dit goede rekende hij
niet. Hij had zijn hele leven alleen maar
aan zichzelf gedacht. Hij had gewerkt
en gespaard, om rijk te worden. Nu was
hij rijk, hij behoefde niet meer te wer-
ken hij kon het leven gaan genieten.
vrij en onbezorgd.

En hij zei: „Dit zal ik doen: ik zal mijn
schuren afbreken en grotere bouwen en
zal daarin al het koren en al mijn goede-
ren bergen. En ik zal tot mijn ziel zeg-
gen: Ziel, gij hebt vele goederen liggen,
opgetast voor vele jaren; houd rust, eet,
drink en wees vrolijk."

„Mijn ziel," zei hij. Maar die ziel was
van God, dat had hij vergeten. En God
zei tot hem: „Gij dwaas, in deze eigen
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nacht wordt uw ziel van u afgeëist en
wat gij gereed gemaakt hebt, voor wie
zal het zijn?"

En toen kon al zijn geld die man niet
helpen. Anderen zouden er van genieten.
Zijn hele leven van zwoegen en sparen,
was een dwaas en onnut leven geweest...

En zijn ziel, die hij zijn hele leven
had laten hongeren, was nu met geen
schatten meer te redden.

Hij was rijk geweest, en toch vreselijk
arm. Jezus sprak: „Zo vergaat het hem,
die voor zichzelf schatten verzamelt en
niet rijk is in God."
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OP een rustige sabbat-morgen schui-
felde zij voort door de straat, voetje voor
voetje, de blik op de weg gericht, een
kromme ongelukkige vrouw. Zij kon
niet zien waarheen zij liep, zo was haar
rug gebogen, maar zij moest naar de
synagoge, om de wet en de profeten te
horen, om door God getroost te worden
en Hem te verheerlijken. Want zij was
een vrome vrouw, een echte dochter
van Abraham, de vader van alle ge-
lovigen.

Zij gluurde met moeite opzij, of zij de
goede weg wel had. Zij herkende die aan
de stenen en aan de drempels van de
deuren. Wat hoger was, zag zij niet. De
blauwe stralende hemel zag zij ook
niet.

Reeds achttien jaren lang had zij de
hemel niet gezien. Een geest van zwak-
heid, een nare ziekte, had haar rug ge-
kromd en zij kon zich zelfs geen klein
beetje oprichten. Alsof zij met sterke
banden gebonden was, zo stram was
haar ongelukkig lijf. Satan zèlf had haar
lichaam overrompeld en hield het met

geweld naar de aarde gebogen. Maar
haar ziel, in die grote nood, had de hemel
niet vergeten en was dicht bij de Here
gebleven.

En zo sleepte zij zich voort door de
straten en leek bijna geen mens meer,
zoals zij, klein en gebukt, de synagoge
binnenstrompelde tussen al die anderen
met hun rechte, gezonde lichamen. Tas-
tend naar haar plaats ging zij door de
rijen, in de hoek die voor de vrouwen
bestemd was — moeilijk en voorzichtig
liet zij zich neer. Daar zat zij toen, alsof
zij aldoor op de grond met iets bezig
was.

Het spreekgestoelte zag zij niet, haar
ogen zagen slechts de vloer en haar
voeten.

Maar zij luisterde gespannen, want
haar hart stond open voor het woord
van God.

EN zie, deze dag bracht haar een
zegen, zo groot, als zij misschien niet
had durven verwachten. Want Jezus was
in de synagoge en leerde het volk. Hij
had haar gezien, toen zij binnenstrom-
pelde en kon het niet aanzien, dat een
mens zo wreed door satan werd ge-
kweld.

Zij hoorde Hem zeggen: „Vrouw, gij
zijt verlost van uw zwakheid."

Toen voelde zij zijn handen op haar
zieke lichaam, die handen met hun won-
derlijke genezende kracht, die als een
stroom door haar gekromde lichaam
ging. Het was, alsof knellende banden
verbroken werden. Zij richtte zich op na
al die jaren, zij stond recht in de syna-
goge en zag rond, verbijsterd van geluk.
Zij zag haar verlosser en de liefde in
zijn ogen.

Toen jubelde zij haar dankbaarheid
uit en verheerlijkte God.

En al de mensen in de synagoge waren
stil van ontroering.



SLECHTS één was er, die toen spre-
ken durfde. Eén, op wie dit grote won-
der weinig indruk had gemaakt, omdat
zijn gevoelloos hart vol was van ver-
waandheid en van haat tegen Jezus. Het
was de overste van de synagoge.

Op andere sabbatdagen was hij hier de
man, naar wie de menigte eerbiedig op-
zag. Nu hadden de mensen hem verge-
ten, ofschoon hij hier te gebieden had en
allen keken naar die Jezus, die zonder
zijn toestemming te vragen hier maar
deed wat Hij wilde. Naar die sabbat-
schender luisterden ze, die op de dag des
Heren durfde werken! Hij had op de
sabbat een mens genezen en dat was
streng verboden door de rabbi's.

Woedend stelde de overste zich op
voor de mensen. Eigenlijk wilde hij
Jezus bestraffen, maar dat durfde hij
niet; daarom richtte hij zijn verwijten
tot het volk.

„Zes dagen zijn er, waarop gewerkt
moet worden!" riep hij verontwaardigd.
„Komt dan om u te laten genezen en

niet op de sabbatdag!"
Dat verwijt was onverdiend, want die

vrouw was niet gekomen, om genezen te
worden, maar om God te dienen. Maar
het volk zweeg, zoals het altijd zweeg,
uit angst voor de rabbi's.

Jezus echter bestrafte hen streng.
„Huichelaars," sprak Hij, „maakt ieder

van u niet op sabbat zijn os of ezel van
de kribbe los en leidt hem weg om hem
te laten drinken? Moest deze vrouw, die
een dochter van Abraham is, welke de
satan, zie, achttien jaar gebonden had,
niet losgemaakt worden van deze band
op de sabbatdag?"

Deze woorden maakten indruk, zelfs
op die verwaande overste. Want het was
waar, ook hij verzorgde op de sabbat zijn
vee. En was een mens dan minder dan
een beest?

Hij schaamde zich en keerde zich ver-
legen af.

Maar het volk verblijdde zich over
de heerlijke dingen, die gebeurden,
waar Jezus was.

F 
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IN het deftige huis van een overste
van de Farizeeën werd op sabbat een
gastmaal gegeven. Hij was een voornaam
man en er kwamen ook alleen voorname
gasten — de meesten wetgeleerden en
Farizeeën evenals de gastheer. Ze wer-
den met veel plichtplegingen ontvangen,
wasten verscheidene keren hun handen,
zoals dat door de rabbi's was voorge-
schreven, en dan werden ze de eetzaal
binnengeleid naar hun plaats aan de
tafel.

De oudsten en rijksten kwamen het
dichtst bij de gastheer. En de gasten
loerden afgunstig naar elkander. Is hij
rijker en voornamer dan ik? ... Moet ik
niet meer geëerd worden dan hij? ... En
wanneer iemand afwezig bleek te zijn,
nam een der anderen vlug zijn plaats in,
een hogere dan hem toegewezen was.

Arme gasten waren niet genodigd. Dat
zou ook heel dom geweest zijn van de
gastheer. Die zouden hem immers nooit
terug kunnen vragen! Een arme aan de
maaltijd zetten, was weggegooid geld.

Alleen voor Jezus van Nazareth was
een uitzondering gemaakt. Hij trok de
laatste tijd hier in Perea rond, predikte
en deed wonderen en werd door een
grote menigte gevolgd en vereerd. Jezus
was armer dan wie ook, maar met Hem
had de overste een andere bedoeling. Hij
had Jezus juist op sabbat genodigd, om
Hem een strik te spannen.

Er was in het dorp een man met een
opgezwollen lichaam, een waterzuchtige.
En toen de maaltijd begonnen was,
kwam die zieke binnen en ging voor
Jezus staan.

Jezus zag die man, maar ook de
loerende blikken van de gasten en Hij

begreep de toeleg. Ze vroegen zich allen
af, of Hij het wagen zou om de sabbat
te schenden.

Op die stille vraag gaf Jezus toen ant-
woord. Hij vroeg rustig: „Is het geoor-
loofd op de sabbat te genezen of niet?"

Ze zwegen allen.
En eer ze het wisten, had Hij het won-

der al verricht en de man gezond ge-
maakt.

Toen hoorden ze Hem zeggen: „Als een
zoon of een os van iemand van u in een
put valt, wie zal hem er dan niet ter-
stond uittrekken, ook op de sabbatdag?"

Ze konden Hem niet antwoorden,
want ze wisten, dat Hij de waarheid
sprak. Als het om hun bezit ging, over-
traden zij de strenge sabbatswetten, die
zij zelf aan het volk hadden opgelegd.

Hun snode plan was mislukt en ze
durfden niets meer op Hem aan te
merken.

MAAR toen de maaltijd voortging,
bleek het, dat Jezus op hen wèl iets aan
te merken had.

Hij zei: „Wanneer gij door iemand op
een bruiloft genodigd zijt, ga dan niet op
de eerste plaats aanliggen. Misschien is
er iemand, voornamer clan gij, genodigd;
dan zou de gastheer zeggen: „Maak
plaats voor deze," en dan zoudt gij tot
uw schande naar een lagere plaats moe-
ten gaan.

Maar wanneer gij genodigd zijt, ga
dan op de laagste plaats aanliggen. Dan
zal misschien de gastheer zeggen:
„Vriend, kom meer naar voren." Dan zal
dat u tot eer zijn voor al de andere
gasten.

Want een ieder, die zichzelf verhoogt,
zal vernederd worden; en wie zichzelf
vernedert, zal verhoogd worden."

En weer zwegen ze allen. Ze voelden,
dat Jezus hen doorzag. Het werd heel
stil aan de tafel.
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IN die stilte richtte Jezus zich tot de
gastheer.

Heel dit gastmaal was berekening van
hem geweest. Nu liet Jezus hem zien,
hoeveel beter het was, om iets uit liefde
te doen.

Hij sprak: „Als gij nu eens weer een
gastmaal wilt aanrichten, roep dan niet
uw vrienden of uw familie of uw rijke
buren, die u terug kunnen nodigen en
u kunnen belonen. Nodig dan eens bede-
laars uit, misvormden, lammen en blin-
den. Dat zal u veel gelukkiger maken,
juist omdat zij niets hebben om u terug
te betalen. Want dan zal God er u voor
belonen in zijn Koninkrijk."

DE gastheer zweeg ook nu. Maar één
der gasten nam het woord en zei tegen
Jezus: „Ja, zalig wie feest zal vieren in
het Koninkrijk Gods!"

Dat klonk erg vroom, maar die man
was niet beter dan de anderen. Hij ver-
langde niet naar die zaligheid, want hij
kwam niet nederig en gehoorzaam tot
God. Bijna drie jaar trok de Heiland
rond door het land, om de mensen uit te
nodigen, in Gods koninkrijk te komen.
Maar juist de rijken en voornamen wil-
den niet.

Daarom vertelde Jezus aan die man
de gelijkenis van de grote maaltijd. Het

was een ernstige waarschuwing voor
hem en voor al de andere gasten.

IEMAND richtte een maaltijd aan en
nodigde veel gasten. Toen het uur van
het feestmaal gekomen was en de tafels
gedekt stonden, zond hij zijn knecht uit
om aan al de genodigden te zeggen:
„Komt, want het is nu gereed."

Maar ze begonnen zich opeens alle-
maal te verontschuldigen.

De eerste zei: „Ik heb een akker ge-
kocht, en ik moet die noodzakelijk gaan
bekijken. Neem me niet kwalijk, maar
ik kan onmogelijk komen."

Die verontschuldiging was vals, want
hij had die akker evengoed later kunnen
bekijken.

Een ander zei: „Ik heb vijf span
ossen gekocht en die moet ik gaan
proberen!"

En ook die verontschuldiging was niet
eerlijk, want ieder probeert toch de
ossen, vóór hij ze koopt.

En een derde zei: „Ik heb een vrouw
getrouwd en daarom kan ik niet
komen." Die gaf ook niets om de gast-
heer, anders had hij zijn woord wel ge-
houden.

De knecht kwam terug en berichtte
zijn heer, wat er gezegd was. De tafels
bogen onder een keur van spijzen, maar
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de feestzaal was nog leeg. Toen werd die
heer toornig en zei tot zijn dienstknecht:
„Ga aanstonds de straten en stegen der
stad in, en breng de bedelaars en mis-
vormden en blinden en lammen hier."

En zie, die kwamen, blij en verwon-
derd, en vulden de zaal. De dienstknecht
ging tot zijn heer en zei: „Heer, wat gij
hebt opgedragen is geschied en nog is
er plaats."

En de heer zei: „Ga dan nu de wegen
en de paden op buiten de stad, waar de
vreemdelingen zijn en de zwervers en
roep ze allen. En als ze niet durven, trek
ze mee, idwing hen om binnen te komen,
opdat mijn huis vol worde."

DAT was het verhaal, dat Jezus ver-
telde aan de wetgeleerden en Farizeeën.
Begrepen ze, wie de gastheer was? Be-
grepen ze het, dat de verachte tollenaars
en zondaars, ja zelfs de vreemdelingen,
de heidenen, hun voor zouden gaan in
het Koninkrijk Gods?

Toen zei Jezus nog één zin. Streng en
machtig klonk zijn woord door het huis
van de overste der Farizeeën: „Want Ik
zeg u, niemand van die mannen, die ge-
nodigd waren, zal van mijn maaltijd
proeven."

„Mijn maaltijd," zei hij.
De overste meende, dat hij een arme

Jezus had genodigd, maar hij had de
hemelse gastheer aan zijn tafel gehad.
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WAAR Jezus ging door Perea, het
Overjordaanse land — daar volgde
Hem een grote menigte.

Als Hij neerzat om te rusten, gingen ze
om Hem heen zitten om te luisteren
naar zijn woord.

Dat woord had hen wakker geschud

uit hun zondig leven. Het had de gierige
tollenaars hun geld doen vergeten, het
had de zondaars doen verlangen naar
een reiner, beter leven en naar verge-
ving van hun schuld. Ze omringden Hem
iedere dag, tollenaars en zondaars, arme
verloren mensen, — ze zetten hun hui-
zen open en nodigden Hem aan hun
maaltijd.

En nooit was Hem iemand te slecht,
om vriendelijk met hem om te gaan. Hij
had de zondaars lief.

De Farizeeën en schriftgeleerden mor-
den daarover, want zij konden dat niet
begrijpen. Zij predikten iedere Sabbat,
dat men de zondaars moest verachten en
vermijden. Die waren van God afge-
dwaald en God verachtte hen ook. En
zij wezen minachtend naar Jezus en
smaalden: „Deze ontvangt zondaars en
eet men hen! ..."

Toen vertelde Jezus hun drie gelijke-
nissen, om hun te leren, dat Hij door
God gezonden was om die verlorenen te
zoeken en te redden. Die drie verhalen
leken op elkander — die hoorden bijeen.
En elk verhaal toonde de grote liefde van
God voor zondige mensen.

ER was eens een herder, die honderd
schapen had. Eens, in het veld, merkte
hij, dat één van die schapen was zoekge-
raakt, op weg naar de weide. Het was
ongehoorzaam geweest en had niet naar
de herder geluisterd. Dom en eigenzin-
nig was het zijn eigen weg gegaan. Toen
was het natuurlijk hoe langer hoe verder
afgedwaald van de kudde en nu liep het
zeker ergens tussen de bergen te zoeken
en te blaten, door gevaren omringd.

Maar het was zijn eigen schuld.
Had het eigenlijk niet verdiend, dat het
door de wilde dieren werd ver-
scheurd? ...

De herder dacht er anders over. Hij zei
niet: „Ik heb toch nog zoveel schapen,
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wat kan mij dat ene ongehoorzame dier
schelen?"

Aan dat ene schaap dacht hij meer dan
aan de negen en negentig, die hij veilig
wist.

Hij hield van het schaap, het hoorde
bij de kudde en hij had geen rust, vóór
hij het teruggevonden had. Hij liet de
andere schapen achter in de wildernis
en ging haastig terug langs de weg die
hij gekomen was. Hij zocht en riep, hij
zwierf bedroefd langs de smalle wegen
in het gebergte, hij daalde af in de diepe
kloven met gevaar voor zijn leven. Hij
dacht aan geen moeheid, hij dacht alleen
aan het schaap en hij zocht net zo lang,
tot hij het gevonden had.

Toen tilde hij het blij op zijn
schouders en droeg het de lange weg
terug naar de kudde. En toen hij
's avonds thuiskwam, kon hij nog zijn
vreugde niet op.

Hij riep zijn buren en vrienden bijeen
en zei: „O mensen, ik ben zo blij, want
ik heb mijn schaap gevonden, dat ver-
loren was! ..."

DIT verhaal was de gelijkenis van het
verloren schaap.

Toen Jezus dat verteld had, sprak Hij:
„Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn
in de hemel over één zondaar die zich
bekeert, meer dan over negen en negen-
tig rechtvaardigen, die geen bekering
nodig hebben."

ER was ook eens een vrouw, die een
snoer van tien blinkende penningen had.
Dat was haar bruidsketting, die ze op
haar trouwdag van haar familie gekre-
gen had. Zij droeg hem altijd als sieraad
om haar hals. Maar eens, toen zij in
haar huis had gewerkt, merkte zij, dat
zij één van die tien penningen ver-
loren had.

Zij schrok er van. Die penning moest

terug komen, de mooie bruidsketting
was bedorven, zolang ze die niet terug-
gevonden had. Haastig stak zij een lamp
aan, want door de kleine vensteropenin-
gen in het Oosterse huis viel maar wei-
nig licht. Zij zocht overal waar zij ge-
weest was op die dag. Zij nam een bezem
en veegde het stof bijeen, in de woon-
helf t en daar waar de dieren huisden en
ze was heel verdrietig om de penning
die zij verloren had.

Maar eindelijk, dáár blonk iets onder
het vuil, daar rinkelde iets over de  vloer!
En de vrouw greep blij haar penning en
lette er niet op, hoe vuil die geworden
was, maar zij poetste hem op haar kleren
tot hij weer blonk als de andere en zij
liep haastig naar de buurvrouwen en
riep: „O, o, wat ben ik blij, want ik heb
de penning gevonden, die ik verloren
had!"

Dit was de gelijkenis van de verloren
penning.

En toen Jezus die verteld had, zei Hij
nogmaals: „Alzo is er, zeg Ik u, blijd-
schap bij de engelen Gods, over één zon-
daar die zich bekeert."

TOEN vertelde Jezus ook nog de ge-
lijkenis van de verloren zoon. En dat
verhaal was het mooiste van de drie.
Want groter dan de liefde van een her-
der voor zijn kudde en van een vrouw
voor haar bruidsketting is de liefde van
een vader voor zijn kinderen.

EEN vader had twee zonen en hij
had ze beiden lief. Het was zijn
vurigste wens, om ze beiden geluk-
kig te zien.

De oudste zoon scheen wel gelukkig.
Hij werkte dag aan dag op het land, gaf
zijn vader niet veel liefde, maar deed
hem ook geen verdriet. Hij was een be-
daarde, verstandige jongen, op wie niets
aan te merken viel.
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De jongste zoon was heel anders. Die
was niet tevreden met het stille leven
in het huis van zijn vader en deed zijn
werk met tegenzin. Zijn gedachten
waren er niet bij. Die zwierven weg, de
wijde wereld in, naar vreemde landen,
waar het veel mooier en prettiger moest
zijn dan hier. Dáár zou hij gelukkig
kunnen zijn. Hij verlangde er naar om
op reis te kunnen gaan en het leven te
genieten. Hij benijdde de vogels, die
vliegen konden, waar ze wilden. Hij
voelde zich een gevangene. Het leven
was zo eentonig hier, het begon hem
steeds meer tegen te staan. En de
liefde van zijn vader kon dat niet
vergoeden. De jongen zag die liefde
niet eens.

Later, als zijn vader gestorven was,
dan zou hij vrij zijn. Dan zou hij het
derde deel ontvangen van al de bezittin-
gen en zijn broeder twee derden, omdat
die de eerstgeborene was. Dan zou zijn
leven pas goed en mooi worden. En
steeds meer verlangde de jongen naar
die dag, waarop hij vrij zou zijn.

Maar waarom zou hij zo lang wach-
ten? Hij kon toch ook nu vragen om zijn
deel?...

En op een dag vond hij de moed, om
er over te spreken. Hij zei tot zijn vader:
„Vader, geef mij het deel van ons ver-
mogen, dat mij toekomt."

De vader kende zijn zoon goed en hij
had dit wel verwacht. Toch schrok hij
en was bedroefd. Want hij wist, dat zijn
zoon in de grote wereld het geluk niet
vinden zou. Maar hij wilde hem niet
tegen houden; hij wist, dat zijn zoon
hem niet geloven zou. Die zou zich
steeds meer een gevangene gaan voelen
en zijn vader gaan haten, als die hem
tegenhield.

Daarom gaf hij toe, maar met een hart
vol verdriet. Hij deelde tussen zijn zonen
het bezit.

Het was de enige kans, dat de
jongen nog eens zou inzien, dat zijn
vader wijzer was dan hij. Door schade
en schande zou hij het leren.

Niet lang daarna nam de jongste zoon
al zijn geld en ging op reis naar een ver
land. Aan het verdriet van zijn vader
dacht hij niet, voor zijn liefde was hij
blind. Hij dacht alleen aan zijn eigen
plezier, aan al het moois dat hij
zou zien. Rijk en kostbaar gekleed
trok hij heen, blij en opgewonden.
Want nu immers reisde hij het ge-
luk tegemoet! ...

De vader keek hem na, tot hij zijn
zoon niet meer kon zien door de tranen.
En zijn hart reisde mee.

DE zoon kwam in het land zijner dro-
men, en alle heerlijkheden, waar hij naar
verlangd had, hier waren ze. Hij genoot
er volop van, want ze waren alle voor
geld te koop. Waar hij kwam, daar bogen
de mensen voor hem en ze ontvingen
hem zo hartelijk, alsof ze hem hadden
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verwacht. Hij kreeg veel vrienden en gaf
ze dure geschenken en zijn leven werd
één groot feest, want hij behoefde
zich niets te ontzeggen. Hij leefde
overdadig. Iedere morgen bracht nieuw
genot, iedere dag was weer vol  ge-
luk

 ... Neen, geluk was het toch
niet! ... Er was een stille onrust in het
hart van de jongen, die hij met feest-
vieren en genieten niet kon. verjagen.

Die onrust groeide bij de dag, en soms
was het, alsof hij plotseling de waar-
schuwende stem van zijn vader hoorde.
Maar hij wilde die niet horen, hij wilde
de onrust niet voelen, hij was nu immers
vrij! ... Zijn leven was een roes, een
droom, waaruit hij niet meer wilde ont-
waken. En nog lichtzinniger verkwistte
hij zijn geld, hij strooide het uit bij han-
den vol ...

TOEN kwam de dag, dat zijn geld op
was. Hij schudde zijn lege buidel uit,
maar een paar kleine geldstukjes, wat
pluisjes en wat stof was alles, wat er
viel. Toen moest hij wel ontwaken. De
droom was uit. Zijn vrienden kwamen en
zagen het — en stil verdwenen zij, de
een na de ander. Er was niemand die
hem hielp, niemand die hem troostte.
Met hun vriendschap was het uit — ze
hadden slechts zijn geld bemind.

De jongen bleef alleen. De mensen
bogen niet meer voor hem. Ze wilden
hem niet meer kennen, nu hij geen geld
meer had. Hij zwierf door het vreemde
land en verkocht zijn laatste bezittingen,
om brood te kunnen kopen: zijn kost-
baar kleed, zijn gouden ring, het teken
van zijn vrijheid, dat hij van zijn vader
gekregen had. Wat deed het er toe, hij
wilde immers aan zijn vader niet
denken?...

Maar het brood was schaars en duur,
want er was een grote hongersnood ge-

komen over dat land en hij begon gebrek
te lijden.

Om niet van honger te sterven, moest
hij toen ook zijn vrijheid opgeven. Na
veel aandringen nam een der burgers
van dat land hem in dienst en gaf hem
het meest verachte werk, dat er bestond.
Hij zond hem naar het veld, om de var-
kens te hoeden.

De vrije zoon, die de wereld introk om
het geluk te zoeken, was nu een dag-
loner, een varkenshoeder geworden.

Als zijn vader het wist ... Stil, hij wil-
de aan zijn vader niet denken. Nog wilde
hij niet toegeven, dat zijn vader gelijk
had gehad, nog wilde hij trots en zelf-
standig zijn. Hij zat bij de varkens op
het land en de honger verteerde hem,
want hij kreeg bij zijn meester niet half
genoeg.

Hij zag, hoe de zwijnen wroetten in
de bodem, hij zat er bij als ze gulzig aan-
vielen op de schillen die hun werden ge-
bracht. En zó groot was zijn honger, dat
hij begeerde zijn buik te vullen met dat
varkensvoer, maar niemand gaf het
hem ... Voor de varkens werd beter ge-
zorgd dan voor hem. Zó hard was de
wereld .. .

En hij, dwaas, had nog wel gedacht,
dat hij in die wereld zijn geluk zou
vinden ...

Toen kwam hij tot zichzelf en besefte
hoe hij daar zat: gekleed in lompen,
mager en ellendig. Hij schrok er van. Hij
dacht: „Hoeveel dagloners van mijn va-
der hebben brood in overvloed en ik
kom hier om van de honger ..."

Hij zag zich weer bij zijn vader thuis.
Toen had hij een leven als een prins  —
nu als een slaaf. En hij begreep, hoe dom
hij gehandeld had.

Hij zag weer, hoe hij wegtrok van huis.
Hij zag zijn vader staan, vol van ver-
driet, wat hij toen niet had willen zien.
En hij hunkerde naar de liefde, die hij
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toen niet had gewaardeerd. Nu begreep
hij hoe hij gezondigd had en hoe diep hij
zijn vader had bedroefd.

Toen hij daaraan dacht, kon hij niet
meer blijven. Hij moest naar zijn vader
toe. Niet om nog om liefde te vragen.
Die had hij voor altijd verbeurd. Om
vergeving zou hij vragen èn om brood,
waar hij hard voor werken wilde. Een
zoon kon hij niet meer zijn. Een knecht
zou hij mischien nog mogen worden.
Zo zou er bij zijn vader toch red-
ding zijn ...

Hij zei: „Ik zal opstaan en naar mijn
vader gaan en tot hem zeggen: Vader, ik
heb gezondigd tegen de hemel en voor
u, en ik ben niet meer waard, uw zoon
te heten; stel mij gelijk met een uwer
dagloners."

En hij stond op en keerde naar zijn
vader terug.

ZO licht de heenreis was geweest, zo
zwaar was deze tocht. Rijk en voornaam
was hij op reis gegaan — arm en ellen-
dig keerde hij terug. Een zwerver, die
niemand kende, een bedelaar .. .

Toen hij in de verte het huis zag, ver-
loor hij al zijn moed. Want, nu hij al die
oude, lieve dingen weer herkende, be-
sefte hij pas goed, hoe slecht hij was ge-
weest.

Hij durfde niet verder en bleef op
een afstand om het huis zwerven.

Maar zijn vader zag hem en herkende
hem van verre. In die arme vuile zwer-
ver herkende hij zijn zoon. Zijn hart
stroomde vol liefde en medelijden, met
uitgebreide armen liep hij hem tege-
moet, viel hem om de hals en kuste
hem.

De zoon stamelde: „Vader, ik heb ge-
zondigd tegen de hemel en voor u, ik ben
niet meer waard uw zoon te heten."

Maar de vader riep verheugd tot zijn
knechten: „Brengt vlug het beste kleed
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hier en trekt het hem aan, en doet hem
een ring aan zijn hand en schoenen
aan zijn voeten. En haalt het ge-
meste kalf en slacht het, en laten
wij een feestmaal hebben. Want mijn
zoon hier was dood, en is weer levend
geworden, hij was verloren en is ge-
vonden!"

En een poosje later zat de zoon weer
naast zijn vader, gewassen, gekleed in
kostbare kleren, en met een fonkelende
ring aan zijn vinger. Hij streelde dank-
baar de oude handen. Hij legde het
hoofd tegen zijn vader aan en kon
wel huilen van vreugde, dat hij dit
nog mocht.

En toen, plotseling, wist hij dat hij het
geluk had gevonden, waarvoor hij de
wereld had rondgereisd. Hier, aan het
hart van zijn vader, aan dat trouwe lief-
hebbende hart.

DE oudste zoon was op het land, als
iedere dag. Hij was zijn broer al verge-
ten, hij vond het best zo. Het land, het
huis en het goed was allemaal alleen van
hem.

„Ik heb trouw mijn werk gedaan,"
dacht hij. „Ik pas goed op, op mij is niets
aan te merken."

En tevreden ging hij naar huis.
Maar toen hij het huis naderde, stond

hij verbaasd stil.
Hij hoorde muziek en dans en vrolijke

stemmen.
Hij riep een van de knechts tot zich en \

vroeg, wat er te doen was. Die knecht
vertelde: „Uw broer is gekomen en uw
vader heeft het gemeste kalf laten slach-
ten, omdat hij hem gezond en wel terug
heeft!" ...

Uw broer? ... Had hij dan nog een
broer? Opeens haatte hij die dwaas, die
nu toch weer teruggekomen was. Waar-
om had zijn vader hem binnengelaten?
Hij zou hem van de deur hebben weg-
getrapt.

Hij dacht er niet over, naar binnen te
gaan. Hij ging niet naast die zondaar zit-
ten. En hij was veel te boos en te veront-
waardigd, om feest te kunnen vieren.

De vader hoorde het en hij kwam naar
buiten, om zijn zoon te halen. Hij kon
geen van zijn kinderen missen. Maar de
zoon zei: „Zie, zovele jaren ben ik al in
uw dienst en nooit heb ik uw gebod
overtreden, maar mij hebt gij nooit een
geitebokje gegeven om met mijn vrien-
den feest te vieren. Doch nu die zoon van
u gekomen is, die uw bezit heeft opge-
maakt in slecht gezelschap, hebt gij voor
hem het gemeste kalf laten slachten."

Maar de vader zei: „Kind, gij zijt altijd
bij mij en al het mijne is het uwe. Wees
toch vrolijk en vier feest met ons. Want
uw broeder hier was dood en is levend
geworden, hij was verloren en is ge-
vonden ..."
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ER was eens een man, die veel geld
had, grote landerijen, knechten, huizen,
stallen en vee. Een rentmeester verzorg-
de alles voor hem. Die beheerde het
geld, betaalde de lonen uit en ontving de
huur voor de landerijen. Alles wat die
heer had, was aan hèm toevertrouwd.

Maar die rentmeester was een oneer-
lijk man, die zijn heer slecht diende en
diens bezit verkwistte. Toen dit de heer
ter ore kwam, zei hij boos: „Wat hoor
ik daar van u? ... Maak alles klaar voor
de afrekening — want gij kunt niet lan-
ger rentmeester blijven."

Toen stond het er slecht met die man
voor. Spoedig zou hij op straat staan,
zonder geld en zonder werk.

Wat moest hij dan? ...
Spitten kon hij niet, voor bedelen

schaamde hij zich.
Hij legde de schuldbekentenissen ge-

reed, waarop de vorderingen van zijn
meester aangetekend stonden. Hij nam
er een in handen — een wasplaat, be-
schreven door een der pachters. Die
moest als huur voor een olijvenhof hon-
derd vaten olie betalen. Op de weke was-
plaat konden de letters gemakkelijk uit-
gewist worden .. .

Hij was nu nog rentmeester, hij kon
nog met het goed van zijn heer doen,
wat hij wilde. Hij zou er zich nog gauw
vrienden mee maken. Straks, als hij al-
leen op de wereld stond, moest hij vrien-
den hebben, die hun deur voor hem open
zouden zetten en hem voort zouden
helpen.

Hij liet die pachter bij zich komen en
vroeg: „Hoeveel zijt gij mijn heer
schuldig?"

De man wist het best. Die schuld
drukte hem zwaar genoeg.

„Honderd vaten olie," zei hij bedrukt.
De rentmeester zei vriendelijk: „Hier

is uw schuldbekentenis, ga vlug zitten
en maak er vijftig van."

De pachter deed, wat hem gezegd was
en ging dankbaar weg. Hij zou die wel-
daad niet meer vergeten.

Een tweede schuldenaar werd geroe-
pen. De rentmeester vroeg: „Hoeveel zijt
gij schuldig?"

De man antwoordde: „Honderd zak-
ken tarwe." En hij was zijn weldoener
even dankbaar als de eerste pachter,
toen hij de schuld in tachtig mudden
veranderen mocht. Toen zo al de schul-
denaars gekomen waren en gegaan, kon
de rentmeester gerust de toekomst af-
wachten.

De heer had intussen wel gemerkt,
wat de onrechtvaardige rentmeester ge-
daan had en hij was natuurlijk boos en
ontsloeg hem dadelijk. Maar hij moest
toch erkennen, dat die oneerlijke man
met list en overleg gehandeld had, en hij
prees hem daarom.

DIT verhaal vertelde Jezus aan de
grote schare discipelen, die Hem volgde.
En toen stelde Hij hun die rentmeester
in één opzicht tot voorbeeld, hoewel die
man oneerlijk en zelfzuchtig was. Jezus
wilde zijn toehoorders leren, dat alle
mensen slechts rentmeesters zijn over
het goed, dat God hun als Heer der
wereld heeft toevertrouwd, geen eige-
naars, zoals ze meestal denken. Ieder
mag het slechts een korte tijd beheren;
clan wordt hij ontslagen en zal tot zijn
Heer moeten gaan, om rekenschap af te
leggen, wat hij met zijn geld en zijn goed
heeft gedaan. Wie er aan gedacht heeft,
dat het Gods geld was, en er hier op
aarde de mensen mee heeft voortgehol-
pen, die zal in de hemel geprezen wor-
den en hij zal voor de eeuwige toekomst
geen zorgen behoeven te hebben.
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Jezus zei: „Gebruikt dan de korte tijd,
die gij hier nog hebt, om u vrienden te
maken met het geld, waar zoveel men-
sen kwaad mee doen. Maakt uzelven
vrienden met behulp van de onrecht-
vaardige Mammon ..."

TOEN Jezus deze gelijkenis verteld
had, beschimpten de Farizeeën Hem. De
meesten van hen waren rijk en gierig en
voelden zich zeker door hun rijkdom.

Maar die zekerheid was nu wel wat
verminderd. Jezus' woorden hadden hen
onrustig gemaakt. En om zichzelf moed
in te spreken, smaalden ze:

„Hij heeft gemakkelijk praten, Hij, die
zelf geen cent bezit!" ...

Toen vertelde Jezus ook hun een ge-
lijkenis, om hun te laten zien, hoe het
met hen zou gaan, wanneer zij zich niet
zouden bekeren.

ER was eens een schatrijk man. Hij
woonde in een prachtig huis en ging
gekleed als een koning in kostbaar pur-
per en fijn linnen. En bij het voorportaal
van zijn huis lag een bedelaar te wach-
ten op de kruimels, die van de tafel van
de rijke vielen en die hem straks mis-
schien zouden worden toegeworpen. Hij
lag daar dag aan dag, ziek en ellendig
en bedekt met zweren, in vuile lompen
gehuld.

De een had veel vrienden, rijk en voor-
naam als hij. De ander had geen vrien-
den onder de mensen. Maar de straat-
honden kwamen en likten zijn zweren.

De naam van de een doet er niet toe
— hij was een mens als zovelen, die aan
God niet dacht, die leefde, alsof dit
aardse leven eeuwig duren zou.

De andere heette Lazarus. God is mijn
helper betekende dat. Die naam leek een
bespotting.

Ze kenden elkaar goed. Als de rijke
uit zijn deur ging, zag hij die zieke bede-

laar en voelde zich nog rijker en voor-
namer.

Maar wat hoog en voornaam is voor
de mensen, is soms een gruwel voor God.

En wat door de mensen wordt veracht,
wordt door Hem soms bemind.

Want God kent de harten.

HET gebeurde op een dag, dat de arme
stierf. Hij lag dood in de poort en werd
niet eens fatsoenlijk begraven. Het on-
reine lichaam werd in stilte weggesleept
naar een verborgen plaats buiten de,
stad. .

Maar de ziel van Lazarus werd door
de engelen naar de hemel gedragen en
dicht bij Abraham ontving hij een
plaats. God was toch zijn helper ge-
weest!

DE rijke stierf ook, en zijn lichaam
werd gebalsemd en met veel pracht be-
graven in een kostbaar graf. Maar toen
hij zijn ogen opsloeg, was zijn ziel in het
dodenrijk en van al zijn aards geluk was
niets overgebleven.

Duisternis omringde hem, de wroeging
pijnigde hem, de wroeging brandde als
een vuur.

Maar van verre, in een stralend licht,
zag hij Abraham en bij hem Lazarus, de
bedelaar van zijn deur.

Toen dacht die arme rijke man nog,
dat Lazarus hem dienen moest.

Het was nog niet tot hem doorgedron-
gen, dat het leven op aarde slechts schijn
was geweest en dat dit de werkelijkheid
was: hij ver van God, op aarde en ook
hier; Lazarus dicht bij Hem.

Hij arm en Lazarus rijk. Dat had op
aarde geen mens kunnen zien, maar hier
bleek het nu.

De ongelukkige riep: „Vader Abra-
ham, heb medelijden met mij en zend
Lazarus, opdat hij de top van zijn vinger

1 ,r
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in het water dope en mijn tong ver-
koele ..."

Maar Abraham zei: „Kind, herinner
u, hoe gij het goede tijdens uw leven
hebt ontvangen en Lazarus het kwade;
nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt
pijn. En bovendien, er is tussen ons en
u een onoverkomelijke kloof."

TOEN begreep die man pas, hoe dwaas
hij was geweest, om het geld lief te heb-
ben, dat nu volkomen waardeloos voor
hem geworden was. En hij dacht aan zijn
broers, die leefden als hij en vroeg aan
Abraham, of Lazarus naar de aarde
mocht gaan, om hen te waarschuwen.

Maar Abraham antwoordde: „Zij heb-
ben de boeken van Mozes en de profe-
ten, naar hen moeten zij luisteren."

Hij zei: „Neen, vader Abraham, maar
indien iemand uit de doden opstond en
tot hen ging, dàn zouden zij zich wel be-
keren."

Maar Abraham zei: „Indien zij naar
Mozes en de profeten niet luisteren, zul-
len zij ook, indien iemand uit de doden
opstaat, zich niet laten gezeggen."
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ER zaten twee vrouwen bij een bed,
waarop een man streed met de dood. Het
waren de twee zusters Martha en Maria
van Bethanië, en de zieke was hun enige
broer Lazarus. Midden in zijn werk had
de ziekte hem gegrepen en in het rustig
geluk van dat kleine gezin was nu plot-
seling die grote zorg gekomen, die vrese-
lijke angst, dat Lazarus sterven zou.
Want de dokters wisten geen raad, en
hoe vurig Martha en Maria baden om
herstel, God scheen het gebed van de
zusters niet te horen. Ze waren zo ge-

lukkig geweest met hun drieën. Ze leef-
den in liefde samen in dit stille dorp,
door allen geacht en bemind. En juist de
laatste tijd, nu Jezus hun vriend was en
soms in hun huis vertoefde, was dat ge-
luk nog veel groter geworden.

Was Jezus nu maar in de nabijheid! ...
Hij met zijn wonderlijke macht zou in
een ogenblik de ziekte en de zorg heb-
ben kunnen verjagen. Hij zou het ook
wel hebben gewild, want Hij had Martha
en haar zuster en Lazarus lief. Maar Hij
was al een hele tijd niet in Bethanië ge-
weest. Om de vijandschap der Joden had
Hij Judea verlaten en ergens in het
Over-Jordaanse land trok Hij rond, op
meer dan een dagreis afstand wellicht.

Hij wist misschien niet eens wat hier
gebeurde en hoe erg zijn vrienden naar
Hem verlangden. Maar Hij moest het
weten, vonden de zusters. Alleen bij
Hem was nog redding. En daarom zon-
den ze een bode tot Hem met de tijding:
„Here, zie, die Gij liefhebt is ziek."

En toen wachtten ze en hoopten en
verzorgden hun broer en fluisterden
hem toe, dat Jezus komen zou en in hun
groot verdriet was die naam hun enige
troost. Als Lazarus nu maar mocht blij-
ven leven, tot Hij in Bethanië was! ...

DE bode snelde naar het land ten
Oosten van de Jordaan en vond Jezus,
terwijl Hij rustig bezig was temidden
van zijn discipelen. Hij boog zich voor
Hem neer en bracht Hem de boodschap
van de zusters over: „Here, zie, die Gij
liefhebt is ziek."

Maar in Jezus' ogen was geen schrik
en geen zorg, toen Hij dit hoorde en zijn
antwoord klonk rustig: „Deze ziekte is
niet ten dode, maar ter ere Gods, opdat
de Zoon van God er door verheerlijkt
worde."

Met die blijde tijding keerde de bood-
schapper terug.
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Niet ten dode! Wat zouden Maria en
Martha blij zijn, als ze dat hoorden!

Maar toen hij door het dorp snelde in
de richting van het huis, waarom keken
de voorbijgangers hem toen zo verdrie-
tig en bijna verwijtend aan? ... En toen
hij het huis van Martha binnentrad,
waarom was het vol met weeklagende
mensen?

Stamelend bracht hij zijn boodschap
over: „De Meester zegt: Deze ziekte is
niet ten dode, maar ter ere Gods ..."

Niet ten dode? ... Vreemder en onbe-
grijpelijker boodschap hadden de zusters
nooit ontvangen. Want Lazarus was al
gestorven en nog diezelfde dag werd zijn
lichaam in doeken gewonden en heenge-
dragen naar de plaats, vanwaar nooit
iemand terugkeerde: het stille donkere
graf, een spelonk in de bergwand.

Niet ten dode ... Had de Meester zich
vergist? ... Maar Hij kon zich immers
niet vergissen, Hij, die de Zoon van God
was...

De zusters keerden terug naar hun
huis, omringd door hun vrienden, en die
boodschap van Jezus, die een troost had
moeten zijn, was voor beiden een
raadsel.

„Was de Meester maar hier geweest,
toen Lazarus nog leefde," zuchtte de een.

„Ja," schreide de ander, „dàn was het
niet gebeurd ..."

Dáár waren ze zeker van.
Maar dat was ook geen troost.

TOEN Jezus gehoord had, dat Lazarus
ziek was, bleef Hij nog twee dagen in
de plaats waar Hij was. Rustig, alsof
er niets ernstigs gebeurd was, ging Hij
voort met zijn werk.

Maar op de derde dag zei Hij tegen
zijn discipelen: „Laten wij weer naar
Judea gaan."

Daar schrokken ze van. Ze wisten, hoe
groot de haat was van de voorname

Joden in Jeruzalem. Het leven van hun
Meester was er geen ogenblik veilig.

„Meester," zeiden ze bezorgd, „onlangs
hebben de Joden U daar willen stenigen
en gaat Gij er nu toch weer heen? ..."

Maar Jezus legde hun uit, dat Hij niet
sterven zou, voor zijn werk geheel vol-
bracht zou zijn. Zolang zijn ure nog niet
gekomen was, zou niemand Hem enig
kwaad kunnen doen.

En toen zei Hij: „Lazarus, onze vriend,
is ingeslapen, maar Ik ga daar heen, om
hem uit de slaap te wekken."

„Here," zeiden ze, „als hij slaapt, zat,
hij weer beter worden." En ze dachten:
„Dan behoeft Hij toch die gevaarlijke
reis niet te maken?" ...

Maar Jezus had gesproken van zijn
dood. Voor Hèm was de dood van een
kind van God een diepe slaap, niet meer.
Slechts wie in de zonde leefde, ver van
God, en naar zijn stem niet horen wilde,
die noemde Hij dood, reeds vóór zijn
sterven. Maar dat begrepen de discipe-
len niet.

Toen zei Jezus het hun ronduit: „La-
zarus is gestorven. En ik ben blij om u,
dat Ik daar niet geweest ben, opdat gij
tot geloof komt. Maar laten wij naar
hem toe gaan."

De discipelen wisten, dat zij Hem niet
terug konden houden. En toen was het
Thomas, de zwaarmoedigste van alle dis-
cipelen, die het eerst zijn Meester volg-
de. Hij had geen hoop meer, dat deze reis
goed zou aflopen. Hij zag zijn Meester
al gegrepen en gedood door de vijandige
rabbi's, maar Hem verlaten wilde hij
niet.

„Laten wij ook gaan, om met Hem te
sterven," zei hij somber.

In een stille neerslachtige groep volg-
den ze hun Meester.

JEZUS haastte zich niet en toen Hij
in de buurt van Bethanië kwam, was het
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al vier dagen geleden, dat Lazarus be-
graven was.

De smart van Maria en Martha was
nog niets verminderd.

Al hun vrienden uit de omtrek,
ook sommige voorname Joden uit Je-
ruzalem, waren gekomen om de zus-
ters te troosten met goede, vriende-
lijke woorden.

Maar wat waren woorden bij dit grote
verlies?

Ineens kwamen er mensen uit het
dorp, die vertelden, dat Jezus in aan-
tocht was. Toen Martha dat hoorde,
stond zij dadelijk op en ging Hem tege-
moet.

Maar Maria bleef in huis zitten, ver-
bijsterd van smart.

Buiten het dorp kwam Martha bij
Jezus en toen zij Hem zag, de enige die
haar broer had kunnen redden, maar die
te laat gekomen was, snikte zij het
uit: „Here, indien Gij hier geweest
waart, zou mijn broeder niet gestor-
ven zijn..."

Maar terwijl zij het zei en Jezus aan-
keek, drong er toch even een straal van
hoop door haar verdriet en ze voegde er
stamelend aan toe: „Maar ook nu weet
ik, dat God u geven zal, al wat Gij van
God begeert ..."

Jezus zei rustig: „Uw broeder zal op-
staan."

Opstaan? Ja, dat wist Martha wel.
Later, op de jongste dag, zouden allen
die God hadden liefgehad, herrijzen uit
het graf. En ze zei: „Ik weet, dat hij zal
opstaan bij de opstanding ten jongsten
dage."

Maar zo bedoelde Jezus het niet. Hij
zei: „Ik ben de opstanding en het leven;
wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is
hij gestorven. En een ieder die leeft en
in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet
sterven. Gelooft gij dat?"

En al kon Martha die heerlijke woor-

den niet dadelijk begrijpen, zij knikte
toch.

Ja, zij geloofde het, want het was
Jezus, die het zei. En daarom antwoord-
de zij: „Ja Here, ik heb geloofd, dat Gij
zijt de Christus, de Zoon van God, die
in de wereld komen zou ..."

Toen ging zij gauw haar zuster Maria
roepen. Die moest ook bij Jezus zijn,
want bij Hem alleen was troost. Zij fluis-
terde haar in het oor: „Daar is de
Meester en Hij roept u."

MARIA stond haastig op en ging de
kamer uit. De mensen die met haar in
huis waren, zagen het en zeiden: „Zij
gaat zeker naar het graf, om daar te
wenen. Kom, wij laten haar niet al-
leen."

Toen stonden zij allen op en volgden
haar.

Maar toen ze buiten het dorp kwamen,
zagen ze, hoe Maria neerviel aan de voe-
ten van Jezus, overstelpt door smart en
ze hoorden haar snikkend roepen, even-
als Martha gedaan had: „Here, indien
Gij hier geweest waart, zou mijn broeder
niet gestorven zijn ..."

Dat klonk zo vreselijk wanhopig, dat
allen de tranen in de ogen sprongen.
Jezus zag het verdriet van al die
schreiende mensen en Hij voelde de ver-
schrikking van de dood, die ook Hem
zelf bedreigde, dieper dan één van hen.
De ellende van deze wereld greep Hem
aan en ontroerd vroeg Hij: „Waar hebt
gij hem gelegd?"

Ze zeiden: „Here, kom en zie." En ze
gingen Hem voor naar het graf.

Jezus weende.
De mensen fluisterden: „Zie, hoe lief

Hij hem had!"...
En sommigen vroegen zacht: „Had Hij,

die de ogen van de blinde heeft geopend,
ook niet kunnen zorgen, dat deze niet
stierf?"
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Het was dezelfde vraag, die ook Mar-
tha en Maria zich zo dikwijls gesteld
hadden in deze dagen.

HET graf lag blinkend in de zon, een
witgepleisterde rots met een grote steen
daarvóór gewenteld. Daar stond de
droeve stoet stil, met Jezus aan het
hoofd. Hard als die rots was de dood, en
onmeedogend. Wie zou zijn macht kun-
nen breken?

Jezus zei: „Neemt de steen weg."
Martha schrok.
„Here," zei ze bang, „er is al een

lijklucht, want het is al de vierde
dag!"

En ze vergat, dat het Jezus was, die
het zei. Zij keek meer naar het graf dan
naar Hem.

Jezus zei zacht: „Heb ik U niet gezegd,
dat gij, indien gij gelooft, de heerlijk-
heid Gods zien zult?"

De steen werd weggenomen, ofschoon
nog niemand begreep, waarom Jezus dat
wilde. De donkere grot gaapte hun
tegen.

Jezus weende niet meer. Want Hij al-
leen wist, dat niet de dood heerste in die
donkere spelonk, maar dat Lazarus daar
rustig te slapen lag. Zijn ziel was reeds
teruggekeerd in het lichaam, toen Jezus
daar in stilte om gebeden had. Nu sloeg
Hij de ogen opwaarts en sprak: „Vader,
Ik dank U, dat Gij Mij verhoord hebt.
Zelf wist Ik, dat Gij Mij altijd verhoort,
maar terwille van de menigte die
rondom Mij staat, heb Ik gesproken, op-
dat zij geloven, dat Gij Mij gezonden
hebt."

En na dit gezegd te hebben, riep Hij
met luider stem: „Lazarus, kom naar
buiten!"

Er klonk een dof gestommel in de
diepte van de spelonk. Een witte ge-
stalte doemde op en toen die in het
licht van de ingang stond, zagen allen

sidderend van ontzetting, dat het Laza-
rus was, die het bevel gehoorzaamd had
en opgestaan was uit de dood. Moeizaam
strompelend kwam hij nader, gehinderd
door de grafdoeken, waarmee zijn han-
den en voeten gebonden waren, het
gelaat nog omwonden met een zweet-
doek. Maar niemand van de omstanders
stak een hand naar hem uit.

Jezus zei: „Maakt hem los en laat hem
heengaan."

En even later werd Lazarus, met grote
verwondering in zijn ogen, als iemand
die uit een diepe slaap is gewekt, tussen
zijn beide zusters naar zijn huis ge-
bracht.

Tussen. Martha en Maria, die hem
niet genoeg aan konden zien en die
het nog bijna niet geloven konden, dat
hun broer tot het leven terug was ge-
keerd.

Niet ten dode was zijn ziekte geweest,
maar ter ere Gods!

En velen van de Joden die dit mach-
tige wonder gezien hadden, geloofden in
Jezus.

MAAR er waren er ook, wier geloof
zelfs nu niet kon worden gewekt. Die
gingen naar Jeruzalem en vertelden aan
de Farizeeën, wat Jezus gedaan had. De
overpriesters en Farizeeën riepen haastig
het Sanhedrin bijeen, de hoogste recht-
bank van de Joden, en in die deftige ver-
gadering zaten ze toen druk te over-
leggen.

„Wat doen wij," vroegen ze. „want
deze mens doet vele tekenen! Als wij
Hem zo laten geworden, zullen allen in
Hem geloven en Hem koning maken en
in opstand komen en de Romeinen zul-
len ons er voor straffen ..."

Hun macht zouden ze verliezen, als ze
Jezus zijn gang lieten gaan. Hoe konden
ze dat voorkomen? ... Ze hadden reeds
lang hun best gedaan om een aanklacht
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tegen Hem te vinden en Hem ter dood
te kunnen brengen, maar het was hun
nooit gelukt. Ze keken elkaar besluite-
loos aan.

Toen stond Kajafas op, de hogepries-
ter. Zijn gelaat was verwrongen van
haat tegen Jezus. Zaten ze nog te
denken over een aanklacht? Sterven
moest die Jezus, aanklacht of niet,
schuldig of onschuldig, wat deed het
er toe?

En hij schreeuwde: „Gij weet niets!
Beseft gij dan niet, dat het in uw be-
lang is, dat één mens sterft voor het
volk en niet het gehele volk verloren
gaat?"

ZOALS eens de goddeloze Bileam
tegen zijn zin door God was gebruikt
om zijn profeet te zijn, zo bestuur-
de God nu de tong van Kajafas,
om zijn woord te spreken.

Want zo zou het zijn: voor het
volk zou Jezus sterven.

En niet alleen voor het volk der
Joden, maar ook voor allen op heel
de wereld en in alle tijden, die in
Hem geloven zouden.

Voor het grote volk van. God.
Maar niet door sluipmoord zou het

gebeuren.
Jezus wist, dat de rabbi's er op

loerden, om Hem uit de weg te rui-
men en daarom trok Hij zich met
zijn discipelen terug naar een stille
eenzame plaats in het Noorden van
Judea, naar een stadje, dat Efraïm
heette.

Het waren de laatste rustige dagen
van zijn leven op aarde, die Hij daar met
zijn discipelen doorbracht.

Niet lang zou het duren, dan zou
Hij, die Lazarus uit de dood had
opgewekt, zelf de smarten des doods
moeten verdragen en sterven voor
zijn volk.

fhc"Do.mwvua"su".ewine"awe."swo..ne".9w •

1 49 . DE ONRECHTVAARDIGE
•	 RECHTER
11GrI0.^/iG, /JMMM••MM•\I11MMMM^

EENS wilde Jezus aan zijn discipelen
leren, dat zij moesten blijven bidden en
niet verslappen. Nooit mochten zij de
moed opgeven, dat God hun bede ver-
horen zou. Hij zei:

Er was in een stad een rechter, die
zich om God niet bekommerde en zich
aan geen mens stoorde. Wanneer twee
mensen tot hem kwamen, die een twist,
met elkander hadden, gaf hij de rijkste
gelijk, want die kon hem het grootste ge-
schenk aanbieden. Wanneer een arm
mens tot hem kwam met een klacht, luis-
terde hij niet eens. Hij zocht alleen zijn
voordeel en medelijden kende hij niet.

Nu was er in die stad een weduwe, wie
groot onrecht was overkomen. Iemand
had haar misschien beroofd, zodat zij
niet meer wist, waar zij van leven moest.
Toen ging zij naar die rechter, om haar
nood te klagen en smeekte: „Verschaf
mij recht tegenover mijn tegenpartij!..."

Maar de rechter zag haar armoede en
keerde zich verachtelijk af. Hij had be-
langrijker zaken aan zijn hoofd.

De vrouw ging bedroefd naar huis.
Maar zij kwam terug en smeekte op-

nieuw: „Heer, help mij! Verschaf mij
recht tegenover mijn tegenpartij! ..." En
wéér was haar tocht vergeefs en werd
zij van de rechterstoel weggejaagd. De
onrechtvaardige rechter was onverschil-
lig voor haar verdriet.

Maar de derde dag was zij er al weer.
Zij liet hem niet meer met rust. Iedere
dag opnieuw zag hij haar verschijnen en
hoorde haar klacht: „Heer, verschaf mij
recht! ..." Hij snauwde haar af, hij
vloekte haar weg, maar zij keerde terug
en smeekte opnieuw. Zij volgde hem op
de straat, als hij uitging, en jammerde
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hem na. Zij stond voor zijn huis, als hij
ontwaakte uit zijn slaap en hij hoorde
haar geschrei. Zij was de eerste die bin-
nentrad, als de deuren van de rechts-
zaal geopend werden.

De man had geen rustig uur meer.
Overal, waar hij ging, ontmoette hij die
vrouw.

Dag aan dag vervolgde zij hem met
haar bede: „Heer, verschaf mij recht
tegenover mijn tegenpartij! ..."

Toen verloor hij eindelijk zijn geduld.
Hij zei: „Al bekommer ik mij niet om
God en al stoor ik mij aan geen mens,
toch zal ik, omdat deze weduwe het mij
moeilijk maakt, haar recht verschaffen;
anders komt zij mij tenslotte nog in het
gezicht slaan."

Toen Jezus dit verhaal verteld had, zei
Hij: „Hoort, wat de onrechtvaardige
rechter zegt. Zal God dan zijn uitverko-
renen geen recht verschaffen, die dag
en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen
wachten? Ik zeg u, dat Hij hun spoedig
recht zal verschaffen."
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TWEE mensen gingen op naar de
tempel om te bidden. De een was een
Farizeeër, de ander een tollenaar.

De Farizeeër beklom statig de hoge
trappen, het hoofd geheven, een trotse
glimlach om de mond. Hij voelde zich
hier thuis.

Als één het recht had, om voor
God te verschijnen, was hij het
wel.

Hij was vroom en godsdienstig als
geen ander.

Hij onderhield streng alle wetten
van Mozes en meer nog dan die. In de
wet stond voorgeschreven, dat het volk
eens per jaar moest vasten, op de Grote
Verzoendag. Maar hij kwelde zijn
lichaam twee dagen per week, 's Maan-
dags en Donderdags, door niet te eten
en te drinken en liep dan met een droe-
vig gezicht door de straten.

Ieder zag dan hoe vroom hij was.
In de wet was geboden, dat de

mensen het tiende deel van hun in-
komsten aan de priesters moesten
brengen, — maar hij gaf zelfs tien-
den van de dille en de komijn, de
minste kruiden uit zijn hof. 0, hij
was een heilig man, hij voelde zich
de beste van alle mensen. En met
grote verachting keek hij neer op de
tollenaar, die verlegen de tempel bin-
nensloop, met schuwe blikken naar
de mensen. Wat deed die zondaar
in de heilige gebouwen? Dacht hij
misschien, dat God naar hèm zou
willen luisteren?

De Farizeeër schreed fier door de
voorhof in zijn lange deftige mantel,
tot vlak voor het heilige.
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Daar stond hij rechtop voor God
en hief zijn blanke handen omhoog
naar de hemel. Hij vond het niet
nodig, om iets te vragen aan God,
hij somde alleen maar zijn deugden
op. Luid galmde zijn stem door de
tempel: „O God, ik dank U, dat ik
niet zo ben als de andere mensen,
rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers,"
— en met een minachtend gebaar
opzij — „of ook als deze tollenaar;
ik vast twee maal per week; ik geef
tienden van al mijn inkomsten ..."

VER achter hem, in een verbor-
gen hoek van de tempel, stond de
tollenaar.

Hij durfde zijn ogen niet opheffen
naar de hemel, zo onwaardig voelde
hij zich.

„Ik ben de slechtste van alle men-
sen," dacht hij berouwvol.

En toen kon hij het niet langer
uithouden; hij sloeg zich op de borst
en snikte het uit:

„O God, wees mij, zondaar, gena-
dig!"

En plotseling was het, alsof onzicht-
bare handen de zware last van schul-
den van hem wegnamen. Een gevoel

van bevrijding doorstroomde hem. Het
was de genade van God, waarom hij
gebeden had.

God had hem zijn zonden vergeven
en de verloren zoon in liefde aan-
genomen.

Toen hij de tempel uitging, was hij
een ander mens geworden. Hij was
geen dwalende zondaar meer, maar
een kind van God. Een nieuw leven
lag voor hem.

Maar de Farizeeër verliet de tem-
pel, zoals hij gekomen was. Hij had
niets aan God gevraagd en daarom
had hij niets ontvangen.

Hij was nog dezelfde trotse, on-
bekeerde man, die het ware geluk
niet kende.

DEZE gelijkenis vertelde Jezus aan
hoogmoedige mensen, die van zich-
zelf dachten, dat zij rechtvaardig waren
en al de anderen verachtten.

Hij wilde hen waarschuwen, dat
God hun alleen genadig zou zijn, als
zij nederig tot Hem kwamen.

„Want een ieder, die zichzelf ver-
hoogt, zal vernederd worden, doch
wie zichzelf vernedert, zal verhoogd
worden."

_
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EEN jonge man was op weg naar
Jezus. Hij was voornaam gekleed en
ieder die hem kende, groette hem be-
leefd. Want hij was al overste van de
synagoge, en onderhield trouw de ge-
boden, zoals de Farizeeën hem dat ge-
leerd hadden; trouwer dan hij kon nie-
mand dat doen.

Ieder dacht, dat hij ook wel heel ge-
lukkig moest zijn. Wat kon hij nu
nog begeren? ... Het ontbrak hem
immers aan niets. Hij was rijk, en
behoefde zich nergens zorgen over
te maken. Als hij nog niet gelukkig
was, wie kon het dan wel zijn? .. .

Maar toch kon die jonge man soms
niet slapen van onrust en zijn geld
en zijn voornaamheid hielpen hem
dan niets. Zelfs zijn vroomheid kon
hem dan niet troosten. Dan was er
een groot verlangen in zijn hart om
dichter bij God te leven en hij wist
niet, hoe hij dat bereiken kon.

DAAROM wilde hij nu naar Jezus,
voor wie hij grote bewondering had.
Jezus was een groot profeet; die zou
misschien wel weten, wat hij nog
vergeten had.

Toen hij Jezus zag aankomen op
de weg, liep hij blij op Hem toe en
viel nederig op zijn knieën: „Goede
Meester," vroeg hij, „wat moet ik
doen, om het eeuwige leven te be-
erven?"

„Goede Meester," zei hij. Zo werd
ook Mozes door de rabbi's genoemd,
omdat hij de goede gave der wet
aan Israël gegeven had. Maar dat
hier iemand voor hem stond die meer
was dan Mozes, die werkelijk goed
was en zonder zonde, begreep de

jongeling niet. Dat moest hij eerst
weten, vóór Jezus hem helpen kon.
Hij moest weten, dat het de Zoon
van God was, die tot hem sprak.

Daarom zei Jezus: „Waarom noemt
gij Mij goed? Niemand is goed dan
God alleen."

En toen stelde Hij die jonge man
op de proef en sprak: „Maar indien '

gij het leven wilt binnengaan, onder-
houd de geboden."

De jongeling vroeg: „Welke?"
Jezus noemde enkele geboden, die

hij wel kende: , ,Gij zult niet dood
slaan, gij zult niet echtbreken, gij
zult niet stelen, gij zult geen vals
getuigenis geven, eer uw vader en
uw moeder."

En toen vatte Hij al die geboden
samen en zei: „Gij zult uw naaste
liefhebben als uzelf."

De jongeling zei: „Dat alles heb ik in
acht genomen van mijn jeugd af."

Dat meende hij eerlijk en hij had in-
derdaad zijn uiterste best gedaan. In zijn
hart was een oprecht verlangen naar
God, dat zag Jezus. Hij had die jongeling
lief en wist, dat zijn rijkdom hem ver-
hinderde om God te dienen met zijn
hele hart.

„Waarin schiet ik nog te kort?" vroeg
de jongeling. Jezus antwoordde: „Eén
ding ontbreekt u. Indien gij volmaakt
wilt zijn, ga heen, verkoop al wat gij
hebt en geef het aan de armen, en gij
zult een schat in de hemel hebben, en
kom hier, volg Mij."

Toen schrok de jongeling en schudde
treurig zijn hoofd, want hij was zeer
rijk. Die prijs was hem te hoog.

En hij ging bedroefd weg, terug naar
zijn geld.

Jezus zei verdrietig: „Hoe moeilijk
zullen zij die geld hebben, het Konink-
rijk Gods binnengaan."

En toen zijn discipelen Hem verbaasd
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aanstaarden, zei Hij het nog eens:
„Kinderen, hoe moeilijk is het, het
Koninkrijk Gods binnen te gaan. Het
is gemakkelijker dat een kameel gaat
door het oog ener naald, dan dat
een rijke het Koninkrijk Gods bin-
nengaat."

Toen werden ze nog meer versla-
gen en zeiden: „Maar wie kan dàn
behouden worden?"

Jezus zag hen aan en zei: „Bij
mensen is het onmogelijk, maar niet
bij God; want alle dingen zijn moge-
lijk bij God."

Toen begrepen de discipelen het wel.
God kan maken, dat ook rijke men-
sen heel klein en nederig worden en
aan hun geld geen waarde meer
hechten.

DE rijke jongeling was weg, maar
Petrus kon hem niet vergeten.

„Wij zijn anders dan hij," dacht
Petrus. „Toen de Meester ons riep,
hebben wij niet geaarzeld. Zouden
wij ook een schat in de hemel heb-
ben?"

Hij vroeg: „Zie, wij hebben alles
prijs gegeven en zijn U gevolgd. Wat
zal dan ons deel zijn?"

En het antwoord van Jezus over-
trof al zijn verwachtingen. Want de
Heiland sprak: „Voorwaar, Ik zeg u,
er is niemand, die huis of broeders
of zusters of vader of moeder of
vrouw of kinderen of akkers heeft
prijsgegeven om Mij en om het evan-
gelie — of hij zal dat honderdvou-
dig terug ontvangen en bovendien het
eeuwige leven."

„Maar," voegde Hij er waarschu-
wend aan toe, „vele eersten zullen
de laatsten zijn en vele laatsten de
eersten."

DIE laatste woorden klonken de

discipelen vreemd in de oren. Hoe
konden nu eersten de laatsten zijn?

Toen vertelde Jezus hun een ge-
lijkenis.

Het Koninkrijk der hemelen is ge-
lijk aan een heer, die des morgens
vroeg arbeiders voor zijn wijngaard
ging huren. Hij werd het met hen
eens voor een schelling per dag en
zond ze in zijn wijngaard. Ze pluk-
ten de zware, rijpe trossen en droe-
gen ze bij korven vol naar de wijn-
persbak, die midden in de wijngaard
in de rots was uitgehouwen. Daar!
werden de druiven uitgeperst en het
sap vloeide door een opening in de
bodem van de bak en werd in vaten
opgevangen.

Maar de oogst was groot en er
waren te weinig arbeiders. Daarom
ging die heer om een uur of negen
in de morgen nóg eens uit, om ar-
beiders te zoeken. Op de markt ston-
den de werklozen bijeen.

De heer zei tot hen: „Gaat ook
gij in de wijngaard en wat billijk is,
zal ik u geven." En zij gingen dade-
lijk helpen met het grote werk.

De morgen ging voorbij, de zon
klom hoger en stond te branden in
het Zuiden. Een hete Oostenwind blies
schroeiend door de wijngaard. De ar-
beiders verdroegen de hitte zonder
morren; ze waren blij, dat ze werk
hadden. Maar de heer zag, dat er
nog te weinig waren. Daarom huur-
de hij ook om twaalf uur en om
drie uur nog meer mannen. Wat ze
zouden verdienen, sprak hij niet met
hen af. Hij beloofde alleen, dat hun
loon billijk zou zijn.

Zelfs om vijf uur in de middag ging
de heer weer naar de markt en zag er
nag arbeiders staan.

Hij vroeg: „Waarom staat gij hier de
hele dag niets te doen?"
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Zij antwoordden bedrukt: „Omdat
niemand ons gehuurd heeft."

De heer zei: „Gaat gij ook in de wijn-
gaard."

Toen stond de zon al laag aan de
hemel. De koelte van de avond hing
over het land en maakte het werk
licht. Maar toen de duisternis viel
moest men ophouden. De heer van
de wijngaard zei tot zijn opzichters:
„Roep de arbeiders en betaal het
loon uit."

DE laatste arbeiders werden het
eerst geroepen. Zij hadden maar kort
gewerkt, maar zij ontvingen ieder
een schelling en gingen vrolijk naar
huis.

Zo ging het ook met de arbeiders,
die om drie uur, om twaalf uur en
om negen uur gekomen waren. Ze
kregen allen meer dan ze verwacht
hadden, het volle loon, een schelling.

Het laatst kwamen de eerste ar-
beiders, die gewerkt hadden van vroeg
in de morgen af. Ze stonden moe
en bezweet voor hun heer en meen-
den, dat zij meer zouden ontvangen.
Maar zij kregen ook ieder een schel-
ling.

Toen dachten ze afgunstig aan die
laatste arbeiders en vonden, dat die
teveel ontvangen hadden. Ze brom-
den: ,,Deze laatsten hebben één uur
gewerkt en gij hebt hen met ons ge-
lijk gesteld, die een zware dag en de
hitte hebben doorstaan."

Hun humeur was bedorven door hun
afgunst.

Ze waren de voornaamste arbei-
ders geweest, nu waren ze de minste ge-
worden.

De heer sprak: „Vriend, ik doe u
geen onrecht: zijt ge het niet met
mij eens geworden voor een schel-
ling? Neem die en ga heen; ik wil

die laatste arbeiders hetzelfde geven
als u. Ik mag toch met mijn geld
doen wat ik wil? ... Wees toch niet
afgunstig, omdat ik goed ben."

TOEN Jezus deze gelijkenis ver-
teld had, zei Hij nog eens: „Alzo
zullen de laatsten de eersten en de
eersten de laatsten zijn."

Zoals het in de wijngaard ging, zo zou
het ook in het Koninkrijk der hemelen
gaan.

In die grote wijngaard des Heren
werkten veel arbeiders en telkens kwa-
men er nieuwe bij.

De discipelen waren de eersten, die
door hun Heer geroepen waren. Maar
wanneer zij daarom hoogmoedig op
de anderen neer zouden zien, zou-
den zij de minsten, de laatsten wor-
den.

Want alleen wie nederig zijn Heer
wil dienen, kan een goed arbeider in
zijn wijngaard zijn.
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ER gingen vrouwen langs de weg
met kleine kinderen in hun armen
en kinderen aan de hand. Ze zoch-
ten Jezus.

Ze wilden met hun kinderen naar
Jezus toe.

Ze hadden de wonderen van Jezus
gezien en zijn woorden gehoord. Ze wis-
ten, hoe lief Hij de mensen had en ze
kenden zijn macht. Hij had kreupelen en
blinden genezen, bedroefden getroost,
zondaars tot God teruggebracht. En
wie door zijn handen was aangeraakt,
was gezond geworden, aan welke ziekte
hij ook leed. Overal waar Hij kwam,
vloeide een stroom van zegen.

Van die zegen wilden de moeders nu
ook hun kinderen laten genieten. Die
waren nog klein en begrepen nog wei-
nig. Maar als Hij zijn handen op hun
hoofden zou leggen, hoe heerlijk en goed

zou dat zijn!
Als Hij hen aan zou zien, zouden ze

de blik van zijn heilige ogen misschien
nooit meer vergeten.

En als Jezus voor hen zou bidden, Hij,
die zo dicht bij God leefde, zou God hun
zeker genadig zijn.

Maar toen die moeders Jezus ge-
vonden hadden, had Hij juist een
twistgesprek gehad met de Farizeeën
over het huwelijk en andere moei-
lijke dingen en had daarna zijn dis-
cipelen nog verder onderwezen. En
de discipelen wilden de vrouwen niet
eens bij de Meester toelaten. Zij kon-
den niet begrijpen, wat die moeders
wilden. Kinderen hoorden niet bij
Jezus, dachten ze, die telden nog niet
mee. Wat had de Meester aan kin-
deren? Konden die zijn woorden be-
grijpen? ... Konden die zijn knechte n
zijn en voor zijn Koninkrijk strij-
den? ... Voor kinderen was dat Ko-
ninkrijk niet.

En ze bestraften de moeders, om-
dat ze Jezus wilden vermoeien met
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zo'n dwaas plan en wilden ze weg-
sturen.

Maar Jezus zag die vrouwen staan,
bedroefd en diep teleurgesteld, en
nam het zijn discipelen erg kwalijk.

Hij zei: „Laat de kinderen tot Mij
komen en verhindert ze niet; want
voor zodanigen is het Koninkrijk
Gods."

En toen riep Hij die kinderen bij zich.
Ze hadden Hem misschien nog nooit ge-
zien, maar ze kwamen dadelijk blij op
Hem toe, toen ze zijn stem hoorden.
Voor Jezus was geen van die kinde-
ren bang. Ze drongen om Hem heen
en Hij zette ze op zijn schoot en
sprak ze vriendelijk toe. Ze waren nog
klein, maar ze begrepen heel goed,
dat Jezus veel van hen hield.

Ze keken Hem aan met hun heldere
ogen en zelfs de zuigelingen die in zijn
armen werden gelegd, lachten Hem vol
vertrouwen tegen en legden hun kleine
zachte handjes zonder aarzeling in de
zijne.

En Hij raakte ze niet alleen aan,

zoals de moeders hadden willen vra-
gen, maar Hij legde zijn armen om
hen heen en drukte ze aan zijn borst
en daarna zegende Hij ze.

De moeders stonden er bij, met
tranen van blijdschap en ontroering
in haar ogen.

En de discipelen zagen het verbaasd
aan, stil van schaamte.

Toen hoorden ze Jezus zeggen:
„Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Ko-

ninkrijk Gods niet ontvangt als een
kind, zal het voorzeker niet binnen-
gaan."

En toen wisten de discipelen dat zij
nog veel te leren hadden.

NIET naar wijze en geleerde men-
sen vroeg Jezus en niet naar grote,
sterke mensen, die trots waren op
hun kracht.

Maar zij, die zich klein en onbe-
tekenend voelden, die zo nederig en
vol vertrouwen als kinderen tot Hem
kwamen, die zouden zijn ware disci-
pelen zijn.
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DE dagen van het Paasfeest nader-
den weer en langs alle wegen die
naar Jeruzalem leidden, begonnen de
mensen in grote scharen op te trek-
ken naar de stad. Daar zouden zij
weer als ieder jaar het heilige feest
der verlossing vieren.

Op de weg, die langs Jericho naar
Jeruzalem liep, was ook Jezus met
zijn discipelen in aantocht. Hij ging
hun vastberaden voor, en zij volg-
den ernstig en stil.

Ze waren verbaasd geweest, toen
ze merkten, dat hun Meester nu toch

naar Judea wilde gaan. Had Hij ver-
geten, hoe de rabbi's daar op Hem
loerden? Nog maar een paar weken
geleden had Hij zich om hun vijand-
schap teruggetrokken naar het stille
Efraïm, waar Hij veilig was. En nu
trok Hij zijn vijanden openlijk tege-
moet temidden van al de feestgan-
gers ... De discipelen begrepen het
niet en ze volgden bevreesd.

MAAR de Heiland was het niet
vergeten, hoe de priesters en schrift-
geleerden Hem haatten en Hij wist,
dat dit zijn laatste reis was naar
de stad.

Zijn ure was gekomen, maar toch
ging Hij rustig verder. Want Hij wil-
de lijden, uit liefde voor de mensen.
Hij wilde zelfs sterven voor hen. Dáár-
voor was Hij op aarde gekomen, om
de straf te dragen die zij hadden
verdiend.

Op dit Paasfeest zou Hij zelf het
offerlam zijn. Zó zou Hij de mensen
verlossen van hun schuld. Zó zou Hij
ze weer verzoenen met God. Wan-
neer Hij op de derde dag zou op-

staan uit het graf, zou Hij dood en
satan overwonnen hebben.

Maar zijn discipelen wisten dat nog
niet. Reeds tweemaal had Hij het
hun gezegd, maar het scheen dat het
niet tot hen doorgedrongen was. Zij
hoopten nog altijd, dat Hij Koning
zou worden en de Romeinen verja-
gen en in een mooi paleis in Jeru-
zalem wonen. En ze moesten toch
weten, dat het heel anders zou gaan
dan zij verwachtten! ...

Jezus nam de twaalven ter zijde
en voor de derde maal sprak Hij
hun over het lijden, dat Hem wachtte.

Hij zei ernstig: „Zie, wij gaan op
naar Jeruzalem en de Zoon des men-
sen zal overgeleverd worden aan de
overpriesters en schriftgeleerden en zij
zullen Hem ter dood veroordelen. En
zij zullen Hem overleveren aan de
heidenen en zij zullen Hem bespotten
en Hem bespuwen en Hem geselen
en doden, en na drie dagen zal Hij
opstaan."

Maar zij luisterden verwonderd toe
en begrepen het niet. Ze konden
niet geloven, dat Hij dat werkelijk
bedoelde. Als Jezus vooruit wist, dat
dat in Jeruzalem gebeuren zou, zou
Hij er immers niet heengaan! ... Hij
zou er wel wat anders mee bedoelen,
het zou wel een gelijkenis zijn. Hij
sterven, de Messias? Neen, dat was
onmogelijk! Koning zou Hij wor-
den!...

ZIJ sloten zich met hun Meester
aan bij een der grote karavanen, die
uit Galilea kwam. Ze merkten, hoe
blij de mensen waren, toen ze Hem
zagen, hoe ze met schitterende ogen
naar Hem wezen en Hem geestdriftig
omringden. Ze hoorden ook, wat er
gefluisterd werd.

„Waarom gaat Hij openlijk op naar
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het feest?" vroegen de mensen. „Dat
is in lang niet gebeurd. Zou Hij nu
eindelijk onze wens willen vervullen
en koning willen worden?"

En ze knikten elkaar blij en opge-
wonden toe: „Natuurlijk, nu zal het
gebeuren, het is nu de gunstigste
tijd! ... Al zijn aanhangers uit héél
het land komen op het Paasfeest
bijeen, heel het volk stroomt er samen!"

Toen verloren de discipelen hun laat-
ste vrees en hun harten begonnen te
bonzen van blijde verwachting. Hoe
hadden ze nog bang kunnen zijn,
toen ze merkten, dat hun Meester
naar Jeruzalem ging? ... Dáárom trok
Hij immers zijn vijanden openlijk tege-
moet, om ze allen te verslaan?

Bespot, gegeseld, gedood? ... Dwaas-
heid was het, dat betekende iets an-
ders! Alsof zij dat zouden toelaten,
dat hun Heer gedood zou worden!
Ze zouden voor Hem strijden tot
zijn laatste vijand verjaagd zou zijn!
En dan zou zijn Koninkrijk ko-
men!

TUSSEN de mensen die Jezus volg-
den, liep ook Salome, de moeder van
Jacobus en Johannes, de zuster van
Maria, de moeder des Heren. Ook zij
had geestdriftig meegefluisterd met
het volk en in haar gedachten zag
zij Jezus reeds zittten op Davids troon
in een mooi paleis in Jeruzalem. Wie
zouden dan zijn voornaamste dienaren
zijn?

Natuurlijk zijn twaalf discipelen, haar
beide zonen ook.

„Als die dan eens de voornaamste
plaatsen mochten hebben," dacht Salo-
me. „Als mijn zoons dan eens het
dichtst bij Koning Jezus mochten
zitten!" .. .

Daar hadden ze toch eigenlijk een
beetje recht op, vond zij. Ze waren

van het begin af bij Jezus geweest
en ze waren bovendien familie van
Hem!

Ze fluisterde er over met Jacobus
en Johannes. „Ik zal het wel aan
Hem vragen," zei ze. „Kom maar ..."

En toen de karavaan zich ergens
ophield om te rusten, kwamen ze met
hun drieën tot Jezus. Ze bogen eer-
biedig voor Hem neer.

Jezus vroeg: „Wat wilt gij?"
Salome antwoordde: „Heer, laat mijn

beide zonen de voornaamste plaatsen
mogen hebben in uw Koninkrijk."

„Ja Meester," smeekten Jacobus en
Johannes, „geef ons, dat wij de een
aan uw rechterzijde en de ander aan
uw linkerzijde mogen zitten in uw
heerlijkheid."

Jezus moest heel veel geduld heb-
ben met zijn discipelen. Hij had hun
al zo vaak vermaand, niet de voor-
naamste te willen zijn. En dikwijls
had Hij hun gezegd, dat zijn Konink-
rijk het Koninkrijk der hemelen was
en dat Hij veel lijden moest, vóór
het komen zou. Hadden ze er dan
niets van begrepen, welk een bittere
drinkbeker Hem wachtte?

Als ze het begrepen hadden, zou-
den ze dit niet hebben gevraagd. Daar-
om zei Jezus: ,,Gij weet niet, wat gij
vraagt. Kunt gij de beker drinken, die
Ik zal drinken?"

Ze zeiden zonder aarzelen: „Wij
kunnen het." Ze dachten, dat zijn
lijden alleen maar een korte, hevige
strijd zou zijn tegen aardse vijanden,
waarin Hij spoedig een schitterende
overwinning zou behalen. Daar wil-
den ze graag aan meedoen. Ze waren
moedige mannen.

Jezus zag, dat zij het meenden. En
alleen Hij wist, wat ze beiden later
als zijn apostelen zouden moeten
lij den.
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Jacobus zou onthoofd worden in Jeru-
z alem.

Johannes zou lang een gevangene
zijn.

Maar om de voornaamste plaatsen
moesten ze toch niet meer vragen. De
Vader in de hemel zou hun eens een
plaats wijzen in zijn Koninkrijk.

TOEN de andere tien discipelen hoor-
den, wat Jacobus en Johannes gevraagd
hadden, waren ze erg boos op de
broeders.

Maar Jezus riep hen allen tot zich
en zorgde, dat het weer goed werd
tussen hen.

Hij leerde hun, dat het in zijn
Koninkrijk precies andersom was als
in de wereld. Wie dáár groot en
voornaam was, speelde de baas over
zijn medemensen en liet zich door
hen dienen.

„Maar," zei Jezus, „zo is het onder
u niet. Wie onder u groot wil wor-
den, moet de anderen dienen. En
wie van u de eerste wil zijn, zal al-
ler slaaf zijn."

Van die ware nederigheid was zijn
leven een verheven voorbeeld.

Hij zei: „Want ook de Zoon des
mensen is niet gekomen, om zich te
laten dienen, maar om te dienen en
zijn leven te geven als losprijs voor
velen."

ZE gingen verder langs de weg,
temidden van een schare, die steeds
groter werd en geestdriftiger.

Ze kwamen steeds dichter bij Je-
ruzalem.

En daar wachtte ..
Neen, niet een koninkrijk, maar  .. .

de dood.
Maar Hij aarzelde niet.
Hij wilde zijn leven geven als een los-

prijs voor velen.
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DE zoon van Timeus zat aan de weg.
Hij zat er iedere dag en bedelde, want
hij was blind.

Bar-Timeus werd hij genoemd. Hij
woonde in Jericho, de stad van palmen
en rozen, de lusthof van Palestina. Hij
rook de geur der bloemen, wanneer hij,
vroeg in de morgen reeds, van zijn huis
naar zijn bedelplekje werd gebracht. Tot
de avond hoorde hij het ruisen der pal- N,
men in de verte.

Hij hoorde aan de voetstappen, of er
een man of een vrouw aankwam. Hij
rook, als ze langs hem gingen, of het
een voorname man was, die zijn hoofd
had gezalfd, of een eenvoudige boer, die
van de akker kwam. Zó scherp waren
zijn overige zintuigen geworden in al
die jaren, dat hij in het donker had ge-
leefd. Maar wat hielp het? ... Een bede-
laar bleef hij toch, want werken kon hij
niet.

Alleen als hij ziende werd zou hij niet
langer een verschoppeling zijn, een ge-
vloekte, zoals iedereen dacht; iemand,
die door God voor zijn vele zonden met
blindheid was gestraft! Alleen dan zou
hij vrij en gelukkig kunnen zijn. Als God
hem het licht van zijn ogen terug wilde
geven ...

Dat ken! Het was de laatste jaren
meer gebeurd, dat blinden weer ziende
werden. Een blindgeborene zelfs, niet
lang geleden in Jeruzalem, was genezen.
Er gebeurden grote wonderen, sedert
Jezus rondtrok door het land.

Jezus was de Messias, dat wist Barti-
meus wel; de Zoon van David was Hij,
die het Koninkrijk weer zou oprichten.
En Hij was vast wel eens door Jericho
gekomen. Want Hij kwam van Galilea,
uit het stadje Nazareth en daarom werd
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Hij wel Jezus de Nazarener genoemd. En
als Hij van Galilea naar Jeruzalem ging,
moest Hij door Jericho.

Maar tot nu toe was Hij voorbijgegaan,
zonder dat Bartimeus het merkte.

WEER zat de hulpeloze blinde aan de
kant van de weg en luisterde naar de
voetstappen der voorbijgangers. Het
waren er veel in deze dagen, want het
volk begon reeds op te trekken naar het
Paasfeest.

En nu was er wel een héél grote stoet
in aantocht. Bartimeus voelde, hoe de
grond dreunde onder honderden voeten.
Gedruis van opgewonden stemmen
kwam al nader. En waarom verdrongen
de mensen elkaar zo? Ze vulden de hele
straat en botsten bijna tegen Barti-
meus op.

„Wat is dat, wat is dat?" riep Barti-
meus. „Wat gebeurt er toch?"

Een paar voorbijgangers antwoordden:
„Jezus de Nazarener gaat voorbij."

Toen ging het plotseling als een schok
door de blinde heen, dat dit de dag van
zijn genezing kon zijn!

Hij begon te beven van blijdschap en
opwinding. En van vrees, dat deze kans
hem zou ontgaan.

Schor van ontroering begon hij te
roepen: „Jezus, Zoon van David, heb
medelijden met mij!"

De mensen die vlak bij hem stonden,
werden er boos om.

„Houd toch je mond," zeiden ze, „jij
met je geschreeuw!"

En anderen zeiden: „Wees stil, bede-
laar! Denk je, dat Jezus nu nog tijd heeft
voor jou? Hij gaat naar Jeruzalem om
koning te worden."

Maar Bartimeus hield niet op! Ze
moesten zelf maar eens blind zijn en
bedelen om hun brood!

Dit was zijn kans en die liet hij zich
niet ontgaan.

Hij riep nog veel harder: „Jezus, Zoon
van David, heb medelijden met mij!"

En in al dat lawaai van stemmen en
voeten, dat opklonk tussen de huizen,
hoorde Jezus die ene bevende stem, die
zo smekend tot Hem riep. Hij hoorde en
voelde nog veel fijner dan Bartimeus;
Hij voelde het verlangen van de blinde
in zijn eigen hart. En Hij bleef plotseling
staan en zei, dat men Bartimeus bij Hem
zou brengen.

Toen drongen er velen om de blinde
heen en riepen hem toe: „Houd moed,
sta op, Hij roept u!" .. .

En Bartimeus, die van vreugde zijn
benen haast niet gebruiken kon, strom-
pelde haastig overeind, wierp zijn man-
tel, die hem hinderde, af, en hulpvaar-
dige handen leidden hem tot Jezus.
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Toen hij naderbij gekomen was, vroeg
Jezus hem: „Wat wilt gij, dat Ik u doen
zal?"

Bartimeus stamelde: „Here, dat ik
ziende mag worden ..."

Toen antwoordde Jezus: „Word zien-
de; uw geloof heeft u behouden."

En op hetzelfde ogenblik brak het licht
in zijn ogen door en straalde tot diep
in zijn ziel.

Hij zag de hemel, de bomen, de men-
sen, hij zag Jezus, die hem had verlost.

En hij hief zijn handen in verrukking
omhoog en jubelend dankte hij God, die
hem, de verachte, genadig was geweest.

De stoet, met Jezus in het midden,
ging verder, naar Jeruzalem. En in die
stoet volgde ook Bartimeus, die zijn
mantel en zijn matje vergeten had. Die
alleen nog maar dicht bij zijn Verlosser
wilde zijn.
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Er was nog iemand in Jericho, die
naar Jezus verlangde. Geen bedelaar,
maar een rijk man, die in een prachtig
huis woonde. Maar toch werd hij even-
goed geminacht als de blinde. Erger nog:
hij werd gehaat door heel de stad.

De mensen bespuwden zijn stoep en
zijn deur, wanneer ze 's avonds in het
donker voorbij kwamen. Ze wendden
hun hoofd af, als ze hem ontmoetten op
straat en vervloekten hem in stilte.
Want — hij was een tollenaar!

Oppertollenaar was hij zelfs en in
Jericho, een welvarende handelsstad,
was hij vlug rijk geworden. Met zijn
knechten hield hij de karavanen aan, die
uit het Oosten kwamen, beladen met
allerlei koopwaar, en eiste zijn deel als
schatting voor de Romeinen. Hij had zijn

tolhuis, zijn kantoor, bij de poort en niets
kon passeren, waarvan hij niet de in-
voerrechten ontving. Maar een groot
deel daarvan verdween in zijn eigen zak
en hij werd steeds rijker.

Toch maakte al dat geld hem niet ge-
lukkig. En zijn mooie huis met de kost-
bare tapijten en sieraden gaf hem geen
bevrediging. Zacheus voelde zich maar
erg eenzaam en ongelukkig, want hij
leed onder de haat en de minachting van
zijn medeburgers. Een verrader noem-
den ze hem, omdat hij, een Jood, de Ro-
meinen diende, de verdrukkers van zijn \
volk. Een dief en een zondaar noemden
ze hem. Zacheus voelde zich ook erg zon-
dig, en hij dacht, dat God hem ook wel
zou verachten. Dáár leed hij het ergst
onder — want in zijn hart was een groot
verlangen naar God.

Hij zou er al zijn rijkdom voor over
hebben, als God hem weer in genade
wilde aannemen.

Maar God zou zich om hem wel niet
meer bekommeren.

TOEN hoorde hij van Jezus. Die
scheen de tollenaars niet te verachten.
Hij werd zelfs smalend een vriend van
tollenaren en zondaren genoemd, en
onder zijn discipelen moest ook een tolle-
naar zijn.

In Zacheus' wanhopige hart kwam een
beetje hoop. Misschien was zijn leven
toch nog niet helemaal mislukt, mis-
schien was er nog redding voor hem.
Hoe meer hij er over dacht, hoe meer
hij er naar verlangde, met Jezus te spre-
ken en het hart voor Hem uit te storten!

Toen Jezus Jericho binnen kwam, wil-
de ook Zacheus Hem zien. Meer nog
niet; alleen maar zien. Zijn eenzaam
leven had hem wantrouwig gemaakt en
al die geruchten over Jezus' goedheid
waren misschien overdreven. Maar als
Zacheus Hem zag, dan zou hij het weten
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en dan kon hij immers nog altijd naar
Hem toegaan?

Daar stond hij dan, in zijn deftige
mantel, aan de kant van de weg waar
Jezus langs zou komen, en hij zag niets!
Want een dichte haag van mensen, die
allen op Jezus wachtten, stond reeds
langs de weg geschaard. Zacheus was
maar klein en als hij op zijn tenen stond,
keek hij nèg tegen al die hoofden en rug-
gen aan. Natuurlijk ging ook niemand
voor hem opzij.

Jezus was al dichtbij; de mensen voor-
aan zagen Hem al.

Zacheus liep gejaagd verder, de nade-
rende stoet vooruit, maar ook daar was
het een groot gedrang. Heel Jericho was
uitgelopen.

De angst greep Zacheus aan, dat hij
Jezus niet zou zien. En toen hij een
wilde vijgeboom zag, vergat hij zijn def-
tigheid, liep er snel heen en klom er in.
Het was een gemakkelijke boom, met
takken tot laag bij de grond. Daar kon
hij nog wel inkomen, al was hij geen
jongen meer. Al gauw zat hij hijgend op
een dikke, stevige tak, hoog boven het
volk, en boog de bladeren opzij, om
naar beneden te gluren. En dat de men-
sen hem uitlachten en bespotten, kon
hem niets schelen. Hij zou Jezus zien.

EEN grote stoet naderde langzaam. En
plotseling, dáár zag Zacheus naar wie hij
zo verlangd had. Hij zag Jezus, hij zag
zijn gestalte, zijn gezicht en opeens zag
hij ook zijn ogen, zachtmoedig en goed,
want Jezus keek omhoog naar de vijge-
boom.

En toen kwam de grootste verrassing
in Zacheus' leven, want Jezus bleef
staan en zei, heel eenvoudig, alsof Hij
hem al jaren kende: „Zacheus, kom vlug
naar beneden, want heden moet Ik in
uw huis vertoeven."

„In mijn huis?" ... dacht Zacheus ver-

ward, „in mijn huis, waar geen Jood een
voet wil zetten?..."

Maar zie, Jezus stond te wachten, Hij
meende het echt!

„Ja Here, ik kom," stamelde Zacheus
en haastig gleed hij uit de boom. Eer-
biedig ging hij naast Jezus door het ge-
drang van de mensen. En het jubelde in
zijn hart: „Als Hij, op wie heel Israël
hoopt, in mijn zondig huis wil overnach-
ten, dan is er nog redding. Dan zal óók
God mij nog willen horen!"...

En met grote blijdschap ontving hij
Jezus in zijn huis.

DAARBUITEN verdrongen zich de
mensen, die niet konden begrijpen, dat
Jezus binnenging bij zo'n verachte tolle-
naar, bij zo'n afzetter, zo'n verrader van
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zijn volk. Er waren toch andere huizen
genoeg, van vrome godsdienstige Joden!
En ze mopperden verontwaardigd: „Hij
is bij een zondig man binnengegaan om
zijn intrek te nemen."

ZACHEUS wist zelf, hoe zondig hij
was. Nu Jezus in zijn huis gekomen was
en temidden van al die pracht op een
kostbare rustbank zat, nu voelde Za-
cheus zijn zonden nog dieper. Elke pen-
ning die hij onrechtvaardig verkregen
had, klaagde hem aan. Hij moest Jezus
duidelijk maken, dat hij een ander, een
nieuw leven wilde beginnen; dat hij al-
les voor God over had.

En plotseling ging die kleine deftige
man voor Jezus staan, zag eerbiedig naar
Hem op en zei: „Zie, de helft van mijn
bezit, Here, geef ik de armen; en indien
ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik
het viervoudig."

Toen verheugde Jezus zich, want Hij
zag het geloof in Zacheus' ogen, Hij
hoorde het in zijn stem. En Hij zei:
„Heden is aan dit huis redding geschon-
ken, omdat ook deze een zoon van Abra-
ham is. Want de Zoon des mensen is ge-
komen, om het verlorene te zoeken en
te redden."

Zoals in de gelijkenis de verloren zoon
naast zijn vader zat, zó zat nu Zacheus
naast Jezus aan tafel. Het was een geluk,
dat geen mens hem ontnemen kon. Want
al verachtte het volk hem, God had hem
in liefde aangenomen.
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JEZUS had de sabbat bij zijn vrien-
den in Bethanië doorgebracht. Het was
de laatste sabbat voor zijn dood, maar
niemand wist het, alleen Jezus zelf.

De mensen dachten, dat Hij koning

zou worden. De grote karavaan uit Gali
lea, die met Hem door Jericho was ge-
trokken, was vooruitgereisd naar Jeru-
zalem en had daar de tij ding gebracht,
dat Jezus in aantocht was. Toen was al
spoedig zijn naam op aller lippen. Allen
zagen naar Hem uit. En toen ze Hem de
volgende dag in de tempel niet vonden,
stroomden de mensen in grote troepen
de stad uit naar Bethanië. Maar ze gin-
gen niet alleen om Hem; ze gingen ook
om Lazarus te zien, die Hij uit de doden
had opgewekt. Dat grote wonder hadden
de Jeruzalemmers aan alle feestgangers
verteld. Zó werd het een drukke sabbat
in Bethanië, drukker misschien dan ooit
te voren.

De overpriesters en schriftgeleerden
waren buiten zichzelf van woede. Alle
mensen zochten Jezus. Hèm vereerden
ze en aan hun leidslieden stoorden ze
zich niet meer. Terwijl die toch bevolen
hadden, dat als iemand wist waar Jezus
was, hij het aan de rabbi's moest komen
vertellen, opdat zij Hem konden grijpen
en doden. En nu liepen ze Hem allemaal
na, Hem en die Lazarus.

„Wij moeten ook Lazarus doden,"
sisten de rabbi's. „Zolang die leeft, zal
het volk aan Jezus denken ..."

Maar ze durfden het niet. Ze waren
bang voor het volk. En die sabbat voor
Pasen was een dag van grote ergernis
voor hen.

NU was het Zondag, de eerste werk-
dag van de week in Israël, en op deze
dag zouden ze zich nog veel meer
ergeren. Omringd door een grote menig-
te mensen was Jezus met zijn discipelen
op weg van Bethanië naar Jeruzalem.

Terzijde van de weg lag een klein
dorpje op de helling van de Olijfberg.
Dat heette Bethfagé.

Toen Jezus er dichtbij kwam, zond Hij
twee van zijn discipelen vooruit met een
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wonderlijke opdracht. Hij zei: „Gaat
naar het dorp hier tegenover en als gij
het binnenkomt, zult gij daar een veulen
vastgebonden vinden, waarop nog nooit
iemand gezeten heeft; maakt het los en
brengt het hier. En indien iemand u
vraagt: „Waarom maakt gij het los?"
zegt dan: „De Here heeft het nodig."

Toen de discipelen dat hoorden, kwam
er een vermoeden in hun hart, dat hun
ogen deed schitteren. Alles gebeurde
werkelijk, zoals Jezus gezegd had. Ze
kwamen het dorpje 'binnen en daar,
waar de weg zich splitste, zagen ze een
veulen, dat bij de deur van een huis was
vastgebonden.

De discipelen gingen het erf op en
maakten zwijgend het touw los. Een
paar mannen, die daar stonden — zeker
de eigenaars van het veulen — kwamen
toelopen en vroegen: „Wat doet ge daar?
Waarom maakt gij het veulen los?"

„De Here heeft het nodig," zeiden de
discipelen.

Toen knikten die mannen en lieten het
veulen gaan. Dat woord was hun genoeg.

TOEN de twee discipelen met dat
jonge, bijna volwassen rijdier bij hun
Meester terugkeerden, drong het plotse-
ling tot de mensen door, wat er gebeu-
ren zou. De geestdrift, die al zoveel
dagen in hun hart had gegloeid, brak nu
naar buiten. Een groot gejuich barstte
los. 0, ze begrepen het! Ze waren im-
mers op reis naar Jeruzalem en als een
koning zou Jezus zijn intocht houden in
de hoofdstad. Nu was dan toch de
grote dag gekomen, waarop ze zo lang
hadden gehoopt. Nu bleek het, dat Jezus
tOch hun koning wilde worden, die hen
zou verlossen van hun vijanden!

Een paar discipelen hadden reeds hun
mantels op de ezel gelegd als zadeldek
en met bonzende harten hielpen ze hun
koning bij het opstijgen. En dat jonge

dier, dat nog nooit een last had gevoeld,
weigerde niet om deze heilige Last te
dragen. Rustig en geduldig stapte het
voort tussen het gewoel der mensen die
Jezus omringden en jubelend met Hem
voorttrokken naar de stad.

Hoe verder ze kwamen, hoe meer men-
sen zich aansloten. Het gerucht van
Jezus' komst was Hem al vooruitgesneld
naar Jeruzalem en steeds meer volk
kwam Hem tegemoet.

„Deze is het, die Lazarus uit het graf
heeft geroepen!" jubelden sommigen.

„Gezegend is Hij!" juichte de schare.
„Gezegend Hij, die komt in de naam des
Heren!"...

En ze strekten hun handen in vervoe-
ring naar Hem uit. Ze rukten zich de
mantels af en spreidden die voor Hem
uit op de weg, opdat Hij over een tapijt
van klederen zijn stad zou binnengaan.
Ze legden palmtakken er bij, die ze haas-
tig met hun messen hadden afgehouwen.
En anderen zwaaiden met die grote
groene takken, tekenen van vrede en
overwinning, en dansten voor de optocht
uit.

„Hosanna de Zoon van David! Geze-
gend Hij, die komt in de naam des
Heren! Hosanna in de hoogste hemelen!"

En toen zij op het hoogste punt van
de weg kwamen en de stad voor zich
zagen liggen, wit en glanzend op de heu-
vels met zijn marmeren tempel, toen
laaide de geestdrift nog hoger op. Daar
lag de stad des groten Konings, nu nog
geknecht en verdrukt door de Romeinen.
Maar hier kwam de Koning, de Zoon van
David, die haar tot nieuwe macht zou
brengen en binnen haar muren in heer-
lijkheid tronen zou.

En ze barstten los, de duizenden, in
een gejubel, dat galmde over de bergen
en ver over het land.

„Gezegend Hij, die komt, de Koning,
in de naam des Heren! Hosanna!"
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Aan de kant van de weg stonden Fari-
zeeën, bleek en onthutst, wanhopig van
ergernis. Nu voelden ze hun onmacht.
Nu voelden ze, dat ze niets tegen Jezus
konden beginnen, als Hij het niet wilde.
En ze zeiden tot elkander: „Gij ziet voor
uw ogen, dat gij niets bereikt; zie, de ge-
hele wereld loopt Hem na!"

Anderen riepen verontwaardigd: „Hoe
durft Hij zich zo te laten noemen: De
Zoon van David, de Koning! Er zal nog
opstand van komen!"

Ze drongen door de mensen en
schreeuwden Hem toe: „Meester, bestraf
uw discipelen!"

Maar Hij reed rustig door, want Hij
was een Koning en dit alles moest ge-
beuren; het was al lang geleden door
de profeten voorspeld. Hij antwoordde:
„Ik zeg u, indien dezen zwegen, zouden
de stenen roepen."

En temidden van het gejubel reed Hij
de berg af, het dal Kidron in, de stad
tegemoet.

JA, een Koning was Hij, maar een
andere koning dan het volk verwachtte.

Geen vechter, geen overwinnaar op
een vurig strijdros. Maar een zachtmoe-
dig Koning, een Vredevorst.

Een aardse koning zou blij en trots ge-
weest zijn op zo'n zegetocht. Maar Jezus
was bedroefd.

Terwijl de duizenden juichten, reed
Hij door het dal en zag op naar de hoge
trotse muren en de mooie tempel, en zijn
ogen vulden zich met tranen.

Want de mensen dachten slechts aan
het ogenblik, zij leefden geheel in hun
mooie droom van een nieuw en machtig
koninkrijk, dat misschien vandaag nog
komen zou.

Maar Hij wist beter en zag verder
vooruit. Hij wist, dat dit volk, dat Hem
nu nog tegenjubelde, nog in deze zelfde
week Hem zou verwerpen. En ver in de

toekomst, veertig jaar ver, zag Hij reeds
de ontzettende straf, die voor deze grote
zonde de stad zou treffen. Hij wist,
dat vijanden de stad zouden belegeren
en verwoesten en geen steen op de
andere zouden laten en dat onuitspre-
kelijke ellende over zijn volk zou
komen.

Daarom weende Hij en klaagde:
„Och Jeruzalem, of gij ook op deze dag
verstondt, wat tot uw vrede dient;
maar thans is het verborgen voor uw
ogen ..."

En deze dag van de intocht temidden
van een jubelende menigte, was voor
Hem een dag van lijden.

MAAR de mensen begrepen daar
niets van.

Die drongen joelend en juichend de
poort binnen als een niet te stuiten
stroom en brachten de hele stad in rep
en roer.

Alle huizen liepen leeg.
„Wie is dat? Wie is dat?" riepen de

vreemdelingen, die Hem door de straten
zagen rijden.

„Dit is de profeet, Jezus, van Nazareth
in Galilea," riepen de mensen en ze
drongen vol verwachting om Jezus
heen.

Nu zou het gebeuren, nu zou Hij zijn
aanhangers verzamelen en met hen
optrekken tegen de burcht der Ro-
meinen.

Hij reed naar de tempel en steeg
daar af. Hij ging de voorhof binnen.
Dáár zou Hij zijn bevelen geven, die
ze moedig en vastberaden op zouden
volgen.

Ze stroomden ook de tempel in. Hun
harten bonsden, hun geestdriftige harten
smeekten in stilte: „O Koning, spreek
ons nu toe! Roep ons nu toe, dat wij
moeten strijden. Onze zielen zijn zonder
angst, als Gij onze aanvoerder wilt zijn!
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Koning Jezus, voer ons aan in de heilige
oorlog!"

En toen kwam de grote teleurstelling.
Want Jezus zweeg.

Hij ging de tempel rond en zag alles
rondom aan en geen bevel kwam uit zijn
mond.

Eén woord slechts en al deze geest-
driftige mensen zouden zijn trouwe
knechten zijn geweest, die hun leven
voor Hem hadden willen geven. Maar
Hij weerstond de verleiding en zweeg.

Toen luwde de geestdrift. De mensen
begonnen zich te verspreiden en zij, die
nog hoop hadden gehad tot het laatst,
zagen Jezus gaan, zwijgend te midden
van zijn teleurgestelde discipelen — de
stad weer uit, de weg naar Bethanië
terug.

Stil en rustig lag die weg nu in de
avondschemering en geen hosanna schal-
de meer tussen de bergen.

Wat verdorde palmtakken in het stof,
dat was alles, wat van deze dag was
overgebleven.

SOMBER zwijgend liepen de discipe-
len achter hun Meester. Alles was voor
niets geweest.

Waarom had Hij dit gunstige uur
voorbij laten gaan?

Ze zuchtten.
Ze begrepen nag niet, dat Hij geen

koninkrijk wilde vestigen op geweld,
maar een eeuwig vrederijk.

Pas later, als Jezus ten hemel gevaren
zou zijn, dan zouden ze er aan denken,
dat dit alles reeds door de profeet Zacha-
rias was voorspeld, toen hij schreef: „Zie,
uw Koning komt tot u, zachtmoedig en
rijdend op een ezel, een veulen, het jong
van een lastdier."

LATER zouden de discipelen niet kun-
nen begrijpen, dat zij zo verblind waren
geweest.
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TWEE dagen nog was Jezus in de
tempel. Lange moeilijke dagen waren
het voor Hem en veel heeft Hij in deze
twee dagen gesproken tot zijn discipelen
en het volk en ook tot de overpriesters
en schriftgeleerden.

In die dagen hebben de rabbi's en het
volk hun laatste kans gehad om zich te
bekeren, maar ze deden het niet. Ze \
dachten, dat zij de bekering niet nodig
hadden. En ze leken ook wel heel vroom
en godsdienstig — vooral in deze dagen,
nu ze grote offers brachten in de tempel.

Maar al die offers waren leugens, want
hun harten waren zonder liefde en ge-
loof. En al hun vroom gepraat, het was
leeg en onvruchtbaar. Dat volk van Is-
raël, het leek op de onvruchtbare vijge-
boom, die door Jezus werd vervloekt.

DIE vijgeboom stond aan de weg van
Bethanië naar Jeruzalem. De andere
vijgebomen waren nu, in het voorjaar,
nog bijna kaal — maar tussen de zwel-
lende knoppen zaten ze reeds vol met
heel kleine groene vruchtjes, die een
rijke oogst beloofden. Zo gaat het altijd
bij de vijgeboom: de vruchten komen
vóór het blad. En hier en daar hing ook
nog aan de kale takken een oude rijpe
vijg van het vorig jaar, die nog best ge-
geten kon worden.

Maar die ene boom stond daar trots
aan de weg te pronken met een prach-
tige tooi van glanzende, groene bladeren.

Deze boom leek veel beter en vrucht-
baarder dan de andere en onder zijn loof
zou misschien een schat van rijpe vruch-
ten van de laatste oogst te vinden zijn.

Daarom liep Jezus er naar toe, want
Hij was op deze Maandagmorgen al heel

- 	 I 	 1" -, 11:



167EEN ONVRUCHTBARE VIJGEBOOM

vroeg uit Bethanië gegaan en had nog
niet gegeten.

Maar er waren geen vruchten aan de
boom te vinden — noch rijpe van het
vorig jaar, noch kleine pasgeboren
vruchtjes, die dit jaar rijpen zouden. Die
schone pronk van bladeren was bedrog
— de boom was onvruchtbaar.

Toen Jezus dat zag, sprak Hij tot de
boom, alsof het een mens was. Hij zei
luid, zodat al zijn discipelen het hoor-
den: „Nooit ete meer iemand vrucht van
u in eeuwigheid."

En hongerig ging Hij verder naar de
stad, waar zijn werk Hem wachtte.

HIJ kwam in het huis van zijn Vader,
in de tempel, die Hij drie jaar geleden
gereinigd had, toen het een huis van
koophandel geworden was. Nu zaten
daar weer de wisselaars achter hun tafels
en er stonden kooplui met duiven en
andere offerdieren. Met dezelfde heilige
toom als vroeger dreef Hij hen weer de
tempel uit. En evenals de eerste keer
moesten allen wijken voor zijn macht.

Hij zei: „Er staat geschreven: Mijn
huis zal een bedehuis heten, maar gij
maakt het tot een rovershol."

Er was niemand, die tegensprak. De
kooplui vluchtten, de schriftgeleerden
stonden stil hun woede te verbijten en
het volk keek bewonderend toe. De ogen
van de mensen schitterden, toen ze
Jezus zó zagen: zó machtig, zó toornig,
zo fier als een koning! Zó zagen ze Hem
graag!

MAAR diezelfde dag zagen ze een
andere Jezus — zachtmoedig en vol ont-
ferming. Er kwamen blinden en kreu-
pelen tot Hem in de tempel en Hij ge-
nas ze allen. Ze kwamen klagend en gin-
gen jubelend weer heen. En de kinderen
die in de tempel waren, jubelden mee.
Ze hielden veel van Jezus, die zo goed

en vriendelijk was voor hen. En ze rie-
pen wat ze de vorige dag de grote men-
sen hadden horen roepen: „Hosanna, de
Zoon van David!"

Toen werd het de overpriesters en
schriftgeleerden toch te erg. Ze moesten
vooral niet meer dat zelfde van gisteren
beleven. Ze drongen zich haastig door
het volk, duwden de kinderen ruw opzij
en riepen verontwaardigd: „Hoort Gij
wel, wat die kinderen zeggen?"

Maar Jezus antwoordde rustig: „Ja,
hebt gij nooit gelezen: Uit de mond van
kleine kinderen en zuigelingen hebt Gij
lof bereid?"

Ze wisten, geen antwoord en dropen
af. Ja, dat hadden ze wel gelezen, dat
stond in één der psalmen van David, dat
zelfs de kleinste kinderen God loven
zouden. Maar wie was Hij, dat Hij die
woorden gebruiken durfde? Zo maakte
Hij zichzelf toch aan God gelijk?...

„Hoe durft Hij!" morden de schriftge-
leerden. „De Godslasteraar!" .. .

En weer beraamden zij plannen om
hem te doden.

Het liefst hadden ze Hem dadelijk
neergeslagen. Maar Jezus stond die hele
dag onbevreesd te prediken en zijn vij-
anden durfden Hem geen kwaad te
doen, want zij waren bang voor het volk,
dat ademloos naar Hem luisterde.

PAS laat op de dag keerde Jezus ver-
moeid naar Bethanië terug en daar, bij
zijn vrienden, overnachtte Hij.

Toen Hij de volgende dag, vroeg in de
morgen, weer met zijn discipelen naar
Jeruzalem ging, riep Petrus plotseling
verwonderd: „Meester, zie, de vijge-
boom, die Gij vervloekt hebt, is ver-
dord!"

De anderen zagen het ook.
Toen leerde Jezus hun, dat zij zelf nog

groter wonderen zouden kunnen doen,
indien hun geloof maar sterk genoeg
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was. Wanneer zij tot God gingen in het
gebed, moesten hun harten vrij zijn van
alle boze gedachten, van alle haat en
wrok. En wanneer zij dan in 't geheel
niet zouden twijfelen, dat de Vader in de
hemel hen horen zou, maar heel vast ge-
loven zouden, dat het zeker gebeuren
zou wat zij Hem vroegen, dan zou het
ook gebeuren. Alles wat zij in het geloof
zouden begeren, zouden zij zeker ont-
vangen.

Maar toen zij verder gingen naar de
stad, staarden de discipelen nog in grote
verbazing terug naar de boom, die nu
niet meer trots stond te pronken zoals
gisteren, maar zich toonde, zoals hij was:
een onnut ding, dor en dood van de wor-
tels af, dat spoedig uitgeroeid zou
worden.

Die boom was een beeld van de vrese-
lijke straf, die over Israël komen zou.
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DIE Dinsdag was de dag, dat Jezus
voor het laatst in de tempel kwam. Maar
dat wist niemand.

De overpriesters en schriftgeleerden,
vervuld van hun haat en hun valse plan -
nen, slopen heel de dag om Hem heen
en kwamen telkens weer tot Hem, om
met Hem te twisten en Hem strikvragen
te stellen.

Maar met al hun sluwheid konden ze
tegen zijn goddelijke wijsheid niet op.
En nooit heeft Jezus hun zo streng en
openhartig hun zonden laten zien, als
op deze laatste dag.

ZE kwamen al, toen Hij nog maar pas
in de tempel was. Ze konden nog niet
verkroppen, dat Hij gisteren de wisse-

laars en kooplui uit de tempel gedreven
had en gedaan had, alsof Hij hier Heer
en Meester was.

„Wie heeft U eigenlijk het recht ge-
geven om hier zo op te treden?" vroe-
gen ze uitdagend.

Maar Jezus gaf geen antwoord op die
vraag.

Ze hadden zelf vroeger een gezant-
schap tot Johannes de Doper gezonden
en toen had Johannes gezegd, dat Jezus
de Zoon van God was.

En de Zoon van God was Heer en
Meester in Gods huis. Indien ze Johan-
nes geloofd hadden, was deze vraag dus
niet nodig geweest.

Daarom zei Jezus: „Ik zal u ook een
vraag stellen en indien gij Mij daarop
antwoord geeft, zal Ik u ook antwoorden.
Zegt Mij: Was Johannes de Doper een
profeet of was hij een bedrieger? Was
zijn doop uit de hemel of uit de men-
sen?"

Die eenvoudige vraag bracht de rab-
bi's in verwarring. Want ze dachten: Als
wij zeggen: „Uit de hemel," dan zal  Hij
zeggen: „Waarom hebt gij hem dan niet
geloofd?" En als wij zeggen: „Uit de
mensen," dan zal het volk als één man
ons stenigen, want het is er van over-
tuigd, dat Johannes een profeet was.

Eindelijk stamelden ze: „Wij weten
het niet ..."

Jezus antwoordde: „Dan zeg Ik u ook
niet, wie Mij het recht heeft gegeven,
om deze dingen te doen."

MAAR het was niet zijn doel om de
schriftgeleerden in verwarring te bren-
gen. Hij wilde ze hun zonden tonen.
Want ze deden wel, alsof ze eerbied had-
den voor God, maar hun hart was on-
willig en boos. De tollenaars en zondaars
waren beter dan zij. Die hadden eerst
wel een zondig leven geleid, maar later
hadden velen zich bekeerd. Daarom ver-

•
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telde Jezus toen de gelijkenis van de
twee zonen.

Er was eens een man, die twee zonen
had. Hij ging naar de eerste zoon en
gebood hem: „Kind, ga en werk vandaag
in de wijngaard."

Die zoon antwoordde brutaal: „Ik wil
niet." Maar toen zijn vader was heenge-
gaan, kreeg hij berouw en ging tèch naar
de wijngaard. Want hij hield van zijn
vader.

Toen ging de vader ook naar de twee-
de zoon en zei: „Kind, ga en werk van-
daag in de wijngaard."

En die zoon antwoordde schijnbaar
heel eerbiedig: „Ik ga al, heer!"

Maar hij deed het niet! Zijn antwoord
was een leugen en zijn eerbied was be-
drog. Want in zijn hart was geen liefde
en gehoorzaamheid.

Toen Jezus dit verhaal verteld had,
vroeg Hij aan de schriftgeleerden: „Wat
dunkt u, wie van de twee heeft de wil
van zijn vader gedaan?"

„De eerste natuurlijk," zeiden ze arge-
loos.

En ze schrokken, toen Jezus waarschu-
wend de vinger tegen hen ophief en zei:
„Voorwaar Ik zeg u, de tollenaars en de
zondaars gaan u voor in het Koninkrijk
Gods. Want Johannes heeft u de weg der
gerechtigheid gewezen en gij hebt hem
niet geloofd; maar de tollenaars en de
zondaars echter hebben hem geloofd;
doch hoewel gij dat zaagt, hebt gij later
geen berouw gekregen en ook in hem
geloofd."

Toen Jezus hen zo streng toesprak,
waar al het volk bij stond, fonkelde de
haat in de ogen van de rabbi's.

Berouw? Graag hadden ze Hem op
hetzelfde ogenblik vermoord.

En nogmaals toonde Hij, dat Hij hen
geheel doorzag, door hun de gelijkenis
te vertellen van de onrechtvaardige
pachters.

ER was eens een heer, die een prach-
tige wijngaard had aangelegd. Eerst had
hij edele wijnstokken geplant op een
zonnige heuvel. Toen liet hij een hoge
stenen muur opwerpen tegen rovers en
vossen en bouwde er een hoge wacht-
toren in om uit te kunnen zien, of er ge-
vaar dreigde. Ook groef hij een wijnpers-
bak in het midden van de wijngaard,
waarin het sap uit de druiven zou wor-
den geperst. Zo spaarde hij kosten noch
moeite, om alles goed en mooi te maken.

Daarna verhuurde hij de wijngaard
aan pachters en ging zelf voor lange tijd
naar het buitenland.

Toen nu de tijd van de oogst gekomen
was, zond hij één van zijn knechten, om
een deel van de oogst als huur te ont-
vangen. Maar de pachters waren slechte
en ondankbare mannen. Ze hadden een
rijke oogst gehad, maar wilden die hele-
maal voor zichzelf houden. Ze deden,
alsof de wijngaard hun eigendom was.
Ze bespotten de knecht, sloegen hem en
zonden hem met lege handen weg.

Toen zond die heer een andere knecht,
maar die mishandelden zij nog erger. En
nèg had die goede heer geduld met de
onrechtvaardige rechters. Hij zond weer
andere knechten en dacht: „Ze zullen
toch eindelijk wel tot inkeer komen en
mij het deel van de vruchten geven, dat
mij toekomt."

Maar telkens werd hij teleurgesteld.
Al zijn knechten werden schandelijk
door de landlieden behandeld en geen
keerde weer met de huur.

Ten laatste zond die heer zijn zoon
naar de wijngaard, zijn enig kind, dat
hem zeer lief was. Hij dacht: „Mijn zoon
zullen zij ontzien."

Maar toen de pachters hem zagen
komen, vanuit hun hoge uitkijktoren,
zeiden ze: „Dit is de erfgenaam! Komt,
laten wij hem doden en de erfenis zal
aan ons komen."



En ze grepen de zoon van hun heer en
wierpen hem buiten de wijngaard en
doodden hem ...

TOEN Jezus tot zover gekomen was,
zag Hij de schriftgeleerden aan en
vroeg: „Wanneer nu de heer van de
wijngaard komt, wat zal hij met die
pachters doen?"

En toen velden ze hun eigen vonnis.
Want die pachters, die zelf de baas wil-
den zijn, en hun heer niet eerden, dat
waren zij immers! Israël was de schone
wijngaard, die God hun in pacht gegeven
had. Maar zij hadden gedaan, alsof zij
zelf de heren waren. De profeten, die

God gezonden had, hadden ze vervolgd
en gedood. En nu liepen zij rond met
plannen, om ook zijn Zoon te doden, zijn
enige en geliefde Zoon. Net als de pach-
ters uit de gelijkenis, wilden ze voor al-
tijd heer en meester zijn.

Begrepen ze het niet? Of hielden ze
zich maar zo dom? Op de vraag: „Wat
zal de heer van de wijngaard doen?"
antwoordden ze schaamteloos: „Hij zal
die slechte mannen een vreselijke dood
doen sterven en hij zal de wijngaard aan
anderen geven."

Hierna klonk het strenge woord van
Jezus: „Daarom, Ik zeg u, dat het Ko-
ninkrijk Gods van u zal weggenomen
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worden en het zal gegeven worden aan
een volk, dat de vruchten daarvan op-
brengt."

Toen schrokken ze toch.
Zij niet meer Gods volk?
„Dat nooit!" riepen ze verontwaardigd.
Maar Jezus herinnerde hen aan een

psalm 1 ), die zij in deze dagen van het
Paasfeest zongen.

„De steen, die de bouwlieden ver-
smaad hebben, is tot een hoeksteen ge-
worden; van de Here is dit geschied en
het is wonderlijk in onze ogen." Dat had
een profeet gezongen, om te doen horen,
wat er met de Messias gebeuren zou.

Zij, de overpriesters en schriftgeleer-
den, waren die bouwlieden, zij zouden de
Messias verwerpen; Hij was hun een
steen des aanstoots. Maar God zou Hem
Koning maken over allen die in Hem
geloven zouden, over het nieuwe volk
van God, dat Hij verzamelen zou uit alle
landen der wereld.

TOEN de rabbi's dit hoorden, liepen
ze weg, bleek van woede omdat Hij hun
dit alles had durven zeggen. Maar ook
beangstigd over zo grote wijsheid. Want
diep in hun hart wisten ze, dat Hij de
Zoon was van hun Heer. En een stem
in hun hart zei: „Ga naar Hem toe en
kniel voor Hem! ... Zeg het, dat Jezus
de Christus is!"

Maar ze legden die stem het zwijgen
op. Ze wilden het niet. Ze durfden niet
voor de andere rabbi's, die hen verach-
ten zouden en hen uit de synagoge zou-
den werpen.

Want zij waren gesteld op de eer van
mensen, meer dan op de eer van God.

ARME, dwaze schriftgeleerden! ...

1 ) Psalm 118 : 22 en 23; deel I pag. 316.
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HET was niet alles haat en ongeloof,
wat Jezus zag op deze laatste dag. Er
waren ook nog echte vromen in Israël.

Terwijl Jezus tegenover de schatkist
gezeten was, zag Hij, hoe de mensen hun
gaven offerden, voor zij de tempel bin-
nengingen. De rijken wierpen er veel in;
het rinkelde zwaar van grote geldstuk-
ken, wanneer zij hun hand boven de
schatkist strekten. Maar toen kwam er
ook een arme weduwe. Zij stond alleen
op de wereld en er was niemand, die
voor haar zorgde. Integendeel! Zelfs
Farizeeën en schriftgeleerden verdruk-
ten de weduwen in Israël en alles wat
die eenzame vrouwen hadden, verdween
vaak in hun hebzuchtige handen.

Maar toch, in al dat verdriet was deze
vrouw niet bitter geworden en zij had
de Here niet vergeten. Nu kwam zij in
de tempel en wierp haar kleine gave in
de schatkist. Heel weinig, twee kleine
koperstukjes — ter waarde van nog geen
cent. Maar Jezus wist, dat het alles was,
wat zij had. Groot was haar vertrouwen
op God, want zij wist nog niet, waarvan
zij de volgende dag leven moest.

Hij riep zijn discipelen tot zich en zei:
„Waarlijk, Ik zeg u, deze arme weduwe
heeft meer dan allen daarin geworpen.
Want deze allen hebben van hun over-
vloed iets bij de gaven geworpen, maar
zij heeft van haar armoede er in gewor-
pen, al wat zij had, haar ganse levens-
onderhoud."

DAT was een der weinige verblijden-
de gebeurtenissen op deze dag. Maar in-
tussen vergaderden de Farizeeën en
schriftgeleerden en overlegden hoe zij
Jezus vernederen konden. Hem doden
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durfden ze niet, uit vrees voor het volk.
Daarom probeerden ze nog eens, om
Hem te vangen met strikvragen.

En nu hadden ze een heel listig plan.
Ze gingen niet meer zelf tot Jezus, want
dat zou dadelijk zijn wantrouwen wek-
ken. Ze zonden hun leerlingen, hun dis-
cipelen.

Die deden, alsof zij grote eerbied en
bewondering voor Hem hadden en zei-
den: „Meester, wij weten, dat Gij waar-
achtig zijt en altijd de waarheid durft
zeggen, en dat Gij u aan niemand stoort,
want Gij ziet de mensen niet naar de
ogen. Zeg ons dan: Is het geoorloofd, de
keizer belasting te betalen, of niet?"

En ze hoopten, dat Hij zeggen zou:
„Neen, het mag eigenlijk niet." Want zo
dachten velen in Israël. Die zeiden, dat
het zonde was, dat het volk van God aan
een heidense keizer schatting opbracht.

Als Jezus dat nu óók zei, zouden ze
Hem als een opstandeling kunnen aan-
klagen bij de Romeinen.

En als Hij zei, dat het wèl mocht, zou
het volk Hem verachten.

Maar Jezus doorzag hun valsheid en
zei: „Wat verzoekt gij Mij, huichelaars?
Toont Mij het geldstuk voor de belas-
ting."

Zij brachten zo'n Romeinse munt,
waarin het borstbeeld van Keizer Tibe-
rius was geslagen.

Jezus vroeg: „Van wie is dit beeld en
het opschrift?"

Ze zeiden tot Hem: „Van de keizer."
Toen leerde Hij hun, dat het heel goed

mogelijk was, om een knecht van God te
zijn en tegelijk de keizer te dienen. Was
het niet God zelf, die de keizer macht
had gegeven over dit volk?

Hij sprak: „Geeft dan de keizer, wat
des keizers is, en Gode, wat Gods is."

En zij slopen stil en beschaamd terug
naar hun meesters. Hun boze opzet was
mislukt.

TOEN was er ook nog een schriftge-
leerde, die een poging wilde wagen. Hij
kwam tot Jezus en vroeg beleefd:
„Meester, wat is het grote gebod in de
wet?"

Hij wist, dat de Farizeeën de geboden
verdeelden in grote en kleine geboden,
belangrijke en minder belangrijke. En
nu hoopte hij maar, dat Jezus een on-
voorzichtig antwoord zou geven, zodat
hij Hem voor het volk bespottelijk kon.
maken.

De dwaas! Wie zou de wet beter ken-
nen dan Jezus, de enige Mens die de wet\
geheel had volbracht?

Jezus zei tot hem: „Gij zult de Here
uw God liefhebben met geheel uw hart
en met geheel uw ziel, en met geheel uw
verstand. Dit is het grote en eerste ge-
bod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij
zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan
deze twee geboden hangt de ganse wet
en de profeten."

Toen de schriftgeleerde dit antwoord
hoorde, verloor hij even al zijn listigheid
en riep in oprechte eerbied uit: „Meester,
U hebt gelijk! God lief te hebben boven
alles en de naaste als zichzelf, dat is het
beste! Dat is meer dan alle brandoffers
en slachtoffers!"

Jezus verblijdde zich, omdat deze man
nog oprecht kon zijn. Hij zei tot hem:
„Gij zijt niet ver van het Koninkrijk
Gods."

En niemand durfde Hem meer iets
vragen.

MAAR toen, toen ze eindelijk zwegen,
heeft Jezus in een strenge rede al hun
zonden bloot gelegd en het volk voor hen
gewaarschuwd. Het waren de laatste
woorden, die Hij tot hen richtte. Zolang
hadden ze tijd gehad om zich te bekeren,
zolang had Hij geduld met hen gehad.
Maar ze hadden hun hart voor Hem ge-
sloten, Hem bestreden en belasterd, en
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het hele land door achtervolgd met hun
duivelse haat.

Nu was het einde van zijn prediking
gekomen. Wat nooit iemand had durven
zeggen, sprak Hij uit, zodat heel het volk
het horen kon. Machtig klonk zijn stem
tussen de hoge muren en als een streng
en rechtvaardig Rechter kondigde Hij
hun vonnis aan:

„De schriftgeleerden en de Farizeeën
hebben zich gezet op de stoel van Mozes.
Alles dan, wat zij u ook zeggen, doet dat
en onderhoudt dat, maar doet niet naar
hun werken, want zij zeggen het wel,
maar doen het niet. Zij binden zware
lasten bijeen en leggen die op de schou-
ders der mensen, maar zelf willen zij ze
met hun vinger niet verroeren.

Wee u, gij schriftgeleerden en Fari-
zeeën, gij huichelaars, want gij eet de
huizen der weduwen op, terwijl gij voor
de schijn lange gebeden uitspreekt.
Daarom zult gij zwaarder oordeel ont-
vangen!

Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën,
gij huichelaars, want gij geeft tienden
van de munt en de dille en de komijn, en
gij hebt het gewichtigste van de wet ver-
waarloosd: het oordeel en de barmhar-
tigheid en de trouw. Dit moest men doen
en het andere niet nalaten. Gij blinde
wegwijzers, die de mug uitzift maar de
kameel doorzwelgt!

Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën,
gij huichelaars, want gij reinigt de
buitenzijde van de beker en van de scho-
tel, maar van binnen zijn zij vol roof en
onmatigheid. Gij blinde Farizeeërs, rei-
nigt eerst de inhoud van de beker; dan
zal hij ook van buiten rein worden.

Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën,
gij huichelaars, want gij lijkt op gewitte
graven, die van buiten wel schoon schij-
nen, maar van binnen vol zijn van doods-
beenderen en allerlei onreinigheid!

Zo ook gij, van buiten schijnt gij de

mensen wel rechtvaardig, maar van bin-
nen zijt gij vol huichelarij en wetsver-
achting.

Slangen, adderengebroed, hoe zult gij
ontkomen aan het oordeel der hel?"

Nog meer sprak Jezus in heilige toorn,
terwijl de mensen sidderend luisterden.
Toen Hij uitgesproken was, lag een diepe
stilte over het tempelplein, een stilte,
waarin men bijna niet durfde ademen.
Het „wee u, wee u!" scheen nog na te
klinken tussen de hoge blinkende
muren. Hoe dikwijls had Jezus op deze
zelfde plaats de mensen toegeroepen, om
tot Hem te komen, omdat alleen bij Hem
vrede en veiligheid was.

Hij dacht daaraan en diep bedroefd
klonk zijn stem: „Jeruzalem, Jeruzalem,
dat de profeten doodt en stenigt, wie tot
u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw
kinderen willen vergaderen, gelijk een
hen haar kuikens onder haar vleugels
vergadert en gij hebt niet gewild ..."

MAAR toch gebeurde er op deze dag
ook nog iets, waarover Jezus zich zeer
verheugde.

Er waren Grieken naar het Paasfeest
in Jeruzalem gekomen, mensen van hei-
dense afkomst, die de God van Israël lief
gekregen hadden. Zij hadden zoveel van
Jezus gehoord, dat zij naar Hem ver-
langden. Ze zeiden tot Filippus, één der
discipelen: „Wij zouden Jezus wel wil-
len zien."

Toen gingen Filippus en Andreas
samen naar Jezus om het te vragen.

Toen Jezus dàt hoorde en die Grieken
zag komen, kwam er grote blijdschap in
zijn hart. Want Hij wist, al zou Israël
Hem verwerpen, anderen zouden in
Hem geloven en over heel de aarde zou
zijn Koninkrijk groeien.

Maar — daarvóór lag nog het graf,
daarvóór lag nog de dood. Hij moest
eerst de straf dragen voor de zondige
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wereld en zo de mensen verzoenen met
God. Zijn dood zou rijke vruchten
dragen.

Jezus sprak hierover in een gelijkenis.
Hij zei: „Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u,
indien de graankorrel niet in de aarde
valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar
indien zij sterft, brengt zij veel vrucht
voort."

Maar toen Jezus aan het grote lijden
en het sterven dacht, dat nu zo heel
nabij gekomen was, vervulde benauwing
zijn ziel.

Hij hief de ogen omhoog en zijn ziel
zocht de Vader, die Hem gezonden had
om de wereld te redden. Mocht Hij nu
vragen, of dit vreselijk lijden Hem be-
spaard mocht blijven? ...

Neen, Hij deed het niet. Want meer
dan aan zichzelf dacht Hij aan de wereld,
die Hij liefhad, en aan zijn Vader, wiens
Naam over heel de aarde verheerlijkt
moest worden. En wat Hij toen sprak,
was een gebed. Zacht maar duidelijk
klonk zijn stem over het tempelplein:
„Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal
Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit deze
ure? Maar hiertoe ben Ik in deze ure
gekomen ... Vader, verheerlijk uw
Naam!"

Er viel een diepe stilte. En in die stilte
kwam toen een stem uit de hemel, die
zei: „Ik heb Hem verheerlijkt, en Ik zal
Hem nogmaals verheerlijken."

Dat was het antwoord van de Vader.
En die Hem lief hadden, verstonden

het. Maar de ongelovigen, die Gods stem
niet konden verstaan, stonden verbijs-
terd omhoog te staren.

„Hoor, het dondert!" riepen sommigen
verschrikt.

En anderen zeiden: „Neen, een engel
heeft tot Hem gesproken."

Maar Jezus zei: „Niet om Mij is deze
stem er geweest, maar om u."

En terwijl Hij zich gereed maakte, om

heen te gaan bij het laatste licht van de
zon, waarschuwde Hij hen voor het
laatst.

Hij zei: „Nog een korte tijd is het licht
onder u. Gelooft in het licht, zolang gij
het licht hebt, opdat gij kinderen des
lichts moogt zijn."

BEGREPEN zij, dat toen het Licht der
wereld afscheid van hen nam?...
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DE avond daalde over Jeruzalem. De
zon zonk achter de bergen van Judea en
in haar milde gouden licht wandelde
Jezus met zijn discipelen de stadspoort
uit en de weg op naar de Olijfberg. Ern-
stig en zwijgend liepen ze voort. Hun
schaduwen vielen vóór hen op het stij-
gende pad.

Het leek wel, of Jezus van Jeruzalem
nog niet scheiden kon. Op de helling van
de Olijfberg zette Hij zich neer, omringd
door zijn discipelen, in de laatste glans
van de ondergaande zon. Aan hun voe-
ten lag de stad in al haar heerlijkheid.
Purperen randen omringden de daken,
rood glansden de muren in het sterven-
de licht. Het leek een hemelse stad van
goud. En daarachter gloeide de avond-
hemel in helle kleuren als een open
hemelpoort.

OP die mooie vredige voorjaarsavond
heeft Jezus met zijn discipelen over de
toekomst gesproken.

Allereerst over het einde van die
prachtige stad daar vóór hen. Toen zij
de tempel uitgingen, had een der disci-
pelen bewonderend gezegd:

„Meester, zie, welke stenen en welke
gebouwen!"

En even bedroefd als bij zijn intocht
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in deze stad, had Jezus geantwoord:
„Ziet gij deze grote gebouwen? Er zal
geen steen op de andere gelaten worden,
die niet zal worden weggebroken."

En nu leerde Hij hun nog meer over
de komende verwoesting. Hij waar-
schuwde zijn discipelen. Als grote legers
Jeruzalem omringden, moesten ze haas-
tig vluchten naar de bergen, want niets
zou de stad kunnen redden. God zou
haar prijsgeven aan de vijanden. Zij zou
verwoest en verbrand worden en het
volk dat nog overbleef, zou over heel de
wereld worden verstrooid. Dat zou de
straf voor Israël zijn, omdat het de Mes-
sias verworpen had.

MAAR over het heerlijke werk, dat de
discipelen wachtte, sprak Jezus ook. Niet
lang meer zou het duren, dan zouden ze
als zijn gezanten de wereld ingaan, om
overal de blijde boodschap te brengen
van Gods liefde en ontferming.

Het zou niet gemakkelijk zijn! Veel
teleurstelling en lijden zou hun deel zijn.
Zij zouden gehaat en vervolgd worden
om Jezus' wil, bedrogen door hun vrien-
den en overgeleverd en in de gevangenis
geworpen.

Maar zij behoefden toch niet te vre-
zen! Want in al die beproevingen zou
Jezus zèlf over hen waken. Hij zou hen
leiden en versterken door zijn Geest. En
wanneer ze voor koningen of stadhou-
ders zouden moeten komen, dan behoef-
den ze niet bezorgd te zijn, wat zij zeg-
gen moesten. Ze behoefden er zelfs niet
over te denken.

Want Hij Zèlf zou hun wijsheid geven,
welke geen tegenstander zou kunnen
weerleggen.

Zo zou de gemeente van Christus
groeien en zich wonderlijk uitbreiden en
eens heel de wereld vervullen.

Dan, als aan alle volken het evangelie
zou zijn gebracht, zou het einde komen.

OOK daarover vertelde Jezus, over die
grote dag, dat einde der wereld, als Hij
zou wederkomen op de wolken des
hemels.

Grote tekenen zouden zijn komst voor-
af gaan. De zon zou verduisterd worden
en de maan zou haar glans niet geven,
de sterren zouden van de hemel vallen
en alle machten der hemelen zouden
wankelen.

De mensen over heel de aarde zouden
bijna bezwijken van vrees, en dan zou-
den zij de Zoon des mensen zien komen
op de wolken. Maar wie Hem lief had-
den, behoefden niet bang te zijn. Zij zou-
den hun hoofden verheugd mogen ophef-
fen, want hun verlossing zou nabij zijn.

Wanneer zou die dag komen? De dis-
cipelen wilden het graag weten, maar
Jezus zei: „Van die dag en van die ure
weet niemand, ook de engelen der heme-
len niet, ook de Zoon niet, maar de
Vader alleen."

Maar dat die dag zou komen, daar
konden de discipelen zeker van zijn.

„De hemel en de aarde zullen voorbij-
gaan," zei Jezus, „maar mijn woorden
zullen niet voorbijgaan."

Veel mensen zouden in de toekomst
niet meer denken aan Jezus' weder-
komst. Die zouden, als in de dagen van
Noach, maar voortleven in hun zonden,
en in hun harten zou het geloof inslapen
en sterven. En als dan Jezus plotseling
zou komen, zou die grote dag voor die
mensen een vreselijke dag zijn!

Maar gelukkig, in de harten van vele
anderen zou het licht van het geloof blij-
ven branden. Heel klein soms en heel
zwak, zodat het wel leek, alsof het spoe-
dig uit zou waaien.

Maar het zou branden door de Heilige
Geest.

De Geest van Jezus is de olie, waar-
mee de lamp van het geloof wordt ge-
voed. En hen, met die brandende lam-
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pen, zou Hij met zich voeren naar de
hemelse feestzaal.

Om dat aan zijn discipelen te leren,
vertelde Jezus een verhaal, terwijl ze in
de late schemering op de Olijfberg zaten.
Het was de gelijkenis van de tien maag-
den.

ER stonden tien meisjes, tien jonge
vrouwen al, te wachten aan de kant van
de weg, in de donkere avond. Ze hadden
hun mooiste kleren aan. En ze droegen
alle tien een fakkel, een stok met een
olielampje aan het eind. Ze stonden met
die flikkerende lampjes te wachten, ze
tuurden telkens weer de weg af. Maar
die weg lag eenzaam en stil in de duis-
ternis. Niemand kwam.

Er zou een groot feest worden gevierd,
een bruiloftsfeest. De bruidegom was
tegen de avond hier al langs gekomen,
om zijn bruid te halen uit het huis van
haar vader. En nu het al donker gewor-
den was, zou hij spoedig terugkeren en
haar in een feestelijke optocht meevoe-
ren naar zijn eigen huis, waar ze samen
wonen zouden. Daar, in dat huis, was
de feestzaal gereed.

Dáárom stonden die tien meisjes zo
ongeduldig te wachten. Straks, als de
vrolijke stoet van bruid en bruidegom
met al hun vrienden en vriendinnen hier
langs zou trekken, mochten ook zij zich
aansluiten. Zij waren óók vriendinnen
van de bruid en mochten haar feest mee-
vieren, het feest dat dagen duurde.

Maar waarom kwam de bruidegom nu
nog niet? Tien paar ogen tuurden tel-
kens weer. Het werd al nacht en nog was
de optocht niet gekomen.

De bruidsmeisjes werden moe en ver-
drietig van het wachten. Ze zetten zich
neer langs de weg en toen de bruidegom
nog niet kwam, sluimerden ze alle
tien in.

Daar zaten ze toen in de donkere

nacht: tien stille witte vlekjes. En daar-
naast en daartussen flakkerden tien
matte vlammetjes, die hoe langer hoe
kleiner werden, want de olie in de lam-
pen was bijna opgebrand.

Ze sliepen tot middernacht. Toen
kwam de feeststoet nader met muziek
en gezang, met flakkerende fakkels en
geroep van vrolijke stemmen: „De brui-
degom, zie, gaat uit, hem tegemoet!" ...

De meisjes schrokken wakker en
wreven zich haastig de ogen uit. Ze
stonden op en grepen naar haar lampen,
want zonder brandende lampen zou nies.
mand binnen mogen in de feestzaal.
Ieder moest meehelpen om het feest nóg
mooier te maken.

De lampen waren bijna leeggebrand.
En zie, toen bleek, dat er bij die tien vijf
wijze en vijf dwaze maagden waren.

De dwaze hadden voor het feest niet
de nodige toebereidselen gemaakt.
't Was haar gauw mooi genoeg geweest.
Ze hadden geen olie meegenomen, om
haar lampen bij te vullen.

Maar de andere, de wijze, hadden dat
wel gedaan. Die hielden veel van bruid
en bruidegom en hadden voorzorgen ge-
nomen, om hen niet teleur te stellen. En
die vulden nu haastig hun lampen bij,
zodat ze weer helder opvlamden in het
donker.

Maar de anderen stonden er be-
schaamd en verlegen bij.

„Geef ons van uw olie," vroegen ze,
„want onze lampen gaan uit."

Maar dàt was onmogelijk. Dan zou er
voor geen van allen genoeg zijn. Olie
konden die andere maagden niet geven,
wel raad.

„Gaat liever naar de verkopers," zei-
den ze, „en koopt voor uzelf."

Vijf meisjes snelden weg in het
donker.

Vijf dansten mee in de vrolijke stoet,
die al genaderd was.
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De deur van de feestzaal stond wijd
open.

Hij werd pas gesloten, toen de laat-
sten uit de stoet binnen waren. Toen
begon de bruiloft, maar de vijf dwaze
maagden waren nog niet gekomen .. .

Een poos later, daar waren ze. En al
hadden ze niets gedaan, om de bruide-
gom te eren, toch durfden ze nog wel
aankloppen en roepen: „Heer, Heer, doe
ons open!" Maar ze klopten en smeek-
ten tevergeefs.

De bruidegom zei: „Voorwaar, ik zeg
u, ik ken u niet. Ge behoort niet tot onze
vrienden, want die zijn allen met ons
naar binnen gegaan."

De vijf wijze maagden vierden het
heerlijke feest in de schoon verlichte
zaal. De vijf dwaze moesten buiten blij-
ven in het donker.

TOEN Jezus deze gelijkenis verteld
had, zei Hij: „Waakt dan, want gij weet
de dag, noch de ure."

MAAR nu moesten de discipelen niet
denken, dat zij maar stil mochten zitten
wachten op de komst van hun Heer, zo-
als die meisjes bij de weg! Wie Jezus
werkelijk lief heeft en naar zijn komst
verlangt, zal zich elke dag afvragen, wat
hij voor Hem kan doen. Die zal zijn best
doen om voor Hem te werken en zijn
Koninkrijk uit te breiden.

Niet allen kunnen dat even goed. Niet
allen zijn even flink en verstandig. De
een heeft meer talenten van God ont-
vangen dan de ander.

Maar niemand mag zeggen: „Ik kan
toch niets voor Jezus doen."

Want er is niemand, die helemaal niets
van Hem ontvangen heeft! En ieder
moet woekeren met de gaven, die God
hem gaf.

Wie dat gedaan heeft, zal eens door
Hem geprezen worden en die zal binnen
mogen gaan in het Vaderhuis.

Maar wie lui is en slecht, en alleen
maar aan zichzelf heeft gedacht, aan zijn
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eigen wensen en zijn eigen gemak, die is
een onnutte dienstknecht en zal er niet
binnengaan.

Dit alles leerde Jezus aan zijn disci-
pelen in de gelijkenis van de talenten.

ER was eens een heer, die een grote
reis ging maken naar een ver land. Vóór
zijn vertrek riep hij zijn dienstknechten
en gaf hun geld om daarmee handel te
drijven.

Die heer kende zijn dienstknechten
goed. Hij wist, wie de flinkste was en het
meeste beheren kon. De een gaf hij vijf
talenten, de ander twee en de derde één
talent. Er was niemand, die niets ont-
ving. En dat éne talent was nag een
grote som: meer dan vier duizend
gulden.

Toen reisde die heer af en de dienst-
knechten bleven alleen met hun talen-
ten. Die er vijf ontvangen had, ging er
ijverig mee aan het werk. Hij kocht en
verkocht, hij reisde en handelde en
rekende en overlegde en maakte goede
winsten.

Die twee talenten ontvangen had, was
ook dag aan dag bezig. Hij kon wel niet
zulke grote winsten maken, maar hij
deed toch even goed zijn best als die
eerste knecht en zijn bezit breidde zich
steeds meer uit.

Maar die het éne talent ontvangen
had, werkte niet. Die luierde liever. Hij
was ook boos en jaloers op de anderen,
omdat die meer gekregen hadden
dan hij.

„Waarom zou ik werken met mijn ta-
lent?" dacht hij. „Ik kan winnen, maar
ook verliezen. En wat zou mijn heer dan
wel zeggen? ... Ik zal het geld goed ver-
stoppen, dan verlies ik het niet."

En toen groef hij een gat in de grond
en verborg daarin het geld van zijn heer.
Daar was het veilig. Dat hij ongehoor-
zaam was geweest, was hem onverschil-

lig. Hij kon luieren, tot zijn heer terug-
kwam en hij hoopte, dat die maar lang
weg zou blijven.

De heer bleef lang weg. Maar toen hij
terugkwam, riep hij zijn dienstknechten,
om te horen, wat ze met zijn geld had-
den gedaan.

De eerste kwam en zei: „Heer, vijf
talenten hebt gij mij toevertrouwd; zie,
ik heb er vijf talenten bij verdiend."

En zijn heer zei tot hem: „Wel ge-
daan, gij goede en getrouwe dienst-
knecht, over weinig zijt gij getrouw ge-
weest, over veel zal ik u stellen. Ga ir{
tot het feest van uw heer."

De tweede kwam ook en zei: „Heer,
twee talenten hebt gij mij toevertrouwd;
zie, ik heb er twee talenten bij ver-
diend."

En zijn heer zei ook tot hem: „Wel ge-
daan, gij goede en getrouwe dienst-
knecht, over weinig zijt gij getrouw ge-
weest, over veel zal ik u stellen. Ga in
tot het feest van uw beer."

De derde knecht moest ook komen, of
hij wilde of niet. Hij wist, dat hij slecht
gehandeld had, maar hij wilde het niet
toegeven. Hij gaf zijn heer de schuld. En
hij zei, leugenachtig en brutaal: „Heer,
ik wist van u, dat gij een hard mens zijt,
die maait waar gij niet gezaaid hebt en
die bijeenbrengt van plaatsen, waar gij
niet hebt uitgestrooid. En ik was bang,
dat ik het talent verliezen zou en heb
het verborgen in de aarde. Zie, hier is
uw eigendom terug. Nu hebt u niets te
zeggen."

Maar zijn heer doorzag hem wel en
antwoordde: „Gij slechte en luie dienst-
knecht, als ge dan wist, dat ik maai,
waar ik niet gezaaid heb, waarom hebt
ge mijn geld dan niet uitgeleend, dan
zou ik het nu met rente teruggevraagd
hebben."

En hij gebood zijn dienaren: „Neemt
hem het talent af en geeft het aan hem,
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die de tien talenten heeft. Want aan een
ieder die heeft, zal gegeven worden en
hij zal overvloedig hebben. Maar wie
niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem
ontnomen worden. En werpt de onnutte
dienstknecht in de gevangenis."

EENS zal die grote dag er zijn, dat
Jezus wederkomen zal om te oordelen de
levenden en de doden.

Hoe kunnen zij, die Hem liefhebben,
Hem het best dienen, in afwachting van
zijn komst?
• Zij behoeven geen handel te drijven,
zoals de knechten uit de gelijkenis. Wat
moeten zij dan doen, met de gaven en
krachten, die God hun geschonken
heeft?

Zij moeten leven uit het geloof.
Zij moeten trachten God lief te hebben

boven alles en hun naasten als zichzelf.
Zij moeten leven naar het heerlijke

voorbeeld, dat Jezus zelf tijdens zijn
leven op aarde gegeven heeft.

Hij kon geen arme, geen verdrukte,
geen bedroefde voorbij gaan. Hij boog
zich vol ontferming over ieder die in
nood was.

Dat zullen nu ook zijn discipelen doen.
De liefde van Christus zal hen dringen,
om dat te doen. Daaruit zal blijken, of
zij werkelijk behoren tot die grote ge-
meente van kinderen Gods, die eens de
hemel zal binnen gaan.

EN wanneer Jezus dan komen zal in
heerlijkheid, en al de engelen met Hem,
dan zal Hij zitten op zijn troon en vóór
Hem zullen al de volken verzameld
worden.

Hij zal ze van elkander scheiden, zoals
een herder 's avonds bij de stal de scha-
pen scheidt van de bokken. En die Hem
liefgehad hebben, zal Hij aan zijn rech-
terhand zetten, maar die Hem gehaat
hebben, aan zijn linkerhand.

Dan zal Hij zeggen tot degenen die
aan zijn rechterhand zijn: „Komt, gij ge-
zegenden mijns Vaders, beërft het Ko-
ninkrijk, dat voor u bereid is van de
grondlegging der wereld af. Want Ik heb
honger geleden, en gij hebt Mij te eten
gegeven; Ik heb dorst geleden en gij
hebt Mij te drinken gegeven; Ik ben een
vreemdeling geweest en gij hebt Mij ge-
huisvest; naakt en gij hebt Mij gekleed;
ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in
de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij
gekomen."

Die mensen zullen het niet kunnen be-
grijpen, dat zij zulk een grote eer waar-
dig geacht worden. Zij zullen verwon-
derd antwoorden: „Here, wanneer heb-
ben wij U hongerig gezien en hebben wij
U gevoed; of dorstig en hebben wij U
te drinken gegeven? Wanneer hebben
wij U als vreemdeling gezien en hebben
U gehuisvest; of naakt, en hebben U ge-
kleed? Wanneer hebben wij U ziek of
in de gevangenis gezien en zijn tot U
gekomen?"

En de Koning zal antwoorden: „Voor-
waar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan een
van mijn minste broeders gedaan hebt,
hebt gij het Mij gedaan!"

Daarna zal Hij zeggen tot hen die aan
zijn linkerhand zijn: „Gaat weg van Mij,
gij vervloekten.

Want Ik heb honger geleden en gij
hebt Mij niet te eten gegeven; Ik heb
dorst geleden en gij hebt Mij niet te
drinken gegeven; Ik ben een vreemde-
ling geweest en gij hebt Mij niet gehuis-
vest, naakt en gij hebt Mij niet gekleed;
ziek en in de gevangenis en gij hebt Mij
niet bezocht."

En deze mensen zullen zeggen: „Here,
dat is niet waar. Wanneer hebben wij
U hongerig gezien, of dorstig, of als een
vreemdeling, of naakt, of ziek, of in de
gevangenis, en hebben wij U niet ge-
diend? Wij hebben U nog nooit gezien!"
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Dan zal Hij hun antwoorden: „Voor-
waar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één
van deze minsten niet gedaan hebt, hebt
gij het ook aan Mij niet gedaan."

En deze zullen heengaan naar de
eeuwige straf, maar de rechtvaardigen
naar het eeuwige leven.

TOEN Jezus uitgesproken was, stond
Hij op. Het was donker geworden rond-
om, het was al nacht. De maan, bijna vol,
stond achter hen boven de Olijfberg en
wierp haar tere schijn over de duistere
stad.

Toen zei Jezus nog enkele woorden,
die heel droevig klonken, na wat Hij
juist had gezegd.

Hij sprak: „Gij weet, dat het over twee
dagen Paasfeest is en alsdan wordt de
Zoon des mensen overgeleverd om ge-
kruisigd te worden."

Toen keerde Hij zich om en ging zijn
discipelen voor naar Bethanië.
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HET was op een Woensdagavond, de
laatste avond voor het Paasfeest.

Op deze avond waren er twee bijeen-
komsten, aan weerszijden van de Olijf-
berg: één in Jeruzalem, één in Betha-
nië. En beide werden om Jezus ge-
houden.

Maar die ene bijeenkomst was inge-
geven door de haat tegen Jezus en de
andere uit liefde voor Hem.

In Jeruzalem, in het huis van Kajafas
de hogepriester, was het Sanhedrin bij-
eengekomen. Daar zaten in een grote
zaal al de deftige Joden, die lid waren
van die hoge Raad, de voornaamste pries-
ters, de schriftgeleerden en de ouder-
lingen. En nog eens spraken zij er over,

hoe zij Jezus vangen en doden konden.
Ze moesten heel listig te werk gaan.
Want het volk was zo vol geestdrift, dat
het zeker in oproer zou komen, als het
er iets van merkte. Daarom moest het
niet op het feest gebeuren. Over enkele
dagen, als Jeruzalem weer leegge-
stroomd was, zouden ze wel een gelegen-
heid vinden, om Jezus te overvallen.

Dan zou Hij in hun macht zijn.
Bij die gedachte flikkerden hun ogen

van triomf en ze bleven erover spreken,
tot laat in de avond.

MAAR in Bethanië zat Jezus nog rus-
tig in het huis van één zijner vrienden.
Simon heette die man en hij was eens
door Jezus van zijn melaatsheid genezen.
Hij werd nog altijd Simon de melaatse
genoemd.

In het huis van Simon was voor Jezus
en zijn discipelen een maaltijd bereid en
al zijn vrienden uit Bethanië zaten mee
aan. Ook Lazarus, die dood geweest was,
en in het graf gelegen had, zat weer in
de kring, gezond en krachtig, en zag met
gelukkige ogen naar Jezus op. En
Martha was er ook. Die kon natuurlijk
weer niet stilzitten, maar liep en zorgde
en bediende de gasten. Maar zij deed het
nu stil en rustig en haar gelaat glansde
van dankbaarheid, als zij naar Jezus zag,
die het geluk in haar huis had doen
terug keren. En het was alles liefde en
hartelijkheid, wat Jezus tegenstraalde
uit de ogen van zijn oprechte vrienden.

Maar Maria was er nog niet. Waar
bleef Maria toch? Zij kwam pas, toen de
maaltijd begonnen was; stil en ernstig
stond zij bij de deur en in haar ogen was
geen vreugde, maar een groot verdriet.

Want Maria voelde, waar niemand nog
aan dacht: dat dit de laatste avond zou
zijn, waarop Jezus in hun midden was.
Zij, die zo dikwijls stil luisterend aan
zijn voeten had gezeten en Hem mis-
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schien het meest lief had van allen, had
iets begrepen van dat grote geheim, dat
Hij op dit Paasfeest zou sterven. En toen
dat tot haar doordrong, wilde zij Hem
nog één keer al haar liefde en toewijding
tonen. Zij kocht een fles met reukolie,
de kostbaarste die zij krijgen kon. Een
albasten fles met een nauwe hals, waar-
uit men voorzichtig, druppel voor drup-
pel, die dure olie kon laten vloeien.

Maar dat was Maria niet genoeg. Was
er niet een stroom van zegen over haar
leven gekomen door Hem, die daar voor
haar op zijn rustbank aan tafel lag? ...
Zonder aarzelen brak zij de hals van de
fles, toen zij bij Jezus stond en liet de
kostbare nardus stromen op zijn hoofd.
En wenend knielde ze aan zijn voeten
en zalfde ook die en droogde ze af met
haar haren. Ieder zag haar diepe smart
en haar grote verering. En ieder rook die
kostelijke geur, die heel het huis ver-
vulde. Maar niet ieder begreep, waarom
Maria dit deed. Dat kon men alleen goed
begrijpen, als men Jezus even lief had
als zij.

Judas, een der discipelen, begreep er
helemáál niets van. Judas dacht aan al
het geld, dat deze zalf moest hebben
gekost. Geld was zijn afgod. Hij rook de
nardus, hij zag de fles van albast, en hij
begreep, dat dit de duurste olie was die
er bestond. Nu werd die vermorst in een
enkel ogenblik. Al dat kostbare geld
ging Judas aan zijn hart! ... Hij had
Maria die fles wel uit de handen willen
rukken.

En hij morde: „Waartoe die verkwis-
ting? Want die zalf had duur verkocht
kunnen worden, voor meer dan driehon-
derd schellingen! Dat geld hadden we
toch beter aan de armen kunnen
geven!"

Maar dit zei hij niet, omdat hij zich om
de armen bekommerde. Hij had zelf dat
geld willen hebben. Judas beheerde de

kas, waarin het geld was, dat ook de
andere discipelen toebehoorde en dik-
wijls had hij daar iets uit gestolen. Judas
was een dief.

Maar dat wisten de anderen toen nog
niet. Ze vonden, dat Judas verstandig
sprak, want ook zij begrepen Maria niet.

Driehonderd schellingen was een ont-
zaglijke som. Daar moest een arbeider
een heel jaar voor werken.

Neen, het was heus te erg, dat vonden
de andere discipelen ook. En zij keken
boos en afkeurend.

Maar in de ogen, waarmee Jezus
Maria aanzag, was geen afkeuring, al-
leen liefde en blijdschap. Hij kende het
hart van Maria, en Hij verheugde zich,
dat er toch één was, die begreep welk
lijden Hem wachtte en die dat iets poog-
de te verzachten.

Hij zei tot de anderen: „Laat haar be-
gaan, waarom valt gij haar lastig? Zij
heeft een goede daad aan Mij verricht.
De armen hebt gij immers altijd bij u,
en gij kunt hun weldoen wanneer gij
maar wilt, maar Mij hebt gij niet altijd.
Zij heeft gedaan wat zij kon; van te
voren heeft zij mijn lichaam gezalfd voor
de begrafenis. Voorwaar, Ik zeg u, over-
al waar het evangelie verkondigd zal
worden, over de gehele wereld, zal ook
tot haar gedachtenis gesproken worden
van wat zij gedaan heeft."

Toen zwegen de discipelen en bogen
beschaamd het hoofd. Maar één van de
twaalf stond op en liep naar buiten, de
donkere avond in. Die één hoorde niet
bij de vrienden van Jezus, bij al die lief-
de en die verering. Dat voelde hij zelf.

„Begrafenis?" dacht hij bitter. „Is het
dan toch waar, dat Hij sterven zal? Wat
doe ik dan nog bij Hem? Waar wacht ik
dan nog op? Denkt Hij, dat ik Hem voor
niets nog langer zal dienen?"

En hij sloeg vastberaden de weg naar
Jeruzalem in, naar die andere bijeen-
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komst, waar de vijanden van Jezus te-
zamen waren.

Dáár hoorde hij.
Judas, de verrader!

ZO ver was het gekomen met Judas,
dat hij zijn Meester ontrouw werd. Om-
dat geld voor hem het belangrijkste
was.

Vroeger had hij een geestdriftige be-
wondering gehad voor zijn Meester. Hij
geloofde, dat Jezus de Messias was, en
Judas zag in Hem de kans van zijn leven.
Als Jezus koning zou worden, en heersen
zou over Israël, dan zou hij, Judas, één
zijner voornaamste dienaren zijn en óók
rijk en machtig worden. En gretig had
hij toegestemd, om de kas te beheren.
Misschien zou hij dan ook later de schat-
bewaarder van zijn koning zijn. Zoals nu
zijn vingers graaiden in de schellingen,
zo zou hij eens kunnen woelen in goud
en edelgesteenten.

Wanneer Judas dááraan dacht, dan
schitterden zijn ogen van begeerte. De
woorden van Jezus gingen hem groten-
deels voorbij. Berouw en bekering, ver-
geving van zonden — dat was allemaal
bijzaak. Macht, eer, rijkdom, — dáár ging
het Judas om! Dáárvoor volgde hij Jezus
en daar wachtte hij op. Hij had gebeefd
van vreugde aan de Galilese zee, na de
wonderbare spijziging — toen het geest-
driftige volk zijn Meester tot koning wil-
de uitroepen. En hij had in zijn hart ge-
vloekt van teleurstelling, toen Jezus niet
wilde. Maar toen de volgende dag, aan
de overzijde van het meer, de mensen
Jezus hadden verlaten, toen Hij zo droe-
vig aan zijn discipelen had gevraagd:
„Gij wilt toch ook niet weggaan?" —
toen was ook Judas gebleven. Want hij
had nog hoop.

Wel was sedert die dag zijn hoop
steeds kleiner geworden en het wachten
was hem lang gevallen.

En daarom, om toch al een beetje
voordeel van Jezus te hebben, had hij
soms zich iets toegeëigend van het geld
dat hij bewaren moest.

TOEN kwam die Zondag, nu drie
dagen geleden. Hoe geestdriftig had,
Judas gejuicht: „Hosanna, gezegend Hij,
die komt!" ... En hoe teleurgesteld was
hij geweest, toen alles op niets was uit-
gelopen. Toen was hij weer gaan denken
aan die sombere woorden, die hij al
enkele keren van Jezus had gehoord:
„Dood,... overgeleverd,... gekruisigd..."

Nu had Jezus het weer gezegd: be-
graven zou Hij worden. En nu geloofde
Judas het.

Nu stierf het laatste sprankje hoop.
En nu was er niets meer in zijn hart, dat
hem nog aan Jezus bond, want liefde
woonde daar niet. Wèl wrok, omdat hij
Hem al die jaren voor niets was ge-
volgd ...

Hij had gedacht de Messias te volgen.
Maar kon Deze de Messias zijn, die zijn
kansen voorbij liet gaan en over sterven
sprak? ... Neen, Judas geloofde niet
meer in Jezus. Een dwaas, een bedrieger
was hij. De Farizeeën hadden gelijk, dat
ze Hem haatten.

Judas wilde zich ook wel wreken
op Hem ...

Toen blies satan hem een vreselijk
plan in, een duivels plan, waardoor hij
toch nog aan Jezus verdienen kon. Hij
zou Hem verraden; verkopen als een
dier. Judas wist, waar hij daarvoor
zijn moest; zijn haat wees hem de
weg.

,N .
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Hij kwam op de vergadering van de
rabbi's en zag hen aan met zijn troebele
ogen.

Hij vroeg: „Wat wilt gij mij geven?
Dan zal ik Hem u overleveren."

Eerst vertrouwden de rabbi's het niet,
maar toen ze zagen, dat hij het werke-
lijk meende, was hun hart vol boze
vreugde.

„Zonder oproer?" vroegen ze.
„Zonder dat iemand het merkt," zei

Judas. „Ik zal een gunstige gelegenheid
afwachten."

Toen beloofden ze hem dertig zilver-
lingen, ongeveer vijf en veertig gulden,
wanneer hij dat zou doen.

Dertig zilverlingen.
Het was de prijs voor een slaaf in de

oude tijd.
Het was de prijs, die de profeet Zacha-

ria reeds had genoemd.
Maar niemand van de wijze schrift-

geleerden dacht daaraan op dat ogen-
blik.

Ze wogen het geld al uit voor Judas'
begerige ogen. Hij zag de glans, hij hoor-
de het gerinkel. Hij zou niet rusten, vóór
hij het in handen had ...

Hij sloop heen in het donker. Voor
een slavenprijs had hij Gods Zoon
verkocht.

Hij voegde zich weer bij de andere dis-
cipelen, alsof er niets was gebeurd en
wachtte op zijn kans.

Arme dwaze Judas! Begreep hij dan
niet, dat Jezus alles wist?...

MARIA en Judas.
Twee mensen, die dicht bij Jezus leef-

den.
Die beiden wisten, dat Hij sterven zou.
Maar de een, Maria, wilde Hem daar-

om eren voor het laatst — want haar
hart was vol van liefde.

En de ander ging Hem verraden, want
in zijn hart was enkel haat .. .
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NU was het Donderdag, de dag waar-
op 's avonds het Paasmaal gegeten zou
worden als een herinnering aan de ver-
lossing, eeuwen geleden, uit de slavernij
in Egypte.

Op die dag riep Jezus twee discipelen
tot zich, Petrus en Johannes, en zei tot
hen: „Gaat heen, maakt het Pascha voor
ons gereed."

Zij vroegen: „Waar wilt Gij, dat wij
het gereed maken?"

Daar stond Judas bij en hij spitste zijn
oren. Als hij die plaats wist, kon hij
daar wellicht ongemerkt Jezus gevangen
laten nemen. Dan zat al het volk dat in
Jeruzalem was, immers ook in de huizen
aan de Paasmaaltijd! .. .

Maar Jezus wist, wat er omging in de
verrader en Hij liet zich deze avond niet
ontnemen. Nog één keer wilde Hij onge-
stoord met zijn discipelen samen zijn,
nog éénmaal met hen het Pascha vieren.
En daarom zorgde Hij, dat die plaats
voor Judas verborgen bleef.

Hij zei tot die twee discipelen: „Zie,
wanneer gij de stad inkomt, zal u een
man tegenkomen, die een kruik water
draagt. Volgt hem in het huis dat hij
binnen gaat, en zegt dan tot de heer van
dat huis: „De Meester zegt u: Waar is
het vertrek, waar Ik met mijn discipelen
het Pascha kan eten?" En hij zal u een
grote bovenzaal wijzen, van alles voor-
zien; maakt het gereed."

Met deze wonderlijke opdracht gingen
Petrus en Johannes op weg en alles ge-
beurde, zoals hun Meester had gezegd.
Zij zagen een man met een kruik, zij
spraken met de heer van het huis waar
hij binnenging — zeker een vriend of
vereerder van Jezus — en die wees hun
de mooiste kamer van zijn huis, de ruime
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bovenzaal, waar ze ongestoord samen
konden zijn.

De twee discipelen begonnen ijverig
hun werk. Zij gingen naar de tempel en
slachtten daar het Paaslam, dat reeds
vier dagen geleden was uitgezocht — een
lam zonder enig gebrek, waarvan geen
been mocht gebroken worden. Zij ston-
den daarna in de voorhof, tussen drom-
men andere mensen, om evenals al de
anderen het vet van dat  lam te offeren
op het brandofferaltaar. Maar het vlees
namen zij mee en braadden het en zet-
ten het gereed in de zaal. Zij zorgden
voor de broden, de harde ongegiste koe-
ken, en voor de bittere kruiden, die een
herinnering waren aan de bittere en
harde slavernij in Egypte. Zij zetten de
saus daarbij, waar de bete zou worden
ingedoopt. Toen zetten zij ook de wijn
gereed, de rode geurige wijn, en schikten
de rustbanken en plaatsten bij de deur
het wasbekken en de kan met water
voor het wassen der voeten. En toen zij
dat alles gereed hadden gemaakt en er
niets meer ontbrak, wachtten zij tot
Jezus kwam.

DE avond daalde over Jeruzalem. De
eerste sterren blonken. Toen klonk hoog
van de tempel een zuiver signaal, drie
maal achtereen, een langgerekte roep uit
zilveren trompetten, die zweefde ver
over de stad en de omgeving: „Komt,
want alle dingen zijn gereed. Komt en
eet het Pascha, want de dag is voorbij-
gegaan en het uur van het feest is ge-
komen."

En door de schemer van de straten
kwam toen ook Jezus met tien discipe-
len en beklom de trap naar de boven-
zaal. Zij traden er binnen en groetten
Petrus en Johannes.

En daarna stonden al die discipelen
te aarzelen bij de deur en keken schuw
en verlegen naar elkander. Want zie, het

water stond gereed en de linnen hand-
doek hing daarbij, maar een dienaar om
hun de voeten te wassen, zoals het be-
hoorde, was er niet. Wie zou nu die
dienaar zijn? Wie zou de minste willen
wezen en knielen voor de Meester en
voor de andere discipelen, om hun stof-
fige voeten te wassen? ...

Er was niemand die een hand uitstak,
niemand die zich buigen wilde naar het
bekken voor die nederige slavendienst.
En tenslotte schuifelden ze allen naar
hun plaatsen aan de tafel en fluisterden
er over, wie nu eigenlijk de minste was
van hen, wie eigenlijk dat verachte werk
had moeten doen.

Jezus zat temidden van hen aan de dis
en dacht er aan, hoe dit het laatste Paas-
feest was, dat Hij hier op aarde vieren
zou. Nu nog zou Hij met zijn discipelen
herdenken, hoe eens door het bloed van
een lam het volk van God bewaard was
voor de dood. Maar morgen reeds zou
Hij het ware Paaslam zijn, dat voor de
zonde der wereld zou sterven.

Hij nam ontroerd de beker en zegende
die en gaf hem daarna aan de discipelen.

Hij zag hen aan en sprak: „Ik heb
vurig begeerd dit Pascha met u te eten,
eer Ik lijden zal. Want Ik zeg u, dat Ik
het voorzeker niet meer eten zal, totdat
het Koninkrijk Gods zal gekomen zijn."

Hoorden ze die ontroerende woorden
wel? ... Het gefluister aan tafel hield
niet op. Zelfs nu nog twistten ze er over,
wie van hen de meeste was. Het was de
oude vraag, die altijd weer scheiding
onder hen bracht, en waarmee ze hun
Meester reeds zo dikwijls hadden be-
droefd.

TOEN gebeurde het, wat ze nooit
meer vergeten hebben en waardoor aan
al hun getwist een einde kwam. Jezus
stond op van de maaltijd en zwijgend
ging Hij naar de deur. Hij legde zijn op-
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perkleed af. Hij nam de linnen doek, die
bij het water hing en bond zich die om
als een voorschoot. Hij goot water in het
bekken. Hij knielde neer als een slaaf
voor één der discipelen en begon diens
voeten te wassen. Daarna droogde Hij ze
af met de doek, waarmee Hij omgord
was.

Het was doodstil geworden in de zaal.
Met schrik en verbazing zagen de disci-
pelen wat daar gebeurde. Hij, hun Mees-
ter, deed het werk van een dienst-
knecht, ... waar zij zich te voornaam
voor voelden! ... Hij, de Messias, de zoon
van God, de Koning van hemel en aarde,
wilde de minste van allen zijn. Mocht Hij
zich zo diep vernederen? Mochten ze dat
toelaten?...

„Neen," dacht Petrus en hij was rood
van schaamte, toen hij Jezus voor zich
zag knielen.

Hij trok zijn voeten terug, die vuil
waren van stof en zweet. En hij
schreeuwde het bijna uit: „Here, wilt Gij
mij de voeten wassen?"

Jezus zag rustig naar hem op en ant-
woordde: „Wat Ik doe, weet gij nu niet,
maar gij zult het later verstaan."

Neen, Petrus begreep er niets van. En
hij dacht er niet aan, dat Jezus niet al-
leen zijn voeten wilde reinigen, maar
ook zijn hart. Hij riep, diep beschaamd:
„Gij zult mijn voeten niet wassen in
eeuwigheid! ..."

Jezus zei ernstig: „Indien Ik u niet
was, hebt gij geen deel aan Mij."

Toen gaf Petrus zich gewonnen. Geen
deel aan Jezus hebben? ... Hij zei:
„Here, niet alleen mijn voeten, maar ook
de handen en het hoofd!"

Maar dat was niet nodig. Ze hadden
allen een bad genomen, vóór ze naar dit
feest gingen. Alleen hun voeten, die de
stoffige weg hadden betreden, moesten
gewassen worden.

Daarom zei Jezus: „Wie gebaad heeft,

behoeft zich alleen de voeten te laten
wassen, want hij is geheel rein." En Hij
voegde er aan toe: „En gijlieden zijt rein,
doch niet allen."

Want Hij wist wie Hem verraden zou.
Hij had de voeten van Judas gewassen,
maar het hart van Judas bleef voor Hem
toegesloten. Daarom zei Jezus: „Gij zijt
niet allen rein."

TOEN Hij zijn kleed had aangedaan en
weer plaats genomen had, zag Hij zijn
discipelen aan en vroeg: „Begrijpt gij
wat Ik u gedaan heb? Gij noemt Mij
Meester en Here, en gij zegt dat terecht,
want Ik bèn het. Indien nu Ik, uw Here
en Meester, u de voeten gewassen heb,
behoort ook gij elkander de voeten te
wassen. Want Ik heb u een voorbeeld ge-
geven. Zoals Ik gedaan heb, zo moet gij
ook doen."

Zij zwegen. Zij durfden hun ogen bij-
na niet naar Hem op te heffen.

„Meester, Meester," dachten ze, „hebt
U ons zo lief? ... Wat hebben wij U
vaak verdriet gedaan met onze hoog-
moed!" .. .

MAAR één was er, die geen berouw
kende. Hij zat tussen de anderen aan
tafel. Hij zette zijn lippen aan de beker,
waaruit ook zijn Meester gedronken had.
Hij nam van het brood en van het lam
en doopte zijn bete in de schotel met
saus, zoals ook zijn Meester deed. Maar
zijn gedachten waren bezig met het
vreselijke plan, hoe hij Hem verraden
zou.

Jezus wist het en Hij kon het niet lan-
ger verdragen. Die gedachten van Ju-
das, nu, bij deze heilige maaltijd, maak-
ten Hem diep bedroefd.

Zijn stem was vol smart, toen Hij zei:
„Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: één van
u zal Mij verraden."

Daar schrokken de discipelen hevig
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van. Verraden? ... Hun Meester? ... Zou
één van hen dat doen?...

Zij zagen elkander aan, met ontzetting
in de ogen. Zij voelden ook de ogen van
de anderen op zich gericht. Wie zou tot
zo iets vreselijks in staat zijn?

„Ik?" dacht een ieder. „Zou ik ooit zo
ver kunnen komen? Neen toch, ik ben
het toch niet? ..."

En bedroefd vroegen ze, de een na de
ander: „Ik ben het toch niet, Here? Zeg
toch, dat ik het niet ben!" ...

Maar Hij antwoordde alleen: „Die zijn
hand met Mij in de schotel heeft ge-
doopt, die zal Mij verraden. De Zoon des
Mensen gaat wel heen, gelijk van Hem
geschreven staat, maar wee die mens,
door wie de Zoon des Mensen verraden
wordt! Het ware voor die mens goed ge-
weest als hij niet geboren was."

De discipelen bleven elkaar wanhopig
aanzien, om te ontdekken wie het zou
zijn. En Simon Petrus, die zag, dat Jo-
hannes vlak naast Jezus zat, gaf hem
een wenk om te vragen wie het was.

Johannes begreep het. Hij leunde naar
Jezus over en fluisterde: „Here, wie
is het?"

Toen nam Jezus een stuk brood en Hij
antwoordde zacht: „Die is het, voor wie
Ik het stuk brood indoop en wie Ik het
geef."

Deze woorden waren alleen voor Jo-
hannes verstaanbaar.

Op dat moment boog Judas zich over
de tafel en vroeg: „Ik ben het toch niet,
Rabbi?"

Toen doopte Jezus het brood in de
saus en reikte het aan Judas. En terwijl
Hij recht in de onheilspellende ogen van
zijn trouweloze discipel keek, antwoord-
de Hij bijna onhoorbaar: „Gij hebt het
gezegd."

Ook dat hoorde geen van de anderen.
Maar Johannes wist nu, wie de verrader
was. In ontzetting keek hij naar Judas

en hij twijfelde geen ogenblik. Want
welk een haat en woede lagen er plotse-
ling in die ogen van Judas, toen hij het
brood had aangenomen, dat Jezus hem
toereikte. Het was alsof satan in hem
gevaren was.

Maar Jezus zag hem aan en zei ern-
stig: „Wat gij doen wilt, doe het met
spoed."

Niemand van de anderen begreep, wat
Hij hiermee bedoelde. Omdat Judas de
kas hield, meenden sommigen, dat hij
nog wat kopen moest voor het feest, of
dat hij iets aan de armen ging brengen.

Ze zagen, dat hij opstond en naar de
deur ging. Zijn gestalte tekende zich
duister af tegen het donker van de
nacht. Toen werd de deur gesloten.

De verrader was heengegaan, om zijn
vreselijk werk te doen.
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DE maaltijd was bijna afgelopen; het
laatste avondmaal van Jezus met zijn
discipelen.

Het einde was nabij. Het einde van
Jezus' leven op aarde. Het einde van
Gods verbond met Israël, dat niet langer
zijn volk kon zijn, wanneer het de Mes-
sias zou doden.

Maar er zou een nieuwe tijd aanbre-
ken. Een nieuw volk van God zou op
aarde wonen; een volk, dat zich naar
Jezus Christus noemen zou.

Bij dat nieuwe volk zou het oude Paas-
feest van Israël niet meer passen. Ook
dat volk zou zijn verlossing herdenken,
doch niet uit Egypte, maar uit de macht
van zonde en dood. En niet door het
bloed van een lam, maar door het bloed
van het ware Lam van God, Jezus Chris-
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tus, die aan het kruis zijn leven zou
geven.

Jezus wilde, dat het nieuwe volk van
God nooit vergeten zou, dat Hij voor hen
gestorven was. En dat God hun al hun
zonden vergeven wilde, omdat Hij de
straf voor die zonden gedragen had.

Daarom stelde Hij op deze laatste
avond vóór zijn lijden het heilig avond-
maal in.

DE discipelen moeten wel gevoeld
hebben, dat er iets heel bijzonders ging
gebeuren.

Zij zagen de ontroering in de ogen van
hun Meester, en hoe Hij plechtig een
brood nam en het zegende.

Hij brak dat brood; zo zou ook zijn
leven voor hen gebroken worden.

Toen gaf Hij hun elk een deel, zeggen-
de: „Neemt, eet, dit is mijn lichaam, dat
voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn
gedachtenis."

Daarna nam Hij de beker met rode
wijn, zegende ook die en liet hem rond-
gaan met de woorden: „Drinkt allen
daar uit. Deze beker is het nieuwe ver-
bond in mijn bloed, dat voor u en voor
velen vergoten wordt tot vergeving van
zonden."

Stil en eerbiedig deden de discipelen
wat er van hen verwacht werd. Zij aten
het brood en dronken de wijn, en al kon-
den ze nog niet goed begrijpen, wat Jezus
bedoelde, hun harten waren vol van
liefde voor Hem en zij wisten, dat zij dit
nooit vergeten zouden.

SEDERT die dag wordt dat Heilig
Avondmaal, dat Jezus zelf heeft inge-
steld, gehouden in alle kerken over heel
de wereld. En overal waar de gelovigen
zien, hoe het brood gebroken wordt,
daar denken zij er aan, hoe zo het leven
van Jezus gebroken werd voor hen. En
als zij de rode wijn zien vloeien in de

beker, weten zij het weer zeker, dat zo
het bloed van hun Heiland voor hen
heeft gevloeid.

Wanneer zij het Heilig Avondmaal
hebben gevierd, heeft Jezus zelf hun nog
eens verzekerd, dat Hij hen altijd lief
blijft hebben, en ook voor hun zonden
gestorven is.

MAAR dat alles begrepen de discipe-
len op die laatste avond met Jezus nog
niet. Zij konden het niet geloven, dat
Jezus van hen heen zou gaan. Zelfs niet,
toen Hij het openlijk zei.

Het was ook zo vreemd, wat de Hei-
land toen sprak. Terwijl ze daar bij Hem
zaten in de nacht en Hem nog nooit zo
lief hadden gehad als nu, zei Hij, dat ze
Hem allen ontrouw zouden worden.

Hij sprak bedroefd: „Gij zult allen aan
Mij aanstoot nemen in deze nacht; want
er staat geschreven: Ik zal de herder
slaan en de schapen der kudde zullen
verstrooid worden. Maar nadat Ik zal
zijn opgewekt, zal Ik u voorgaan naar
Galilea."

Dat laatste hoorden ze maar half. Aan
Hem aanstoot nemen? Hem verlaten? Zij
schudden allen het hoofd. Dat was im-
mers onmogelijk! Ze voelden zich zo
zeker van zich-zelf, zo trouw en sterk in
hun liefde. Ze wisten nog niet, hoe zwak
hun geloof was en hoe sterk de satan,
hoe licht zij konden vallen, als God hen
niet bewaarde.

Petrus voelde zich het sterkst van al-
len. Die werd er bijna boos om, dat
Jezus dat durfde zeggen. Hij riep vurig,
— en hij meende het oprecht: „Al zou-
den allen aanstoot aan U nemen, ik
nooit!"

Maar hij wist nog niet, hoe vreselijk
deze nacht zou zijn, als satan zelf hen
zou bestrijden.

Jezus echter wist het en Hij waar-
schuwde: „Simon, Simon, zie, de satan



heeft verlangd ulieden te ziften als de
tarwe. Maar Ik heb voor u gebeden, dat
uw geloof niet zou bezwijken."

En nog kwam Petrus niet tot inkeer.
Hij zei: „Here, met U ben ik bereid ook
gevangenis en dood in te gaan. Ik zal
mijn leven voor U inzetten."

Maar Jezus schudde bedroefd het
hoofd en vroeg: „Uw leven zult gij voor
Mij inzetten? Voorwaar, Ik zeg u, heden,
in deze nacht, voordat de haan twee-
maal kraait, zult gij Mij driemaal ver-
loochenen."

Maar dat geloofde noch Petrus, noch
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een van de anderen. Jezus verlooche-
nen? ... Zeggen, dat hij Hem niet kende
en niet zijn discipel was? Petrus wou
nog liever sterven.

NOG veel heeft Jezus die avond ge-
sproken. Het waren zijn afscheidswoor-
den, dat voelden de discipelen wel. Hun
harten bonsden van ontroering en van
verdriet.

Maar Jezus troostte hen en legde hun
uit, waarom Hij heen moest gaan.

Hij ging naar het huis van zijn Vader
om hun een plaats te bereiden en later
zou Hij hen daar voor eeuwig tot Zich
nemen.

Zij zouden ook niet alleen hier op
aarde achterblijven. Want Hij zou zijn
Vader bidden de Heilige Geest in hun
harten te zenden. Die zou hen troosten
en leiden en altijd bij hen blijven. Die
zou hun ook alles doen begrijpen, wat nu
nog duister voor hen was.

Toen ze reeds zouden opstaan van de
tafel, kon Jezus nog niet van zijn disci-
pelen scheiden. Hij had hun nog meer te
zeggen. Hij wilde zo graag, dat ze Hem
in het hart zouden dragen, zoals Hij hen
in het hart droeg. Ze moesten één met
Hem zijn, zoals een tak één is met de
boom, een rank met de wijndruiven-
plant.

Dat was Judas niet. Die scheen wel
bij Jezus te horen, maar hij was niet
aan Hem verbonden door de liefde.
Daarom werd hij afgesneden als een
dorre tak, als een wilde, onvruchtbare
rank. Maar met deze discipelen zou het
anders zijn.

Jezus sprak in een wonderschone
beeldspraak: „Ik ben de ware wijnstok
en mijn Vader is de landman Elke rank
aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt
Hij weg en elke die wel vrucht draagt,
snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage.

Blijft in Mij, gelijk Ik in u. Evenals de

rank geen vrucht kan dragen uit zich-
zelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo
ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft.

Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken.
Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die
draagt veel vrucht. Want zonder Mij
kunt gij niets doen."

Toen sprak Hij over de liefde, die al
zijn discipelen onderling moest verbin-
den en hen allen samen aan Hem. Hij zei
ook: „Hieraan zullen allen weten, dat gij
discipelen van Mij zijt, indien gij liefde
hebt onder elkander."

TOEN Jezus uitgesproken was, hief
Hij zijn ogen op naar de hemel en ging
voor in gebed.

Zoals de Hogepriester bij Israël de
namen van al de stammen droeg op zijn
hart, wanneer hij in het Heilige der Hei-
ligen ging — zo droeg Hij, de ware
Hogepriester, heel het nieuwe volk van
God in zijn hart tot voor Gods troon. Hij
bad voor zichzelf en voor zijn werk. Hij
bad voor zijn discipelen. Hij bad ook
voor allen, die later door hun prediking
in Hem geloven zouden. Voor al die mil-
lioenen ging Hij nu sterven, opdat ze
later bij Hem in de hemel zouden zijn.

Eerbiedig en vol vertrouwen klonk
zijn stem in de stille zaal: „Vader, Ik wil,
dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die
Gij Mij gegeven hebt, om mijn heerlijk-
heid te aanschouwen, die Gij Mij gege-
ven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad
vóór de grondlegging der wereld."

In dat wonderschone hogepriesterlijke
gebed heeft Jezus niet één van ons ver-
geten .. .

ZIJ zongen nog samen de lofzang. Hun
stemmen, bevend en schor van ontroe-
ring, werden gedragen door de krach-
tige, zuivere stem van hun Meester.

Toen ging de beker nog één maal rond
en daarna ging Hij hun voor, de zaal
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uit, de trap af, de nachtelijke stilte in.
Onrustig en bezorgd omringden Hem
zijn discipelen, bang glurend naar alle
kanten. De maan stond hoog aan de
hemel en zwart waren de schaduwen
langs de huizen.

Maar Hij ging rustig door schaduw en
licht — de poort uit, de brug van de
beek Kidron over, het pad op naar de
Olijfberg. Daar, op de helling van de
berg, was een olijvenhof, Gethsémané,
waar Hij dikwijls de stilte zocht om te
bidden.

Daarheen richtte Hij ook nu zijn
schreden.

Zijn ure was heel dichtbij gekomen.
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STIL en eenzaam lag de Olijvenhof in
het donker. De koele nachtwind ruiste
door de bomen. Het maanlicht speelde
op de kromme, knoestige stammen. De
sterren glansden aan de hoge donkere
hemel.

In deze rustige tuin was Jezus dikwijls
met zijn twaalf discipelen in zoele nach-
ten samen geweest. Nu waren er slechts
elf, die Hem volgden. Maar de twaalfde
zou straks ook komen, want hij wist wel,
dat hij Jezus hier vinden kon .. .

Vóór in de hof liet Jezus acht van zijn
discipelen achter en sprak: „Zet u hier
neder, terwijl ik heenga om daar te bid-
den ..." Maar drie discipelen nam Hij
mee, dieper de donkere tuin in: Petrus,
Jacobus en Johannes.

Toen is er iets gebeurd, wat nooit een
mens zal kunnen begrijpen. Het was als-
of Jezus, die altijd zo rustig en zeker zijn
discipelen was voorgegaan, opeens de
moed verloor. Een grote droefheid kwam
in zijn hart, een ontzettende angst greep

Hem aan. Diep bewogen klonk zijn stem,
toen Hij zei: „Mijn ziel is zeer bedroefd,
tot stervens toe; blijft hier, en waakt met
Mij."

Het was niet alleen angst voor lijden
en dood, die Hem zo deed spreken. Hij
had daarover al zo vaak gesproken, zon-
der beven, zelfs nog in deze nacht.

Het was iets anders, iets geheimzin-
nigs; iets dat veel vreselijker was, dan
het lichamelijk lijden, dat Hem wachtte,
zodat Hij zich-zelf verbaasde over de
verschrikkelijke smart, die plotseling
brandde in zijn ziel.

Het was de last van onze zonden — de
zonden van heel de wereld, die God op
zijn schouders legde. Hij, die nooit kwaad
had gedaan, voelde Gods toom op Zich
wegen voor al het kwaad der mensen,
wier straf Hij wilde dragen. Toen voelde
Hij zich zo verschrikkelijk benauwd, dat
het zweet Hem uitbrak. Hij sidderde en
kromp ineen en het was, alsof zijn ziel
werd verscheurd van angst.

HIJ wankelde verder de hof in, zover
als men met een steen kan werpen. Daar
viel Hij ter aarde, om te bidden. In deze
grote nood kon alleen het gebed Hem
helpen. Nu hief Hij niet meer zijn ogen
ten hemel, zoals Hij vroeger deed. Nu
boog Hij het gelaat naar de grond en
wrong zijn handen samen.

En toen kon Hij het niet meer uithou-
den en schreide: „Mijn vader, indien het
mogelijk is, laat deze beker Mij voorbij-
gaan ..."

Maar dadelijk voegde Hij er aan toe:
„Doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij
wilt ..."

ZOALS Jezus geleden heeft in dit
vreselijke uur, zo heeft nooit een mens
op aarde geleden. En niemand was er,
die Hem troostte.

14 	 I
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Hij stond op na zijn gebed en ging door
de hof terug, om zijn discipelen te zoe-
ken, die met Hem waken zouden. Hoe
verlangde Hij naar hun vriendschap,
naar een enkel woord van liefde, dat
Hem versterken kon.

En zie, zelfs dat moest Hij ontberen.
Ze lagen in hun mantels gewikkeld op

de plaats waar Hij ze had achtergelaten
en sliepen.

Uitgeput van droefheid waren ze in
slaap gevallen, Petrus ook.

Ondanks zijn grote woorden over zijn
trouw aan de Meester, had hij Hem nu
reeds alleen gelaten.

Jezus wekte hen. Hij zei — en het
klonk zo droevig —: „Simon, slaapt gij?
Kunt gij dan niet één uur met Mij
waken? Waakt en bidt, dat gij niet in
verzoeking komt; de geest is wel gewil-
lig, maar het vlees is zwak."

Ze hieven verschrikt de hoofden op en
wisten niet, wat ze Hem antwoorden
zouden. Hun ogen waren zo zwaar, hun
harten waren zo bedroefd. Ze stamelden
een paar woorden, ze probeerden te bid-
den ... 0 ja, ze wilden het wel ... Maar
hun hoofden zakten weer neer op hun
armen — en ze gaven opnieuw zich over
aan de slaap, waarin ze alle droefheid
vergeten konden.

Intussen streed Jezus zijn zware
strijd.

Zwarte nacht vervulde zijn ziel. On-
eindig was de verlatenheid, die Hem om-
ringde.

Smarten des doods grepen Hem
aan, de angst der hel had Hem be-
sprongen.

Hij was weer neergeknield op de
grond en zo groot was zijn benauwdheid,
dat zijn zweet werd als bloeddruppels,
die op de aarde vielen.

Maar geen opstandig woord kwam
over zijn lippen. Eerbiedig en gehoor-
zaam klonk zijn stem:

„Mijn Vader, indien deze beker
niet kan voorbij gaan, tenzij dan
dat Ik die drinke, Uw wil ge-
schiede."

WEER vond Hij zijn discipelen sla-
pende, toen Hij tot hen terugkeerde, om
getroost te worden. De laatste gunst die
Hij hun vroeg, hebben ze Hem niet be-
wezen.

Ongetroost ging Hij weer heen, kniel-
de voor de derde maal neer en bad het-
zelfde gebed.

Hij gaf Zich geheel aan zijn Vader
over. Hij wilde alleen, wat zijn Vader
wilde, en weer bad Hij: „Uw wil
geschiede."

Toen daalde een Engel bij Hem neer,
een afgezant van zijn hemelse Vader, die
beter kon troosten dan mensen. Daarna
was alles goed. Een diepe vreugde daal-
de neer in Jezus' hart. Wat er nu ook ge-
beuren zou, geen ogenblik zou Hij wan-
kelen. Als een lam zou Hij zich ter slach-
ting laten leiden en geen klacht zou over
zijn lippen komen.

Daar, in de hof van Gethsemane,
heeft Jezus zijn zwaarste strijd ge-
streden.

Maar Hij heeft overwonnen door
zijn gehoorzaamheid, een gehoorzaam-
heid tot de dood.

HIJ ging terug naar zijn discipelen
en nu had Hij hun troost niet meer
nodig.

Hij sprak: „Slaapt nu maar en rust;
zie, de ure is nabij gekomen, en de Zoon
des mensen wordt overgeleverd in de
handen van zondaren."

Toen Hij zag, dat ze tòch ontwaakt
waren, wees Hij voor zich uit in de hof,
waar fakkels zoekend heen en weer be-
wogen werden en Hij sprak: „Staat op,
laten wij gaan. Zie, die Mij overlevert,
is nabij."
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IN de stille hof van Gethsémané
kwam rumoer. Gedempt geroep van
stemmen klonk in de nacht, lantaarns
en fakkels zwaaiden heen en weer
in het donker, duistere gestalten be-
wogen zich tussen de bomen en kwa-
men nader.

Dáár kwam Judas, om zijn vreselijk
werk te volvoeren. Hij had geweten, dat
Jezus na de maaltijd hier heen zou gaan,
en midden in de nacht was hij de over-
priesters en schriftgeleerden gaan waar-
schuwen, dat nu de gelegenheid gunstig
was, om Jezus gevangen te nemen.

Haastig hadden ze hun gewapende
dienaren bijeen geroepen en de tempel-
wacht verzameld. Was de troep zo groot
genoeg? .... Als de discipelen hun
Meester zouden verdedigen en om hulp
zouden roepen? ... Dichtbij Gethsémané
hadden de Galileeërs hun tenten opge-
slagen, met wie Jezus naar Jeruzalem
gekomen was. Neen, ze moesten nog
sterker zijn. En daarom stuurden ze snel
een boodschap naar Pilatus, de stadhou-
der, en vroegen om een afdeling solda-
ten, omdat ze een gevaarlijk oproer-
maker gevangen moesten nemen. Zo
drongen ze Gethsémané binnen: de
Joodse dienaren, de Romeinse soldaten
met hun hoofdman en enige overpries-
ters die ook meegekomen waren; een
sterke bende, met zwaarden en stokken
gewapend.

Maar hoe zouden de dienaars en sol-
daten weten, wie ze gevangen moesten
nemen? Hoe zouden ze Jezus in het
donker herkennen?

Judas wist er raad op.
„Ik zal doen, alsof ik nog zijn vriend

ben," zei hij. „Ik zal voor jullie uitlopen,
alsof ik Hem waarschuwen wil. Dan zal

ik Hem groeten met een kus. Die ik zal
kussen, die is het! Grijpt Hem."

DE verrader kende de hof goed, hij
was hier dikwijls met Jezus geweest.
Toen hij Jezus zag staan vóór zijn dis-
cipelen, snelde hij op Hem toe, alsof hij
blij was Hem te zien.

„Wees gegroet, Rabbi!" riep hij. En hij
kuste Hem.

Dat is de gemeenste kus geweest, die
ooit op aarde is gegeven. Die moet
Jezus gebrand hebben op het gezicht
en zijn ziel met afschuw hebben ver-
vuld.

Maar Hij vroeg alleen: „Judas, ver-
raadt gij de Zoon des mensen met een
kus?"

Toen deinsde Judas verward terug en
verborg zich tussen de dienaars en sol-
daten, die met hun walmende fakkels
naderbij gekomen waren. Ze stonden al-
len aarzelend rond te zien. Judas had te
snel gelopen, zodat ze niet gezien had-
den, wie hij kuste. Wie moesten ze nu
eigenlijk gevangen nemen? ...

Maar plotseling trad er iemand voor
hen. Hij stond hoog opgericht in het hel-
dere licht van de maan en vroeg rustig:
„Wie zoekt gij?"

„Jezus de Nazarener," schreeuwde de
troep.

Die daar voor hen stond, sprak: „Ik
ben het."

En die paar eenvoudige woorden had-
den een wonderlijke, geheimzinnige
kracht.

Ze deinsden terug, al die gewapende
mannen, met Judas er bij, ze struikelden
en vielen ter aarde.

Toen ze weer opgekrabbeld waren,
stond Jezus nog rustig op dezelfde plaats
en ze keken angstig en verschrikt naar
Hem op, want ze begrepen, dat ze mach-
teloos voor Hem waren.

Maar Hij vroeg weer: „Wie zoekt gij?"
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En zij stamelden: „Jezus de Naza-
rener."

Jezus antwoordde: „Ik zeide u, dat Ik
het ben. Indien gij dan Mij zoekt, laat
dezen heengaan."

Hij wees naar zijn discipelen, die aar-
zelend achter Hem stonden, bevend van
angst en woede. Alleen aan hen dacht
Hij, opdat zij gered zouden worden. Zelf
gaf Hij zich weerloos over aan de krijgs-
knechten.

Toen traden zij toe, sloegen de handen
aan Jezus en grepen Hem.

Maar zijn discipelen drongen naar
voren, diep verontwaardigd, en riepen:
„Here, willen wij met het zwaard er op
slaan?"

Petrus wachtte zelfs geen antwoord
af. Wanhopig sprong hij voor Jezus, met
zijn flikkerend zwaard en wild zwaaide
hij het neer tussen de opdringende troep.
Maar hij deed het verschrikkelijk onhan-
dig, want hij had nog nooit een zwaard
gehanteerd. Het suisde vlak langs het
hoofd van een der knechten. Die greep

met een kreet naar zijn oor. Zijn rechter-
oor was afgehouwen. En schreeuwend
drong nu de hele bende op de dis-
cipelen aan.

Het scheen, dat alle moeite van hun
Meester vergeefs was geweest en ook zij
nu toch gevangen genomen zouden
worden.

Maar Jezus kon hen ook nu nog wel
beschermen. Hij stond voor de soldaten
als hun koning en hield hen tegen met
een enkel gebaar. Toen keerde Hij zich
tot Petrus en zei: „Breng uw zwaard
weer op zijn plaats, want allen die naar
het zwaard grijpen, zullen door het
zwaard omkomen. Of meent gij, dat Ik
mijn Vader niet kan aanroepen en Hij
zal Mij terstond meer dan twaalf legioe-
nen engelen terzijde stellen? De beker,
die de Vader Mij gegeven heeft, zou ik
die niet drinken? Hoe zouden dan de
Schriften in vervulling gaan, die zeggen,
dat het aldus moet geschieden?"

En toen Petrus beschaamd terugwan-
kelde in het donker, trad Jezus op de ge-
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wonde dienstknecht toe, raakte het oor
aan en genas hem.

De man heette Malchus en was een
dienaar van de hogepriester.

Deze Malchus was de laatste mens op
aarde, die door de aanraking van Jezus'
handen genezen werd.

Hij was uitgezonden om Hem kwaad
te doen en hij ontving barmhartig-
heid.

Maar onmiddellijk na dit wonder gre-
pen de krijgsknechten Jezus opnieuw
vast en snoerden de touwen om zijn
polsen.

De overpriesters stonden er bij en
keken met voldoening toe.

Jezus zei tot hen: „Als tegen een rover
zijt gij uitgetrokken met zwaarden en
stokken? Terwijl Ik dagelijks bij u was
in de tempel, hebt gij geen hand naar
Mij uitgestoken. Maar dit is uw ure en
de macht der duisternis."

Zij antwoordden niet. De bende sleur-
de Hem mee door de hof. Enkele solda-
ten zochten nog rond naar de dis-
cipelen.

Maar die hadden Jezus alleen gelaten
en waren reeds naar alle kanten ge-
vlucht in het donker.

Eén meenden ze nog te zien, in een
lang wit kleed; die grepen ze vast. Het
was nog een jongeman. Hij rukte zich
los, een laken bleef achter in de handen
der soldaten, hij zelf verdween naakt in
de duisternis.

Het was geen van de elf discipelen,
het was misschien Johannes Marcus, een
jonge man uit Jeruzalem, die gemerkt
had wat er gebeuren ging, snel een
laken had omgeslagen en de soldaten
naar de hof was gevolgd.

Het was alles gegaan zoals Jezus voor-
speld had: de discipelen hadden Hem
verlaten, en Hijzelf werd langs de don-
kere weg door het Kidrondal als een ge-
vangene meegevoerd naar de stad.
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STIL lag in de paasnacht het paleis
van de hogepriester. Leeg en stil waren
de straten rondom en helder glansde de
maan boven de slapende stad.

Maar uit de poort van het grote huis
kwamen dienaars. Die verspreidden zich
snel door Jeruzalem en klopten aan de
huizen van de voornaamste Joden, de
leden van het Sanhedrin, om ze te wek-.,
ken en te zeggen, dat ze dadelijk
samen moesten komen in het huis van
Kajafas.

Niet lang daarna kwamen van alle zij-
den de ouderlingen en schriftgeleerden
in hun lange deftige mantels aansnellen.
Ze klopten aan de poort en een dienst-
maagd liet hen binnen. Ze gingen haas-
tig over de ruime binnenplaats, waar
een vuur brandde in het donker en ge-
wapende dienaars zich warmden. Ze tra-
den binnen in één der grote zalen van het
paleis, die daar omheen waren gebouwd.

Kajafas, de hogepriester, de voorzitter
van de Raad, ontving hen.

Zijn ogen schitterden van boze vreug-
de, toen hij hun vertelde, dat nu einde-
lijk Jezus gevangen was. Straks zou Hij
hier worden voorgeleid en zij zouden
Hem ter dood veroordelen, dat stond
voor hen allen reeds vast. Schuldig of
niet, zij wilden, dat Hij sterven zou. Ze
moesten alleen nog een aanklacht tegen
Hem hebben! Zijn doodvonnis lag klaar,
maar zijn misdaad moest nog gezocht
worden. En daarom was Hij eerst naar
Annas gebracht, Kajafas' schoonvader,
die Hem een verhoor zou afnemen, tot-
dat de Raad bijeen was gekomen.

ANNAS was al oud en grijs, maar
even machtig als Kajafas en even sluw.
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Vroeger was hij hogepriester geweest,
maar door de Romeinen afgezet. Daarna
waren zijn zonen het geworden en einde-
lijk zijn schoonzoon Kajafas. Maar An-
nas werd ook nog steeds hogepriester ge-
noemd.

Hij zat in een der zalen aan de andere
zijde van de binnenhof en Jezus stond
gebonden voor hem, tussen de dienaars
die Hem hier hadden gebracht. Hij keek
Jezus trots en minachtend aan en stelde
Hem allerlei listige vragen over zijn dis-
cipelen en over zijn leer, in de hoop, dat
Jezus een onvoorzichtig antwoord zou
geven.

Maar zijn sluwheid kon hem tegen
Jezus niet helpen. Al was Hij zelf ver-
raden, zijn discipelen zou de Heiland
nooit verraden. En ook over zijn leer
wilde Hij niets zeggen. Waarom vroeg
Annas er naar? Hij kon het immers
weten? Jezus was toch geen geheime on-
ruststoker geweest?

Hij antwoordde fier: „Ik heb vrijuit
tot de wereld gesproken, Ik heb voort-
durend in de synagoge geleerd en in de
tempel, waar al de Joden bijeenkomen,
en in het verborgen heb Ik niets gespro-
ken. Waarom vraagt gij Mij? Vraag hun,
die gehoord hebben, wat Ik tot hen ge-
sproken heb. Zie, dezen weten, wat Ik
gezegd heb."

Annas wist niet, wat hij antwoorden
moest, want hij voelde, dat Jezus hem
geheel doorzag.

Maar een van de dienaars, die zijn
meester helpen wilde, sprong op Jezus
toe en sloeg Hem in het gelaat.

„Antwoordt Gij zo de hogepriester?"
schreeuwde hij verontwaardigd.

Het was de eerste slag die Jezus ont-
ving, maar Hij keerde zich rustig naar
die man om, en in zijn ogen was geen
toom, alleen een diepe e rnst. Zacht
sprak Hij: „Indien Ik verkeerd gespro-
ken heb, geef aan wat verkeerd was,

maar indien het goed was, waarom slaat
gij Mij?"

Toen moest die laffe dienaar de ogen
neerslaan. En Annas voelde wel, dat hij
tegen Jezus' wijsheid niets beginnen
kon. Geërgerd stuurde hij Hem weg, de
zaal uit, de binnenplaats over, naar de
rechtszaal van Kajafas.

DAAR zaten de rechters van Israël, in
het holst van de nacht bijeengeroepen,
in een grote halve kring, bij het flakke-
rend licht van fakkels en lampen. Ze
verborgen hun vreugde en hun leedver-
maak achter deftige ernst. Daar stonden
ook de gewapende dienaren, wreed en
onverschillig. En buiten die zaal wacht-
ten de getuigen — begerig naar een be-
loning, wanneer ze straks allerlei kwaad
van Jezus zouden vertellen.

Tussen al die goddelozen stond nu de
Zoon van God, onschuldig en toch ge-
boeid als een misdadiger. Maar Hij stond
er als een Koning, in grote rust. Hij sloeg
zijn reine ogen niet neer onder al die
loerende, stekende blikken, die van alle
kanten op Hem gericht waren. Het leek
wel, alsof Hij daar de Rechter was, die
al deze deftige moordenaars oordelen
zou.

Hoe moesten ze nu een aanklacht
tegen Hem vinden? Ze wisten allen, dat
Hij nooit iets kwaads had gedaan. Daar-
om lieten ze de getuigen komen. Die
zagen tegen een leugen niet op, wanneer
ze er maar geld voor kregen.

Er waren veel getuigen opgeroepen en
de rechters hoopten, dat er twee zouden
zijn, die dezelfde beschuldiging zouden
uitspreken. Want dat moest volgens de
wet — dan pas was de beschuldiging
geldig.

Maar hoe meer getuigen zij riepen, hoe
wanhopiger de rechters werden, want
die mannen spraken elkaar allen tegen.
Jezus hoorde zwijgend hun laster aan én
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behoefde zich niet eens te verdedigen.
Maar toch, in 't laatst kwamen er twee

getuigen, die ongeveer hetzelfde ver-
klaarden.

„Hij heeft verachtelijk over de heili-
ge tempel gesproken!" zeiden ze. „Hij
heeft gezegd: Ik zal de tempel Gods af-
breken en binnen drie dagen weer op-
bouwen!"

Toen vonkte er nieuwe hoop in de
ogen van de rechters, want dat was een
heel ernstige beschuldiging. De tempel
was het heilige huis des Heren en wie
daarover minachtend sprak, beledigde
God zelf en was schuldig aan heilig-
schennis. Dat kon slechts met de dood
worden gestraft.

Kajafas, de hogepriester, loerde trium-
fantelijk naar zijn gevangene, wat Hij
nu dáárop wel antwoorden zou. Kajafas
begreep wel, dat Jezus nooit zo iets on-
zinnigs gezegd had en als hij die valse
getuigen beter had ondervraagd, zou wel
gebleken zijn, dat ze zijn woorden had-
den verdraaid. Maar Jezus moest nu
maar eens bewijzen, dat Hij dit niet had
gezegd!...

Doch Jezus zweeg. Tegen zo'n onwaar-
dige beschuldiging verdedigde Hij zich
niet. Drie jaren geleden had Hij zijn
lichaam een tempel genoemd, een tem-
pel van de Heilige Geest, en gezegd, dat
die afgebroken zou worden en in drie
dagen weer opgericht. Nog deze dag
zou dat gebeuren en over drie dagen
zou zijn lichaam weer verrijzen uit
het graf.

Toen Hij bleef zwijgen, begon Kajafas
te beven van opwinding en ongeduld. Hij
stond op en riep: „Geeft Gij geen ant-
woord? Wat getuigen deze tegen u?"

Jezus richtte zijn ogen vast en rustig
op Kajafas. Hij wachtte op een andere
vraag. Hij wist, dat die komen zou. En
door zijn zwijgen dwong Hij Kajafas, om
die vraag te stellen.

Dat deed de hogepriester toen. Het
was zijn laatste kans.

Hij zei: „Ik bezweer U bij de levende
God, dat Gij ons zegt, of Gij zijt de
Christus, de Zoon van God."

Toen antwoordde Jezus. In de diepe
stilte die de zaal vervulde, klonk mach-
tig zijn stem: „Ik ben het, en gij zult de
Zoon des mensen zien, gezeten aan de
rechterhand der Macht en komende op
de wolken des hemels."

Toen sprong Kajafas op en deed, alsof
hij diep ontzet was door dit antwoord
van Jezus. Hij greep met beide handen,
naar zijn hals, naar zijn hemelsblauw
hogepriesterlijk kleed, en in huichel-
achtige verontwaardiging scheurde hij
het vaneen, als teken van diepe smart,
het kleed dat nooit gescheurd mocht
worden.

„Hij heeft God gelasterd!" riep hij ver-
ontwaardigd. „Waartoe hebben wij nog
getuigen nodig? Gij hebt de godslaste-
ring gehoord: wat is uw oordeel?"

En heel die opgewonden kring van
rechters sprong overeind en schreeuwde
dooreen: „Hij is des doods schuldig!"

Ze verdrongen zich om de ter dood
veroordeelde, die voor hen stond, schul-
deloos en met opgericht hoofd. Al de
haat van die deftige moordenaars brak
nu los. Tandenknarsend omringden ze
Hem, smaalden en bespotten Hem,
spuwden Hem in het aangezicht en sloe-
gen Hem met vuisten.

De dienaars deden mee. Ze bedekten
Jezus' hoofd met een vuile doek, sloegen
Hem en vroegen smalend: „Gij zijt toch
de Christus, die alles weet? Profeteer
ons, Christus: wie is het, die U geslagen
heeft?" En nog veel meer lasterlijke din-
gen wisten ze te bedenken, om Hem diep
te beledigen en te wonden.

En de bliksem daalde niet neer in dat
paleis, in dat moordenaarshol, om hen
allen te vernietigen.
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De Engelen kwamen niet uit de hemel,
om hun Heer te verlossen.

God zweeg.
En de Zoon van God zweeg ook, en

leed en verdroeg het alles zonder een
klacht. En terwijl het bloed langs zijn
gelaat begon te vloeien, dacht Hij in lief-
de aan ons en aan allen, die door zijn
lijden gered zouden worden.

De straf die ons de vrede aanbrengt,
was op Hem en door zijn striemen is ons
genezing geworden .. .

HET licht van de fakkels verbleekte.
In de open zaal drong de eerste vale

schemer van de naderende dag.
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TOEN Jezus zijn handen aan de sol-
daten toestak, om gebonden te worden
in de hof van Gethsémané, was Petrus,
evenals de andere discipelen, haastig ge-
vlucht in het donker.

Maar ergens op een verborgen plek
bleef hij staan, en hij zag bij de zwaaien-
de fakkels, dat Jezus als een gevangene
werd meegevoerd uit de hof.

Gewillig als een lam had Hij zich
overgegeven en nu liet Hij zich meesleu-
ren in de nacht naar zijn vijanden, de
goddeloze rabbi's in Jeruzalem, die al zo
lang begeerd hadden om Hem in hun
macht te hebben!

Petrus sprong voort in het donker, van
de ene schaduwplek naar de andere. Hij
bereikte de uitgang van de hof en zag de
bende met de flakkerende toortsen af-
dalen in het Kidrondal. Snel sloop hij
er achteraan langs de kant van de weg.
Waarom wist hij zelf niet. Helpen kon
hij niet, vechten voor zijn Meester mocht
hij immers niet! Maar hij wilde toch bij
Hem zijn. De liefde van zijn hart trok
hem voort. En zijn hart schreide in bit-
tere wanhoop: „O Meester, waarom
toch? Gij, die de Engelen kunt beve-
len!" .. .

Dat was een raadsel, waar hij niet uit
kwam. Op Jezus had hij vertrouwd; van
Jezus, de Messias, had hij een heerlijke
toekomst verwacht ... En nu ging alles
onder, nu was dit het einde ... Hadden
de rabbi's dan gelijk? Was Jezus dan een
bedrieger? ... Dat kon niet, dat was ge-
logen! ... Jezus was de Messias. Petrus
geloofde het met heel zijn wanhopige
hart.

Maar hoe dit alles dan mogelijk was,
dat begreep hij niet. Het was de don-
kerste nacht van zijn leven. Met bon-
zend hart sloop hij achter de bende aan,
vol angst en medelijden voor Jezus. Plot-
seling zag hij dichtbij een gestalte, die
bijna even schuw en schrikkerig als hij
in dezelfde richting ging en toen de
maan door de wolken brak, herkende hij
Johannes.

Johannes kon ook de Meester niet ge-
heel verlaten. Samen, opgewonden fluis-
terend over de vreselijke gebeurtenis
van deze nacht, slopen ze Jeruzalem bin-
nen, in de schaduw van de huizen tot het
huis van Kajafas. De stoet was al door
de voorpoort verdwenen, toen zij aan-
kwamen.

Johannes was hier wel eerder geweest
en de dienstmaagd bij de poort kende
hem. Hij ging naar binnen, maar Petrus
durfde niet en bleef buiten staan.
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Dat merkte Johannes pas, toen hij
reeds op de binnenplaats was. Hij ging
terug, sprak even met de portierster en
bracht Petrus binnen.

MAAR Petrus voelde zich niet op zijn
gemak. Had hij niet beter buiten kunnen
blijven dan zich hier te wagen bij al die
vijanden? Hij schrok, als iemand naar
hem keek en schuw zag hij rond, waar
hij zich het beste schuil kon houden. In
het midden van de binnenhof zaten de
dienaars van de hogepriester rondom
een kolenvuur, dat ze hadden aangelegd.
Petrus ging tussen hen in zitten en stak
ook de handen uit naar de warmende
gloed. Zo kon het lijken, alsof hij ook één
van die dienstknechten was en niet bij
Jezus hoorde. En vanaf zijn plaats kon
hij in één der open zalen zijn Meester
zien staan, stil en gebonden, bij het gele
licht van de lampen.

De wanhoop greep hem aan, zo dik-
wijls hij naar Jezus keek. Somber zat hij
tussen de knechten met een hart  vol
haat en angst.

Maar het was koud en het vuur trok
de mensen aan. Ook de portierster kwam
er bij staan. Toen zij Petrus binnenliet,
had zij hem al wantrouwend opgenomen.
En hier, waar het schijnsel van het vuur
op zijn verdrietig gezicht viel, herkende
ze hem. Ze keek hem scherp aan en zei
plotseling: „Gij behoort toch niet tot de
discipelen van deze mens?"

Petrus keek haar verschrikt aan en
zijn hart bonsde in zijn keel. Maar hij
herstelde zich en zei op onverschillige
toon: „Ik niet. Ik weet niet eens wat ge
bedoelt ..." En gelukkig, ze scheen toch
te weifelen, want ze ging heen zonder
nog iets te zeggen.

MAAR Petrus voelde zich hier toch
niet veilig meer. Hij kon er zijn leven bij
inschieten, als men hem herkende. Daar-

om liep hij even later in de richting van
de voorpoort. Ergens in de omtrek kraai-
de een haan. Petrus hoorde het wel,
maar hij lette er niet op, hij dacht alleen
aan zijn veiligheid. Bij de poort stond
een groepje pratende mensen en de por-
tierster was er ook bij.

Toen ze hem in het oog kreeg, zei ze
tegen de anderen: „Die man was ook bij
Jezus de Nazarener." En een andere
dienstmaagd riep hem toe: „Ja, gij hoort
ook bij Hem!"

Maar Petrus snauwde ruw: „Mens, het
is niet waar! Ik ken die Jezus niet!"

Zijn angst was plotseling nog veel
heviger geworden. Want nu kon hij ook
niet dadelijk weggaan, dat zou te veel
wantrouwen wekken. De portierster zou
misschien niet eens de poort voor hem
openen. Toen deed hij maar, alsof hij
wat heen en weer liep tegen de kou,
maar hij gloeide intussen van benauwd-
held. Tenslotte kwam hij toch weer bij
het vuur zitten, tussen de geeuwende en
pratende knechten.

DAAR zat hij wel een uur en keek
naar Jezus, die nog steeds werd ver-
hoord. Wat er gezegd werd kon hij niet
verstaan, daarvoor was de afstand te
groot. Maar toen hij zag, hoe zijn Meester
werd bespot en geslagen, begreep hij wat
er gebeurd was, en hij beet op zijn tan-
den van woede en verdriet.

Tot hij plotseling opschrok door een
stem bij het vuur: „Zijt ook gij niet een
van zijn discipelen?"

„Welnee," zei hij, „ik ken de mens
niet."

Maar hij voelde aller ogen op zich ge-
richt en er begonnen zich meer met hem
te bemoeien.

„Je kan het horen aan zijn uitspraak,"
zei er een. „Hij is een Galileeër!"

Eén dienstknecht nam hem van het
hoofd tot de voeten op. Hij was familie
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van de man, die Petrus het oor had
afgeslagen. Opeens vroeg hij dreigend:
„Zag ik u niet in de hof met Hem?"

Toen werd Petrus bleek van doods-
angst, want aan zijn zijde, onder zijn
mantel, hing wellicht nog het korte
zwaard met het bloed van Malchus be-
vlekt. Hij begon zich te vervloeken en
te zweren, dat hij Jezus niet kende, dat
hij Hem nog nooit had gezien, dat hij op
diezelfde plaats mocht sterven, als het
niet waar was ...

En toen ineens, door die vreselijke
woorden heen, kraaide, luid en helder,
een haan. Petrus' stem brak af. Het was,
alsof hij ontwaakte uit een roes van
zonde, uit een boze, verschrikkelijke
droom. In ontzetting keek hij naar Jezus.
En de Here keerde Zich om en zag Pe-
trus aan. Petrus voelde die ogen in de
zijne, hij voelde ze tot diep in zijn hart.
En hij hoorde weer Jezus' stem: „Voor-
waar, Ik zeg u, heden, in deze nacht,
voordat de haan twee maal kraait, zult
gij Mij drie maal verloochenen."

Wat konden hem toen die dienst-
knechten nog schelen? Wat gaf hij nog
om zijn leven? Hij wendde zich om, een
snik welde op in zijn keel. Als hij zich
niet zo hopeloos slecht had gevoeld, was
hij de zaal binnengesneld, midden door
de spottende dienstknechten en had zich
aan de voeten van zijn Meester gewor-
pen. Maar hij voelde zich niet waard om
nog ooit weer in zijn nabijheid te
komen ... Hij wankelde weg, het donker
in, de poort uit en weende bitter. Hij
voelde zich de slechtste van alle mensen
en zijn hart werd verteerd door berouw.
Maar nog nooit had hij zijn Meester zo
lief gehad.

Zijn tranen waren een gebed. En diep
in zijn hart leefde toch het geloof, dat
de Heiland ook hem nog liefhad en dat
zijn vreselijke ontrouw hem eens ver-
geven zou worden.

DAT was het nu juist, wat Judas miste
— het geloof in Gods ontferming, die
groter is dan de vreselijkste zonde.

Judas kreeg ook berouw. Toen hij zag,
dat Jezus veroordeeld was, brandde hem
opeens het geld in zijn gordel. Want toen
drong het pas tot hem door, wat hij nu
eigenlijk gedaan had; dat hij de schuld
zou zijn van Jezus' dood.

Die schuld woog als een zware last op
Judas' ziel. Hij wilde daarvan verlost
worden, hij wilde Jezus weer loskopen.
Wat gaf hij nog om geld, nu de wroeging
brandde in zijn hart? Al was Jezus dan
niet de Messias, Hij was toch een goed
en onschuldig mens! Hij mocht niet ster-
ven, Judas kon de gedachte niet verdra-
gen, dat hij Jezus' moordenaar was. In
de eerste schemering spoedde hij zich
naar de tempel, waar de priesters bezig
waren met de toebereidselen voor het
morgenoffer. Hij stormde bij hen binnen,
met verwrongen gezicht en wilde ogen.
Hij hield hun het geld met bevende han-
den voor en schreeuwde: „Ik heb gezon-
digd, onschuldig bloed verraden!"

Rauw galmde die kreet door de tem-
pel, een kreet van een mens in de diep-
ste nood.

Maar zij keken hem aan met een
wrede, listige lach.

„Wat gaat ons dit aan?" zeiden ze. „Gij
moet zelf maar zien wat er van komt!"

Wat kon het die priesters schelen, dat
er een mensenziel verloren ging! Nu ze
hun prooi eenmaal in hun macht had-
den, zouden ze die voor geen losprijs
meer vrijlaten.

Ze namen het geld niet eens van Judas
aan. Maar hij smeet de zilverlingen door
de tempel en snelde weg.

Zijn laatste hoop was hem ontnomen.
In het Oosten kleurde de hemel rood,
maar in zijn ziel was het nacht. Hij voel-
de zich een vervloekte, die nooit meer
verlost kon worden, voor altijd geketend

1 	 Ifd.t, ^,



PILATUS EN HERODES 201

aan zijn schuld. Nooit zou hij meer rust
hebben. Altijd zou hem achtervolgen die
vraag: „Judas, verraadt gij de Zoon des
mensen met een kus? ..."

Hij was een mens in de macht van
satan. Hij geloofde niet aan liefde en aan
vergeving. Hij geloofde alleen aan zijn
schuld en zijn vloek. Toen durfde hij niet
verder te leven. En ergens op een een-
zame plaats heeft hij toen zelf aan zijn
zondig leven een einde gemaakt.

Verblinde Judas! Dacht hij een moord
met een moord weer goed te kunnen
maken?

TERWIJL zijn lichaam daar ergens
buiten Jeruzalem op de rotsen lag, zaten
de priesters heel vroom te overleggen,
wat ze nu wel met dat geld moesten
doen. Ze hadden de zilverlingen opge-
raapt, maar wilden ze niet in de offer-
kist werpen. Dat zou een grote zonde
zijn: bloedgeld, in die heilige offerkist!

Toen hebben ze besloten, na veel ge-
praat, om er een akker voor te kopen, —
een bijna waardeloos stuk grond, vol
putten en kuilen, waar een pottenbakker
de klei had uitgegraven, en daar hebben
ze toen een begraafplaats voor vreemde-
lingen van gemaakt.

Akeldama heette die akker.
Bloedakker.
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HET was nog vroeg in de morgen,
toen Jezus uit het paleis van de hoge-
priester werd geleid. Zijn gelaat was be-
dekt met builen en schrammen. Nu
sleurden de knechten Hem voort door de
stille straten naar het gerechtsgebouw
van Pilatus.

De rabbi's volgden met tegenzin. Het
liefst hadden ze Jezus dadelijk zelf ter

dood gebracht. Maar zij waren onder-
worpen aan de Romeinen, een doodvon-
nis moest door de stadhouder worden
goedgekeurd en bekrachtigd en door Ro-
meinse soldaten worden uitgevoerd.

Daarom moest er haast worden ge-
maakt. Nog vóór het volk zich op straat
vertoonde, moest Jezus al in de macht
der Romeinen zijn! — Zelfs al zou het
volk in oproer komen, de Nazarener zou
dan niet meer te redden zijn.

Haastig drongen de rabbi's en hun die-
naren het voorplein op van de Romeinse
burcht, met Jezus in hun midden. Maar
voor de hoge stoep bleven zij staan,
want het was Paasfeest en dan mochten
zij het huis van een heiden niet binnen-
gaan. Dan zouden zij verontreinigd wor-
den, omdat er zuurdesem was in dat
huis! Het bloed van een onschuldige ver-
ontreinigde hen niet ... een weinig zuur-
desem wèl!

Jezus werd door soldaten de trappen
opgeleid en Pilatus kwam naar buiten,
om de Joden aan te horen.

DAAR stonden ze tegenover elkaar:
Pontius Pilatus, de voornaamste Romein
van het land, en zij, de voorname Joden.
Ze hadden elkaar gehaat en veracht, zo-
lang ze elkaar kenden. Hij liet hun zijn
macht voelen waar het mogelijk was en
in 't geheim verrijkte hij zich met hun
geld. Zij sarden hem waar ze konden en
waren reeds enkele keren tegen hem in
opstand gekomen.

Maar op deze morgen waren zij be-
leefd en vriendelijk tegen hun vijand,
want nu hadden ze hem nodig, om
van die ander verlost te worden, die ze
nog meer haatten dan hem. En toen Pi-
latus vroeg, wat voor kwaads Jezus ge-
daan had, deden ze heel schijnheilig.

„Indien Hij geen boosdoener was," zei-
den ze, „zouden wij Hem niet aan u
overleveren!"
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Ze dachten, dat de stadhouder met dit
antwoord wel genoegen zou nemen;
maar het viel hun bitter tegen, want
toen Pilatus Jezus aankeek, kon hij niet
geloven, dat deze stille, rustige Man de
dood zou hebben verdiend.

Hij zei: „Neemt gij Hem en oordeelt
Hem naar uw wet."

Maar dat wilden de Joden niet.
„Hij moet sterven!" riepen ze.
„Waarom?" vroeg de stadhouder.
Ja, waarom? Omdat Hij God gelasterd

had en van zichzelf verklaarde dat Hij
de Christus, de Zoon van God was? ...
Dáárom hadden ze Hem veroordeeld.
Maar wat zou het Pilatus kunnen sche-
len, dat Jezus zichzelf Gods Zoon noem-
de? ... Hij zou er om lachen, hij was een
heiden en geloofde misschien niet eens,
dat er een God bestond! ...

„Hij is een gevaarlijk mens!" zeiden
ze. „Hij verleidt het volk doordat Hij
verbiedt de keizer belasting te betalen
en van Zichzelf zegt, dat Hij de Christus,
de Koning is!"

Jezus stond er bij en hoorde dat alles
aan, zonder een woord te zeggen. Tegen
zulk een aanklacht verdedigde Hij zich
niet. En Pilatus begreep wel, dat die be-
schuldiging niet waar kon zijn. Want als
Jezus het volk werkelijk in oproer had
willen brengen, zouden de Joden Hem
juist vereerd hebben!

Verwonderd keek hij naar Jezus.
„Hoort Gij niet, hoeveel zij tegen U

getuigen?" vroeg hij.
Maar ook daarop gaf Jezus geen ant-

woord, zodat Pilatus zich nog meer ver-
wonderde. Hij ging het gerechtsgebouw
binnen en liet Jezus bij zich brengen. Hij
wilde meer van die vreemde, zacht-
moedige Man weten, die daar zo rustig
stond, alsof Hij wèrkelijk een Koning
was.

Pilatus vroeg: „Zijt gij de Koning der
Joden?"

Jezus zag hem aan en sprak: „Mijn
koninkrijk is niet van deze wereld; in-
dien mijn koninkrijk van deze wereld
geweest was, zouden mijn dienaars ge-
streden hebben, opdat ik niet aan de
Joden zou worden overgeleverd; nu ech-
ter is mijn koninkrijk niet van hier."

Na dit antwoord wist Pilatus zéker,
dat deze Man geen oproerling was en
dat de Romeinen niets van Hem te vre-
zen hadden.

Hij vroeg: „Zijt Gij dus toch een
koning?"

Jezus antwoordde: „Ja, Ik ben een
Koning. Hiertoe ben ik geboren en hier-
toe ben Ik in de wereld gekomen, opdat
ik voor de waarheid zou getuigen. Een
ieder die de waarheid liefheeft, hoort
naar mijn stem."

Maar daar begreep Pilatus niets van.
De waarheid, wat was dat? ... De wijzen
in Rome zeiden, dat niemand bij machte
was de waarheid te kennen. Misschien
was er helemaal geen waarheid in deze
wereld. Pilatus was een ongelovig mens
en hij twijfelde aan alles.

Hij haalde met een moedeloos gebaar
de schouders op.

„Wat is waarheid?" zei hij.
Toen trad hij weer naar buiten, waar

de Joden in spanning stonden te wach-
ten en zei tot hen: „Ik vind geen schuld
in Hem."

„Geen schuld?" schreeuwden de rab-
bi's verontwaardigd. „Hij brengt het
hele volk in oproer, van Galilea tot hier-
toe!"

Daarop gaf Pilatus niet eens antwoord.
Maar hij zag de opwinding van de Jo-
den en in zijn hart was hij eigenlijk bang
voor hen. Hij moest Jezus vrijlaten, want
hij had Hem onschuldig verklaard, maar
hij durfde het niet. Doch wat hoorde hij
daar? Galilea? .. .

„Is deze man een Galileeër?" vroeg hij.
En meteen flitste er een listig plan
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door zijn hoofd om van deze lastige zaak
af te komen en tèch de Joden te vriend
te houden. Alleen over Judea was hij
stadhouder. In Galilea regeerde koning
Herodes. En het trof, dat Herodes ook
tijdens het Paasfeest in Jeruzalem
was.

Nu moest hij deze moeilijke recht-
spraak maar voor zijn rekening nemen.
Pilatus gunde het hem, want ze leefden
al lang in vijandschap met elkaar. Maar
zo leek het bovendien, alsof hij heel hof-
felijk was tegenover Herodes .. .

Hij gaf de Joden hun slachtoffer
weer over en stuurde ze weg naar
Herodes.

Hij zuchtte van verlichting, toen hij
ze haastig door de poort zag verdwijnen
en tevreden trok hij zich terug in zijn
huis.

HERODES was blij, toen hij Jezus zag
komen, want hij had al dikwijls gehoopt,
Hem eens te zien. Telkens weer had hij
gehoord van zijn wonderen en dan had
een stille angst hem bekropen. Want nog
altijd plaagde hem zijn geweten om de
moord op Johannes de Doper. Hij was
bijgelovig en vreesde, dat deze Jezus wel
eens Johannes kon zijn, die uit de doden
was opgewekt — die teruggekeerd was
om zich te wreken op zijn moorde-
naar.

Maar nu hij Jezus eindelijk zag, was
hij meteen bevrijd van zijn dwaze
angst.

Want deze bleke, vermoeide man, die
daar zwijgend en gebonden voor hem
stond, was niet iemand om bang voor
te zijn.

Was dat nu die wonderdoener, die zo-
veel van zich had doen spreken? Wel,
dan moest Hij voor Herodes zijn kunsten
maar eens vertonen.

Jezus zou het natuurlijk wel wil-
len. Wat deed een gevangene niet,

als hij er de vrijheid mee kon ver-
dienen?

Hij vroeg er Jezus naar, maar deze gaf
hem niet eens antwoord. Hij deed nog
heel veel andere vragen, maar Jezus
zweeg. En ook op al de heftige beschul-
digingen van de overpriesters en schrift-
geleerden, antwoordde Hij niet.

Teleurgesteld gaf Herodes het op.
Maar hij wilde zich toch vermaken en
daarom begon hij Jezus te sarren en te
bespotten. Hij durfde nu best en zijn
krijgslieden deden mee.

„Hij wil koning worden?" spotte He-
rodes. „Wel, dan moet Hij ook een kleed
dragen, dat bij Hem past!"

En hij liet hem een schitterend kleed
over de schouders werpen, misschien een
oud vorstelijk kleed van hem zelf.

Jezus schudde het niet van zijn schou-
ders en in zijn ogen was zelfs geen toom.
Hij liet het alles met zich doen in een
onbegrijpelijk geduld. Herodes heeft zijn
stem niet gehoord.

In dat schitterende spotkleed zond
Herodes Hem toen terug naar Pi-
latus.

Hij waardeerde het, dat de stadhouder
aan hem had gedacht, en hij vergat er
zijn vijandschap door. Hij wilde ook van
zijn kant beleefd zijn.

Op die dag werden Pilatus en Herodes
met elkander bevriend.
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DE zon scheen al warm in de stra-
ten, toen Jezus weer door de stad
werd gevoerd. Uit alle straten en stegen
kwamen de mensen nu toelopen,
schreeuwend van verbazing, toen ze
Jezus in handen der dienaars zagen. Hij,
naar wie ze ademloos geluisterd hadden,
als Hij sprak in de tempel, die de trotse
schriftgeleerden en Farizeeërs had dur-
ven geselen met zijn woord, hier ging
Hij nu als een gevangene in de macht
van de rabbi's! Waren ze dan tàch mach-
tiger dan Hij? ...

Ze riepen verschrikt en opgewon-
den dooreen, steeds meer volk sloot
zich aan bij de stoet. Het werd een grote
woelende menigte, die Jezus omstuwde,
een wilde, joelende optocht, die zich
voortbewoog door de stad in de richting
van het gerechtsgebouw.

PILATUS hoorde een groot rumoer op
het voorplein van zijn burcht en toen hij
naar buiten keek, verduisterde zijn ge-
zicht. Moest hij nu weer in die wonder-
lijk-reine, onschuldige ogen zien? Moest
hij wéér het geschreeuw van die gehate
Joden aanhoren?... Hij was bang voor
die ogen en bang voor het oproerige
volk. Hoor, hoe het te keer ging!

Maar tenslotte was hij de stadhouder,
hij alleen had te gebieden en niet die
koppige rabbi's. Hij klemde vastberaden
zijn lippen opeen, trad hoog opgericht
naar buiten en wenkte met een trots ge-
baar de overpriesters en de oversten, om
naderbij te komen. Hij sprak op besliste
toon: „Gij hebt deze Mens bij mij ge-
bracht als iemand, die het volk afvallig
maakt. En zie, ik heb Hem in uw tegen-
woordigheid verhoord en ik heb geen
schuld in Hem gevonden. En ook Hero-

des niet; want hij heeft Hem tot ons
teruggezonden. Deze Mens heeft niets
gedaan, waarvoor Hij de dood verdient.
Ik zal Hem dus geselen en dan los-
laten ..."

Maar een verontwaardigd geschreeuw
steeg uit de Joden op en werd steeds
luider en heviger. Hadden ze dáárvoor
zoveel moeite gedaan? Loslaten, nu Hij
gevangen en veroordeeld was? Sterven
moest Hij!

Pilatus schrok, toen hij die dreigende
Joden zag. Zijn moed en vastberaden-
heid raakten aan het wankelen. Hij
moest toch maar een beetje voorzichtig
zijn met dat gevaarlijke volk.

En weer flitste een slim plan door zijn
hoofd. Het was gewoonte, om op het
Paasfeest een gevangene vrij te laten,
die het volk zelf mocht kiezen. Die kreeg
dan genade, omdat het feest was in de
stad. En nu zat er juist een beruchte
rover in de gevangenis, die bij een op-
roer iemand had doodgeslagen. Bar-
Abbas heette hij. Als Pilatus die oproer-
ling nu eens naast Jezus plaatste en het
volk liet kiezen tussen die twee? Het
volk had Jezus vereerd, dat wist Pilatus.
Het waren alleen de overpriesters, die
Hem uit haat en afgunst overgeleverd
hadden.

De stadhouder liet Bar-Abbas halen en
zette hem naast Jezus. En een heel
vriendelijke en welwillende Pilatus,
wendde zich tot het volk.

„Bij u bestaat het gebruik dat ik u op
Pascha iemand loslaat," sprak hij. „Wie
wilt gij, dat ik u zal loslaten: Bar-Abbas
of Jezus, die Christus genoemd wordt?
Wilt gij dat ik u de Koning der Joden
loslaat? ..."

Het was heel stil geworden onder het
volk. Slechts het opgewonden gefluister
van de rabbi's werd gehoord. Verrast
keken de mensen op naar die twee: Bar-
Abbas en Jezus. En Pilatus glimlachte,
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want de keuze zou niet twijfelachtig
zijn.

JUIST op dat ogenblik kwam een
dienaar haastig toelopen en reikte hem
een brief over van zijn vrouw. Pilatus
wendde zich af, om die te lezen. Wat kon
er voor ernstigs zijn, dat zijn vrouw hem
tijdens de rechtspraak stoorde? ...

Hij las. Intussen stond Jezus naast
Bar-Abbas tentoongesteld voor het volk.
De Zoon van God naast een moorde-
naar ...

En onder het volk bewogen zich snel
de rabbi's en hitsten het op, dat het Bar-
Abbas moest kiezen. Die was een dapper
man, die tegen de Romeinen had ge-
streden. Wat had Jezus gedaan? Was dat
een held, die zich zo-maar gevangen liet
nemen? ...

De mensen keken op naar Jezus en
knikten. Ze hadden gedacht, dat Hij
koning zou worden en zijn volk vrij-
maken zou van de Romeinen. Maar Hij
had het niet gewild, Hij had het mis-
schien niet gedurfd! En ze hadden nog
wel gedacht, dat Hij de Messias zou zijn.

Pilatus merkte het niet, hoe de
priesters de mensen opzweepten. Het
was toch wel heel wonderlijk, wat zijn
vrouw hem schreef over Jezus. Zij wist,
dat de vorige avond soldaten waren uit-
gezonden, om Hem gevangen te nemen.
En nu schreef zij: „Bemoei u toch niet
met die Rechtvaardige, want ik heb
heden in een droom veel om Hem ge-
leden."

Het was een laatste waarschuwing
voor Pilatus. Maar had hij die nog no-
dig? Binnen enkele ogenblikken immers
zou hij Jezus vrij kunnen laten? Hij
keerde zich glimlachend naar het volk:
„Wel, wie van die wilt gij dat ik u los-
laat?" En uit duizend monden klonk het
hem tegen: „Weg met Hem! Laat ons
Bar-Abbas los!"

De lach bestierf op het gezicht van
Pilatus.

„Wat moet ik dan doen met Jezus, die
Christus genoemd wordt?" vroeg hij ver-
slagen.

„Kruisig Hem! Kruisig Hem!" joelde
het volk.

„Wat heeft Hij dan voor kwaad ge-
daan?" riep Pilatus wanhopig. „Hij is
immers onschuldig!"

Maar zijn woorden gingen verloren in
het geroep, het geschreeuw, het gegil
van de menigte.

„Kruisig Hem! Kruisig Hem!"
Het werd een groot rumoer, dat da-

verde tussen de muren, dat loeide over
de stad. Een wilde woelende troep was
het daar op het voorplein. Pilatus ver-
bleekte en zijn soldaten omklemden on-
rustig hun speren. Er was maar Eén, die
geheel zijn kalmte bewaarde en in grote
rust neerzag op het schreeuwende volk.
Dat was Hij, om wie dit alles gebeurde.

En tèch, dit was nu het volk, dat Hem
het Hosanna had toegeroepen, weinige
dagen geleden slechts! ... Nu riep het
om zijn dood!

Dit was het volk, dat de zieken en ge-
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brekkigen en ook de kinderen tot Hem
had gebracht en nooit tevergeefs. Nu
dreef het Hem naar het kruis.

Dit was het volk, dat Hij lief had ge-
had. Dat Hij nog liefhad met heel zijn
ziel. En dáárom juist zweeg Hij en leed,
omdat door dat lijden de grootste zegen
over hen zou komen. Maar deze ontrouw
van zijn verblinde volk, deze vreselijke
ondankbaarheid, was die op dit ogenblik
niet zijn grootste smart? ...

,,Kruisig Hem! Kruisig Hem!"
Het volk drong op tot vlak voor de

burcht. De soldaten zagen ongeduldig
naar hun meester en wachtten op het be-
vel, om die oproerige bende uiteen te
slaan. Maar Pilatus gaf het niet. Hij liet
Bar-Abbas los, die met een wilde kreet
tussen de mensen sprong en met luid ge-
juich werd begroet. En Jezus gaf hij aan
de soldaten over, om gegeseld te worden.

WIE zal ooit kunnen beschrijven, wat
Jezus heeft geleden?

Ze rukten Hem de kleren van het lijf
en bonden Hem vast in het gerechtsge-
bouw. Ze namen de gesel, en suizend
striemden de slagen neer op zijn ont-
blote rug.

Maar geen kreet kwam over zijn
lippen.

Zwijgend doorstond Hij de snijden-
de pijn, die Hij niet had verdiend. Ande-
ren hadden verdiend, dat zij werden ge-
straft, maar Hij wilde het voor hen
dragen.

De Here heeft ons aller ongerechtig-
heid op Hem doen neerkomen. Hij werd
mishandeld, maar Hij liet zich verdruk-
ken en deed zijn mond niet open.

Wie zal de smaad kunnen uitspreken,
die Jezus heeft geduld?

Ze hadden aan de geseling niet ge-
noeg, de knechten van Pilatus. Ze namen
een purperen mantel, een oude rode  sol-

datenmantel en wierpen Hem die over
de bloedende schouders.

„Dat is zijn koningsmantel!" spotten
ze. „Hij heeft immers gezegd, dat Hij een
koning is!"

Ze vlochten een krans van doornige
takken en drukten Hem die op zijn
hoofd.

„Dat is zijn kroon!" lachten ze.
Ze duwden Hem een riet in zijn rech-

terhand en zie, Hij hield het vast.
„Dat is zijn scepter!" schaterden ze.
Toen speelden ze hun wrede spel met

Hem. Ze trokken in optocht voor  Hem s
langs als voor de troon van een machtig
heerser. Ze bogen en knielden voor Hem
en spotten: „Wees gegroet, gij koning
der Joden!" ... En hun sarrend gelach
klaterde op in het gerechtsgebouw.

Maar plotseling hadden ze ook daar
weer genoeg van en toonden ze niets dan
verachting voor Hem, die zo zwijgend
met zich liet sollen. Ze sloegen Hem met
de vuist. Ze trokken Hem de rietstok uit
de hand en sloegen Hem er mee op het
hoofd, zodat de doornen van zijn kroon
in het vlees drongen. Ze spuwden Hem
in het gelaat, opdat Hij hen toch eens
vervloeken zou, zoals andere slachtof-
fers deden.

Maar plotseling bedaarde hun rumoer
en ze gingen stil in de houding staan,
omdat de stadhouder kwam.

PILATUS zag Jezus staan, bloedend
uit vele wonden, bleek en uitgeput en
door zijn soldaten bespottelijk uitgedost.
Maar hij berispte zijn knechten niet.

Niet uit liefde of medelijden had hij
Jezus verdedigd, maar uit een soort
rechtvaardigheidsgevoel, èn omdat hij
het land had aan de Joden. En nog liet
hij de gedachte niet los, dat hij Jezus
zou kunnen redden.

Zijn leven hadden ze geëist, die op-
roerigen daarbuiten? Zijn bloed wilden
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ze zien? Welnu, ze zouden het zien.
Misschien zouden ze dan toch voldaan
zijn.

Hij trad voor het gerechtsgebouw en
sprak: „Zie, ik breng Hem voor u naar
buiten, opdat gij weet, dat ik in Hem
geen schuld vind."

Jezus dan kwam naar buiten met de
doornenkroon en het purperen kleed.
Daar stond Hij, op wie ze eens hun hoop
hadden gevestigd. En van Hèm hadden
ze gedacht, dat Hij hen redden zou? ...
Nu hadden ze een afkeer van Hem. Zo'n
Messias, zo'n lijdende Christus wilden ze
niet! ...

Pilatus zei: „Zie, de Mens ..."
Maar zij kenden geen medelijden

meer. Niets dan haat en weerzin vervul-
den hun harten. En ze gilden opnieuw:
„Kruisig Hem! Kruisig Hem! ..."

Toen begreep Pilatus, dat hij zich weer
in het volk had vergist. Maar hij wilde
nog niet toegeven.

„Neemt gij Hem en kruisigt Hem," zei
hij tot hen, „want ik vind geen schuld
in Hem!"

Hij wist wel, dat ze dat toch niet zou-
den doen, want ze mochten het niet. Ze
wilden het ook niet. Ze eisten opnieuw,
dat de stadhouder Hem zou doen kruisi-
gen. En nu, eindelijk, noemden ze de
ware reden, waarom ze Hem veroordeeld
hadden.

„Wij hebben een wet," riepen ze, „en
naar die wet moet Hij sterven, want Hij
heeft Zichzelf Gods Zoon gemaakt."

Toen Pilatus dàt hoorde, vond hij het
nodig, om Jezus nog eens een verhoor
af te nemen.

EN daar stonden ze dan nog één keer
tegenover elkaar, Jezus en Pilatus, de
Koning van hemel en aarde en de knecht
van de Keizer te Rome.

Pilatus zocht naar woorden. Wat be-
tekende dat: Gods Zoon? Waar was

Jezus dan geboren en van welke afkomst
was Hij?

De stadhouder vroeg: „Waar zijt Gij
vandaan?"

Maar Jezus gaf hem geen antwoord.
Toen werd Pilatus ongeduldig en

vroeg bars: „Spreekt Gij niet tot mij?
Weet Gij niet, dat ik macht heb U los
te laten, maar ook macht om U te
kruisigen?"

Jezus zag hem ernstig aan en sprak:
„Gij zoudt geen macht tegen Mij hebben,
indien het u niet van boven gegeven
ware: daarom heeft hij, die Mij aan u
heeft overgeleverd, groter zonde."

En op dat ogenblik besloot Pilatus nog
eens, Hem los te laten.

Deze mens mocht niet sterven. Pila-
tus had toch ook nog zijn soldaten, die
met geweld het plein ontruimen kon-
den? Was hij stadhouder of niet? .. .
Welnu, dan zou hij nu onwrikbaar zijn.

Maar toen hij met dit besluit voor de
Joden trad, schreeuwden ze hem reeds
dreigend toe: „Indien gij deze loslaat, zijt
gij geen vriend van de keizer! Een ieder,
die zich koning maakt, verzet zich tegen
de keizer!"

En toen kromp het hart van Pilatus
van angst ineen. Als de rabbi's hem aan-
klaagden bij de keizer, kon hij geen stad-
houder blijven. Dan was zelfs zijn leven
in gevaar. Want keizer Tiberias was een
wreed en achterdochtig man en Pilatus'
geweten was niet zuiver! Moest hij zijn
leven wagen om Jezus te redden? Dat
offer was hem te groot.

Hij was verslagen. Al zijn slimheid,
zijn uitvluchten en halve maatregelen
hadden niets geholpen, omdat hem de
ware moed van een eerlijk man ontbrak.

Maar al gaf hij de strijd op, toch wilde
hij de mensen tonen, dat hij niet de
schuld wenste te dragen van Jezus'
dood.

Daarom liet hij een schaal water
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brengen, waste zijn handen, dat allen
het zagen en sprak: „Ik ben onschuldig
aan zijn bloed; gij moet zelf maar zien,
wat er van komt."

En zo verblind was het volk in zijn
opwinding, dat het schreeuwde:

„Goed, geef ons de schuld maar! Zijn
bloed kome over ons en over onze kin-
deren!"

Veertig jaar later, toen Jeruzalem
werd verwoest, zijn die woorden op vre-
selijke wijze vervuld.

PILATUS liet Jezus naar de plaats
brengen, waar zijn rechterstoel stond, op
het hoge voorplein van de burcht, waar-
van de schuine kant naar de straat met
gladde tegels was geplaveid.

In het Grieks heette die plaats Li-
thostrótos en in het Hebreeuws

Gábbatha.
Spottend zei hij tot de Joden: „Zie,

uw koning!"
Maar zij riepen: „Weg met Hem! Weg

met Hem! Kruisig Hem!"
Pilatus vroeg: „Moet ik uw koning

kruisigen?"
En alle haat tegen de Romeinen viel

in het niet bij hun ontzettende haat
tegen Jezus.

Zij riepen: „Wij hebben geen koning,
alleen de Keizer!"

Toen sprak Pilatus het vonnis uit. Hij
veroordeelde de Onschuldige tot de
dood.

Hij had zijn handen in onschuld ge-
wassen.

Maar al het water van de zeeën was
niet genoeg, om die grote schuld van zijn
ziel te wassen.

TOEN namen de soldaten Jezus en
deden Hem de purperen mantel af en
zijn eigen kleren aan en leidden Hem
weg om gekruisigd te worden.

70. DE WEG DER SMARTEN E

HET was bijna negen uur in de mor-
gen, toen Jezus naar de heuvel Golgotha
werd gebracht, om daar gekruisigd te
worden. In de tempel werd het morgen-
offer gebracht. Hij ging het grootste
offer der wereld brengen.

Ze hadden Hem het kruis op zijn
schouder gelegd en Hij sleepte het
hijgend voort. Achter Hem gingen nog
twee gevangenen, elk met hun kruis,
twee rovers, die ook tot de kruisdood
veroordeeld waren. Romeinse soldaten
dreven hen voort, een hoofdman te
paard ging voorop. Zo wrong de droeve
stoet zich voort door de smalle straten,
door een haag van nieuwsgierige, op-
dringende mensen.

Voor die mensen was het een dag van
vreugde. Zij vierden feest, het feest der
verlossing.

Maar die drie veroordeelden wachtte
een lange marteling en daarna de dood.

En niemand van al die duizenden
heeft begrepen, dat door de dood van die
Ene, die ze nu vol verachting smaadden
en bespotten, hun het ware feest der
Verlossing zou worden bereid.

ZE gingen voort en droegen hun kruis,
die drie, ten dode gewijd.

Maar Jezus had reeds teveel geleden.
Zijn krachten waren beproefd in de
nacht, in de hof van Gethsémané! De
verhoren voor Annas en Kajafas, voor
Herodes en Pilatus hadden Hem uitge-
put. De geseling en de mishandelingen
door de knechten hadden Hem ver-
zwakt. Nog sleepte Hij zich voort, maar
met zijn laatste krachten. Zijn kleed
kleefde vast aan zijn gewonde huid. Zijn
knieën knikten. Het klamme zweet brak
Hem uit. Hij deed nog enkele wankele
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stappen, en zakte zwijgend neer onder
zijn last ...

Maar de soldaten grepen toen een
man, die tussen de toeschouwers stond;
een man die van het land kwam, en
dwongen hem, het kruis achter Jezus
aan te dragen. Hij moest, of hij wilde
of niet.

En toen de stoet weer voortging naar
de plaats van de terechtstelling, liep hij
in Jezus' voetstappen, met het kruis op
zijn schouder, alsof hij ook zelf een ver-
oordeelde was.

Het was een vreemdeling, afkomstig
uit een stad in Noord-Afrika, die het lij-
den van Jezus op die dag heeft verlicht.
Simon van Cyrene heette hij, en zijn
naam zal nooit vergeten worden.

Eerst later heeft Simon begrepen, voor
wie hij het kruis had gedragen.

Want zijn zonen Alexander en Rufus
hebben Jezus liefgekregen en behoorden
weinige jaren later tot de eerste Christe-
nen in de gemeente van Rome.

HET was niet alles spot en verachting,
wat Jezus ondervond op deze smarte-
lijke tocht.

Tussen de menigte die Hem volgde,
waren ook vrouwen uit Jeruzalem, die
luid weenden en Hem beklaagden.

De spotters had Jezus niet geant-
woord. Maar deze vrouwen sprak Hij toe.

Nòg dacht Hij niet aan zichzelf. Nòg
dacht Hij alleen aan zijn volk, dat Hij
lief had, aan de stad, die Hem verworpen
had en waarover eens zulk een name-
loos lijden zou komen.

Hij keerde zich om en riep met grote
droefheid: „Dochters van Jeruzalem,
weent niet over Mij, maar weent over
uzelf en over uw kinderen. Want zie, er
komen dagen, waarop men zeggen zal
tot de bergen: Valt op ons; en tot de
heuvelen: Bedekt ons."

Zo was zijn ziel nog vol erbarmen, ter-
wijl Hij zelf bijna onder het lijden be-
zweek.

En langzaam trok de treurige stoet
door de stadspoort naar buiten en nader-
de een lage, kale heuvel van een vreem-
de vorm, die aan een kruising van twee
wegen lag te blinken in de zon als een
gebleekte schedel.

Dat was de plaats der terechtstelling.
Hoo f dschedelplaats heette die heuvel.
Golgotha.
De weg der smarten was bijna ten

einde. Het laatste en vreselijkste lijden
brak aan.
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NOOIT zal een mens op aarde de
liefde van Jezus kunnen begrijpen. Nooit
zal iemand dat wonder kunnen bevatten,
dat Hij voor zondaars zulk een ver-
schrikkelijk lijden heeft willen door-
staan.
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De kruisen werden opgericht en in
drie kuilen vastgestampt. Stil zag Hij
het aan. De kleren werden Hem van het
lichaam getrokken; alleen een lenden-
doek bleef over. Zwijgend liet hij het
met zich doen. Toen naderde Hem een
soldaat met een gevulde beker en bood
Hem die aan.

Hij strekte verlangend de hand er
naar uit, want Hij werd gekweld door
een brandende dorst. Maar toen Hij zijn
lippen aan de rand had gezet, gaf Hij de
beker terug. Het was een mengsel van
wijn en mirre, een bedwelmende drank,
die het lichaam verdoofde en de pijnen
verzachtte. Hij wilde de bittere beker
der smarten ledigen tot de laatste drup-
pel toe. Met helder bewustzijn wilde Hij
lijden voor zijn volk.

Hoe konden er nog mensen op de heu-
vel staan kijken bij deze ontzettende
straf? ... Zijn lichaam werd tegen de
kruispaal opgehesen en vond een wankel
steunpunt in een vooruitstekend stuk
hout. Zijn handen, die alleen maar ge-
zegend hadden, werden met spijkers
doorboord. Zijn voeten, die nooit gerust
hadden, wanneer Hij ergens helpen kon,
werden aan het hout genageld en . de
voet van de kruispaal kleurde rood...

Toen, in die hevige pijnen, klonk
Jezus' stem.

Het was geen vervloeking, die Hij uit-
sprak. Het was een gebed voor de vijan-
den, die Hem martelden: „Vader, ver-
geef het hun, want zij weten niet, wat
zij doen."

Niemand weet of de ruwe soldaten het
hoorden. Ze waren reeds bezig met die
twee rovers en kruisigden ook die, één
aan de rechter- en één aan de linker-
zijde van Jezus. Toen spijkerden zij
boven het hoofd van elk der veroordeel-
den een kleine plank, waarop de be-
schuldiging geschreven stond.

Boven Jezus' hoofd was geschreven in

drie talen, Grieks, Latijn en Hebreeuws,
zodat ieder het lezen kon:

Jezus de Nazarener, de Koning der
Joden.

Zo had Pilatus het bevolen. Het was
zijn laatste bijtende spot voor het volk,
dat hem te sterk was geweest.

De overpriesters begrepen het. Zij
ijlden naar het rechtsgebouw en zei-
den verontwaardigd tot de stadhouder:
„Schrijf niet: De Koning der Joden,
maar dat Hij gezegd heeft: Ik ben de
Koning der Joden."

Maar Pilatus antwoordde: „Wat ik ge-
schreven heb, dat heb ik geschreven."

Deze laatste kleine wraak liet hij zich
niet ontnemen.

Daar hing dan de Koning der Joden,
de Verlosser, naar wie het volk eeuwen
had verlangd en die ze nu hadden laten
kruisigen.

Daar hing de Koning van hemel en
aarde, de Zoon van God, als een ver-
vloekte, en boette door zijn vrijwillig
lijden de schuld van de wereld.

Maar de soldaten begrepen niets van
dat wonder. Zij zaten bij het kruis en
verdeelden zijn klederen, die Hij niet
meer nodig zou hebben. Vier soldaten
waren er en ze kregen elk hun deel: een
hoofddoek, een gordel, een opperkleed,
een paar sandalen. Toen bleef nog zijn
onderkleed over, een kostbaar kleding-
stuk, zonder naad, aan één stuk gewe-
ven. Zij zeiden tot elkander: „Laten wij
dit niet scheuren, maar er om loten, voor
wie het zijn zal."

En terwijl Jezus scheurende pijnen
leed, zaten zij onder het kruis en dobbel-
den om het onderkleed.

Zó werd vervuld, wat reeds duizend
jaar geleden door David was voorspeld:
„Zij verdelen mijn klederen onder el-
kander en werpen het lot over mijn ge-
waad" 1 ) .

1 ) Psalm 22 : 19.
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DE zon steeg langzaam naar het Zui-
den en brandde op het gemartelde
lichaam. Het hart bonsde met heftige
slagen. De koorts drong als een stro-
mend vuur door de aderen.

Hoe konden mensen spotten met dit
smartelijk lijden? Het was alsof op deze
vreselijke dag de satan in hun harten ge-
varen was.

Voorbijgangers spraken lastertaal
tegen Hem en riepen: „Ha, Gij die de
tempel afbreekt en in drie dagen op-
bouwt, red Uzelf, kom af van het
kruis!" ...

En de overpriesters en schriftgeleer-
den stonden voor het kruis en spotten
onder elkander om Hem te vernederen:
„Anderen heeft Hij gered, Zichzelf kan
Hij niet redden. Hij is Israëls koning;
laat Hij nu van het kruis afkomen en
wij zullen aan Hem geloven. Hij heeft
zijn vertrouwen op God gesteld; laat Die
Hem nu verlossen, indien Hij een wel-
gevallen in Hem heeft; want Hij heeft
gezegd: Ik ben Gods Zoon!"

En geen mens op aarde zou dat heb-
ben uitgehouden, indien hij de macht
van Jezus had. Eén woord van Hem was
genoeg, om hen allen te vernietigen.
Maar Hij zweeg. Want Hij was niet ge-
komen, om de zielen der mensen te ver-
derven, maar om ze te behouden.

De krijgsknechten maakten de marte-
ling nog erger. Ze zagen hoe erge dorst
Hij leed en hielden Hem edik voor, hun
zure frisse soldatenwijn. En zij tartten
Hem: „Indien Gij de Koning der Joden
zijt, red dan Uzelf!"

En ook dat verdroeg Hij zonder een
woord.

ZELFS de rovers, die naast Jezus aan
het kruis hingen, konden niet zwijgen.
Ze draaiden hun hoofden met moeite
naar Hem toe en bekeken Hem, die zo
gehoond werd en bespot. Als Hij de

Christus was, was ook voor hen mis-
schien nog redding. Ze lachten, een bit-
tere, kreunende lach en smaalden: „Zijt
Gij niet de Christus? Red Uzelf en ons!"

Maar nauwelijks had de een dat ge-
zegd, of hij verstilde. Wat bracht hem
plotseling tot inkeer? Waren het Jezus'
ogen? Was het zijn gebed voor zijn vij-
anden? Was het een woord van Jezus,
dat hij misschien eens had opgevangen,
toen hij nog in vrijheid was?...

Zijn ziel werd vervuld met eerbied. En
terwijl de anderen spotten, werd in zijn
hart het geloof geboren, dat die lijdende
Man naast hem, toch een Koning was,
tòch de Messias.

Toen kon hij het gespot van die ander
niet meer verdragen. Hij wendde zijn
hoofd naar hem om, en vroeg:

„Vreest gij zelfs God niet, nu gij het-
zelfde vonnis ontvangen hebt? En wij
terecht, want wij ontvangen vergelding
naar wat wij gedaan hebben, maar Deze
heeft niets onbehoorlijks gedaan."

En terwijl Hij zijn hoofd nog verder
wendde, smeekte hij eerbiedig: „Jezus,
gedenk mijner, wanneer Gij in Uw Ko-
ninkrijk komt."

Toen lichtte er een heilige vreugde in
de ogen van Jezus, omdat deze zondaar
nog ter elfder ure door Hem gered
mocht worden. Hij zag de moordenaar
troostend aan en zei: „Voorwaar, Ik zeg
u, heden zult gij met Mij in het paradijs
zijn."

En nooit nog had die man zo'n diepe
vrede vervuld.

Tot het laatste toe was Jezus' leven
liefde en erbarmen. Ook nog aan het
kruis was zijn diepste verlangen, ande-
ren te helpen en te troosten.

Hij zag omlaag en zocht met branden-
de ogen onder het volk, dat op Golgotha
stond, tot zijn blik bleef rusten op een
kleine treurende groep.
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Daar stonden in de verte de vrouwen,
welke Jezus gevolgd waren uit Galilea:
Maria van Magdala, een trouwe discipe-
len, die Hij eens van zeven boze geesten
had verlost; Maria, de vrouw van Klo-
pas, die Hem in liefde had gediend; Sa-
lome, de moeder van Jacobus en Johan-
nes ... Ach, en daar stond ook zijn moe-
der! Daar stond Maria te wenen bij het
kruis van haar Zoon en het was, als-
of een zwaard door haar ziel ging, toen
ze Hem zo lijden zag. Nu werd de voor-
spelling van de oude Simeon vervuld.

Die wanhopige smart van zijn moeder
deed Jezus meer pijn dan zijn wonden.
Maar dichtbij Maria zag Hij Johannes
staan. Die zou voor haar kunnen zorgen,
beter dan iemand anders, en haar kun-
nen troosten door zijn geloof.

Jezus zag zijn moeder aan en sprak:
„Vrouw, zie uw zoon."

Daarna zei Hij tot zijn discipel: „Zie,
uw moeder."

Ze begrepen Hem. Ze hoorden voort-
aan. bijeen. Van dat uur af nam Johannes
de moeder van Jezus bij zich in huis.

DE uren kropen traag voorbij. De zon
stond nu hoog in het Zuiden en haar
felle stralen vielen bijna recht op de
hoofden der gekruisigden en hun adem-
haling werd steeds zwaarder.

Dat alles moest Hij lijden, die zoveel
leed had weggenomen. Die de wonden
van velen had genezen, hing hier met
wonden bedekt. Die verlamden had doen
gaan, kon zich nu zelf niet bewegen. Die
doden het leven gaf, moest weerloos
sterven ... En Hij, wiens leven liefde ge-
weest was, werd in zijn diepste smart ge-
hoond en bespot.

Maar plotseling zwegen de spotters en
staarden verschrikt omhoog.

Want zie, de zon, de middagzon, die
daar straks nog fel stond te branden,
werd ver en rood als bij avond.

Het leek, alsof zij verdween in het on-
eindige, alsof zij zich terugtrok van de
zondige aarde. Dreigend donker werd
het. Een floers van zwarte duiste rnis
spreidde zich over de aarde.

En in dat duister hing Jezus en streed
zijn laatste strijd. Een strijd als in Geth-
sémané, zo zwaar en benauwend. Maar
dáár was nog licht, dáár waren nog
vrienden in de nabijheid, dáár kon Hij
nog knielen en de handen ineen wringen
en zich buigen voor God. Daar kwam
nog een Engel uit de hemel, om Hem te
troosten en te versterken...

Maar nu hing Hij tussen hemel en aar-
de als een vervloekte. Hij wilde de han-
den uitstrekken naar de hemel en Hij
kon het niet. Hij snakte naar licht en het
was er niet. Er was slechts dorst en
koorts, doodsangst en oneindige smart.
Duisternis was er en verlatenheid, rond-
om en in zijn ziel, die nooit verlatenheid
had gekend .. .

Toen schreide zijn ziel naar de Here,
maar de Here was er niet. God had zich
van Hem afgewend. In onuitsprekelijke
eenzaamheid droeg Hij de last van Gods
toom tegen de zonde der wereld.

Drie uren duurde dat nameloos lijden.
En zo vreselijk werd toen zijn benau-
wing, dat Hij uitriep met luider stem:
„Eli, Eli, lama sabachthani?" Dat is:
Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij
Mij verlaten?

DIE roep werd in de hemel gehoord.
De duisternis trok op, de zon kwam
terug. En ook het licht van Gods nabij-
heid kwam terug en vervulde Jezus'
hart. Gods toom was gestild. Hij zag
weer in liefde neer op zijn Zoon.

Toen wist Jezus, dat zijn strijd was
volstreden en dat Hij overwonnen had
door zijn volledige overgave.

Hij wilde het juichend uitroepen over
de wereld, maar Hij kon het niet meer.
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Hij was nu heel dicht bij de dood ge-
komen. Zijn dorstende mond kon bijna
geen geluid meer voortbrengen.

Hij kreunde: „Mij dorst!"
Daar stonden rabbi's bij, die zijn roep

in de duisternis hadden gehoord en nu al
weer moed genoeg hadden, om te spot-
ten. En toen iemand een spons op een
stok had bevestigd en die in de zure wijn
dompelde, om daarmee zijn lippen te be-
vochtigen, riepen zij: „Houd op, Hij heeft
om Elia geroepen. Laat ons zien, of Elia
komt om Hem te redden!"...

Maar die één was barmhartiger dan zij
en gaf Hem te drinken.

Toen keerden zijn krachten weer en
luid klonk zijn stem over Golgotha: „Het
is volbracht!"

Nu was er geen angst meer en geen
pijn. Het was volbracht, het grote werk
dat de Vader in de hemel Hem had op-
gedragen. Nu mocht de dood komen. Ook
in die dood zou de Vader voor Hem
zorgen. Aan Hem vertrouwde Hij
zich toe.

Jezus sprak: „Vader, in uw handen be-
veel Ik mijn geest."

Het klonk als het avondgebed van een
kind.

Toen boog Hij het hoofd en gaf de
geest.

HIJ stierf, de Koning van hemel en
aarde, en de aarde beefde en de rotsen
scheurden en de graven gingen open en
doden stonden op.

Toen de hoofdman, die tegenover Hem
stond, zag dat Hij zo de geest gegeven
had, zeide hij: „Waarlijk, dit was een
Zoon Gods. Deze mens was rechtvaar-
dig!"

En de mensen op Golgotha, de spotters
en goddelozen, werden zeer bevreesd. Zij
sloegen zich op de borst van ontzet-
ting en vluchtten in wanhoop terug naar
de stad.

ER waren priesters in de tempel om
het brandoffer te brengen. En zie, het
grote kostbare gordijn, dat het Heilige
der Heiligen afsloot, het voorhangsel
van de tempel, scheurde van boven tot
beneden in tweeën.

Slechts de Hogepriester mocht daar
komen, één maal per jaar, op de grote
verzoendag.

Maar nu stond het Heilige der Heili-
gen open voor allen.

Er was geen scheiding meer tussen
God en de mensen. Er waren geen pries-
ters en geen offers meer nodig. De grote
Hogepriester had zijn offer gebracht. De
zonde der wereld was verzoend en de
hemel stond open voor allen.

HET was de heerlijkste boodschap, die
ooit aan de wereld is gebracht.
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DE avond daalde. Steeds groter vielen
de schaduwen der kruisen op Gol-
gotha. De zon stond laag aan de horizon
en bescheen de lichamen der veroor-
deelden met een teder licht. Stil en wit
hing het levenloze lichaam van Jezus.
Daarnaast bewogen zich nog in pijnlijke
krampen de rovers.

De soldaten begonnen de lichamen der
gekruisigden af te nemen, om ze ergens
in de eenzaamheid te verbranden. Dat
hadden de Joden aan Pilatus gevraagd,
omdat de sabbat naderde. Als de zon
was ondergegaan, mochten die lichamen
daar niet meer hangen, want dan zou
het land verontreinigd zijn en de sab-
bat geschonden! ...

Ze waren zo vroom, die rabbi's, ze
kenden de wet zo goed! En hoe eerder
het lichaam van Jezus was verdwenen
in as en rook, hoe liever zij het hadden.
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Dan zou niemand meer aan Hem denken.
En misschien zouden ze dan ook zelf
Hem kunnen vergeten.

Onbewogen volvoerden de soldaten
hun vreselijk werk. Zij zagen, dat de
rovers nog leefden en sloegen hun benen
met de zware kruishamer stuk om ze
sneller te doen sterven.

Maar het lichaam van Jezus hing stil
aan het kruis. De soldaten zagen, dat Hij
reeds gestorven was. an van hen, die
nog twijfelde, stak met een speer in zijn
zijde en terstond kwam er bloed en
water uit. Toen wisten ze het zeker. Zijn
benen braken ze niet.

En daarmee werd weer een eeuwen-
oude profetie vervuld, die door David
gesproken was: „Geen been van Hem
wordt gebroken"

TERWIJL de soldaten bezig waren bij
de kruisen, in het rode avondlicht, kwa-
men twee mannen haastig de heuvel op,
twee voorname lieden, gevolgd door hun
dienaars. Het waren rabbi's uit Jeruza-
lem, leden van het Sanhedrin zelfs. Maar
zij hadden er niet bij gezeten in die def-
tige kring, toen Jezus in de nacht veroor-
deeld werd. Zij hadden niet meegedaan,
want in hun hart hadden ze Hem lief.

Maar ze hadden ook niets gedaan om
Hem te verdedigen. Ze waren maar
kleingelovige, vreesachtige discipelen en
ze hadden nooit durven bekennen, dat
zij in Jezus geloofden. Dag aan dag had-
den ze Hem verloochend, uit vrees voor
de andere Joden.

Maar nu, na Jezus' dood, toonden ze
hun eerbied en hun geloof.

De een, Jozef van Arimathea, verza-
melde al zijn moed en ging naar Pilatus,
om het lichaam van Jezus te vragen. De
stadhouder ontbood de hoofdman en
toen hij van hem vernam, dat Jezus al

1 ) Psalm 34 : 21.

gestorven was, stond hij dat verzoek toe.
Die andere rabbi was Nicodemus, die

eens in de nacht tot Jezus gekomen was.
Toen had hij die wonderlijke woorden
gehoord: „Gelijk Mozes de slang in de
woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de
Zoon des mensen verhoogd worden, op-
dat een ieder die gelooft, in Hem eeuwig
leven hebbe."

Nu had hij Jezus gezien, verhoogd aan
het kruishout, en zijn geloof had zijn
vrees overwonnen. Samen met Jozef
kwam hij naar Golgotha en bracht een
schat van specerijen, een mengsel van \
mirre en aloë, ongeveer honderd pond.

Heel voorzichtig en eerbiedig namen
nu die rijke deftige rabbi's het geschon-
den lichaam van Jezus van het kruis en
droegen het naar een hof, dichtbij Gol-
gotha. Wenend volgden hen Maria van
Magdala en de andere vrouwen, die hun
Meester nog steeds niet hadden kunnen
verlaten.

De hof was het eigendom van Jozef
van Arimathea. Daar, in die rustige
tuin, wilde hij zelf later begraven wor-
den en hij had er zijn graf reeds laten
uithouwen in de rotswand. Maar nu
stond hij het af aan Jezus. Met Nicode-
mus zalfde hij het lichaam met de geuri-
ge, kostbare zalf, wikkelde het in zuiver
linnen en legde een zweetdoek over het
gelaat. Toen droegen ze het in de spe-
lonk en legden het neer in een bed van
specerijen, opdat het niet door bederf
zou worden aangetast.

De vrouwen zaten voor de spelonk en
zagen, hoe het lichaam van hun geliefde
Meester in het graf werd gelegd en hoe
daarna de mannen met al hun krachten
een zware steen voor de ingang wentel-
den. Toen keerden zij snikkend naar
Jeruzalem terug.

De zon was reeds bijna onder; ze had-
den nu niet veel tijd meer om nog iets
voor hun Meester te doen, want de sab-

1 )
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bat was nabij gekomen. Maar zij bereid-
den haastig nog meer specerijen en
zalven. En zij beloofden elkaar, dat zij
na de sabbat, Zondagmorgen vroeg, weer
naar het graf zouden gaan, om het
lichaam van Jezus nog beter te verzor-
gen, dan nu in die korte tijd mogelijk
was. Dan zouden zij het heel lang kun-
nen bewaren, jarenlang misschien, en
dikwijls zouden zij er nog heen kunnen
gaan, om bij dat lichaam te treuren en
te denken aan de tijd, toen Jezus nog in
leven was.

Dat was nu al hun troost. Een troost,
zo arm en klein, dat hun droefheid er
niets door verminderde.

En in hun wanhopig verdriet dachten
zij er niet aan, evenmin als de discipelen,
dat Jezus weer zou opstaan uit het graf,
hoewel Hij het dikwijls had gezegd.

MAAR de overpriesters en Farizeeën
dachten er wel aan. Want ze herinner-
den zich, dat ze Jezus eens gevraagd
hadden om een teken, een bewijs, dat Hij
de Messias was. Toen had Jezus geant-
woord, dat hun geen ander teken zou
gegeven worden, dan dat van Jona de
profeet. Zoals Jona drie dagen was in
de buik van de vis, zo zou de Zoon des
mensen drie dagen zijn in het hart der
aarde.

De rabbi's hadden gewild, dat het
lichaam van Jezus verbrand zou worden
met dat van de rovers, maar het was be-
graven. Zou zijn voorspelling dan toch
misschien uitkomen? Waren ze dan nog
niet voorgoed van hun vijand ver-
lost?...

Ze waren op de sabbat bijeen, om dat
moeilijke geval te bespreken. Hun ge-
heime angst durfden ze elkaar niet te
bekennen. Ze spraken er over, dat de
discipelen wel eens in stilte het lichaam
van Jezus konden stelen en het ergens
anders verbergen. En als ze dan zouden

beweren, dat Jezus was opgestaan, zou
het domme volk Hem misschien weer
gaan vereren!

Toen gingen ze samen naar Pilatus en
vroegen hem, om het graf te verzegelen
en de eerste drie dagen een wacht er bij
te plaatsen.

Maar de landvoogd was hun niet meer
ter wille dan nodig was.

Een wacht kregen ze. Dat was alles.
Het graf verzegelen moesten ze zelf
maar doen.

En al was het sabbat, ze trokken dade-
lijk met de soldaten naar de hof. Ze
spanden een koord over de steen en
hechtten het zegel van de Hoge Raad
daaraan. Het graf kon niet meer ge-
opend worden, zonder dat het zegel ver-
broken werd. En wie dat durfde, zou
zwaar worden gestraft.

Toen waren de rabbi's gerust en gin-
gen terug naar de stad om hun lange
gebeden te zeggen en de schriften te
lezen en aalmoezen te geven aan de
armen.

IN de stille hof van Jozef van Arima-
thea hielden soldaten de wacht bij het
verzegelde graf.

Maar wie zou het kunnen verhinde-
ren, als de Vorst des Levens wilde op-
staan uit de dood?
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HET was nog donker in de hof van
Jozef van Arimathea, waar Jezus begra-
ven lag. Onder de donkere bomen hin-
gen nog de koele nevels van de nacht. De
maan stond laag in het Westen en glans-
de op de helmen en speren van de sol-
daten.

Zij hielden bij de rotswand de wacht.
Zij sliepen niet. Een Romeins soldaat,



218	 DE OPSTANDING

die sliep op zijn post, werd met de dood
gestraft. Trouw deden zij hun plicht bij
het verzegelde graf, het zwaard aan de
gordel, de speer in de vuist. Die hen ge-
zonden hadden, konden gerust zijn. Nie-
mand zou zijn hand durven uitstrekken
naar de steen waarmee de spelonk was
afgesloten, zolang zij hier stonden.

In het Oosten waren de eerste bleke
glanzen van de dageraad. En een vogel
begon schuchter zijn lied te zingen in die
grote gewijde stilte.

TOEN gebeurde het.
Alsof de bliksem neersloeg van de

hemel, zo snel daalde plotseling een
engel in de hof. De aarde beefde, toen
zijn voeten haar raakten. De hof werd
vervuld met licht.

De soldaten deinsden ontzet achteruit .

Zij zagen nog, dat die hemelse gedaante
op het graf toeliep, de steen wegwentel-
de met een enkel gebaar van zijn hand
en op die steen ging zitten. Zij zagen nog,
dat zijn kleed wit en blinkend was als
sneeuw. Toen vluchtten zij in doods-
angst.

EN op die prille morgen van de eerste
dag der week, op die Zondagmorgen van
Pasen, is in de stille hof het Goddelijk
wonder gebeurd, dat door geen mensen-
oog is aanschouwd.

Toen is Jezus opgestaan uit de dood en
uit het donkere graf gegaan.

Hij was de Levensvorst, die door de
dood niet vastgehouden kon worden.

En nu zou er nooit meer vernedering
of lijden of dood voor Hem zijn. Hij had
zijn strijd gestreden en zijn werk op aar-
de volbracht. Hij had door het offer van
zijn leven de wereld met God verzoend.

De hemelse heerlijkheid wachtte Hem.

MAAR nog geen van zijn discipelen
wist dit alles. En geen van hen had er

aan gedacht, dat hun Meester zou op-
staan uit de doden.

De hele sabbat hadden ze treurend
bijeen gezeten, en het was de droevigste
dag van hun leven geweest, een dag van
wanhoop en diepe rouw. Nu ze hun
Meester verloren hadden, was hun leven
gebroken.

Alleen enkele vrouwen die bij de dis-
cipelen waren, hadden nog een doel. Zij
wilden het lichaam van Jezus gaan zal-
ven, beter dan reeds was gebeurd. Toen
de zon was ondergegaan en de sabbat
ten einde was, hadden ze nog meer spe- N

cerijen gekocht. En nu, heel vroeg in de
morgen, waren ze op weg naar het graf.
Want ze wisten niet, dat het de vorige
dag verzegeld was en dat er een wacht
bij was gezet.

De zon kwam op, toen zij de hof van
Jozef naderden. De hemel blonk in
prachtige kleuren, de vogels zongen nu
overal en de aarde lag te stralen in het
licht van de nieuwe dag.

Maar zij zagen van al die heerlijkheid
niets. Somber en gebogen gingen zij
voort, Maria van Magdala en Maria, de
vrouw van Klopas, Salome en Johanna,
de vrouw van Chusas. Hoe dichter zij bij
het graf kwamen, hoe treuriger ze
werden.

Toen deed er één een vraag, waaraan
ze nog niet hadden gedacht in hun ver-
driet.

„Wie zal ons de steen afwentelen van
de ingang van het graf?"

Ja, wie zou dat doen? De steen was
heel groot en zwaar, veel te zwaar voor
vrouwenhanden. Ze wisten niet hoe dat
moest, en liepen toch maar door, tot ze
in de hof van Jozef kwamen.

TOEN — plotseling — stonden ze stil,
hevig ontsteld. Ze staarden naar de rots-
wand, die wit glansde in de zon. De
steen was afgewenteld, de donkere graf-



opening gaapte hun tegen! Wie had dat
gedaan? Wie had het graf geschonden,
waarin het geliefde lichaam lag? Hadden
de overpriesters en schriftgeleerden in
hun vreselijke haat zelfs het lichaam van
Jezus niet met rust kunnen laten?

Maria van Magdala was er van over-
tuigd, dat het zo moest zijn.

Snikkend ijlde ze terug naar de stad,
om aan de discipelen die vreselijke
tijding te brengen, dat het lichaam van
Jezus was weggenomen.

Maar de andere vrouwen traden be-
vend naderbij, en met bonzende harten
gingen zij de schemerige spelonk binnen.

TOEN zagen zij plotseling een glan-
zende gestalte. Een jongeling, in een

lang wit kleed, zat dicht bij de plaats,
waar het lichaam van Jezus gelegen had.

Zij bogen zich bevreesd voor hem neer,
want zij begrepen dat het een engel was.
Maar een blijde, vriendelijke stem vroeg:
„Wat zoekt gij de levende bij de doden?"

En toen zij verbaasd het hoofd ophie-
ven, zagen zij nog een engel. Twee
hemelse boden stonden bij haar, in blin-
kende klederen en zeiden: „Weest niet
bevreesd! Gij zoekt Jezus, de gekruisig-
de. Hij is hier niet, want Hij is opge-
wekt, gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet
de plaats, waar Hij gelegen heeft."

Zij traden eerbiedig naderbij en zagen
de ledige plaats.

„Opgewekt?" dachten zij.
Zij begrepen het nog maar half.
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Toen hoorden ze een der engelen vra-
gen: „Weet ge dan niet meer, wat Hij
tot u gesproken heeft, toen Hij nog in
Galilea was?

Hij zei toch: „De Zoon des mensen
moet overgeleverd worden in de han-
den van zondige mensen en gekruisigd
worden en ten derden dage opstaan?"

En plotseling verdween alle droefheid
en twijfel en werd het heel licht en blij
in de harten van die vrouwen. Want nu
herinnerden zij het zich weer: Dat had
Jezus werkelijk gezegd! Ten derden dage
zou Hij opstaan! Hoe hadden ze het ooit
kunnen vergeten? En zij hadden zich
blind gestaard op hun verdriet en ge-
dacht, dat alles verloren was!

Zij schaamden zich diep.
„Gaat het nu haastig aan zijn discipe-

len vertellen," sprak de engel, „en ook
aan Petrus. Zegt, dat Hij u voorgaat naar
Galilea en dat gij Hem allen daar zult
zien. Ook dat heeft Hij u vroeger ge-
zegd."

Zij knikten en konden van vreugde
niet spreken.

Háástig schuifelden zij naar buiten en
spoedden zich voort, om zo snel mogelijk
de heerlijke boodschap te brengen, dat
Jezus was opgewekt.

EN zie, toen die vrouwen onderweg
waren, wie stond daar plotseling voor
haar?...

Wiens stem klonk haar zo vertrouwd
en vriendelijk tegen met de woorden:
„Weest gegroet?"

Het was Jezus.
Hun Meester, die uit de dood was op-

gestaan!
Ze snelden op Hem toe, vielen op de

knieën en aanbaden Hem. In grote liefde
omarmden ze zijn doorboorde voeten.

En ook uit zijn mond hoorden ze de
boodschap: „Weest niet bevreesd. Gaat
heen en bericht mijn broeders, dat zij

naar Galilea gaan, en daar zullen zij Mij
zien."

Toen zij opzagen, was Hij verdwenen,
even stil en geheimzinnig als Hij geko-
men was.

Was het een droom geweest, een won-
derlijk visioen?...

Neen, het was geen droom. Het was
echte, heerlijke werkelijkheid, dàt wis-
ten die vrouwen zeker! Ze hadden zijn
voeten aangeraakt. Ze hadden zijn stem
gehoord. Ze hadden de blik van die
heilige ogen op zich voelen rusten! ...

Nog haastiger snelden zij nu voort, om■
maar spoedig bij de discipelen te zijn. En
toen zij er enkele vonden, omringden ze
die vol blijde opwinding en vertelden
schreiend en jubelend van het open graf
en van de engelen en van de Meester,
die haar zelf tegemoet was gekomen.

Maar de mannen staarden haar ver-
baasd en verschrikt aan, en schudden
medelijdend het hoofd.

„Onzin!" zeiden ze tegen elkaar.
„Zottenklap! ... Het verdriet heeft ze
overmand, die stakkers, en in haar over-
spannen verbeelding hebben ze al die
vreemde dingen gezien."

En zij geloofden het niet. Zij konden
het niet bevatten, dat aan al hun ver-
driet nu plotseling een einde gekomen
was. Het wonder, dat hun geliefde Mees-
ter was opgestaan, was te groot voor
hen.

MAAR de overpriesters, die Jezus ter
dood hadden gebracht, geloofden het wèl
en zij sidderden tot diep in hun hart.

Zij waren die morgen nog maar nau-
welijks in de tempel gekomen, toen zich
enige soldaten bij hen aanmeldden, bleek
als doden en bevend over al hun leden.

Het waren soldaten, die de wacht had-
den moeten houden bij het graf en hun
verhaal maakte diepe indruk op de
priesters.
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Zij riepen haastig de raad bijeen, om
te overleggen wat hun te doen stond.

Zij twijfelden geen ogenblik aan de
woorden van de soldaten, maar het
bracht hen niet tot inkeer. Integendeel,
zij deinsden voor niets meer terug. En in
hun angst bedachten zij een vals plan,
om te zorgen, dat het gerucht van Jezus'
opstanding zich toch vooral niet verder
zou verspreiden.

Zij haalden veel geld uit de tempel-
schat en legden dat voor de soldaten
neer.

En ze zeiden: „Dat is allemaal voor
jullie! — Maar vertel dan nergens, wat
er gebeurd is. Zeg, dat zijn discipelen in
de nacht gekomen zijn en Hem hebben
gestolen, terwijl jullie sliepen. Indien
het de stadhouder ter ore komt, zullen
wij wel met hem spreken en zorgen, dat
hij tevreden gesteld wordt. Heb maar
geen zorg, er zal jullie niets over-
komen!"

De soldaten namen dat voorstel aan.
Wat kon het hun schelen? Die voorname
heren, die hen daar op wacht gezet had-
den, moesten het zelf maar weten.

Zij namen het geld en overal waar zij
kwamen, vertelden zij, wat de rabbi's
hun hadden voorgezegd.

Maar het was een onhandige leugen!
Want hoe wisten zij, dat het de discipe-
len waren die het lichaam stalen, als zij
geslapen hadden? En als zij geslapen
hadden, zouden zij het dan verteld heb-
ben, terwijl zij met de dood konden wor-
den gestraft?

Maar de mensen die het hoorden
dachten niet zo ver. Het gerucht van de
diefstal verbreidde zich onder het volk.
En nog in deze tijd zijn er Joden, die ge-
loven, dat het lichaam van Jezus door
zijn discipelen uit het graf is gedragen
en op een andere plaats verborgen, om
de schijn te wekken, dat Hij was opge-
staan.

74. „MARIA! . . ."
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MARIA van Magdala was haastig
teruggesneld naar de stad, om aan de
discipelen de vreselijke boodschap te
brengen, dat het graf geschonden was.
Wanhopig kwam zij bij Simon Petrus en
Johannes en schreiend riep ze: „Zij heb-
ben de Here weggenomen uit het graf en
wij weten niet, waar ze Hem hebben
neergelegd."

De twee discipelen schrokken hevig
van die tijding. Ze gingen haastig op weg
naar de hof en Maria volgde hen. Maar
ze gingen een andere weg dan die, waar-
langs de vrouwen terugkwamen naar de
stad; ze ontmoetten die niet.

Naarmate zij de hof van Jozef nader-
den, werden zij ongeruster en liepen
sneller. Maar Johannes was de jongste
en raakte Petrus voor. Hij kwam het
eerst aan het graf. Hij bukte zich en keek
met bonzend hart naar binnen. De zon
stond nu al hoger; het was niet meer zo
donker in de spelonk. Johannes zag de
doeken liggen, waarin het lichaam
van Jezus gewikkeld was geweest. En
aarzelend bleef hij voor de opening
staan.

Maar Petrus was nu ook hijgend na-
derbij gekomen en die kende geen aar-
zeling. Vastberaden ging hij het graf
binnen. Toen volgde ook Johannes.

Ze stonden samen op de plaats, waar
Jezus gelegen had. De doeken waren
achtergebleven. En zie, dat was vreemd,
de zweetdoek, die op zijn hoofd geweest
was, lag niet ordeloos bij de andere doe-
ken, maar afzonderlijk en zorgvuldig sa-
mengerold. Zouden rovers eerst het
lichaam ontdoen van de windsels en zich
de tijd gunnen om ze zo ordelijk achter
te laten?...

Petrus schudde bezorgd het hoofd en
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wist niet, wat hij er van denken moest.
In grote onrust liep hij het graf weer uit
en snelde terug naar de stad. Maar Jo-
hannes, die hem langzaam en peinzend
volgde, zag ineens vol vreugde op naar
de hemel, want een blij vermoeden
kwam in zijn hart, dat bijna zekerheid
werd. Toen herinnerde hij zich ook plot-
seling, dat Jezus over zijn opstanding ge-
sproken had. En hij geloofde.

Het jubelde in zijn hart: „Het lichaam
van de Meester is niet weggenomen! De
Here is opgestaan!" ...

En plotseling snelde hij voort om Pe-
trus in te halen en hem die heerlijke
tijding toe te roepen.

MARIA van Magdala bleef achter in
de hof. Schreiend stond zij bij het graf en
bukte zich, om naar binnen te gaan.
Daar zag zij twee mannen zitten, in
witte klederen, één aan het hoofd- en
één aan het voeteneinde van de nis, waar
het lichaam van Jezus gelegen had. Zij
vroeg zich niet af, wat die mannen daar
deden. Zij kon van verdriet niet meer
denken.

Zij hoorde een van hen vragen:
„Vrouw, waarom weent gij ?"

Zij antwoordde snikkend: „Omdat ze
mijn Here weggenomen hebben, en ik
weet niet, waar ze Hem neergelegd
hebben."

Na deze woorden keerde zij zich om en
zag nòg een Man staan.

Het was Jezus zelf, maar zij herkende
Hem niet door haar tranen.

Jezus zei tot haar: „Vrouw, waarom
weent gij? Wie zoekt gij?"

En zelfs zijn stem herkende Maria van
Magdala niet, zo verdoofd was zij van
verdriet. Zij dacht, dat het de hovenier
was, die voor haar stond en schreide:
„Heer, als gij Hem weggedragen hebt,
zeg mij dan, waar gij Hem hebt neerge-
legd en ik zal Hem wegnemen." En zij

keerde zich al weer af, zonder een ant-
woord af te wachten.

Toen sprak Jezus maar één woord, zo-
als Hij alleen dat zeggen kon. Hij zei tot
haar: „Maria!"

Een schok ging door Maria heen.
„Rabboeni!" riep zij. „Meester!"
Zij snelde op Hem toe en wilde Hem

vastgrijpen, dat Hij nooit meer weg kon
gaan.

Maar zoals vroeger kon Jezus niet
meer bij haar blijven. Hij was met een
hemels en verheerlijkt lichaam opge-
staan uit het graf en God wachtte Hem.
Hij sprak vriendelijk: „Houd Mij niet
vast, want Ik ben nog niet opgevaren
naar de Vader; maar ga naar mijn broe-
ders en zeg hun: Ik vaar op naar mijn
Vader en uw Vader, naar mijn God en
uw God."

Na die woorden was Jezus plotseling
verdwenen en vol vreugde snelde Maria
naar de discipelen, om hun het heerlijke
nieuws te brengen.

„Hij leeft!" riep zij. „Ik heb Hem ge-
zien!" En ze vertelde alles, wat Hij ge-
zegd had.

Maar zij haalden mismoedig de schou-
ders op en schudden het hoofd. Zij ge-
loofden ook Maria niet. Zij wilden het
wel, maar zij durfden niet. Want hoe
vreselijk zou de teleurstelling zijn, als
dit alles slechts verbeelding was!

MAAR op diezelfde dag verscheen
Jezus aan een van de elf discipelen, die
van het begin af met Hem waren ge-
weest.

En wie van de elf viel dit grote
voorrecht ten deel? Juist hem, die zich
de minste en zondigste van allen voel-
de en die zich soms in diepe schaam-
te afvroeg, of hij er nog wel bij mocht
horen.

Het was Petrus, die zijn Meester ver-
loochend had. Niemand was er bij toen
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hij Jezus ontmoette en niemand weet,
wat er tussen die twee gesproken is.
Maar dit is zeker: Jezus heeft zijn on-
trouwe discipel weer in liefde aangeno-
men en hem alles vergeven; het is weer
helemaal goed geworden tussen hen.

Want toen Petrus weer bij de anderen
terugkwam en hun vertelde, dat hij de
Here had gezien, was er zo'n grote
vreugde op z'n gelaat, zo'n diepe en
blijde ontroering, dat ze niet meer twij-
felen konden. Toen Petrus het zei, ge-
loofden ze het: De Here was opgestaan!

Hun droefheid was in blijdschap ver-
anderd. Zij bleven die avond bijeen, er-
gens in een huis in Jeruzalem. Zij kon-
den niet genoeg met elkaar spreken over
dat grote wonder.

En er was een vurig verlangen in hen,
dat ook zij Jezus mochten zien.
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HET was op Zondagmiddag, de dag
van Jezus' opstanding.

Twee mannen gingen in druk gesprek
langs de weg van Jeruzalem naar

Emmaüs,een klein dorpje, dat een paar uur
van de hoofdstad lag in het heuvelland
van Judea. Ze zagen er somber en moe-
deloos uit en van tijd tot tijd schudden
zij zuchtend het hoofd.

Ze kwamen uit Jeruzalem, waar ze
met de discipelen van Jezus waren
samen geweest. Ze waren ook zelf disci-
pelen van Hem. Ze hadden in Hem ge-
loofd en Hem liefgehad, en ze hadden
verlangd naar de dag, waarop allen Hem
zouden vereren en huldigen als hun Ko-
ning. En inplaats daarvan was de dag ge-
komen, waarop allen Hem hadden ver-
worpen!

Zij hadden Hem een troon toegedacht
en Hij was aan het kruis geëindigd.

Zijn wonderlijke macht scheen Hein
plotseling verlaten te hebben. Hij had
zich laten bespotten en geselen en krui-
sigen zonder verweer, zoals een lam
zich naar de slachtbank laat leiden, en
ze hadden gehoopt, dat Hij een leeuw
zou zijn, de Leeuw uit Juda's stam, die
al de vijanden verjagen zou.

Nu was Hij dood en begraven. Een
einde als van ieder ander mens was het
zijne geworden. Neen, Hij kon niet de
Messias geweest zijn.

Wèl een profeet, maar niet de Messias.
En nu waren er vanmorgen vrouwen

geweest, die opgewonden waren komen
vertellen, dat Hij leefde, maar wie kon
dat geloven? Petrus en Johannes waren
nog naar het graf gegaan en hadden het
werkelijk ledig gevonden en Johannes
geloofde toen ook, dat Hij was opge-
staan. Maar hoe was dat mogelijk?

Als Hij opgestaan was uit de doden,
moest Hij toch de Messias zijn, de Zoon
van God.

Maar als Hij de Zoon van God was,
waarom had Hij dan al dat lijden over
zich laten komen?

Ze begrepen het niet. Ze stonden voor
een verschrikkelijk raadsel, dat hen ver-
warde en bedroefde. En toch konden ze
niet ophouden, er over te praten en el-
kaars mening te vragen. Maar ze kwa-
men er niet uit, en het raadsel werd
steeds groter.

TOEN merkten zij plotseling, dat zij
niet meer met hun tweeën waren. Een
man had hen ingehaald en was bij hen
komen lopen. Ze keken Hem vluchtig
aan, maar kenden Hem niet. Ze groetten
Hem, toonloos en verdrietig.

Die onbekende vroeg: „Wat zijn dit
voor gesprekken, die gij al wandelende
met elkander voert?"

En de een, die Kleopas heette, ant-
woordde verbaasd: „Wel, waarover zou-
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den wij spreken? Zijt gij de enige vreem-
deling in Jeruzalem, dat gij niet weet
wat daar dezer dagen geschied is?"

De man vroeg: „Wat dan?"
En zijn stem klonk zo vriendelijk, dat

ze Hem meteen vertrouwden en heel
hun hart voor Hem uitstortten.

„Weet ge dan niet, wat er met Jezus
de Nazarener is gebeurd?" zeiden ze.
„Hij was een groot profeet. Veel wonde-
ren heeft Hij gedaan en veel goede woor-
den gesproken. Maar onze overpriesters
en oversten hebben Hem overgegeven
om Hem ter dood te veroordelen en te
kruisigen."

Ze zuchtten diep. Al hun verdriet
kwam weer boven.

„En wij hoopten nog wel, dat Hij de
Messias was, die Israël verlossen zou,"
zeiden ze wanhopig. „En nu is Hij al drie
dagen dood."

De tranen stonden in hun ogen en zij
schaamden zich niet.

„Maar nu hebben enige vrouwen uit
ons midden ons doen ontstellen: zij
waren in de vroegte bij het graf geweest
en hadden zijn lichaam niet gevonden en
zij zijn toen komen zeggen, dat zij ook
een verschijning van engelen gezien had-
den, die zeiden dat Hij leeft. En een paar
vrienden zijn toen naar het graf gegaan,
en het was werkelijk, zoals die vrouwen
gezegd hadden: het graf was leeg. Maar
Hem hebben zij niet gezien. En wij kun-
nen niet geloven, dat Hij is opgestaan.
Want als Hij de dood kon overwinnen,
waarom overwon Hij dan zijn vijanden
niet? Waarom werd Hij dan gevangen
genomen en gegeseld en bespot en ge-
dood?"

Zij zagen de vreemdeling verdrietig
aan. En ze verwachtten, dat Hij nu ook
wel zijn hoofd zou schudden en met hen
mee gaan klagen.

Maar Hij bestrafte hen, wel vriende-
lijk, maar toch heel beslist.

Hij sprak: „O onverstandigen en tra-
gen van hart! Moest de Christus dit niet
lijden om in zijn heerlijkheid in te
gaan?"

En Hij begon hun de Schriften uit te
leggen, waarbij ze waren opgevoed,
waarin ze elke sabbat waren onder-
wezen en die ze tòch helemaal vergeten
hadden.

Hij sprak over Mozes en David en de
andere profeten, die allen het lijden van
de Messias hadden voorspeld. Hij haalde
de schriftwoorden aan, die zij hun hele
leven gekend hadden, maar die hun nog,

nooit zo duidelijk waren geweest als nu.
Hij liet hun horen, wat Jesaja over de
Messias had geprofeteerd. Een man van
smarten had die Hem reeds genoemd.

Jesaja had gezongen: „Onze ziekten
heeft Hij op Zich genomen, en onze
smarten gedragen; wij echter hielden
Hem voor een geplaagde, een door God
geslagene en verdrukte.

Maar om onze overtredingen werd Hij
doorboord; om onze ongerechtigheden
verbrijzeld; de straf, die ons de vrede
aanbrengt, was op Hem, en door zijn
striemen is ons genezing geworden.

Wij allen dwaalden als schapen, wij
wendden ons ieder naar zijn eigen weg,
doch de Here heeft ons aller ongerech-
tigheid op Hem doen neerkomen.

Hij werd mishandeld, maar Hij liet
zich verdrukken, en deed zijn mond niet
open; als een lam dat ter slachting ge-
leid wordt, en als een schaap, dat stom
is voor zijn scheerders, zo deed Hij zijn
mond niet open."

TERWIJL ze luisterden, Kleopas en
zijn vriend, was het, alsof in hen de zon
opging en alle duisternis van twijfel en
ongeloof verdreef. Nu begrepen zij die
heerlijke profetieën, die ze zo vaak ge-
dachteloos hadden aangehoord!

Jezus moest dat alles lijden. Zó droeg
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Hij de straf voor de zonden der wereld,
zo verzoende Hij de mensen met God.

Hij was dus toch de Verlosser, de Mes-
sias, Hij had de macht om zijn vijanden
te vernietigen, maar Hij deed het niet.
Vrijwillig gaf Hij zich over aan het
lijden, uit liefde voor zijn volk, in ge-
hoorzaamheid aan God.

Toen dat tot hen doordrong, werden ze
vervuld van een blijde ontroering. Nog
nooit hadden ze zo'n grote vreugde ge-
voeld. En ze hadden nog wel uren lang
naar die wijze vreemdeling willen luis-
teren.

Maar ze waren reeds ongemerkt in
Emmaus gekomen en bij Kleopas' huis
stonden ze stil.

De vreemdeling deed, alsof Hij verder
zou gaan. Maar de twee mannen wilden
Hem nog niet missen. En ze drongen
sterk bij Hem aan en zeiden: „Blijf bij
ons, want het is tegen de avond en de
dag is reeds gedaald!"

Hij stemde toe en ging met hen naar
binnen, om het avondmaal te gebruiken.

EN het geschiedde, toen Hij met hen
aanlag, dat Hij het brood nam, de zegen
uitsprak, het brak en hun toereikte.

Wie was toch deze vreemdeling, die
zich als gastheer gedroeg? Zijn ogen
waren zuiver en goed als van geen
ander, zijn handen waren doorboord!

Opeens was het die mannen, alsof hun
ogen geopend werden. Een siddering
voer door hen heen.

„Jezus! Meester!" stamelden ze. En ze
strekten hun handen naar Hem uit.

Maar plotseling was zijn plaats ledig.
Ze hadden zelfs de tijd niet gehad om
voor Hem te knielen.

Ze zagen elkander aan, bleek en ont-
roerd en zeiden: „Was ons hart niet
brandende in ons, terwijl Hij onderweg
tot ons sprak en ons de Schriften
opende?"
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MAAR nu konden zij niet meer rustig
zitten eten. Na dit groot en heilig avon-
tuur voelden zij geen honger meer en
geen moeheid. Zij lieten de maaltijd
staan, en liepen de lange weg naar Jeru-
zalem terug. Ze moesten naar de disci-
pelen toe, om ook aan hen de blijdschap
te brengen, die zij zelf ontvangen
hadden.

Het was al lang donker, toen zij bij het
huis kwamen, waar de discipelen verga-
derd waren, maar daarbinnen brandde
nog licht. Zij klopten aan, want de
deuren waren gegrendeld, uit vrees
voor de Joden, en toen zij hun namen
hadden genoemd, werden zij dadelijk
binnengelaten.

Maar nog op de drempel, vòòr zij nog
een woord hadden kunnen zeggen, klonk
het hun al jubelend tegen: „De Here is
waarlijk opgewekt en is aan Simon ver-
schenen."

Toen vertelden ook zij, met grote blijd-
schap, wat hun onderweg overkomen
was en hoe zij Jezus herkend hadden,
toen Hij aan tafel het brood had gebro-
ken. En zij waren zo blij als verdwaalde
kinderen, die hun Vader teruggevonden
hadden.

MAAR terwijl zij nog spraken over al
deze heerlijke dingen, stond plotseling
Iemand in hun midden.

Een rustige stem sprak: „Vrede zij u!"
Ze deinsden verschrikt terug. Was dat

Jezus, die daar bij hen stond? Dat kon
toch niet? De deuren waren immers
gesloten en gegrendeld? Zou het een
spook zijn, een geest uit het doden-
rijk?

Maar de stem die ze liefhadden en die
ze uit duizenden zouden herkennen,
sprak: „Waarom zijt gij ontsteld en denkt
gij zulke vreemde dingen? Ziet mijn
handen en mijn voeten, dat Ik het zelf
ben. Betast Mij en ziet dat een geest

geen vlees en beenderen heeft, zoals gij
ziet, dat Ik heb!"

Hij stak hun zijn handen toe, Hij toon-
de zijn voeten en zij zagen het teken der
nagels. En Hij berispte hen zacht, omdat
ze zo weinig geloof hadden.

En toen ze het van blijdschap nog niet
goed geloven konden, maar Hem in stille
verbazing bleven aanstaren, zei Hij:
„Hebt gij hier iets te eten?"

Ze reikten Hem een stuk van een ge-
bakken vis toe en Hij nam het en at er
van, om hen geheel gerust te stellen, of-
schoon zijn hemels lichaam geen voedsel \

meer nodig had.
Toen geloofden zij, en omringden Hem

vol vreugde, met aanbidding in het hart.

Dat is toen een zeldzaam heerlijke
avond geworden voor de discipelen. Ze
zaten weer als vroeger om hun Meester
en luisterden naar zijn goede vriende-
lijke stem en hadden geen oog van Hem
af. Maar ze vielen Hem nu niet meer in
de rede en spraken Hem niet meer tegen,
zoals vroeger soms. Ze luisterden met
stille verwondering en eerbied.

Toen Hij hun de Schriften verklaar-
de, evenals Hij het aan de twee mannen
op de weg naar Emmaus had gedaan,
bogen zij in diepe schaamte het hoofd,
omdat zij zo weinig vertrouwen hadden
gehad in hun Meester, zo weinig geloof,
en omdat zij zo slecht zijn woorden had-
den onthouden.

En toch mochten zij nog zijn discipelen
zijn! Méér nog, zijn apostelen zouden ze
worden. Want als zijn gezanten mochten
ze de wereld ingaan en overal aan de
mensen de blijde boodschap brengen, dat
Jezus voor hun zonden gestorven was en
dat Hij nu was opgestaan uit de doden.
En aan allen die in Hem geloofden,
mochten ze zeggen, dat hun zonden ver-
geven waren en de hemel voor hen open-
stond.
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76. THOMAS
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EEN van de elf discipelen was er niet
bij geweest op die heerlijke avond in
Jeruzalem, toen Jezus aan de zijnen ver-
schenen was. Die dwaalde eenzaam in de
duisternis rond, alleen met zijn verdriet,
en hij had het nog moeilijker dan de
anderen. Want dieper nog dan die ande-
ren zat hij gevangen in zijn mismoedig-
heid en zijn ongeloof. Het was Thomas,
die ook wel Didymus werd genoemd.
Tweelingskind betekende die naam.

Thomas was een zwaarmoedig man;
iemand die altijd zei: „Daar komt toch
niets van terecht!" Hij zag altijd de
zwarte kant van de dingen en was
de eerste, die geloofde, dat iets ver-
keerd zou gaan.

Vroeger, toen Jezus nog geëerd werd
en bemind, was ook Thomas vol hoop ge-
weest. Toen had ook hij geloofd, dat zijn
Koninkrijk komen zou.

Maar zodra er vijandschap kwam, was
zijn hoop verminderd. En toen de men-
sen Jezus verlieten, was hij diep teleur-
gesteld geweest. Hij zelf had Jezus niet
verlaten, want hij had Hem zeer lief.
Maar toen Jezus weer naar Judea wou
gaan, omdat Lazarus Hem nodig had,
had Thomas al geweten, dat de Meester
daar sterven zou. Somber had hij tot de
anderen gezegd: „Laten wij ook gaan,
om met Hem te sterven."

Nu was Jezus gestorven. En wat was
er terecht gekomen van al hun mooie
dromen? Waar was nu dat heerlijk Rijk,
waarop ze allen hoopten? Thomas wilde,
dat hij ook maar dood was. Nu hij Jezus
niet meer had, verwachtte hij niets meer
van het leven.

DAARNA, die Zondagmorgen, waren
de vrouwen teruggekeerd van het graf

met hun opgewonden verhaal. Ook
Maria van Magdala was komen aansnel-
len met tranen in de ogen. Later was
Simon Petrus gekomen met een verheer-
lijkt gezicht. En allen beweerden ze om
strijd, dat ze de Here hadden gezien en
dat Hij was opgestaan uit de doden!

Wat hadden die allen zich wreed laten
bedriegen in hun verdriet. Ze wilden het
zo graag en dáárom geloofden ze het na-
tuurlijk! Zo was het Thomas immers
vroeger ook gegaan! Hij wilde zo graag..
dat zijn volk verlost zou worden door
Jezus en daarom geloofde hij, dat het ge-
beuren zou. Neen, ze hadden een mooie
droom gehad, die vrouwen en Petrus
ook, een schoon visioen en dat hadden ze
voor werkelijkheid aangezien. Maar Tho-
mas liet zich niet misleiden. Ze konden
praten, wat ze wilden, hij geloofde het
niet.

En toen ze maar niet ophielden, met
hem telkens opnieuw te verzekeren, dat
het toch echt waar was, dat ze Jezus had-
den gezien en zijn stem hadden gehoord,
was hij bijna boos geworden omdat ze
niet wijzer wilden zijn. Hij kon ze niet
meer uitstaan met hun blijde schitteren--
de ogen, en hij was weggelopen, bitter en
ontevreden.

TOEN hij ze weer ontmoette, nog som-
berder dan te voren, omringden ze hem
vol blijdschap en geestdrift.

„Thomas!" riepen ze, „nu hebben wij
allen de Here gezien! Hij is bij ons ge-
weest, 's avonds, toen jij er niet was!"

Even lichtte er iets van hoop in Tho-
mas' zwaarmoedige ogen, maar het stierf
dadelijk weer weg. Hij schudde zijn
hoofd. Hij geloofde het niet.

„Ongelovige Thomas! Wees toch niet
zo eigenzinnig!" riepen ze. „Hij heeft
met ons gesproken en Hij heeft gegeten
en Hij heeft gezegd, dat Hij ons als zijn
apostelen de wereld in zou zenden!"
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Maar Thomas haalde koppig zijn
schouders op en hun blijdschap ergerde
hem. Hij was te diep ontmoedigd; hij
was te vaak bedrogen in zijn leven.
Voortaan wilde Thomas alleen geloven,
wat hij met eigen ogen zou zien. En zelfs
dat was niet genoeg. Want die stakkers
beweerden óók, dat ze hadden gezien.
Wat hij met zijn handen vast kon pak-
ken, dat zou hij geloven en anders niets.

En hij zei: „Indien ik in zijn handen
niet zie het teken der nagels en mijn vin-
ger niet steek in de plaats der nagels, en
mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik
geenszins geloven."

En wat de anderen ook zeiden, hij
bleef volharden in zijn hoogmoedige
koppigheid.

EN toch, diep in zijn ongelovig en
eigenzinnig hart, benijdde Thomas die
anderen. Als het toch eens waar mocht
zijn, dat de Here waarlijk was opgestaan!

Misschien hoopte hij zelfs die volgen-
de dagen, toen hij weer alleen was, dal
Jezus òók bij hem zou komen.

Maar het gebeurde niet. En eindelijk
kon Thomas het niet meer uithouden in
de eenzaamheid. Die anderen waren toch
zijn vrienden, en al hadden ze zich dan
alles verbeeld, ze bedoelden het goed. Ze
hielden van Thomas en Thomas hield
van hen. Ze hoorden toch bij elkander.

De volgende Zondag, acht dagen later,
bleef Thomas bij de andere discipelen.
Hij zat weer in de kring, nog wel som-
ber en bedroefd, maar niet meer zo
eigenzinnig en trots.

En toen kwam Jezus. Zolang Thomas
koppig in eenzaamheid rondzwierf, was
Jezus hem niet verschenen. Maar nu,
terwijl de deuren evenals de vorige keer
gesloten waren, stond Hij weer plotse-
ling in hun midden.

Thomas zag Hem! Thomas hoorde zijn
stem: „Vrede zij u!"

Toen bleek hem ook, dat Jezus wist
van zijn vertwijfeling, want de Meester
zag hem aan en sprak: „Thomas, breng
uw vinger hier en zie mijn handen, en
breng uw hand en steek die in mijn
zijde, en wees niet ongelovig, maar ge-
lovig."

Thomas viel in aanbidding aan Jezus'
voeten en stamelde: „Mijn Here en mijn
God!"

Jezus zeide tot hem: „Omdat gij mij
gezien hebt, Thomas, hebt gij geloofd?
Zalig zij, die niet gezien hebben en toch
geloven." 	 ■
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HET was nog vroeg in de morgen. De
zon kwam op achter het gebergte bij de
zee van Tiberias. De bergtoppen blonken
en op zee werd het langzaam dag.

Dicht langs de kust dobberde een vis-
sersboot voort en sleepte aan zijn linker-
boord een groot net door het water. De
riemen der roeiers klotsten. De golven
kabbelden tegen de boeg.

Er waren zeven mannen aan boord,
allen discipelen van Jezus: Simon Pe-
trus, Thomas, Nathanaël, Jacobus en Jo-
hannes en nog twee anderen. De hele
lange nacht hadden ze gevist, keer op
keer hadden ze het zware druipende net
uitgeworpen. Nu werden de grauwe
berghellingen langzaam zichtbaar, maar
nOg hadden ze niets gevangen. Hun
zware arbeid was vergeefs geweest.

„BERICHT mijn broeders, dat ze naar
Galilea gaan en daar zullen ze Mij zien."

Dat had Jezus gezegd tegen de vrou-
wen, toen zij Hem ontmoetten op de
terugweg van het ledige graf naar Jeru-
zalem. Ook de engel bij het graf had dit
bevel gegeven. En op de avond vóór zijn
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dood had Jezus tot zijn discipelen ge-
zegd, dat Hij na zijn opstanding hun
naar Galilea zou voorgaan.

Op dit drievoudig bevel waren de dis-
cipelen op reis gegaan naar het land,
waar ze zoveel met hun Meester hadden
rondgetrokken. En nu wachtten ze in
Galilea, waar bijna ieder plekje hen her-
innerde aan een heerlijk verleden. Maar
Jezus was nog niet gekomen.

Op een avond zei Simon Petrus: „Ik
ga vissen."

Zes anderen zeiden: „Wij gaan mee."
Maar de hele nacht hadden ze vergeefs
gehoopt en gezwoegd.

Dat was vroeger ook eens gebeurd,
toen Jezus nog dagelijks bij hen was.
Maar toen was Hij 's morgens bij hen in
het schip gekomen, om van daaruit te
spreken tot de mensen, die aan de oever
op Hem aandrongen. Daa rna was Hij
met hen de zee opgevaren en door zijn
wonderlijke macht hadden ze toen zó'n

rijke vangst, dat de netten er van
scheurden.

Wat zou het heerlijk zijn, als Hij nog
eens tot hen kwam. Hoe verlangden de
discipelen naar hun Meester!

IN de stille morgen klonk een stem
over het water. De discipelen keken op
en tuurden door de schemering naar het
strand, ongeveer honderd meter van hen
verwijderd.

Tegen de donkere achtergrond van de
bergen was de witte gestalte van een
man.

„Kinderen, hebt gij niets te eten?"
riep hij.

„Neen!" riepen ze kort terug.
„Werpt uw net uit aan de rechterzijde

van het schip en gij zult vinden!" riep de
vreemdeling.

De discipelen hadden al zoveel werk
gedaan, dit kon er nog wel bij; het was
licht te proberen. Ze plonsden het net in
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de golven, op de plaats die hun gewezen
was, ze roeiden een eind en wilden het
weer inhalen. Hun handen spanden de
touwen, hun voeten zetten zich schrap,
maar het net was plotseling loodzwaar
geworden. Er was een hevig gespar-
tel in het water van de menigte der
vissen.

Er kwam een grote en blijde verbazing
in het hart van de discipelen. En Johan
nes, die altijd het best nadacht, wist het
eerst, aan wie dit wonder te danken was.
Hij zei verrukt tegen Petrus: „Het is de
Here!"

De Here! Natuurlijk was Hij het! En
Petrus, de onstuimige Petrus, die nooit
nadacht, greep haastig zijn opperkleed
en wierp zich in zee. Hij waadde snel
door het water, want hij wilde bij de
Meester zijn!

De anderen kwamen haastig aanroeien
en sleepten het net met zich mee. En
toen zij aan land waren gegaan, zagen
zij een kolenvuur, met reeds vis daarop
en brood er bij.

Bij dat vuur zat Jezus te wachten op
zijn vermoeide discipelen en had de
maaltijd al voor hen bereid.

DAT is een blijde morgen geworden,
daar aan de zee van Tiberias.

Jezus zei: „Brengt van de vissen, die
gij thans gevangen hebt."

En toen was het Simon Petrus, die
weer het eerst opsprong en het volle net
op het land trok, op de schuine, lang-
zaam hellende oever. Hij telde de vangst.
Honderd drie en vijftig grote vissen wa-
ren er, vette glinsterende baarzen en
spartelende karpers. En hoewel er zoveel
waren, scheurde het net niet.

Ze zaten later in een kring om het
vuur en hadden geen woorden voor hun
blijdschap en dankbaarheid. De zon
straalde nu over de bergen, de bloemen
geurden en de vogels zongen rondom.

Geen heerlijker rust was denkbaar na
die vermoeiende nacht. Want hun
Meester zat hij hem en was de gastheer,
evenals vroeger. Hij brak het brood en
deelde de vis. Hij zegende de spijze met
zijn doorboorde handen.

De discipelen hadden veel te denken.
Niet lang meer, dan zouden ze vissers
van mensen worden op de grote wereld-
zee. Dan zou hun arbeid, evenals in deze
nacht, ook dikwijls zwaar en vermoeiend
zijn en schijnbaar vruchteloos. Maar
Jezus zelf zou dicht bij hen zijn, en wan-
neer ze luisterden naar zijn stem, zou
hun werk tòch rijk gezegend worden.

Honderd drie en vijftig vissen waren
er! Groot zou het getal der mensen zijn,
die zij door hun prediking tot Jezus zou-
den brengen.

En het net scheurde niet. Van al deze
vissen ging niet één verloren en van al
de gelovigen zou later, aan het hemelse
strand, niet één worden gemist.

Dan zou de rust komen voor de moede
werkers. God zelf zou hen in de hemel
ontvangen aan zijn dis.

Vissers van mensen! En herders van
Jezus' kudde, die Hij uit al de volken
verzamelen zou. Dat zouden ze straks
mogen zijn.

Petrus ook?

EEN kolenvuur in de nacht. Een
kolenvuur in de morgen.

Om het eerste vuur: gewapende die-
naars, die zich warmden. Dichtbij, in de
open zaal, gebonden en bewaakt als een
misdadiger, Jezus voor zijn rechters. En
tussen de dienaars, zich warmende als
zij, een man in doodsangst, een discipel
van Jezus, die vloekte en zwoer: „Je-
zus? ... Hij daar? Ik ken de Mens niet!
Ik weet niet, wat gij zegt!"

Om het tweede vuur een kring van
blijde discipelen. In hun midden Jezus,
de verheerlijkte Heiland. En daar dicht-
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bij Hem óók diezelfde bange zondige dis-
cipel, die Hem verloochend had.

Toen was het: „Ik ken de Mens niet!
Ik weet niet, wat gij zegt!"

Nu was Petrus in zee gesprongen, zó
verlangde zijn hart naar de Meester.

Tussen die twee was het al weer goed
geworden. Op de dag van zijn opstan-
ding was Jezus het eerst aan die zwakke
zondige Petrus verschenen. En Petrus
wist, dat hem zijn zonde vergeven was.

Maar tussen de andere discipelen en
Petrus zat nog iets. Zij hadden er mis-
schien nog nooit over gesproken, maar
zij zullen toch allen zich wel eens af
gevraagd hebben, evengoed als Petrus zelf:
„Kan iemand, die zo zwaar in zonden
viel, die openlijk Jezus verloochende,
toch nog zijn apostel zijn?"

ZE zaten om het vuur in de vroege
morgen en de maaltijd was geëindigd.

Toen vroeg Jezus plotseling: „Simon,
zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk
lief, meer dan dezen?"

Petrus schrok, want dat had hij vroe-
ger beweerd! Hoe had hij het ooit dur-
ven doen! Petrus voelde de ogen van
Jezus en ook die van de anderen op zich
gevestigd en boog zijn hoofd.

Wat moest hij antwoorden? Hij kon
niet meer verzekeren: „Al zouden allen
aanstoot aan U nemen, ik nooit. Ik zal
mijn leven voor U inzetten." Hij durfde
het niet meer. Hij had zijn grootspraak
afgeleerd...

Hij kon ook niet zeggen: „Here, kijk
naar mijn leven. Ik heb bewezen, dat ik
U lief heb."

Dat zou een nieuwe leugen zijn.
Petrus antwoordde eenvoudig en be-

scheiden: „Ja Here, Gij weet, dat ik U
lief heb."

Jezus antwoordde: „Weid mijn lam-
meren."

Het was een poosje stil. Toen vroeg

Jezus weer: „Simon, zoon van Johannes,
hebt gij Mij waarlijk lief?"

Petrus boog nog dieper het hoofd.
Waarom vroeg Jezus het nog eens? Ge-
loofde Hij Petrus niet meer? Petrus had
inderdaad verdiend, dat niemand hem
meer vertrouwde. Hij vertrouwde zich
zelf niet meer! Maar van één ding was
hij overtuigd, dat hij zich aan Jezus ver-
bonden voelde. En hij kon alleen maar
stamelen: „Ja Here, Gij weet, dat ik U
liefheb."

Jezus antwoordde: „Hoed mijn scha-
pen."

En weer viel dezelfde gespannen stilte.
Toen, voor de derde maal, deed Jezus

dezelfde vraag: „Simon, zoon van Johan-
nes, hebt gij mij lief?"

Petrus werd bedroefd, omdat Jezus
het hem voor de derde maal vroeg. Hij
begreep het: Drie maal had hij Jezus
verloochend, driemaal moest hij zijn ver-
loochening herroepen. In tegenwoordig-
heid van de anderen werd hij nog eens
tegenover zijn zonde geplaatst. Maar
Jezus, de Zoon van God, die alles wist,
wist toch ook van de liefde in Petrus'
hart? ... Hij kende toch ook zijn berouw
en zijn groot verlangen, om nu voor al-
tijd een goede, trouwe dienstknecht des
Heren te zijn?

En Petrus snikte het uit: „Here, Gij
weet alles. Gij weet, dat ik U liefheb."

Jezus zei tot hem: „Weid mijn scha-
pen."

En toen vervolgde Hij: „Voorwaar,
voorwaar, Ik zeg u: Toen gij jonger
waart, omgorddet gij u zelf en gingt,
waar gij wildet. Maar wanneer gij een-
maal oud wordt, zult gij uw handen uit-
strekken, en een ander zal u omgorden,
en u brengen, waar gij niet wilt."

En toen begreep Petrus wel, dat er
nog veel strijd en moeite in zijn leven
zouden komen.

Maar hij vreesde niet, want hij zou
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straks een apostel van Jezus zijn, even-
als de anderen.

OP die heerlijke morgen aan de zee
van Tiberias heeft Petrus openlijk zijn
schuld beleden en is door Jezus openlijk
hersteld in het ambt. Nu konden de
anderen niet meer twijfelen, of hij nog
wel bij hen hoorde en niemand zou hem
meer zijn zonde mogen verwijten. Die
was vergeven en vergeten, voorgoed.

Maar door die zonde had Petrus nede-
righeid en ootmoed geleerd en was hij
dichter bij God gekomen. En hij wist, dat
niets hem meer zou kunnen scheiden van
de liefde van Christus.

NIET lang daarna zijn de discipelen
samengekomen op een berg, die Jezus
hun had genoemd. En niet alleen de elf,
die later zijn apostelen zouden zijn, maar
ook vele andere discipelen uit heel het
land, die bij Hem hoorden en die Hij zijn
broeders had genoemd.

Daar waren de vrouwen, die geweend
hadden bij zijn graf. En waarschijnlijk
zijn vrienden uit Bethanië, en Zacheus,
Bartimeus en Jaïrus, en de koninklijke
hoveling en al die anderen, die zijn lief-
de hadden leren kennen. De een had Hij
gered van boze geesten, de ander van
ziekte of blindheid of verlamming. En
allen dankten ze aan Hem hun geluk.
Meer dan vijfhonderd verheugde mensen
waren daar bijeen, om Jezus te zien.

Toen is Jezus aan hen verschenen in
koninklijke heerlijkheid en ze vielen
aanbiddend op hun knieën. Nog waren
er sommigen die twijfelden, of die
hemelse verschijning wel Jezus zelf
kon zijn.

Maar Jezus trad naderbij en sprak:
„Mij is gegeven alle macht in hemel en
op aarde. Gaat dan heen, maakt al de
volken tot mijn discipelen en doopt hen
in de Naam des Vaders en des Zoons en

des Heiligen Geestes. En leert hen onder-
houden al wat ik u bevolen heb. Wie ge-
looft en zich laat dopen, zal behouden
worden. Maar wie niet gelooft, zal ver-
oordeeld worden."

Dat bevel was voor de apostelen be-
stemd.

Maar voor allen die daar waren en ook
voor alle gelovigen, die nog na hen zou-
den leven, waren zijn troostende af-
scheidswoorden: „En zie, Ik ben met u,
al de dagen, tot aan de voleinding der
wereld."

Toen verdween Hij uit het gezicht. De
discipelen keerden stil van geluk naar
huis terug en deze heilige dag in hun
leven hebben ze nooit meer vergeten.

Ze wisten het nu allen: De Here was
waarlijk opgestaan!
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NOG veertig dagen bleef Jezus op
aarde, maar zijn Vader in de hemel
wachtte Hem, want zijn werk was vol-
bracht.

Hij bleef nog slechts zo lang om zijn
discipelen te troosten en te sterken en
aan hen zijn laatste bevelen te geven.

Maar op de veertigste dag na zijn op-
standing was het uur gekomen, waarop
Hij van hen heen zou gaan.

HET was in Jeruzalem, dat de Heiland
voor het laatst aan zijn discipelen ver-
scheen. Daar sprak Hij nog eenmaal met
hen over hun werk, dat nu spoedig
komen zou. In Jeruzalem zouden ze er
mee moeten beginnen. De stad, die Hem
gehaat en gekruisigd had, zou het eerst
de blijde boodschap van Gods liefde en
genade mogen horen. Daarna zouden de
apostelen de wereld ingaan. De wereld
was groot en de arbeid was zwaar. Maar
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zij behoefden niet te vrezen, want Gods
Geest zou hen leiden. En daarom
moesten ze in de stad blijven, tot ze
de Heilige Geest ontvangen hadden.
Jezus zelf zou die zenden, wanneer
Hij ten hemel gevaren zou zijn.

Zo zouden ze toch niet alleen ach-
terblijven. De Geest zou hen troos-
ten en leren, zoals Jezus het had ge-
daan. Doordat de Heilige Geest in
hun hart zou wonen, zouden ze toch
altijd heel dicht bij Jezus zijn.

ZE . zaten voor het laatst om hun
Meester en luisterden ademloos naar zijn
woorden. En weemoed vervulde hen.

Ze wandelden voor het laatst met
Hem langs die bekende weg van Jeruza-
lem naar de Olijfberg. Hoe vaak waren
ze die weg reeds samen gegaan! Zes
weken geleden nog, op een late avond
in de maneschijn. Toen moesten ze óók
van Hem scheiden. Toen ging Hij zijn
lijden tegemoet, dat Hij alleen moest
dragen. Nu wachtte Hem de heerlijkheid.

Dicht om hun Meester beklommen ze
de berg, om van zijn laatste woorden
niet één te missen. Eerbiedig omringden
ze Hem, toen Hij stilstond en hen aan-
zag, met ogen vol liefde. Toen hief Hij
de handen op en zegende hen. En plotse-
ling was Hij los van de aarde. Zegenend
steeg Hij omhoog, de hemel tegemoet.

De discipelen vielen in aanbidding
neer en staarden Hem na, diep ontroerd,
de handen uitgestrekt naar Hem, die
hun het liefste op aarde was.

Maar een lichtende wolk onttrok Hem
aan hun ogen. Gods Zoon was heenge-
gaan naar het Huis van zijn Vader.

En de zon scheen alsof er niets was
gebeurd en de huizen van Jeruzalem
glansden en het leven in de straten ging
zijn gewone gang.

Maar de discipelen konden nog niet
scheiden van deze plaats, waar ze voor

het laatst hun Meester hadden gezien.
Ze staarden nog op naar de hemel, en
konden bijna niet geloven, dat Hij nu
voor altijd was heengegaan.

Een blijde stem zei plotseling: „Gali-
lese mannen, wat staat gij daar en ziet
op naar de hemel? Deze Jezus, die van u
opgenomen is naar de hemel, zal op de-
zelfde wijze wederkomen, als gij Hem
ten hemel hebt zien varen."

Er stonden twee mannen bij de disci-
pelen, in witte klederen. Twee engelen,
door Jezus gezonden, met een laatste
boodschap, een laatste groet.

Jezus zou wederkomen.
Op de wolken des hemels zou Hij

terugkeren om te oordelen de levenden
en de doden.

Toen werden de harten der discipelen
met grote blijdschap vervuld, omdat hun
Meester zo heerlijk zijn Koninkrijk was
binnengegaan. Engelen hadden Hem met
gejubel in de hemel begroet en God de
Vader had Hem een plaats gegeven aan
zijn rechterhand. Daar troonde Hij nu
als Koning van hemel en aarde. Daar, in
het Vaderhuis met zijn vele woningen,
zou Hij ook voor hen een plaats bereiden
en hen eens allen tot Zich nemen.

ZE keerden terug naar Jeruzalem en
zagen de zon op de tempel blinken.

De tempel! Hij stond er nog, alsof er
niets was gebeurd, maar het was niet
meer Gods huis. Nog werd er geofferd,
maar het was niet meer nodig, nu het
Lam Gods, dat de zonde der wereld weg-
neemt, was geofferd op Golgotha.

En nog zou de hogepriester op de grote
verzoendag in het Heilige der Heiligen
gaan, met het bloed der verzoening,
maar het was een dode vorm geworden.
Want de ware Hogepriester was op deze
dag ingegaan in het Heilige der Heiligen
bij God en zijn bloed had de wereld voor
altijd met God verzoend.
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IN een bovenzaal in Jeruzalem, wel-
licht dezelfde, waar ze ook het heilig
avondmaal met hun Meester hadden ge-
houden, waren de discipelen samen,
wachtend en biddend.

Eendrachtig waren zij bijeen, honderd
en twintig mensen, die allen Jezus lief-
hadden. Maria, de moeder van Jezus en
zijn broeders waren er ook.

Ook zijn broeders! Aan één van hen,
Jacobus, was Jezus na zijn opstanding

nog verschenen en ook de anderen
waren nu tot geloof gekomen.

EN tòch, er was één lege plaats.
Twaalf apostelen had Jezus gekozen,

omdat er ook twaalf stammen in Israël
waren. Maar Judas Iskarioth leefde niet
meer. Die had zijn plaats prijsgegeven
voor dertig zilverlingen.

Petrus dacht er aan en plotseling wist
hij, dat die plaats weer moest worden
vervuld. Straks, als de Heilige Geest
zou neerdalen, mocht er geen plaats
leeg zijn.

Toen stond Petrus op en stelde voor,
om uit de aanwezige mannen één te kie-
zen tot apostel. Iemand, die vanaf de
tijd van Johannes de Doper Jezus ge-
volgd had.

Zo waren er slechts weinig. Twee
mannen werden eindelijk genoemd.

De een was Jozef, die ook Barsabbas
heette, en die de bijnaam Justus droeg.
De rechtvaardige betekende dat.

De andere heette Matthias.
Toen knielden zij allen neer en baden:

„Wijs Gij, Here, kenner van aller harten,
van deze twee één aan, die Gij hebt uit-
gekozen om apostel te zijn."

En zij lieten hen loten en het lot viel
op Matthias. En voortaan zat Matthias
op de plaats van Judas Iskarioth tussen
de andere apostelen, en wachtte en
smeekte met hen, tot de Trooster zou
komen, die Jezus had beloofd.
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OP een Pinksterfeest is het gebeurd,
zeven weken na Jezus' opstanding, het
grote en onbegrijpelijke wonder van de

uitstorting van de Heilige Geest.
Op een Oogstfeest, toen de eerstelin-

gen van het koren, de eerste broden van

de nieuwe tarwe, in de tempel werden
geofferd.

IN een huis dichtbij de tempel, mis-
schien wel in één der bijgebouwen,
waren de discipelen weer allen samen-
gekomen.

Tien dagen hadden ze gewacht, nadat
de Heiland ten hemel was gevaren. En
ze hadden niet opgehouden te bidden om
de Geest, die Jezus had beloofd.

Op de Pinksterdag werd dat gebed
verhoord.

De Geest kwam, onzichtbaar als de
wind, maar krachtig en onweerstaanbaar
als een storm. Hij kwam als een vuur,
reinigend en verlichtend de harten.

ER kwam eensklaps uit de hemel een
geluid als van een geweldige windvlaag
dat het hele huis vulde. Het ruiste en
joelde — en tèch bleef alles rustig. Geen
deur sloeg open; geen stofje waaide op.

Toen zagen de discipelen op elkanders
hoofden vlammen neerdalen. Puntige
vlammen als tongen van vuur. Maar
geen haar op hun hoofd werd geschroeid.

Ze begrepen, dat nu gebeurde, wat
Johannes de Doper had voorspeld, toen
hij zei: „Ik doop u met water, doch Hij
komt, die sterker is dan ik; die zal u
dopen met de Heilige Geest en met
vuur."

En wat ze toen hoorden en zagen, was
niet het voornaamste. Het geluid van die
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windvlaag en die vurige tongen, waren
slechts tekenen. Maar het voo rnaamste
gebeurde stil en onzichtbaar, zodat nie-
mand het merkte bij de ander. Maar
ieder voelde het in zijn eigen hart, dat
vol stroomde met de Heilige Geest.

Een onuitsprekelijke vreugde vervulde
hen allen, een hemelse kracht en blij d-
schap.

Zij hieven hun handen jubelend naar
de hemel en hun woorden waren te arm
voor hun vreugde. Zij begonnen te spre-
ken in vreemde talen, die eenvoudige
mensen, die misschien nooit uit hun land
waren geweest. De Geest was het, die
hun wijsheid gaf. Die verlichtte hun ver-
stand en bestuurde hun tong. En in vele
talen loofden zij God!

OP de straten en in de tempel was óók
dat geheimzinnige geluid gehoord en de
mensen kwamen in opschudding. Zij
liepen verwonderd te hoop bij het huis
waar dat geluid vandaan kwam en gin-
gen er schoorvoetend binnen.

Toen zagen zij een troepje eenvoudige
mannen en ze raakten buiten zichzelf
van verwondering. Want die mensen
waren uit allerlei landen, uit Perzië en
Mesopotamië, uit Azië en Egypte, uit
Rome en Arabië, en nu hoorden allen in
hun eigen taal de lof van God verkon-
digen.

Zij riepen: „Zijn niet al deze mannen
Galileeërs? Hoe is het dan mogelijk, dat
ze de taal spreken van ons geboorte-
land?"

En zij waren geheel met de zaak ver-
legen en stamelden: „Wat wil dit toch
zeggen?"

Maar anderen zeiden spottend: „Ze
hebben te veel wijn gehad!"

INEENS werd het heel stil in de zaal.
Want één van die mannen trad naar
voren en sprak allen toe.

Het was Petrus.
Zijn ogen schitterden van vreugde.

Zijn stem klonk vast en blij: „Gij Joden
en allen, die te Jeruzalem woonachtig
zijt, luistert naar mij. Wij zijn niet dron-
ken, zoals gij veronderstelt, want het is
nog maar negen uur in de morgen. Dan
zijn er nog geen dronken mensen. Maar
dit is, wat voorspeld werd door de pro-
feet Joël: „En het zal zijn in de laatste
dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten
van mijn Geest op alle vlees, en uw
zonen en uw dochters zullen profe-
teren ... En het zal zijn, dat al wie de
Naam des Heren aanroept, behouden zal
worden."

Daarna begon hij over Jezus te spre-
ken. Deze mensen hadden allen wel van
Hem gehoord. Velen hadden zijn won-
deren gezien en ook zijn lijden. Ze had-
den meegeroepen voor Pilatus: „Kruisigt
Hem! Kruisigt Hem!" En ze wisten, dat
Hij gestorven was en begraven.

Petrus wilde niets liever dan over zijn
Meester spreken. Hij hield een lange,
vurige rede en maakte de mensen duide-
lijk, dat Jezus lijden moest, om de straf
te dragen voor de zonden van het volk.
Hij bewees uit de Schriften, dat Jezus
niet in het graf kon blijven, maar dat
Hij door God opgewekt was uit de doden
en naar de hemel was gevaren en dat Hij
daar nu troonde aan Gods rechterhand.

Petrus sprak met zoveel wijsheid, dat
ze zich allen verwonderden. Ze hadden
de Schriften dikwijls gelezen, maar nu
pas verstonden zij die. Nu drong het tot
hen door, wat ze gedaan hadden, toen ze
Jezus verwierpen. En ze hoorden het
Petrus zeggen: „Dus moet gij zeker
weten, dat God Hem èn tot Here èn tot
Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die
gij gekruisigd hebt!"

Toen zij dit hoorden, werden zij diep
in hun hart getroffen. Hadden zij de
Christus gekruisigd? Dan rustte Gods
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toorn zwaar op hun leven. Zij riepen
wanhopig uit: „Wat moeten wij doen,
mannen broeders?"

En gelukkig was er nog redding voor
hen. God wilde hun al het kwaad ver-
geven, als ze met berouw tot Hem kwa-
men. Ook voor hen was Jezus gestor-
ven, Hij, die zij gehaat hadden, had hen
lief.

Petrus zei: „Bekeert u en een ieder
van u late zich dopen op de naam van
Jezus Christus, tot vergeving van uw
zonden."

DAT is een heerlijk Pinksterfeest ge-
worden in Jeruzalem.

Want veel mensen aanvaardden de
woorden van Petrus en lieten zich
dopen.

Toen het avond was, waren ongeveer
drie duizend zielen voor Jezus ge-
wonnen.

Het waren de eerstelingen van de
grote wereldoogst, die op dat oogstfeest
tot God waren gebracht.

Toen na het feest weer velen wegtrok-
ken naar hun land, droegen zij een groot
geluk mee in hun hart en konden er niet
over zwijgen.

Het koninkrijk der hemelen groeide en
breidde zich uit over de aarde.
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ER zat een man geleund tegen de tem-
pelmuur. Hij zat bij de poort, die de
schone poort genoemd werd, omdat die
mooier was dan één der andere en rijk
versierd met schitterend koperwerk.
Maar die man was een bedelaar, in ar-
moedige lompen gehuld en hij stak wel
heel erg af bij al die schoonheid.

Langs hem gingen de mannen en vrou-
wen van Jeruzalem de tempel binnen.

Het was drie uur in de middag, de tijd
van het avondoffer. Straks zou de pries-
ter reukwerk branden op het gouden
reukofferaltaar. En al deze mensen zou-
den in de voorhof staan en hun gebeden
opzenden tot God. Maar hij kon niet mee
naar binnen. Hij mocht het zelfs niet,
want hij was kreupel van de geboorte af.

Hij was ruim veertig jaar en nog nooit
had hij een stap kunnen doen. Toen hij
klein was, had zijn moeder hem geen
lopen kunnen leren: zijn beentjes waren
slap en krachteloos. Toen hij groter
werd, zag hij de andere jongens stoeien
en draven in de straat, maar hij zat aan
de kant en niemand keek naar hem om.
Nu was hij volwassen en die anderen
waren sterke mannen geworden, die met
werken hun brood verdienden. Die had-
den een huis en een vrouw en kinderen
en geld. Hij had niets dan zijn lompen en
twee verlamde benen. Hij was een bede-
laar geworden, een verachte nietsnut.
een overbodig schepsel.

Wat moest hij anders dan bedelen!
's Morgens in de vroegte werd hij hier-
heen gedragen, waar de meeste mensen
langs kwamen. Hij zat er heel de dag, en
hield zijn hand op. En 's avonds werd
hij weer weggedragen met zijn karige
bedelpenningen naar het huis, waar men
zo goed was om hem een plaatsje af te
staan.

Het was een verdrietig leven. God had
zijn gebeden om genezing nooit ver-
hoord. Zijn toekomst was zonder ver-
wachting.

ER kwamen twee mannen aan, die ook
de tempel binnen wilden gaan. Het
leken maar eenvoudige mensen, maar de
rijken waren niet altijd de beste klanten.
Die man stak zijn hand uit en vroeg een
aalmoes. De mannen bleven staan, en
een stem zei: „Zie naar ons!"

De man keek verwonderd op. Een aal-
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moes werd meestal zonder een woord bij
hem neergeworpen. Zou hij misschien
iets meer dan gewoonlijk ontvangen? Hij
zag twee ernstige, vriendelijke gezichten
en voelde, dat er iets bijzonders gebeu-
ren ging.

Die ene man, de oudste van de twee,
zei rustig: „Zilver en goud bezit ik niet,
maar wat ik heb geef ik u ..."

En plotseling gebood hij heel beslist:
„In de naam van Jezus Christus, de Na-
zoreeër: Wandel!"

En meteen greep hij de rechterhand
van de bedelaar, trok die kreupele op en
zette hem op zijn voeten. Op datzelfde
ogenblik stroomde een wonderlijke
kracht door de onmachtige spieren. De
verlamde voeten en enkels werden
stevig en sterk. De man stond en bleef
staan, ook toen zijn hand werd losge-
laten! Hij deed bleek en sidderend van
verbazing een paar stappen heen en
weer. En plotseling jubelde hij over het
tempelplein: „De Here heeft een groot
wonder aan mij gedaan! Hij heeft mijn
lamme voeten gezond gemaakt!"

En toen Petrus en Johannes, die hem
de grootste aalmoes van zijn leven had-
den gebracht, de tempel binnen gingen,
ging hij met hen mee, lopende en sprin-
gende en God lovende.

DE mensen in de tempel keken ver-
wonderd op, toen die juichende man bin-
nen kwam. Ze schrokken, toen ze hem
zagen, en konden hun ogen haast niet ge-
loven. Dat was immers de man, die
daar straks nog verlamd bij de tern-
pelpoort zat!

Het volk stroomde toe, verbaasd en
ontroerd. En toen ze hoorden, dat Pe-
trus en Johannes dit grote wonder had-
den verricht, omringden ze hen in de
voorhof en staarden hen vol bewonde-
ring en eerbied aan.

Dat zou Petrus misschien vroeger erg
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prettig gevonden hebben, maar nu niet
meer. Hij streefde niet meer naar eigen
eer. Overal waar het mogelijk was, ge-
tuigde hij van zijn Heiland. God gaf hem
een gelegenheid, om aan al deze mensen
het evangelie te brengen en hij liet die
niet voorbijgaan.

Hij zei: „Mannen van Israël, wat staart
gij ons aan, alsof wij door eigen kracht
of godsvrucht deze man hadden doen
lopen? ... Niet wij hebben het gedaan,
maar Jezus, die gij overgeleverd hebt,
die gij verloochend hebt voor Pilatus, of-
schoon deze oordeelde, dat men. Hem
moest loslaten. Maar gij hebt de Heilige
en Rechtvaardige verloochend en be-
geerd, dat u een man, die een moorde-
naar was, geschonken zou worden; en de
Leidsman ten leven hebt gij gedood.

Maar God heeft Hem opgewekt uit de
doden! Wij kunnen het getuigen, want
wij hebben Hem gezien na zijn opstan-
ding. En op het geloof in zijn naam is
deze man, die gij ziet en kent, gezond
geworden."

„Gij hebt Hem verloochend!" zei Pe-
trus. Ja, ze hadden het gedaan, op dezelf-
de dag als hij. En hij had geweten, wie
hij verloochende; zij, opgehitst door de
rabbi's, hadden gehandeld in onwetend-
heid. Zou er dan ook voor deze mensen
geen vergeving zijn, evengoed als voor
hem?

Petrus zei: „Broeders, ik weet, dat gij
uit onkunde hebt gehandeld. Komt dan
tot berouw en bekering, opdat uw zon-
den uitgedelgd worden."

Daarna verklaarde hij hun de Schrif-
ten en bewees uit de profeten, dat Jezus
de Christus was en dat Hij voor de zon-
den der wereld geleden had. Over dat
wonder, dat Jezus de straf had willen
dragen voor zondige mensen, kon Petrus
nooit genoeg spreken.

En op dezelfde plaats, waar hun
Meester zo dikwijls gepredikt had, en

waar Hij eens zelfs bijna gestenigd was,
daar stonden nu zijn discipelen te predi-
ken in zijn naam.

MAAR ook hun zou de vijandschap
niet worden bespaard. Want de priesters
merkten, wat er in de tempel gebeurde
en kwamen verontwaardigd toelopen
met de hoofdman van de tempelwacht
en zijn dienaren. De naam van Jezus
mocht niet meer in de tempel genoemd
worden. Jezus was dood en van zijn op-
standing mocht het volk niet horen. De
discipelen hadden zijn lichaam gestolen,
terwijl de soldaten sliepen. En stonden
nu hier die twee mannen te verkondigen,
dat Hij wel was opgestaan?

Zij grepen hen en zetten hen in de
gevangenis. Door streng optreden zou-
den ze een eind maken aan het werk van
die lastige lieden. Ze wilden nu einde-
lijk wel eens rust hebben van die Jezus.
Ze hadden moeite genoeg met Hem
gehad!

EN daar zaten dan Petrus en Johan-
nes in de kerker, en zij moesten er de
hele nacht blijven.

Maar zij treurden niet. Zij voelden
zich ook daar dicht bij Jezus en in hun
hart was zelfs dankbaarheid, dat ze een
weinig mochten lijden voor hun Meester,
die zoveel voor hen geleden had.

Hun gedachten waren bij de broeders
en zusters van de gemeente, die ook deze
avond weer bijeen zouden zijn. Het werk
der prediking ging tèch door, ook al
zaten zij hier! Hoe konden de priesters
denken, dat zij ooit dat werk zouden
kunnen verstoren?

Reeds was het getal der gelovigen tot
vijfduizend gestegen!

Vijfduizend monden spraken met
blijdschap over Jezus! Was het dan
erg, dat er aan twee het zwijgen was
opgelegd?
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DE volgende morgen kwam het San-
hedrin bijeen: de oude sluwe Annas en
Kajafas en al die andere listige leden
van de deftige Hoge Raad.

Ze dachten, dat ze voorgoed met Jezus
afgerekend hadden. Was hun moeite ver-
geefs geweest?

Zij lieten Petrus en Johannes voor
zich leiden en ook de man, die door hen
genezen was.

Toen vroegen ze streng: „Hoe komt
het, dat deze man weer lopen kan? Door
welke kracht of door welke naam hebt
gij dit gedaan?"

Petrus nam moedig het woord. Hij
stond voor de machtige mannen, die zijn
Meester hadden veroordeeld en bespot
en plotseling voelde hij weer de won-
derlijke kracht in zijn ziel, de onbe-
schrijflijke vreugde, die ook op de Pink-
sterdag in zijn hart was gekomen. Hij
werd vervuld met de Heilige Geest. Toen
vreesde hij niemand meer en durfde
zelfs zijn rechters aan te klagen.

„Door de naam van Jezus Christus de
Nazoreeër staat deze man hier gezond
voor u," zei hij. „Door Hem, die gij ge-
kruisigd hebt, maar die God uit de
doden heeft opgewekt. Hij is de steen,
die door u, de bouwlieden, versmaad is,
maar die nochtans tot hoeksteen is ge-
worden. En er is onder de hemel geen
andere naam de mensen gegeven, waar-
door wij moeten behouden worden."

De deftige rechters waren stil van ver-
bazing. Zij begrepen niet, dat die onge-
letterde en eenvoudige mannen hier zo
vrijmoedig voor hen stonden en dat
de oudste zo wijs en krachtig kon
spreken.

Zij herkenden hen als mannen, die met
Jezus geweest waren. En omdat zij de
genezene bij hen zagen staan, konden zij
er niets tegen inbrengen.

Zij geboden Petrus en Johannes, om
de zaal te verlaten, want zij wilden over-

leggen, wat hun te doen stond. Ze zaten
er erg verlegen mee.

Wat moesten ze beginnen?
Dat er een wonder gebeurd was, wist

heel Jeruzalem, dat konden zij niet meer
tegenspreken. Als er nu maar niet meer
door de discipelen over die Jezus gepre-
dikt werd. Die naam moest vergeten
worden, die moest uitgeroeid worden
van de aarde.

En toen zij Petrus en Johannes weer
hadden laten roepen, bedreigden zij ze
met zware straffen, wanneer zij het nog
één keer zouden wagen, om over Jezus
te spreken.

Toen glimlachten de apostelen. Niet
meer spreken over hun Meester, hun
Heiland, hun Zaligmaker, hun Leven?
Tot hun dood zouden ze over Hem spre-
ken! Hij zelf had het immers geboden?

En ze antwoordden: „Is het dan goed,
dat wij u méér gehoorzamen dan God?
Wij kunnen het niet laten, te spreken
van wat wij gezien en gehoord hebben."

Maar zij bedreigden hen nag meer en
lieten hen toen vrij.

Zij hadden ze graag gestraft, maar zij
durfden niet om het volk. Want door
heel de stad werd met geestdrift gespro-
ken over het wonder, dat bij de schone
poort was gebeurd.

Want meer clan veertig jaar was de
man oud, aan wie het teken der gene-
zing was verricht. Hij was verlamd ge-
weest van de geboorte af en nu liep hij
weer rond als ieder ander! Was dat geen
wonder van God? . .

TOEN Petrus en Johannes bij hun
vrienden kwamen, vertelden ze alles wat
er gebeurd was en wat de overpriesters
en oudsten gezegd hadden.

Dat gaf blijdschap in de gemeente,
maar ook zorg. Want nu de vijandschap
van de Joden eenmaal was losgebarsten,
zouden ze niet rusten, vóór ze hun haat



240 	 ANANIAS EN SAPPHIRA

hadden gekoeld, dat begrepen al de dis-
cipelen. Maar ze wisten, bij wie ze hulp
moesten zoeken.

Ze knielden samen neer en smeekten
of God hen moedig en sterk wilde
maken, en of Hij door tekenen en won-
deren aan het volk wilde tonen, welk
een zegen de heilige naam van Jezus
was.

Na dat gebed bewoog de grond onder
hun voeten en zij werden allen vervuld
met de Heilige Geest en spraken het
woord Gods met vrijmoedigheid.

Nooit zouden de Joden hun doel be-
reiken. Jezus hadden ze niet voorgoed
kunnen doden. Zijn naam zouden ze ook
niet kunnen uitroeien.

Die naam zou leven tot in eeuwig-
heid!
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DE eerste gemeente van Christus, de
gemeente van Jeruzalem, was heilig in
haar leven en groot in haar liefde.

De mensen die tot haar behoorden,
leefden met elkaar als broers en zusters.
Zij waren één van hart en ziel. Er was
geen zelfzucht onder hen en geen af-
gunst. Zij hadden hun naaste lief als
zichzelf.

Er waren veel armen in de gemeente,
maar er was niemand, die gebrek leed.
Want de huizen van de rijken stonden
voor hen open en aan hun tafels was al-
tijd plaats. Het aardse goed had voor de
mensen geen waarde meer, nu zij de
hemelse schat van Jezus' liefde gevon-
den hadden.

Er was niemand, die zei, dat iets zijn
persoonlijk eigendom was. Ze hadden
alles gemeenschappelijk. Ze vormden
één groot gezin.

Er waren zelfs mensen, die een huis of

een akker verkochten en het geld aan de
apostelen brachten. Zo deed ook Jozef,
die van de apostelen de bijnaam Barna-
bas gekregen had, wat zoon der vertroos-
ting betekent.

Hij verkocht zijn akker, bracht het
geld mee naar de samenkomst en legde
het neer aan de voeten der apostelen. Hij
kan niet anders, hij moest het geven als
een dankoffer aan God. De blijdschap in
zijn hart drong hem er toe. Die blijd-
schap in Christus was met geen geld te
betalen.

En de apostelen namen al dat geld en
deelden er van uit, aan ieder die het
nodig had.

Zo leefde die eerste gemeente in liefde
samen. Het leek wel, alsof in Jeruzalem
de hemel op aarde was gedaald.

MAAR de satan sloop rond, om Gods
werk te verstoren en zocht naar een
hart, waardoor hij de gemeente kon bin-
nendringen.

In de meeste harten was geen plaats
voor hem, omdat ze vervuld waren met
de Heilige Geest. Maar eindelijk vond hij
het hart van Ananias. En dat van Sap-
phira, zijn vrouw.

ANANIAS was, evenals de anderen,
tot de apostelen gekomen om gedoopt te
worden, maar hij had het niet gedaan,
omdat hij berouw had over zijn zonden.
Hij had Jezus niet lief. Eigenlijk hield
hij alleen maar van zich-zelf en van zijn
geld.

Ananias had gezien, wat Barnabas en
anderen gedaan hadden en hij had er
grote bewondering voor.

Hij zou ook wel geëerd willen worden
en gevierd als een weldadig man.

Als hij nu ook eens een stuk land ver-
kocht en al dat geld aan de apostelen
bracht? Maar dáár schrok Ananias toch
voor terug.

I I 	 „w, q 	I	 i
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Hij zou ook een gedeelte van het geld
kunnen brengen en het andere zelf hou-
den. Maar dan zouden de broeders zeg-
gen: „Waarom brengt hij niet alles?" En
ze zouden hem wel eren, maar toch niet
als Barnabas.

Toen Ananias zover was met zijn ge-
dachten, fluisterde er plotseling een
stem in zijn hart: „Maar niemand be-
hoeft het toch te weten, dat het maar
een gedeelte is?"

En toen knikte Ananias verheugd. Na-
tuurlijk, hij kon best doen, alsof hij alles
bracht en stil een gedeelte achterhou-
den! Dan zou hij de volle eer ontvangen,
dan zou hij als een groot weldoener be-
kend staan en het kostte hem toch niet
zoveel geld!

Hij overlegde het met Sapphira. Die
vond het een prachtig plan. Het was wel
een leugen, maar niemand zou er im-
mers iets van merken?

Ze deden het. Ze verkochten het land.
Ze verborgen een deel van het geld. En
met het andere gedeelte ging Ananias op
weg.

Zó wilde de satan tussen de liefde de
zelfzucht zaaien, tussen de waarheid de
leugen, tussen de tarwe het onkruid. Dat
zou zich uitbreiden en groeien en het
goede zaad verstikken. Dan zou er
niets terecht komen van het Koninkrijk
Gods.

MAAR satan vergat, dat God zelf over
zijn gemeente waakte en niet zou dul-
den, dat zijn heilig werk bedorven werd.

Ananias ging fier met zijn geld door
de zaal, waar de gelovigen vergaderd
waren en legde het met een trotse glim-
lach aan de voeten der apostelen.

En toen wachtte hij op de dank, die
nu niet uit kon blijven, op de eer en de
roem, waarvoor hij dit offer had ge-
bracht.

Maar Petrus doorzag hem, want God

scherpte zijn blik. Hij zag tot in de zon-
dige ziel van deze schijnheilige man en
schudde bedroefd het hoofd. „Ananias,"
zei hij, „waarom heeft de satan uw hart
vervuld om de Heilige Geest te bedrie-
gen en iets achter te houden van de op-
brengst van het stuk land? Gij hebt niet
tegen mensen gelogen, maar tegen God!"

Bij het horen van deze woorden viel
Ananias neer en blies de adem uit.

God had hem met de dood gestraft. De
hemelse Landman had een wilde rank
uit zijn wijnstok gesnoeid.

Enkele jonge mannen uit de samen-
komst droegen het lijk van Ananias weg
en begroeven het. En over allen kwam
grote vrees, omdat God zo streng de
zonde in zijn gemeente had gestraft.

ONGEVEER drie uur later kwam Sap-
phira de vergadering binnen.

Zij wist nog niet wat er gebeurd was,
en zij verwachtte misschien dat men
haar als een weldoenster begroeten zou.

Maar waar zij ging, viel een doodse
stilte. Zij ontmoette vreemde, ernstige
blikken, en het bevreemdde haar dat zij
haar man niet zag.

Toen riep Petrus haar tot zich. Aan
zijn voeten lag nog het geld, dat Ananias
had gebracht.

Petrus vroeg ernstig: „Zeg mij, hebt
gij het stuk land voor zoveel verkocht?"

En hij hoopte, dat Sapphira de waar-
heid zou zeggen. Nog had zij de tijd, om
zich te bekeren.

Maar Sapphira sloeg de ogen niet neer.
Zij hief het hoofd open zag Petrus uit-
dagend aan. Wie zou haar bewijzen, dat
zij de waarheid niet sprak?

„Ja," zei ze, „voor zoveel."
Dat waren haar laatste woorden.
Petrus zei tot haar: „Hoe hebt gij kun-

nen overeenkomen, om de Geest des
Heren te verzoeken? Zie, de voeten van
hen, die uw man begraven hebben, zijn



242	 VERVOLGING

voor de deur en zij zullen ook u uit-
dragen."

En op datzelfde ogenblik viel ook Sap-
phira dood neer aan de voeten der apos-
telen, naast het geld, dat zij meer dan
Jezus had liefgehad.

Satans plan was mislukt.
De akker des Heren was van het on-

kruid gereinigd.
De mensen buiten de gemeente sidder-

den voor Gods heiligheid en geen
huichelaar durfde zich meer bij de disci-
pelen voegen.

En de gelovigen leefden in nog groter
reinheid en liefde samen en steeds gro-
ter werd hun getal.
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ALS Petrus door de straten van Jeru-
zalem ging, stroomden de mensen van
alle zijden toe. Dan droegen ze hun zie-
ken de huizen uit en legden die op bed-
den en matrassen langs de kant, opdat
toch zijn schaduw maar over hen heen
mocht glijden. Want van Petrus en de
andere apostelen gingen wonderlijke
krachten ter genezing uit.

Om tekenen en wonderen hadden ze
de Here gevraagd en God had hun bede
mild verhoord. Zelfs uit de omliggende
steden kwam het volk naar Jeruzalem,
met zieken en bezetenen en allen wer-
den genezen.

De naam van Jezus klonk door heel
het land van Judea en steeds groter
werd de invloed van de apostelen.

MAAR toen hield de hogepriester het
niet langer uit. Hij en allen die met hem
waren, heel het trotse priestergeslacht,
werd vervuld van naijver. Lang hadden
ze geaarzeld, uit angst voor een oproer,

maar tenslotte grepen ze in. Ze zonden
hun dienaren uit en lieten alle apostelen
opsluiten in het huis van bewaring.

De zware kerkerdeur knarste dicht.
Gewapende knechten werden als wach-
ters daarbij gezet.

Toen waren de overpriesters gerust.
Nu was het uit met het gehate werk van
die mannen.

Zij, de leiders van Israël, wensten niet,
dat het nog één dag zou voortgaan!

MAAR God in de hemel wilde niet,
dat het grote werk ook maar één dag \

zou stilstaan!
Des nachts daalde een Engel des

Heren neer in Jeruzalem. Hij stond in
de kerker bij de apostelen, opende de
deuren en leidde hen naar buiten. De
wachters merkten niets en bleven op
wacht staan bij een ledige kerker. Hun
gevangenen liepen vrij door de koele
nacht en hoorden het bevel van de
Engel: „Gaat heen, gaat in de tempel
staan en spreekt tot het volk de woorden
des levens."

En toen de eerste bezoekers in de
voorhof kwamen, bij het aanbreken van
de morgenstond, waren daar de aposte-
len, rustig als altijd, en deden hun werk
alsof er geen vijandige priesters be-
stonden.

DIE morgen werd de Hoge Raad bij-
een geroepen: Zeventig deftige rechters
namen plechtig hun plaatsen in en keken
met strenge ogen naar de deur, waar-
door de gevangenen voorgeleid zouden
worden. De dienaars waren uitgezonden
om hen te halen.

Maar deze kwamen zonder gevange-
nen terug en waren geheel in de war.

„De gevangenen zijn ontvlucht!" rie-
pen ze. „Wij vonden wèl de kerker zeer
zorgvuldig gesloten en de wachters voor
de deuren op hun post, maar toen wij de
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kerker openden, vonden wij er nie-
mand in."

Toen de rechters dat hoorden, ontzonk
hun bijna de moed. Ontvlucht? Door ge-
sloten deuren en langs gewapende wach-
ters? Dat leek wel toverij! Wat moest
dat nog worden met de discipelen van
die Jezus?

En nog vóór ze waren bekomen van
hun ontsteltenis, kwam er iemand de
vergadering binnen met het bericht:
„Zie, de mannen die gij hebt gevangen
gezet, staan in de tempel en zij leren
het volk!"

Zij leren het volk! Dat was nog het
ergste van alles! Kenden die mensen dan
niet gedwongen worden, om daarmee op
te houden? Kwam men dan nooit met
die Jezus klaar?

DE hoofdman en zijn dienaren wer-
den uitgezonden, om de apostelen te
halen. Maar niet met geweld, vooral
niet! Ze moesten voorzichtig zijn. Het
volk vereerde die mannen; het was in
staat om ieder te stenigen die hen kwaad
wilde doen.

Maar Petrus en de anderen gingen ge-
willig mee en rustig verschenen ze alle
twaalf voor het Sanhedrin. Daar stonden
ze nu, die wonderlijke mensen, die door
gegrendelde deuren konden ontsnappen.

Maar dáárover sprak de Hogepriester
liever niet. Daar wilde hij zelfs niet aan
denken. In zijn hart was hij bang voor
die mannen, evenals de andere raads-
leden. Zij ontnamen hem zijn rust, door
steeds te spreken over Jezus; over zijn
dood en over zijn bloed, dat onschuldig
vergoten was.

„Zijn bloed kome over ons en over
onze kinderen!" hadden de rabbi's ge-
schreeuwd voor Pilatus. Die wens kon
wel eens worden vervuld!

Kajafas voelde zich erg onzeker, maar
hij beheerste zich en zei op strenge toon:

„Wij hebben u nadrukkelijk verboden in
deze naam te leren; en zie, gij hebt Jeru-
zalem vervuld met uw leer, en gij wilt
het bloed van deze mens op ons doen
neerkomen."

„Deze mens," zei hij. De naam van
Jezus wilde hij zelfs niet uitspreken.

Maar diezelfde naam was de kracht
der apostelen.

Zij antwoordden rustig: „Men moet
Gode meer gehoorzamen dan de mensen.
De God onzer vaderen heeft Jezus opge-
wekt, die gij hebt gehangen aan een hout
en omgebracht."

Ze zeiden het openlijk: „Gij hebt Hem
omgebracht!" En toen verkondigden zij
zelfs aan hun rechters het evangelie.

„Deze Jezus heeft God verhoogd tot
een Leidsman en Heiland," zeiden ze,
„om Israël bekering en vergeving van
zonden te schenken."

Toen de rabbi's dit hoorden, ontstaken
zij in woede en wilden de apostelen ter
dood laten brengen.

MAAR plotseling stond één der rech-
ters, die alles rustig had aangehoord, op.
Hij heette Gamaliël en was een beroemd
farizees wetgeleerde in Jeruzalem, in ere
bij het gehele volk.

Hij verzocht, de apostelen een ogen-
blik buiten de zaal te brengen. Toen dat
gebeurd was, richtte hij zich tot de
andere rechters en sprak:

„Mannen van Israël, overweegt wel,
wat gij met deze mensen zult doen. Gij
bereikt er niets mee of ge u over hen
opwindt. Misschien lijkt alles erger dan
het is; dat hebben we al vaker beleefd!
Eens was er toch ook een zekere Theu-
das, die beweerde, dat hij iets was; en
ongeveer vierhonderd man sloot zich bij
hem aan. Maar hij werd gedood en zijn
gehele aanhang viel uiteen en verliep.
Na hem kwam Judas de Galileeër. Die
kreeg veel afvalligen op zijn hand, maar
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ook deze is omgekomen en zijn gehele
aanhang is uiteen geslagen. Daarom zeg
ik u: laat deze mensen met rust. Want
indien dit werk uit mensen is, zal het
vernietigd worden, maar als het uit God
is, zult gij het niet kunnen vernietigen.
Dan zult gij op een dag tot uw schrik
ontdekken, dat gij bezig zijt, tegen God
te strijden."

Die wijze woorden kalmeerden de
raadsleden nog voor een keer. Maar wre-
ken wilden zij zich toch.

Na de apostelen geroepen te hebben,
lieten zij hen geselen, verboden hun nag
eens, om te spreken in de naam van
Jezus, en gaven hun de vrijheid. Nu zou-
den ze toch wel gehoorzamen. Nu had-
den ze de macht van het Sanhedrin pijn-
lijk gevoeld!

Maar toen de apostelen buiten kwa-
men, straalden hun gezichten van vreug-
de. Niet, omdat zij weer vrij waren!
Maar omdat zij gegeseld waren!

Zij vonden deze straf geen schande! Ze
vonden het een eer, om terwille van de
naam van Jezus smadelijk behandeld
te zijn.

Eens was hun Meester gegeseld voor
hen. Nu wilden ze graag diezelfde straf
voor Hem dragen.

Als de wijze priesters en schriftgeleer-
den dàt begrepen hadden, zouden zij ge-
weten hebben, dat het werk der aposte-
len nòòit meer gebroken kon worden.
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HOE meer de gemeente van Jeruza-
lem groeide, hoe zwaarder het werk
werd van de apostelen. Zij predikten niet
alleen, zij deelden ook uit van het geld
dat de rijken hun brachten, aan ieder die
het nodig had. Al de arme broeders en
zusters moesten zij verzorgen, uit heel

de stad. Heel de zorg voor dat grote ge-
zin rustte op hun schouders.

Maar die dubbele taak werd hun te
zwaar. Ze kwamen niet meer klaar met
hun werk.

Er waren twee groepen van Joden in
Jeruzalem en ook in de gemeente:
Griekse Joden of Hellenisten, die vroe-
ger in Griekenland of een ander heidens
land hadden gewoond, maar naar Jeru-
zalem terug waren gekeerd, — èn He-
breeuwse of Palestijnse Joden, die altijd
in Palestina waren gebleven.

Onder die eerste groep ontstond nu ge-
mor, omdat hun weduwen niet even
goed verzorgd werden als die der andere
Joden.

De apostelen riepen dadelijk de ge-
meente bijeen en zeiden, dat zij hulp
moesten hebben bij hun werk. Zij moch-
ten niet de prediking verwaarlozen, om
de armen te verzorgen. Daarom stelden
zij voor, dat de gemeente zelf zeven
wijze, godvrezende mannen zou kiezen,
aan wie dat werk van barmhartigheid
kon worden opgedragen. En dat ge-
beurde.

Toen was weer alles goed. De vrede
was hersteld, de liefde nam nog toe en
het werk der prediking werd met her-
nieuwde krachten voortgezet.

Nog sneller groeide nu het getal der
discipelen. Zelfs vele priesters gaven
hun tegenstand op en kwamen tot de
apostelen om gedoopt te worden.

En dag aan dag trokken de zeven hel-
pers der apostelen door de stad en hiel-
pen en troostten, waar zij kwamen.

Een van die zeven armenverzorgers of
diakenen was Stephanus.

STEPHANUS was een vurig man, vol
van genade en kracht. Hij deed niet al-
leen met grote ijver het werk dat hem
was opgedragen, hij deed meer. Hij
bracht brood en geld bij de armen, maar
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hij bracht ook overal, waar hij kwam, de
blijde boodschap van Gods genade. Hij
kon het niet laten om te spreken van
Jezus' liefde en macht. En hij toonde die
macht door wonderen en grote tekenen,
evenals de apostelen.

Hij was een der moedigste predikers
uit de gemeente en de vijanden haatten
hem meer dan een der anderen. Sommi-
ge rabbi's begonnen hem overal te vol-
gen, om zijn werk te doen mislukken.
Het waren zijn vroegere vrienden, Joden
uit de Griekse synagoge, die hem nu met
heftige woorden aanvielen en telkens
weer met hem redetwistten.

Maar zij konden tegen de wijsheid van
Stephanus niet op. Als hij hun uit de
Schriften bewees, dat Jezus de Messias
was, konden zij hem niet tegenspreken.
Als hij hun toonde, dat heel de wet van
Mozes in Christus was vervuld, wisten
zij niet te antwoorden. Ze werden ver-
slagen, keer op keer. En dan waarschuw-
de hij hen om zich nog te bekeren, vóór
de straf zou komen die Jezus had voor-
speld, vóór de stad en de tempel zouden
worden verwoest.

Maar daardoor werd hun haat nog
groter. En toen ze het in een eerlijk
twistgesprek van Stephanus niet konden
winnen, smeedden zij een plan, om hem
toch klein te krijgen. Ze kochten een
paar gewetenloze mannen om, die toen
overal lasterpraatjes over Stephanus
gingen verspreiden, zodat het volk in op-
schudding kwam. Toen grepen ze Ste-
phanus en leidden hem voor het San-
hedrin.

Daar beschuldigden die valse getuigen
hem van heiligschennis. Ze verdraaiden
zijn woorden en zeiden: „Deze mens
spreekt onophoudelijk lasterlijke woor-
den tegen de heilige tempel en de wet.
Want wij hebben hem horen zeggen,
dat deze Jezus, de Nazoreeër, deze
plaats zal afbreken en de zeden verande-

ren, die Mozes ons heeft overgeleverd."
Al de ogen van de rechters vestigden

zich toornig en streng op Stephanus.
Maar hij stond rustig en blij voor zijn

vijanden, met een gelaat dat glansde van
hemelse vrede als het gelaat van een
engel. En weer voelde de hogepriester
zich onzeker door het geheimzinnig-
rustige, dat al deze volgelingen van
Jezus hadden. Zij gedroegen zich alsof
niets hen deren kon.

NA al die beschuldigingen vroeg Ka-
jafas: „Is dat zo?"

Toen richtte Stephanus de glanzende
ogen op zijn rechters. en hield een rede-
voering, zoals deze rechters nog nooit
hadden gehoord.

Hij sprak met eerbied over Mozes en
over de tempel, maar hij bewees hun,
hoe dwaas en verkeerd het was, dat zij
de tempel verafgoodden en meenden, dat
God daarbuiten tot zijn gemeente niet
spreken kon. Had God niet reeds tot zijn
kinderen gesproken, lang vóór er een
tempel was?

Had Hij zich niet aan Abraham ge-
openbaard en aan de andere aarts-
vaders? Was Hij niet aan Mozes ver-
schenen in de vlam van een brandende
braamstruik en had later niet het hele
volk Israël bij de Sinai zijn machtige
stem gehoord? Hoe konden zij nog den-
ken, die trotse rabbi's, dat de Allerhoog-
ste zou wonen in een tempel met handen
gemaakt? Had niet Salomo zelfs, bij de
inwijding van de tempel, gezegd, dat de
hemel der hemelen Hem niet kon be-
vatten?

En over de voorvaderen sprak Stepha-
nus ook en hij toonde aan, dat zij nooit
in de verlosser hadden geloofd die God
hun zond, evenmin als de oversten van
Israël in Jezus hadden geloofd.

Over Jozef sprak hij, die door zijn
eigen broeders was verkocht, en die hen



later in Egypte had gered van de
hongerdood.

En over Mozes, die zijn volk wilde be-
schermen, maar vluchten moest, omdat
het hem verraden had, en die later, toen
hij Israël leidde, veertig jaren door het
ongehoorzame volk was getart.

En toen hij die voorbeelden van onge-
loof had genoemd, slingerde Stephanus
in heilige verontwaardiging zijn zware
aanklacht de rechters in het ge-
zicht.

„Gij hardnekkigen," riep hij, „gij ver-
zet u altijd tegen de Heilige Geest, gelijk
uw vaderen, zo ook gij! Wie van de pro-
feten hebben uw vaderen niet vervolgd?
Zelfs hebben zij hen gedood, die gepro-
feteerd hebben van de komst van de
Rechtvaardige, van wie gij nu verraders
en moordenaars geworden zijt, gij, die de
wet ontvangen hebt op beschikking van
engelen, doch haar niet hebt ge-
houden!"

TOEN kon Stephanus niet verder spre-
ken, zo toornig schreeuwden zijn rech-
ters. Zijn woorden sneden hun door het
hart.

Zij knersten de tanden van woede en
drongen op Stephanus aan.

Maar hij stond daar temidden van die
tierende bende, alsof hij hen niet hoor-
de. Hij had de ogen ten hemel geslagen,
en plotseling straalde zijn gelaat van
innige vreugde.

Want hij zag de heerlijkheid Gods en
Jezus, zijn Heiland, staande naast Gods
troon, gereed om hem te ontvangen.

God beloonde zijn moedige knecht
door hem op wonderlijke wijze de wereld
te tonen, die hem wachtte.

Wat deerde hem toen nog de haat van
de raadslieden? Hij merkte hen niet
meer.

„Zie," riep hij verrukt, „ik zie de he-
melen geopend, en de Zoon des mensen,
staande ter rechterhand Gods!"
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Maar zij begonnen luidkeels te
schreeuwen, stopten hun oren toe en
stormden als één man op hem los. Het
leek, alsof zij hun verstand verloren
hadden.

Ze sleurden hem mee, de zaal uit, de
smalle bochtige straten door, wierpen
hem de stad uit en stenigden hem.

De getuigen waren het, die de aanval
openden.

Ze legden hun mantels af en een jonge
man trad haastig toe, om ze te bewaren.

Saulus heette die.
Toen troffen de eerste stenen de moe-

dige getuige van Jezus en een stortvloed
van puntige rotsblokken volgde. Maar
geen klacht kwam over Stephanus' lip-
pen, alleen een gebed.

Hij riep: „Here Jezus, ontvang mijn
geest!"

En toen hij al op de knieën gevallen
was, bloedend uit vele wonden, richtte
hij nog zijn ogen ten hemel en riep met
luider stem: „Here, reken hun deze zon-
de niet toe!"

Met deze woorden ontsliep hij.
Hij had door zijn leven Jezus verheer-

lijkt.
Hij deed het ook door zijn dood.

ZO stierf Stephanus, de eerste marte-
laar voor Christus, biddend voor zijn vij-
anden, naar het voorbeeld van zijn
Meester.

En toen die vijanden zegevierend naar
de stad teruggekeerd waren, kwamen
zijn vrienden naar de plaats, waar zijn
verminkte lichaam bedolven lag. Treurig
droegen ze het ten grave en rouwden
nog lang over hem.

Maar Stephanus zelf was reeds bij zijn
Meester, daar waar geen pijn is, geen
verdriet en geen vijandschap.

Hij was getrouw geweest tot de dood
en had de kroon des levens ont-
vangen.
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NA de dood van Stephanus begonnen
de overpriesters en schriftgeleerden een
hevige vervolging tegen de gemeente in
Jeruzalem. Nu hun woede eenmaal was
losgebarsten, lieten ze zich door niemand
meer weerhouden, ook door de wijze
Gamaliël niet. Saulus, een van diens
leerlingen, een jonge Farizeeër, was de
ijverigste vervolger van allen. Hij was
de jongeman, die bij de steniging van
Stephanus de kleren der getuigen had
bewaard. Van de dood van die godslaste-
raar had Saulus genoten. Zo moest het
al de Christenen gaan, meende hij, die
verraders van het oude geloof. En hij
trok met de dienaren van de Hoge-
priester door de stad en verwoestte de
gemeente. Hij ging het ene huis na het
andere binnen, sleurde mannen en vrou-
wen mee en leverde hen over in de ge-
vangenis.

Er woedde een storm over de akker
des Heren en veel mooie planten werden
geknakt of neergeslagen. Maar diezelfde
storm droeg ook het zaad van Gods
Woord door heel het land, en strooide
het neer op vruchtbare plaatsen, waar
het tot nieuw leven ontkiemen kon.
Want zij, die verstrooid werden naar alle
zijden, door Judea en Samaria en ver
over de grenzen, trokken het land door
en verkondigden het evangelie. Zo
breidde zich het koninkrijk Gods nog
veel sneller uit.

PHILIPPUS, een der zes armenver-
zorgers die na de dood van Stefanus nog
overgebleven waren, was óók uit Jeru-
zalem gevlucht. Hij zwierf door het land
en kwam in Samaria. Het was de stad,
die door de Joden zo diep werd veracht.

^
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Maar Jezus verachtte niemand en Phi
lippus ook niet. En hij begon aan de Sa-
maritanen het evangelie te prediken.

De mensen stroomden van alle zijden
toe. Er was niemand die tegensprak,
niemand die onverschillig Philippus de
rug toekeerde. Het scheen, alsof ze allen
gewacht hadden op de blijde boodschap,
en ze hielden zich eenparig aan hetgeen
door hem gezegd werd.

God hielp Philippus bij zijn werk en
gaf hem de macht om wonderen te doen.
Zieken werden door hem genezen; men-
sen met onreine geesten werden tot hem
gebracht en keerden gezond naar huis
terug.

Er kwam grote blijdschap in die stad.
Een nieuwe gemeente was geboren, een
nieuw gezin van gelukkige mensen, die
allen de Heiland kenden.

ER leefde toen in Samaria een won-
derlijk man, die tot de komst van Philip-
pus door heel de stad werd vereerd. Hij
heette Simon en was niets minder dan
een tovenaar. Dat zei hij zelf en hij was
er trots op.

„Ik ben iets groots!" verkondigde hij.
„Ik ben iets bijzonders!"

En dan prevelde hij zijn geheimzinnige
toverspreuken en voerde allerlei kunsten
uit, waarmee hij de mensen verbijsterde.
Dan juichten ze hem in verrukking toe
en riepen: „Deze is de grote kracht
Gods!"

Maar toen Philippus in de stad kwam,
was het uit met Simons roem. Die nede-
rige eenvoudige Philippus, die nooit over
zichzelf sprak, maar alleen over Jezus,
deed groter wonderen dan de tovenaar.
En toen ze gedoopt waren, die mannen
en vrouwen van Samaria, en de blijd-
schap van Jezus kenden, gaven ze niets
meer om de toverij van Simon.

Simon zelf gaf er ook niets meer om.
Hij stond versteld over de wonderen van

Philippus en bleef voortdurend bij hem.
Hij luisterde ook naar zijn woorden en
al begreep hij er nog niet veel van, toch
ontkiemde in zijn hart het geloof. Heel
zwak was het nog en heel klein, maar
het was er. Toen werd ook hij gedoopt,
evenals de andere inwoners van Sa-
maria.

Maar hij kon toch zijn oude vak niet
verloochenen. De wonderen van Philip-
pus trokken hem meer dan zijn woor-
den. En overal waar Filippus een zieke
of een kreupele genas door het geloof in
Jezus, stond Simon er bij toe te kijken,
en verbaasde zich telkens weer over de
geheimzinnige macht van de prediker.

HET gerucht, dat Samaria het woord
Gods had aanvaard, ging door het hele
land. Het bereikte ook de apostelen, die
nog steeds in Jeruzalem gebleven waren,
als trouwe wachters op hun gevaarlijke
post.

Zij konden het bijna niet geloven van
die half heidense Samaritanen en zonden
Petrus en Johannes, om de zaak te
onderzoeken.

Hoe verheugden zich die twee aposte-
len, toen ze merkten, dat de geruchten
niet overdreven waren. Dadelijk hielpen
zij Philippus bij zijn heerlijke arbeid, en
op een samenkomst van de gemeente
baden zij, of God ook hier zijn Heilige
Geest wilde uitstorten, evenals op de
Pinksterdag in Jeruzalem. En toen zij na
dat gebed de gelovigen tot zich lieten
komen en hun zegenend de handen op
het hoofd legden, werden ook de harten
der Samaritanen vervuld met de Geest.

Daar stond Simon weer bij toe te
kijken, stil van verbazing. Maar Gods
Woord was voor hem nog een gesloten
boek, want hij dacht, dat Petrus en Jo-
hannes zelf de macht hadden om de
Heilige Geest te schenken; dat het een
soort toverkunst was, die men leren kon.
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En toen kwam zijn oude heidense aard
weer boven en hij kreeg een groot ver-
langen om die kunst ook meester te wor-
den. Zouden de apostelen er een of
andere moeilijke toverspreuk bij opzeg-
gen? Dan moest hij die ook kennen!

Hij wenkte de apostelen apart en toen
hij met hen alleen was, bood hij hun geld
aan en zei: „Geeft ook mij deze macht,
opdat, als ik iemand de handen opleg, hij
de Heilige Geest ontvange."

Maar hij kromp ineen, toen hij de
toorn zag, die plotseling in Petrus' ogen
vlamde. Petrus schrok van zoveel bijge-
loof en bestrafte hem streng.

„Uw geld zij met u ten verderve," zei
hij, „daar gij gemeend hebt de gave Gods
voor geld te kunnen verwerven. Uw hart
is niet recht voor God. Bekeer u van
deze uw boosheid en bid God de Here, of
deze zonde u moge vergeven worden.
Want ik zie dat gij gekomen zijt tot een
warnet van ongerechtigheid."

Simon sidderde van angst. Hij had al
berouw; hij had in zijn onwetendheid
deze dwaze vraag gedaan. En hij smeek-
te de apostelen, voor hem te willen bid-
den, dat God hem niet zou straffen voor
deze zonde. Nag meende hij, dat zij een
bijzondere macht hadden en dat hun ge-
bed eerder zou worden verhoord dan het
zijne.

Zo verward was het nog in het hart
van Simon. Maar er was toch ook geloof.
En wanneer hij maar ijverig en nederig
de Schriften zou onderzoeken, zou het
licht van Jezus alle duisternis van het
heidendom verdrijven.

NIET lang daarna keerden de aposte-
len naar Jeruzalem terug, en in vele dor-
pen der Samaritanen verkondigden zij
het evangelie.

Ook Philippus vertrok, want een engel
des Heren zei tot hem: „Sta op en ga
tegen de middag de weg op, die van

Jeruzalem afdaalt naar Gaza. Deze is
eenzaam."

Dat was alles.
Maar voor Philippus was het genoeg.
Hij ging op reis en rustte niet, voor hij

aan die weg gekomen was, die zich slin-
gerde door het dorre en eenzame heuvel-
land van Judea.

Toen strekte hij zijn moede leden uit
aan de kant en wachtte, tot God hem
zeggen zou, wat hier zijn werk was.

Het duurde niet lang, of er kwam
langs die stille zonnige weg, uit de rich-
ting waarin Jeruzalem lag, een grote
karavaan. Gewapende ruiters ginger'
voorop, donker van huidskleur; slaven
volgden met zwaar beladen kamelen. En
midden in de stoet reed in een prachtige
reiswagen een machtig heer, in kostbare
kleren. Hij zat gebogen over een boek-
rol en scheen op het landschap niet te
letten; hij was geheel verdiept in het-
geen hij las. En toen Philippus zo stond
te kijken, was er plotseling een stem in
zijn hart, die zei: „Treed toe en voeg u
bij deze wagen."

Hij gehoorzaamde dat bevel van de
Heilige Geest en ging zwijgend naast de
wagen lopen. De voorname reiziger
merkte het niet. Hij las hardop en Phi-
lippus hoorde hem zeggen: „Gelijk een
schaap werd Hij ter slachting geleid en
gelijk een lam stemmeloos is tegenover
de scheerder, zo deed Hij zijn mond niet
open."

Daarop schudde die man zuchtend het
hoofd en zat diep na te denken. Hij
scheen dat gedeelte niet goed te be-
grijpen.

Maar voor Philippus waren het beken-
de en geliefde woorden, die profetieën
van Jesaja. En plotseling begreep hij,
waarom God hem naar hier had ge-
zonden.

Hij vroeg: „Verstaat gij, wat gij leest?"
De heer keek verrast op. Nu merkte



hij die vreemdeling pas. Maar hij keek in
twee wijze, vriendelijke ogen en hij ver-
trouwde Philippus dadelijk.

„Hoe zou ik dit kunnen," zei hij
drietig, „als niet iemand mij de
wijst?"

En hij verzocht Philippus in te stappen
en naast hem te komen zitten.

DAT deed Philippus toen. Hij nam
plaats op de kostbare kussens, naast de
reiziger. Deze kwam uit Ethiopië of
Abessynië en was een der voornaamste
hovelingen van Candáce, de koningin
der Ethiopiërs. Hij was een van haar
kamerlingen, haar opperschatbewaarder.
Daar, in dat verre Afrikaanse land, had

hij gehoord van de machtige God der
Joden en nu had hij de moeilijke en ge-
vaarlijke reis gemaakt naar Jeruzalem,
om die God in zijn eigen tempel te aan-
bidden. Daar had hij ook dat boek ge-
kocht, een Griekse vertaling van de pro-
fetieën van Jesaja, en samen met Philip-
pus las hij nu nog eens dat gedeelte dat
hij zo moeilijk vond: „Gelijk een schaap
werd Hij ter slachting geleid; en gelijk
een lam stemmeloos is tegenover de
scheerder, zo deed Hij zijn mond niet
open."

Hij zag Philippus aan en vroeg: „Van
wie zegt de profeet dit, van zichzelf of
van iemand anders?"

Philippus merkte, dat in deze man een

ver-
weg
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groot verlangen was, om God beter te
leren kennen. Hij verklaarde hem die
woorden van Jesaja, hij sprak over Jezus
en zijn lijden, over zijn liefde voor zon-
daren, zijn opstanding en zijn hemel-
vaart. Over het geloof in zijn naam, dat
ieder gelukkig kon maken, tot welk volk
hij ook behoorde, over de bekering en
de doop.

En terwijl hij sprak, begonnen de don-
kere ogen van de kamerling hoe langer
hoe meer te glanzen, want hij begreep,
dat zijn verre reis niet vergeefs was ge-
weest. Nu had hij eindelijk gevonden,
wat hij in Jeruzalem, in de tempel en bij
de trotse schriftgeleerden, tevergeefs
had gezocht.

Die eenvoudige vreemde wees hem de
weg naar het eeuwig geluk. Ook voor
hem was Jezus op aarde gekomen! Toen
hij nog aan het hof in zijn vaderland was
en aan God misschien niet dacht, was
Jezus voor hem gestorven!

Terwijl de kamerling zich daar ont-
roerd in verdiepte, reed de wagen langs
een beek. En plotseling riep hij: „Zie,
daar is water, wat is er tegen, dat ik  ge-
doopt word?"

Philippus antwoordde: „Indien gij van
ganser harte gelooft, is het geoorloofd."

De kamerling zei eerbiedig: „Ik geloof,
dat Jezus Christus de Zoon van God is."

Dat was genoeg. Wie dat geloofde, had
de weg naar de hemel gevonden. De
wagen hield stil. De blanke en de don-
kere man daalden samen in het water af
en daar, in het eenzame land van Judea,
werd de kamerling gedoopt in de naam
van Jezus.

Toen hij bewogen uit het water was
opgeklommen en omkeek naar Philip-
pus, zag hij die nergens meer. Philippus
was plotseling verdwenen. De Geest des
Heren had hem weggevoerd. De kamer-
ling was weer alleen met zijn knechten.
Maar het was niet erg, want nu ging hij

zijn weg met blijdschap en hij droeg een
schat mee naar zijn land, die hij voor al
de schatten van zijn vorstin niet ruilen
wilde.

IN Asdod zette Philippus zijn werk
voort, en vandaar trok hij rond om het
evangelie te prediken aan alle steden, tot
hij in Caesarea kwam. Dáár, in die stad
aan de zee, waar het paleis van de land-
voogd stond, bleef hij wonen en bracht
de blijde boodschap aan ieder wiens hart
er voor open stond.
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WANNEER een Oosterse boer zijn
akker ploegde, dreef hij zijn ossen voort
met een lange stok, voorzien van ijze-
ren punten. Als een der dieren naar de
stem van zijn meester niet luisteren wil-
de, maar onwillig en koppig de ploeg
stuk wilde trappen, hield zijn meester
die stok achter zijn poten en dan sloeg
het achteruit tegen de prikkels. Hoe
woester het werd, hoe meer pijn het
zich-zelf bezorgde. Tot zo'n dier dit ein-
delijk begreep en aan zijn meester ge-
hoorzaamde.

Op zo'n dwaas en onwillig dier lijkt
ieder mens, die tegen God in opstand is.
Met al zijn verzet kan hij Gods wil niet
veranderen; hij maakt er slechts zichzelf
ongelukkig door.

Zo'n mens was Saulus, de vervolger
der gemeente in Jeruzalem, maar hij be-
greep het zelf niet. Hij dacht, dat het
zijn plicht was om de discipelen van die
Nazoreeër te straffen. Wel plaagde hem
telkens een pijnlijke onrust, wanneer hij
weer mannen of vrouwen gemarteld
had, maar dan dacht hij: „Ik heb nog
niet genoeg mijn best gedaan." En zo
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woedde hij steeds heviger tegen de ge-
lovigen, steeds woester, en begon zich
tòch hoe langer hoe ongelukkiger te
voelen.

HIJ was geboren in Tarsus, een mooie
Romeinse stad in het Zuidoosten van
Klein-Azië. Zijn vader was een Jood uit
de stam van Benjamin, waaruit ook
koning Saul geboren was. Misschien had
hij wel dáárom zijn jongen Saulus ge-
noemd. Maar als Romeins burger moest
hij zijn kinderen ook een niet-Joodse
naam geven. Zo kwam het, dat Saulus
ook wel Paulus genoemd werd.

Saulus leefde in een heidense stad,
maar hij werd streng opgevoed in de
oude leer der Joden, want zijn vader was
een vroom man, een Farizeeër zelfs. Van
hem hoorde Saulus de verhalen uit de
Schriften en leerde hij de wetten van
Mozes. Zijn vader liet hem ook een
handwerk leren. Hij leerde tenten
maken van geitenhaar; dat gebeurde
veel daar in Tarsus.

Maar toch was Saulus niet bestemd
voor handwerksman. Een schriftgeleerde
moest hij worden. Daarom werd hij al
jong naar Jeruzalem gezonden. Daar, in
de heilige stad, zat hij aan de voeten van .

Gamaliël, begerig naar wijsheid.
Hij was de ijverigste van alle leerlin-

gen, hij raakte de anderen ver vooruit.
Groot was zijn geloof in de wetten van
Mozes, in zijn vaderen en in zijn volk.
Onbeperkt was zijn vertrouwen in de
rabbi's. Zo werd hij een vurig en streng
Farizeeër, een ijveraar voor de wet, en
hij geloofde oprecht, dat alleen door
trouwe wetsbetrachting zijn volk gered
kon worden.

Misschien heeft hij in die tijd ook
Jezus wel eens gezien en naar zijn woor-
den geluisterd. Maar hij geloofde niet in
Hem. Saulus was er van overtuigd, dat
Jezus een vijand van zijn volk was, de

grootste bedrieger die ooit had geleefd.
En toen later Jezus' discipelen zijn leer

gingen verspreiden, was Saulus dadelijk
hun ergste vijand. Hij stond er bij, toen
Stephanus gestenigd werd en keurde zijn
dood goed, want die afvallige had zijn
hooggeroemde leermeesters wetsver-
krachters genoemd, verraders en moor-
denaars.

Van die dag af wist Saulus, waar hij
voor leven zou. De naam van Jezus
Christus moest van de aarde worden uit-
geroeid. Hij zou het doen, Saulus van
Tarsus, en God zou er hem zeker voor
zegenen.

HIJ begon zijn vreselijk werk met
kalm overleg, maar gaandeweg werd hij
feller. Want als hij zag, hoe rustig zijn
slachtoffers bleven in de gevangenis, als
hij aan de glanzende ogen van de ster-
vende Stephanus dacht, kwam er twijfel
in zijn hart. Dan was het, alsof een stem
tot hem zei: „Saul, houd toch op, het zijn
kinderen van God! Je strijdt tegen God
zelf, Saulus! Jezus was de Messias!"

Maar hij wilde er niet naar luisteren.
Het kon niet de stem van zijn geweten
zijn. Het was ongeloof om zo te denken.

En steeds bloediger bestreed hij de dis-
cipelen, om die stem te overwinnen. Hij
geselde ze in de synagogen, tot ze kerm-
den om medelijden en in hun grote angst
de naam van Jezus lasterden of totdat ze
bezweken onder de martelingen. Hij
blies dreiging en moord, hij werd als een
wild dier, dat op zijn prooi losstormt. Hij
had geen rust meer, wanneer er niet
iemand te folteren viel.

Hij had gehoord, dat in Damascus een
gemeente was ontstaan. Die wilde hij
ook verwoesten. Hij ging naar de hoge-
priester en vroeg hem toestemming. Die
liet hem gaarne gaan en prees zijn ijver.
Hij gaf Saulus brieven mee voor de
oversten der synagogen in Damascus,



DE BEKERING VAN SAULUS 	 253

dan zouden die hem behulpzaam zijn. En
niet lang daarna ging Saulus haastig met
een troep soldaten op weg. Het was een
verre reis, maar dat telde hij niet. Als hij
maar Christenen kon vinden en gebon-
den voor zich uit kon drijven naar Jeru-
zalem.

DIE lange reis van vijf of zes dagen
langs stille eenzame wegen moet Saulus
wel vreselijk lang zijn gevallen. Terwijl
hij somber voorttrok aan het hoofd van
zijn troep, plaagden hem meer dan ooit
zijn onrustige gedachten. Maar hij zette
door. Hij zou volhouden tot het einde,
tot de naam van Jezus de Nazoreeër op
aarde was uitgeroeid.

Het was midden op de dag, toen hij
Damascus naderde, de zon stond hoog
aan de hemel te branden. Het was het
uur, waarop de karavanen meestal rust-
ten. Maar Saulus zag de grote witte stad
reeds voor zich tussen de groene bossen
en hij dreef zijn soldaten voort, want hij
moest zo spoedig mogelijk zijn vreselijk
werk weer beginnen, om die stem in zijn
hart te vergeten.

Maar toen is het wonder gebeurd, dat
met één slag aan al zijn woeden een
einde heeft gemaakt.

Toen al zijn waarschuwingen en ver-
maningen niet hielpen, greep Christus
die man, die als een verblind paard
voortholde, en bracht hem in één ogen-
blik tot staan.

Plotseling viel van de hemel een licht,
dat Saulus en zijn mannen omstraalde,
een licht zo wit en fel, dat de zon er
duister bij leek. Zij sloegen verschrikt
de handen voor de ogen. Zij vielen allen
ter aarde en verborgen het hoofd in de
armen.

En toen hij daar op de grond lag, in
grote angst, hoorde Saulus plotseling een
stem, die hem vroeg: „Saul, Saul, waar-
om vervolgt gij Mij?"

Wiens stein was dat? Saulus wist het
niet en hij durfde niet op te zien. Hij
kon alleen maar stamelen: „Wie zijt gij,
Here?"

En hij hoorde het verschrikkelijke, het
verpletterende antwoord: „Ik ben Jezus,
die gij vervolgt. Het valt u zwaar, tegen
de prikkels achteruit te slaan."

Saulus begon te beven over heel zijn
lichaam en hij kon niet anders meer dan
heel diep buigen, nog dieper buigen, en
eerbiedig fluisteren: „Here, wat moet ik
doen?"

De stem antwoordde: „Sta op en ga de
stad binnen en daar zal u gezegd wor-
den, wat gij doen moet."

Saulus kwam sidderend overeind en
hoewel hij zijn ogen open had, kon hij
niets zien. Hij tastte in de duisternis. Het
licht van de hemel had hem blind ge-
maakt.

Zijn mannen stonden het verbaasd aan
te zien. Toen schoten zij toe en grepen
hem vast. Zij begrepen niet, wat er ge-
beurd was. Zij hadden wel het geluid
van een stem gehoord, maar niets ver-
staan. En ontzet over het vreemde onge-
luk, dat hun aanvoerder getroffen had,
leidden zij hem voort naar de stad. Daar
brachten zij hem in huis bij een zekere
Judas, waarschijnlijk een der voornaam-
ste Joden van de stad. Als een machtig
en wreed vervolger was Saulus op weg
gegaan; als een hulpeloze blinde kwam
hij aan.

EN daar zat hij toen in het duister,
Saulus van Tarsus, de geweldenaar, als
een gebroken man. De vurige strijder
voor God en zijn dienst, die nu plotseling
wist, dat hij tegen God had gestreden!

Zij brachten hem eten en drinken,
maar hij roerde het niet aan. Hij at niet
en dronk niet, drie dagen achtereen. Hij
dacht aan Jezus, de Messias, die hij had
vervolgd en de smart verscheurde zijn
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ziel. Hij dacht aan de Schriften, die over
Hem spraken en die hij zo goed kende,
en hij kon niet begrijpen, dat zijn ziel zo
verblind was geweest!

Nu hij daar als een blinde zat, gingen
hem eindelijk de ogen open. Weer zag
hij Stephanus met zijn glanzend gelaat,
weer hoorde hij hem bidden voor zijn
vijanden, terwijl het bloed uit zijn won-
den stroomde. En hij zag al die anderen,
die hij gepijnigd had of vermoord, hij
hoorde weer hun gekerm.

Toen moest hij zelf wel kermen in zijn
vreselijke wroeging: „O God, wees mij
zondaar genadig!"

Toen was het, alsof er een troostende
hand op zijn hoofd werd gelegd en de
duisternis week van zijn ogen. Hij zag
een man staan, van wie hij wist, dat hij
Ananias moest heten. Maar dadelijk
daarna was het weer duister rondom.
Het was een gezicht geweest, een mooi
visioen, meer niet. Maar misschien ook
een boodschap van de hemel, dat hij toch
nog hopen mocht.

ER woonde werkelijk iemand in Da-
mascus, die Ananias heette. Hij was een
algemeen geacht man en een trouw dis-
cipel van Jezus.

Ananias wist nog niet, wat er met Sau-
lus gebeurd was. De leden der gemeen-
te in Damascus hadden gehoord, dat hij
komen zou, en zij wisten, dat nu ook hen
een bange tijd wachtte.

Maar op de derde dag na de aankomst
van Saulus hoorde Ananias de stem des
Heren, die tot hem riep: „Ananias!"

Ananias sprak: „Zie, hier ben ik,
Here."

En de Here zeide tot hem: „Sta op en
ga naar de straat, die de Rechte heet, en
vraag ten huize van Judas naar iemand
uit Tarsus genaamd Saulus. Want zie,
hij is in gebed, en hij heeft in een ge-
zicht een man, genaamd Ananias, zien

binnenkomen en hem de handen opleg-
gen, opdat hij zien kon."

Toen schrok Ananias en hij kon het
bijna niet geloven. Hij had misschien wel
willen vluchten voor die Saulus en nu
moest hij naar hem toegaan. Naar die
verschrikkelijke vijand!

En hij antwoordde verwonderd: „Here,
ik heb van velen over deze man gehoord
hoeveel kwaad hij uw heiligen te Jeru-
zalem aangedaan heeft! En hier heeft hij
volmacht van de overpriesters, om allen
die uw naam aanroepen, gevangen te
nemen."

Maar de Here zeide tot hem: „Ga,
want deze is Mij een uitverkoren werk-
tuig, om mijn naam te brengen voor hei-
denen en koningen en de kinderen
Israëls. Want Ik zal hem tonen, hoeveel
hij lijden moet terwille van mijn
naam."

Saulus een uitverkoren knecht van
God? Saulus een prediker van het evan-
gelie? Geen vijand, maar een broeder?
Het was bijna ongelooflijk!

Maar Ananias ging en kwam in het
huis waar Saulus zat, blind en gebogen
en wanhopig bedroefd. En toen hij hem
zo zag, vergaf hij hem alles wat hij ge-
daan had. Hij legde hem teder de handen
op het hoofd en zei: „Saul, broeder, de
Here heeft mij gezonden, Jezus, die u
verschenen is op de weg, opdat gij weer
zoudt zien en met de Heilige Geest ver-
vuld worden."

Op datzelfde ogenblik was het, alsof er
schubben van Saulus' ogen vielen. Hij
kon weer zien, hij zag de man die hem
broeder had genoemd en hij herkende
hem uit zijn droom. En een grote blijd-
schap stroomde in zijn ziel.

Ananias vertelde hem ook, wat de
Here tot hem gezegd had.

„De God onzer vaderen heeft u voor-
bestemd, om zijn knecht te worden," zei
hij. „Gij moet getuige voor Hem zijn, en
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zoals uw eigen ogen geopend zijn, zo zult
gij de ogen der heidenen openen. Gij
zult hen brengen uit de duisternis tot
het licht, uit de macht van satan tot
God, opdat zij vergeving der zonden ont-
vangen."

En toen Saulus maar stil bleef zitten
en van overgrote dankbaarheid niet
spreken kon, riep hij hem toe: „Wat aar-
zelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw
zonden afwassen, onder aanroeping van
zijn naam."

Zo is Saulus van een vijand een disci-
pel van Jezus geworden. Hij werd ge-
doopt en een nieuw leven lag voor hem.
En nu wist hij, waarvoor hij dat leven
gebruiken moest. Zoals hij tot nu toe de
mensen van Jezus had willen lostrekken,

zo zou hij ze in de toekomst tot Hem
brengen. Even vurig als vroeger zou hij
strijden, nag vuriger zelfs! Want nu was
er in zijn ziel geen aarzeling meer, nu
had hij eindelijk rust!

Een apostel van Jezus zou hij worden.
Maar om zich tot die grootse taakvoor
te bereiden, moest hij de eenzaamheid in,
evenals Johannes de Doper. Lang zwierf
hij rond in Arabië, alleen met God. Toen
keerde hij naar Damascus terug en ter-
stond begon hij met grote kracht te pre-
diken in de synagogen.

Hij riep de Joden toe, dat Jezus de
Zoon van God is, de Verlosser, die het
volk zo lang had verwacht. Hij bracht
ze in verwarring door uit de Schriften
te bewijzen, dat Jezus de Christus is. En
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zij staarden hem allen met ontzetting
aan en zeiden: „Is dit niet de man, die te
Jeruzalem uitroeide, wie deze naam aan-
riepen en die hier gekomen is met het
doel, hen gevankelijk voor de overpries-
ters te brengen?"

Maar het was dezelfde Saulus niet
meer. Hij was een ander mens geworden
door Gods genade. En die tweede Saulus
wilde niets liever dan weer goed maken,
wat de eerste bedorven had.

Hij zou het nooit geheel kunnen. Ste-
phanus kon hij niet meer in het leven
terugroepen. En vele andere dingen die
hij de discipelen had aangedaan, bleven
onherstelbaar.

Saulus heeft dat nooit meer kunnen
vergeten. Zijn wandaden tegen de ge-
meente van Christus bleven hem zijn
leven lang berouwen.

HIJ is niet lang in Damascus geble-
ven, want zijn leven kwam daar in groot
gevaar. De Joden haatten hem na zijn
bekering en beraamden een plan om
hem te vermoorden. Dag en nacht wer-
den de poorten bewaakt, opdat hij niet
ontsnappen zou. Maar zijn vrienden, de
discipelen, verborgen hem in een huis,
dat op de stadsmuur was gebouwd en in
de nacht lieten zij hem neer in een mand,
zodat hij buiten de stad kwam. Zó ont-
snapte hij aan de wraak van de over-
priesters en keerde als een vluchteling
terug naar Jeruzalem.

Drie jaren waren verlopen, sedert hij
de stad met zijn soldaten verlaten had.

Als een vervolger was hij weggetrok-
ken. Als een vervolgde keerde hij weer.

HIJ stond geheel alleen. Zijn vroegere
vrienden, de schriftgeleerden en Fari-
zeeën, waren nu zijn ergste vijanden ge-
worden. En zijn vroegere vijanden, de
discipelen van Jezus, schuwden hem,
daar zij niet konden geloven, dat hij een

discipel was. Ze waren te veel en te
wreed door hem vervolgd. Hij probeerde
hen wel te bezoeken, maar ze sloten hun
deur voor hem toe, want ze vertrouw-
den hem niet. Ze dachten, dat zijn be-
kering gelogen was, en dat hij alleen
maar trachtte de gemeente binnen te
dringen om hen te verraden.

Maar eindelijk was er toch één, die
zich over Saulus ontfermde. Dat w as
Barnabas, dezelfde die enkele jaren ge-
leden zijn akker had verkocht.

Zoon der vertroosting was de naam,
die de apostelen hem gegeven hadden.

Hij geloofde Saulus en nam hem mee
naar het huis, waar Petrus woonde. Hij
vertelde aan Petrus, hoe wonderlijk Sau-
lus door Jezus tot bekering was gebracht
en dat hij reeds in Damascus het evan-
gelie had gepredikt. Toen legde ook
Petrus zijn wantrouwen af, nam Saulus
vriendelijk op in zijn huis en bracht hem
in aanraking met de leidslieden der ge-
meente.

Vijftien dagen logeerde Saulus daar.
Maar stilzitten kon hij niet. Hoe groot

ook de vijandschap tegen hem was, hij
predikte vurig in de Griekse synagoge,
tot dezelfde Joden onder wie ook Ste-
phanus gearbeid had.

Maar de haat was te groot en zij maak-
ten al plannen om ook hèm te doden.

Saulus merkte het wel, maar hij ging
toch door met zijn werk.

Maar Jezus wilde niet, dat zijn moe-
dige knecht reeds nu voor Hem sterven
zou. En toen Saulus in de tempel was om
te bidden, sprak Hij zelf tot hem en ge-
bood hem, haastig de stad te verlaten.

Het viel Saulus erg moeilijk, maar hij
gehoorzaamde. Met spoed is hij op reis
gegaan, enkele broeders gingen mee tot
Caesarea en vandaar vertrok hij per
schip naar Tarsus, zijn geboortestad.

Dáár bleef hij wonen en wachten, tot
de Meester hem nodig had.
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86. PETRUS' RONDREIS s
NA de bekering van Saulus kwamen

er rustige jaren voor de gemeente in
Judea, Galilea en Samaria. Zij werd op-
gebouwd en wandelde in de vreze des
Heren en zij nam in aantal toe door de
bijstand van de Heilige Geest.

In deze vredige tijd maakte Petrus een
rondreis door het land. Hij ging als een
landman langs de akkers van zijn Heer
en verheugde zich over hun bloei. En
overal waar hij kwam, werd hij met
blijdschap begroet.

Zo kwam hij ook in Lydda, een plaats
aan de weg van Jeruzalem naar zee, in
de vruchtbare vlakte van Sarona. Daar
vond hij een man, genaamd Aenéas, die
verlamd was en die al acht jaren bed-
legerig was geweest. Vroeger, nog vóór
hij van Jezus had gehoord, was hij een
gezond en krachtig mens, die kon gaan
waar hij wilde. Nu was hij een hulpe-
loze stumper, die zich in alles moest
laten helpen en stil lag te wachten op
de dood.

Toen Petrus die man zo zag, dacht hij
er aan, dat Jezus de grote Heelmeester
was, die alle zieken genezen kon. En dat
Hij nu in de hemel nog even machtig
was als vroeger, toen Hij rondwandelde
door het land.

En plotseling wist Petrus, dat deze
man daar geen ogenblik langer behoef-
de te liggen.

Hij zei: „Aenéas, Jezus Christus ge-
neest u; sta op en maak zelf uw
bed op."

En hij stond onmiddellijk op, ver-
baasd en over-gelukkig, en was weer
gezond en krachtig als tevoren.

Hij ging weer door Lydda en door
de vruchtbare velden van Sarona, en
wie hem zag, zag de macht en de liefde

van Jezus. En alle bewoners van Lydda
en Saron bekeerden zich tot de Here.

NIET ver van Lydda lag Joppe, een
grote plaats aan de zee. Ook daar was
eens een gemeente ontstaan. Maar die
werd juist in deze dagen in grote droef-
heid gebracht.

Er woonde in Joppe een vrouw, die
een engel van goedheid was. Zij
heette Tabitha, of, in het Grieks,
Dorcas, en zij was een discipelin van
Jezus.

Zij wist, dat Jezus haar liefhad en als
zij daaraan dacht, moest zij ook lief-
de geven, elke dag weer, aan ieder
die zij ontmoette. Geen arme uit de
gemeente van Joppe, die haar niet ken-
de. Geen weduwe, of zij droeg wel
een kledingstuk, dat door haar was
gemaakt.

Maar plotseling werd Tabitha ziek
en stierf. En toen zij in haar doods-
kleed in de bovenzaal lag, bleek pas,
hoeveel goeds zij in stilte had ver-
richt. Van alle zijden kwamen de
armen diep bedroefd aanlopen, om
haar nog éénmaal te zien. Zij staar-
den schreiend naar haar lief gezicht,
zij konden bijna niet van haar schei-
den, zo ontroostbaar waren ze. En
toen de discipelen hoorden, dat Petrus
in Lydda was, slechts drie uren van
hen verwijderd, zonden zij haastig
twee mannen naar hem toe, met het
verzoek om zonder dralen naar Joppe
te komen. Hij zou misschien troost
kunnen brengen.

PETRUS kwam dadelijk mee en
toen hij in de bovenzaal was ge-
bracht, werd hij van alle zijden door
bedroefden omringd. Allen wilden hem
vertellen, hoeveel zij aan de dode
te danken hadden. En de weduwen
lieten hem onder tranen al de rok-
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ken en mantels zien, die Dorcas ge-
maakt had.

Petrus werd ook bedroefd. Hij zag
de goede vrouw op haar doodsbed.
Gazelle betekende haar naam. Maar
die naam was niet meer toepasselijk
op dit koude verstijfde lichaam, dat
spoedig begraven moest worden. Waar-
om juist zij, die bijna onmisbaar was?
De Heer over dood en leven was toch
haar Meester geweest?

En plotseling kreeg Petrus een groots
en wonderlijk vermoeden.

Waarom had de Here hem naar hier
geleid? Was er iets te groot voor het ge-
loof in zijn heilige naam?

Hij stuurde al die treurende mensen
zacht naar buiten en bleef alleen met de
dode vrouw en met God. Hij knielde neer
en toen hij gebeden had, wist hij, dat de
Here hem wilde gebruiken om op won-
derlijke wijze zijn naam te verheerlijken.
Hij richtte zich op, wendde zich tot het
lichaam en zeide: „Tabitha, sta op!"

En zie, zij opende haar ogen en keek
Petrus verwonderd aan. Het leven was
in het koude lichaam teruggekeerd. Als-
of zij ontwaakt was uit een diepe slaap,
zo kwam zij overeind zitten. Petrus gaf
haar een hand en richtte haar op. Hij
riep de discipelen en de weduwen en zij
waren sprakeloos van ontzetting en
innige vreugde, toen zij Dorcas levend
voor zich zagen.

HET gerucht van dit grote wonder
vloog door Joppe en overal waar het
kwam, gebeurden toen nieuwe won-
deren.

Want vele mensen, die dood waren in
zonden en misdaden, werden levend door
het geloof.

Petrus, die wel begreep, hoe vrucht-
baar hij hier nu werken kon, bleef ver-
scheidene dagen te Joppe bij een zekere
Simon, een leerlooier.
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ONGEVEER acht uur ten Noorden
van Joppe, aan de kust van de Mid-
dellandse Zee, lag de havenstad Cae-
sarea, genoemd naar de Caesar, de keizer
van Rome. Het was een Romeinse
stad in het Joodse land; een stad
met heidense tempels en afgodsbeel-
den en met een groot amphitheater,
voor wedstrijden en feesten. Want hier
stond het paleis van de landvoogd,
waar hij het grootste deel van het
jaar doorbracht. En hier lag ook de
hoofdmacht van de Romeinse soldaten,
die de orde in het onderworpen land
moesten handhaven. an van die sol-
daten was Cornelius.

Cornelius was een dapper officier,
hoofdman van de zogenaamde Italiaanse
afdeling. Maar hij was anders dan de
meeste Romeinen. Die keken neer op
het volk der Joden en spotten met hun
godsdienst. Hij hield van dat volk. Hij
had misschien de halve wereld al rond-
gezworven in dienst van zijn keizer, en
nergens was hij zo gelukkig geweest als
hier bij de Joden. Want hij had hun
Schriften gelezen en hun God leren ken-
nen en toen had hij begrepen, dat de af-
goderij van de heidenen dwaasheid
was.

Hij had ook aan zijn huisgenoten, aan
zijn knechten en vrienden van die mach-
tige God verteld en ze hadden Hem al-
len lief gekregen, evenals hij. Zo leefde
daar in Caesarea een godvrezend Ro-
meins gezin temidden van heidense af-
godendienaars.

De Joden kenden dat gezin wel en
hadden grote achting voor Cornelius.

De armen in Caesarea kenden hem
ook, want nooit kwamen ze tevergeefs
om een aalmoes aan zijn deur.
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En ook God kende Cornelius en wist,
hoe groot het verlangen van Corne-
lius was, om Hem nog beter te ken-
nen en trouwer te kunnen dienen.
Er waren dagen, dat die hoofdman
niet at en dronk, maar heel de dag
wijdde aan God met vasten en
bidden.

EENS, omstreeks drie uur in de
middag, lag Cornelius weer neerge-
knield in gebed.

Toen hoorde hij plotseling een vrien-
delijke stem, die zei: „Cornelius!"

En opkijkende, zag hij een Engel
bij zich staan. Toen schrok die moe-
dige krijgsman toch en hij staarde
bevreesd naar die blinkende hemelse
gestalte.

„Wat is er, Here?" stamelde hij.
De engel sprak: „God heeft uw ge-

beden gehoord en uw aalmoezen ge-
zien. En nu, zend mannen naar Jop-
pe en nodig een zekere Simon uit,
die ook wel Petrus genoemd wordt.
Deze is de gast van een man, die
eveneens Simon heet, een leerlooier,
wiens huis bij de zee ligt."

Zodra de engel was heengegaan, riep
Cornelius haastig twee van zijn huis-
knechten en een godvruchtige soldaat
van zijn lijfwacht; en nadat hij hun
alles uitgelegd had, zond hij hen met
spoed naar Joppe.

Maar het was al tegen de avond,
toen ze vertrokken. Ze moesten onder-
weg overnachten en pas de volgende
dag, toen de zon reeds voor hen in
het Zuiden stond, naderden zij de
stad.

OMSTREEKS diezelfde tijd beklom
Petrus de trap, die vanaf de binnen-
plaats naar het platte dak van het
huis leidde, om te bidden. Op het
dak was het rustig. Daar was geen

ander geluid dan het geruis van de
zee. Daar zag hij slechts de blauwe
blinkende watervlakte tot aan de verre
einder.

Beneden in het huis werd reeds
het eten bereid en terwijl Petrus
neerknielde, voelde hij, dat hij hon-
ger had. Toen zag hij plotseling, ter-
wijl zijn ogen gesloten waren, iets
wonderlijks. Het was, alsof de hemel
openging en een groot laken aan vier
hoeken naar beneden werd gelaten.
In dat laken bevonden zich allerlei
dieren, viervoetige en kruipende, reine
en onreine, en allerlei vogels. En er
kwam een stem tot hem: „Sta op, Petrus,
slacht en eet."

Maar Petrus schudde beslist het
hoofd. Hij wist wel, dat het de stem
van God was, die hem dat beval,
maar hij weigerde toch. Want er
waren onreine dieren bij, die een
Jood niet eten mocht. En de reine
waren nu ook besmet, nu ze met
die andere waren samen geweest!
Dat moest God niet van Petrus ver-
langen, dat hij de wet overtreden
zou. En hij antwoordde: „Geenszins,
Here, want ik heb nog nooit iets
gegeten dat onheilig of onrein was."

Maar de hemelse stem antwoordde,
en het klonk heel dringend, alsof
Petrus het nooit meer vergeten mocht:
„Wat God rein verklaard heeft, moogt
gij niet voor onheilig houden."

En weer daalde het laken neer.
Maar nog weigerde Petrus. Hij wei-

gerde ook voor de derde maal. Hij
begreep dat vreemde bevel van de
Here niet. Toen werd het laken op-
getrokken, de hemel sloot zich weer
en Petrus vond zich-zelf terug, ge-
knield op het dak. Het was een
soort van droom geweest, een won-
derlijk visioen.

Maar die stem klonk nog na in
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zijn hart en hij wist, dat God hem
door dit visioen iets had willen leren.
Had de wet van Mozes zijn kracht
verloren? Wilde God het onderscheid
wegnemen dat er tussen Jood en hei-
den bestond? Hij had die wetten im-
mers zelf gegeven aan zijn volk, op-
dat het altijd weten zou, dat het een
heilig volk moest zijn! Hij had het
zelf met een muur van heilige wet-
ten omringd, om het af te scheiden
van de andere volken. En wilde Hij
nu die muur verbreken?

Petrus had zijn honger vergeten.
Hij zat diep te denken. En terwijl hij
zo bij zichzelf in onzekerheid was,
werd beneden op de poort geklopt. Er
was iemand die naar Petrus vroeg,
maar hij hoorde het niet. Hij dacht
maar en vond geen oplossing.

Toen was er een stem in zijn hart,
die zei: „Zie, twee mannen zoeken
naar u. Sta dan op, ga naar beneden
en reis zonder bezwaar te maken
met hen mee, want Ik heb hen ge-
zonden."

Dat was de stem van de Heilige
Geest. Petrus gehoorzaamde dadelijk
en toen hij op de binnenplaats kwam,
stonden daar enkele Romeinse man-
nen. Hij liep op hen toe en zei: „Zie,
ik ben het, die gij zoekt. Wat is de
reden van uw komst?"

En zij zeiden: „Wij komen van Cor-
nelius, een hoofdman in Caesarea. Hij
is een rechtvaardig man, en vereer-
der van God, en een heilige engel
heeft hem gezegd, u in zijn huis te
nodigen en te horen wat gij zeggen
zult."

Petrus luisterde verwonderd. Een
Romeinse hoof dman, een heiden uit
dat goddeloze Caesarea? En moest hij
als Jood daar in huis gaan, in een
onrein huis? Dàt kon God toch niet
bedoelen?

Hij wilde al heel beslist zijn hoofd
schudden, juist als in het visioen en
zeggen: „Geenszins, Here," toen hij
in gedachten weer die stem hoorde,
die dringende stem: „Wat God rein
verklaard heeft, moogt gij niet voor on-
heilig houden."

En opeens begreep hij dat wonder-
lijke visioen. Het was een goddelijke
les geweest, om hem er aan te her-
inneren, dat Gods blijde boodschap
niet alleen voor Israël was, maar ook
voor de heidenen en dat het zijn
plicht was, om die aan hen te
brengen.

Nu weigerde Petrus niet meer. Hij
nodigde die mannen binnen en ont-
ving hen gastvrij. De volgende dag
ging hij met hen en met enigen der
broeders uit Joppe op reis, de zee-
kust langs naar Caesarea. En een dag
later kwamen zij daar aan.

CORNELIUS verwachtte hen in grote
spanning en hij had zijn familie en
beste vrienden bijeen geroepen. Want
hij begreep dat de komst van Petrus
iets bijzonders zou brengen, en wil-
de ook anderen laten genieten.

Toen Petrus de voorpoort inkwam,
snelde Cornelius hem tegemoet. Daar
was dan de beroemde apostel, de af-
gezant des Heren! Cornelius' eerbied
was zo groot, dat hij op zijn knieën
voor Petrus neerviel en hem hulde
bracht als een slaaf.

Maar Petrus sprak: „Sta op, ik ben
zelf ook een mens." Hij richtte Cor-
nelius op en met hem sprekende ging
hij de kamer binnen. Hij ging zon-
der weifeling over die heidense drem-
pel, hoe streng de rabbi's het ook
verboden hadden, want God had het
hem bevolen. Toen hij binnen kwam
en al die mannen en vrouwen zag,
begreep hij, welk een groot en
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heerlijk werk hem hier wachtte.
Hij noemde ze geen onreinen meer,

want hij wist nu wel, dat ze niets
minder waren dan hij; schepselen
van God, voor wie Jezus gestorven
was, evengoed als voor de Joden.

Hij vroeg waarom Cornelius hem had
uitgenodigd.

En toen Cornelius verteld had van de
engel en van zijn wonderlijke boodschap,
begon Petrus aan al die mensen het
evangelie te prediken.

Hij sprak over Jezus en over zijn
werk op aarde, waar ze allen wel
eens van gehoord hadden en ze luister-
den met heilige aandacht. Hij sprak
over Jezus' dood en over zijn op-
standing.

Hij zei ook, dat ieder, tot welk volk hij
ook behoorde, die in Jezus geloofde, ver-
geving der zonden zou ontvangen door
zijn naam.

En hij wilde nog veel meer zeggen,
maar God zelf viel hem in de rede.
Toen hij over vergeving der zonden
sprak en over de naam van Jezus, viel
de Heilige Geest op allen die het woord
hoorden en zij stonden op en loofden
in allerlei talen Gods liefde, evenals
op de Pinksterdag in Jeruzalem was
gebeurd.

De zes broeders uit Joppe stonden
verbaasd, dat de gave van de Heilige
Geest ook over de heidenen was uit-
gestort.

Maar Petrus riep verheugd: „Zou
iemand het water kunnen weren,
om dezen te dopen?"

Ze werden allen gedoopt en het
werden heerlijke dagen daar in Cae-
sarea.

Ze waren als broeders en zus-
ters bijeen. Er was geen Jood meer
en geen heiden, geen onderdrukte en
geen overheerser, geen slaaf en geen
vrije.

Ze waren één in Christus.

MAAR toen Petrus in Jeruzalem
terugkwam, hadden de andere aposte-
len en de broeders der gemeente
reeds gehoord, wat in Caesarea ge-
beurd was. En ze waren zeer onte-
vreden, dat Petrus in het huis van
een heiden was gegaan en met heide-
nen had gegeten.

Vele malen had Jezus aan zijn dis-
cipelen gezegd, dat ze de wereld in
moesten gaan, om het evangelie te
prediken aan alle volken, tot aan
het einde der aarde; maar het leek
wel, alsof ze dat vergeten waren.
Nog altijd zagen ze Israël als het
heilige volk van God, dat door een
muur van wetten gescheiden moest
blijven van de onreine heidenen. Ze
begrepen niet, dat al die reinigings-
wetten krachteloos geworden waren,
nu Jezus heel de wereld gereinigd
had door zijn dood.

Petrus had het zelf ook bijna niet
kunnen begrijpen. Daarom werd hij
niet boos, toen de broeders hem ver-
wijten maakten. Hij vertelde hun rus-
tig alles, wat er gebeurd was, eerst
op het dak in Joppe, later in Caesarea.

Hij zei: „God zelf heeft mij gezon-
den en aan al die mensen de Heili-
ge Geest geschonken. Hoe zou ik dan
bij machte geweest zijn, God tegen
te houden?"

Toen begrepen ze allen, dat de
muur tussen Israël en de volken door
God verbroken was.

Want nu hadden ze één Here, één
geloof, één doop, één God en Va-
der van allen. Nu waren ze allen
broeders.

Hoeveel heerlijker en rijker was
nu hun werk geworden!

En hoeveel groter de akker, waarop
ze arbeiden mochten.
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ER lag een man te slapen in een
donkere cel. Hij lag tussen twee soldaten
in en was met ketenen aan hen vast-
geboeid.

`'oor de deur van de cel stonden
andere soldaten op wacht. Ook stond er
nog een wacht voor de deur van de ge-
vangenis.

En dan kwam nog de ijzeren voor-
poort, die met zware grendels geslo-
ten was .

Zo goed werd die man bewaakt. Want
tien jaar geleden, toen hij was opgeslo-
ten met elf van zijn vrienden, was hij
midden in de nacht met die anderen ont-
snapt, zonder dat iemand er iets van
merkte. En dat, terwijl de deuren ge-
grendeld waren en een wachtpost was
uitgezet! Daarom waren er nu zulke
uitgebreide voorzorgsmaatregelen ge-
nomen.

Het was misschien voorzichtiger ge-
weest, om die man meteen maar ter dood
te brengen. Maar dat ging niet, omdat
hij was gevangen genomen in de dagen
der ongezuurde broden, tijdens het Paas-
feest. Dat heilige feest mocht niet door
een terechtstelling worden verstoord, dat
hadden de Joden liever niet.

Maar nu was het feest voorbij. En
morgen zou die gevangene in het open-
baar worden verhoord en ter dood ge-
bracht. Want sterven moest hij, dat wist
hij zelf ook wel. En tòch sliep hij zo vast
en rustig, alsof er geen enkel gevaar
dreigde en er nog een lang en gelukkig
leven vóór hem lag.

Die man was nog veel gevaarlijker dan
zijn beulen dachten, want zelfs de dood
kon hem niet schaden, omdat hij een
kind van God was.

Die man was Petrus!

ER was weer een tijd van zware ver-
volging aangebroken voor de gemeenten
in Palestina.

Herodes Agrippa was koning gewor-
den over heel het land der Joden. Hij
was een kleinzoon van Herodes, de kin-
dermoordenaar van Bethlehem, en een
neef van Herodes Antipas, de moorde-
naar van Johannes de Doper. En zelf
was hij weinig beter.

Hij was een grote huichelaar. Wanneer
hij in Caesarea was, omringd door zijn
Romeinse officieren en hovelingen, vier-
de hij zijn heidense feesten en dacht niet
aan God. Maar wanneer hij een bezoek
bracht aan Jeruzalem, ging hij heel
vroom naar de tempel en bracht grote
offers, om door de Joden geëerd te wor-
den. En, om de Joden nog meer te be-
hagen, was hij begonnen de gemeenten
te vervolgen.

Hij maalde niet om een mensenleven,
of om recht en rechtvaardigheid. Hij
dacht slechts aan eigen voordeel.

En hij liet Jacobus, de broeder van Jo-
hannes, ter dood brengen met het
zwaard. Zo was reeds een der zonen van
Salome gedoopt met de doop van Jezus
en kreeg de plaats in zijn Koninkrijk, die
de Here hem wees.

De gemeente treurde om de apostel.
Maar de voorname Joden lachten en
prezen Herodes zeer.

Toen de koning dat merkte, nam hij
ook Petrus in hechtenis. In de Paasweek
liet hij hem grijpen en zette hem ge-
vangen onder bewaking van vier wach-
ten, elk van vier soldaten, die om beur-
ten dienst moesten doen.

Ontvluchten was niet meer mogelijk.
Twee zware ketenen, drie gegrendelde

deuren, zestien gewapende krijgsknech-
ten, dat was toch wel genoeg voor een
eenvoudige Galilese visser! Petrus was
niet meer te redden uit de macht van
Herodes.



En toch werd er aan zijn bevrijding
gewerkt. Er was een huis in Jeruzalem,
waar mannen en vrouwen heel die nacht
voor hem bezig waren.

Ze lagen neergeknield in gebed en
hielden niet op, voor Petrus te bidden.

Het was het enige, wat ze nog konden.
Máár ... iets beters was er niet.

WANT in die laatste nacht stond plot-
seling een Engel des Heren in de gevan-
genis en de kerker werd verlicht door
zijn glans. Hij stootte Petrus in zijn zijde
om hem te wekken en zei: „Sta snel op."

Petrus deed het, nog half in slaap, zon-
der te beseffen, wat er gebeurde. En de
ketenen vielen van zijn handen.

De engel zei: „Doe uw gordel om en
bind uw sandalen aan."

Hij deed het en het was, alsof hij het
een ander zag doen.

Toen zei de engel zorgzaam: „Sla uw
mantel om en volg mij."

Petrus gehoorzaamde. Hij volgde als
een slaapwandelaar.

„Het is een droom," dacht hij.
Hij zag zichzelf door de celdeur gaan,

langs de wacht, en die hield hem niet
tegen. Hij kwam met de engel bij de
buitendeur en daar stond ook een wacht,
maar die greep hem niet. In een droom
was alles mogelijk!

Toen kwamen ze aan de ijzeren poort,
die naar de stad leidde, en die ging van-
zelf voor hen open. Buiten gekomen
gingen ze één straat ver, en toen was
Petrus plotseling alleen.

Hij stond stil en sloeg de handen aan
zijn duizelend hoofd. Waar was hij? De
koele nachtwind streelde hem. De volle
maan, de Paasmaan, lachte hem toe aan
de donkere hemel. Was het dan toch
waar? Was het meer dan een droom?

Hij praatte hardop in de stilte. Hij zei
verwonderd tegen zichzelf: „Nu weet ik
waarlijk, dat de Here zijn Engel uitge-
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zonden heeft, en mij gerukt heeft uit de
hand van Herodes en uit al wat het volk
der Joden verwachtte."

Hij vond het heerlijk, dat hij nog ee n
poos zou mogen leven en werken voor
Jezus. Maar heerlijker nog dan de vrij-
heid en heerlijker zelfs dan het leven,
was die trouwe zorg van God, die won-
derlijke verlossing!

Rustig overlegde hij, wat hem te doen
stond. In de stad moest hij niet blijven,
want zodra zijn vlucht ontdekt werd,
zou men hem zoeken. Maar eerst moest
hij naar de vrienden, om afscheid te
nemen.

„Ik ga naar Maria," dacht Petrus. Bij
Maria, de moeder van Johannes Marcus,
had hij dikwijls vergaderd met de broe-
ders en zusters.

Al gauw stond hij aan de deur van
het voorportaal en hol klonk zijn geklop
door de nachtelijke stilte.

DAARBINNEN waren de leden der
gemeente nog steeds in gebed. Ze
schrokken op. Waren de soldaten van
Herodes gekomen om ook hen gevangen
te nemen?

Een dienstmeisje werd naar de deur
gezonden, om te horen wie daar was.
Rhode heette zij. Toen zij de stem van
Petrus herkende, deed zij van blijdschap
het voorportaal niet open, maar rende
naar binnen en riep, dat Petrus voor het
portaal stond. Dat het heus Petrus was!

Maar al hadden die mannen en vrou-
wen heel de nacht voor Petrus gebeden,
dat God hun gebed zo heerlijk en zo
spoedig had verhoord, durfden zij niet
geloven.

„Je spreekt wartaal!" zeiden ze tegen
Rhode. „Je bent niet goed wijs."

Doch zij bleef volhouden, dat het zo
was.

„Het is zijn engel!" zeiden ze toen.
Maar Petrus bleef kloppen, en toen ze

opengedaan hadden, zagen ze hem staan,
gezond en blij, alsof hij van een late
wandeling kwam. Ze omringden hem
jubelend en dankend, ze bestormden
hem met vragen.

Maar hij wenkte met de hand, dat ze
zwijgen moesten en verhaalde hun hoe
de Here hem uit de gevangenis had ge-
leid.

„Maar nu moet ik vluchten," zei hij.
„Vertel dit alles ook aan Jacobus, de
broeder des Heren, en aan de andere
broeders."

En nog diezelfde nacht is Petrus in
allerijl weggetrokken: een vluchteling,
maar met een machtig beschermer.

TOEN het dag geworden was, kwam
er grote opschudding in de gevangenis.
De krijgsknechten in de kerker waren
ontwaakt met de ketenen om hun pol-
sen, maar de plaats tussen hen in was
leeg.

Wat was er met Petrus gebeurd? Hoe
kon hij zo spoorloos verdwijnen?

Toen Herodes hoorde van de ontvluch-
ting, was hij buiten zichzelf van woede.
Hij liet Petrus zoeken door heel de stad,
maar alle nasporingen waren vruchte-
loos. Hij nam de soldaten scherp in ver-
hoor. Het baatte niet, hij kreeg er zijn
gevangene niet mee terug. Toen koelde
hij zijn woede op de soldaten en liet hen
terechtstellen in de plaats van Petrus.
Daarna vertrok hij naar het vrolijke
Caesarea, waar feesten en spelen hem
wachtten en waar hij zijn stille angst om
die wonderlijke verdwijning van de
apostel wel spoedig vergeten zou.

Maar niet lang meer zou hij de gele-
genheid hebben, om zijn zondig leven te
genieten.

Want hij had het bloed van Gods kin-
deren vergoten, dat kostbaar is in Gods
ogen. En voor hij de gemeenten opnieuw
vervolgen kon, trof hem Gods toom.
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ER werd een schitterend feest gevierd
in het grote amphitheater. Duizenden
mensen waren daar bijeengekomen. He-
rodes Agrippa zat trots op zijn troon en
voor hem bogen zich de gezanten van
Tyrus en Sidon.

Die kwamen de koning grote geschen-
ken brengen en hem bedanken, omdat hij
geen oorlog tegen hen zou voeren, zoals
eerst zijn plan was geweest. Daar waren
ze heel blij om, want ze waren geen
krijgslieden. Ze waren een volk van koop-
lieden en ze moesten hun koren betrek-
ken uit het land van Herodes. En Hero-
des genoot, want nu kon het volk eens
zien, hoe machtig hij was en gevreesd!

Hij stond op en hield een rede tot de
gezanten. De zon glinsterde op zijn
prachtige mantel, doorweven met zilver-
draad. Zijn stem schalde luid over de
hoofden der duizenden. Toen hij uitge-
sproken was, juichte al het volk hem
geestdriftig toe en riep: „De stem van
een God en niet van een mens!"

Dat gebeurde in Caesarea, waar eens
Cornelius voor Petrus had geknield.
Petrus had die eer afgewezen, maar
Herodes vond het juist heerlijk, om god-
delijke eer te ontvangen. En hij dankte
het volk met een minzame glimlach.

Plotseling echter versomberde zijn ge-
zicht en hij kromde zich in hevige pijn.
Een engel des Heren was onzichtbaar
neergedaald en raakte de koning aan.

Tot Petrus kwam de engel om hem te
redden. Maar aan Herodes bracht hij een
vreselijke ziekte, omdat hij God niet de
eer gegeven had. Herodes werd door de
wormen verteerd en stierf na enkele
dagen in de hevigste smarten.

Dat was het einde van de wrede ver-
volger. En ook van zijn koninkrijk, dat
opnieuw werd verdeeld.

Maar het koninkrijk Gods, dat hij had
willen vernietigen, groeide en breidde
zich steeds meer uit.

• •.e....••••.9.....o.........■•......•••.9...e...9....ee~e...1.

89. DE EERSTE
ZENDINGSREIS 	

(
CCC
.

•G■.4n.w••■•••••~J ••••■•~J••■••••'~J~9.

REEDS acht jaar was het nu geleden,
dat Saulus in zijn geboorteplaats Tarsus
was teruggekeerd!

Het was Jezus geweest, die hem uit
Jeruzalem had gezonden, omdat zijn
leven gevaar liep en de Joden naar zijn
woorden niet luisteren wilden.

„Ga heen," had Hij gezegd, „want
Ik zal u uitzenden, ver weg, naar de
heidenen."

En nu wachtte Saulus reeds al die
jaren, tot de Meester hem roepen zou.

Het duurde lang, vreselijk lang! Maar
Saulus wist, dat de Heiland hem niet
vergat. Zijn geloof verliet hem niet. En
iedere dag werd zijn verlangen groter,
om nu eindelijk een apostel van Jezus te
mogen zijn.

EN op zekere dag, wie stond daar plot-
seling voor hem?
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Wie was die man met zijn goede
vriendelijke ogen, die met uitgebreide
armen op hem toeliep?

„Barnabas!" juichte Saulus en hij

snelde hem tegemoet. Het was werkelijk
Barnabas, zijn vriend, dezelfde die zich
in Jeruzalem over hem had ontfermd, de
enige toen, die hem vertrouwde.

Dat was een heerlijke ontmoeting na
al die eenzame jaren!

En de boodschap, die Barnabas bracht,
was nog veel heerlijker. Want dàt was
de boodschap, waarop Saulus zo lang
had gewacht. Nu werd hij geroepen voor
het werk, dat Jezus voor hem bestemd
had.

Barnabas kwam uit Antiochië, de
hoofdstad van Syrië, een grote handels-
stad tussen Tarsus en Palestina. Daar
waren in het jaar dat Stephanus stierf,
enkele vluchtelingen gekomen, die door
Saulus zelf uit Jeruzalem waren verdre-
ven. Die hadden daar aan de heidenen
over de Here Jezus verteld, en God had
hun werk rijk gezegend, zodat er lang-
zamerhand een grote gemeente was ont-
staan.

Toen de apostelen in Jeruzalem dat
hoorden, hadden ze Barnabas er heen
gezonden, maar hij alleen kon dat grote
veld niet bearbeiden. En dáárom kwam
hij nu Saulus vragen, hem te helpen. Die
kon dat beter dan één der andere aposte-
len, omdat hij in een heidense stad was
opgegroeid.

Saulus wilde niets liever en hij ging
spoedig met Barnabas mee. Hij verliet
zijn stad, zijn familie, zijn huis en zijn
bezittingen. Alles wat hem winst was,
heeft hij om Christus wil schade geacht.

Een heel jaar arbeidde hij samen met
Barnabas in Antiochië. Zij vergaderden
met de gemeente en onderwezen haar en
het aantal Christenen groeide steeds.

Christenen, zo werden de discipelen
het eerst in Antiochië genoemd.

MAAR na een jaar gingen die twee
mannen, Barnabas en Saulus, samen op
reis naar Jeruzalem.

Er was een grote hongersnood geko-
men over het gehele rijk, die reeds door
een profeet in Antiochië, Agabus, was
voorspeld. Nu werd er armoe geleden
onder de gelovigen in Judea. Daar had-
den de broeders vroeger, in hun eerste
grote liefde, hun huizen en akkers ver-
kocht en het geld verdeeld onder de ar-
men, maar nu waren ze zelf in nood. En
daarom was er in Antiochië een inzame-
ling voor hen gehouden. Barnabas en
Saulus brachten dat geld naar Jeruzalem
en gaven het aan de oudsten, de leiders
der gemeente.

Het was juist in het jaar van de grote
vervolging door Herodes Agrippa. In die
bange tijd was de liefde der broeders in
Antiochië een rijke troost voor de ge-
meente in Jeruzalem en overladen met
dank aanvaardden Barnabas en Saulus
de terugreis.

Met hun tweeën waren ze gekomen.
Maar met hun drieën keerden ze weer.

Johannes Marcus, de zoon van Maria,
die oom moest zeggen tegen Barnabas,
ging met hen. Hij mocht Barnabas en
Saulus helpen met hun heerlijk, maar
moeilijk werk.

EN in Antiochië is toen iets heel moois
gebeurd. Daar heeft Jezus door de
Heilige Geest gesproken tot de profeten
en leraars van de gemeente en ge-
zegd, dat zij Barnabas en Saulus aan
Hem moesten afstaan, omdat Hij hen
nodig had voor zijn werk onder de
heidenen.

En al viel hun het afscheid zwaar, voor
Jezus hadden ze alles over en ze gehoor-
zaamden dadelijk.

Ze hebben eerst nog met Barnabas
en Saulus gebeden. Toen zegenden
zij hen en lieten hen gaan. Johannes
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Marcus ging als helper met hen mee.
Zij trokken de wijde wereld in, maar

zij konden niet verdwalen. Want de
Geest van God had hen uitgezonden en
zou hen leiden op hun weg.

Het grote Romeinse Keizerrijk lag
voor hen open. En voortaan liet Saulus
zich noemen bij zijn Romeinse naam
Paulus.

De kleine betekende dat.
Maar groot waren zijn ijver en zijn ge-

loof en groot was zijn dankbaarheid, om-
dat nu het werk begon, waartoe de
Heiland hem reeds tien jaar geleden ge-
roepen had.

ZE voeren van Antiochië de rivier
af naar de kust van de Middellandse
zee en kwamen in de havenstad
Seleucië.

Daar zagen ze heel ver in de blauwe
zee de wazige vormen van een groot
eiland. Dat was Cyprus, het geboorte-
land van Barnabas, het land van de
kopermijnen. Daar voeren ze het eerst
naar toe.

Ze kwamen aan in Salamis, een grote
handelsstad, en verkondigden er het
Woord Gods in de synagogen der Joden,
die hier bij duizenden woonden. Toen
trokken zij het hele eiland door, van het
Oosten naar het Westen. Door een
prachtig bergland kwamen ze, met wou-
den van slanke ruisende cypressen. Zo

bereikten ze Paphos, waar de Romeinse
landvoogd woonde.

Sergius Paulus heette die landvoogd.
Hij was een verstandig en vriendelijk
man. Hij had van de God der Joden ge-
hoord en deed zijn best, om meer van
Hem te leren. Maar daarbij was hij in
verkeerde handen gevallen.

Er was een Jood gekomen, die God
wel kende, maar Hem niet liefhad. Een
slechte man was dat, een valse profeet.
Hij gaf zich uit voor een Elymas, een
magiër, een tovenaar, en trachtte rijk te
worden met allerlei vreemde kunsten en
bezweringen.

Bar-Jezus, heette hij, wat Zoon van
Jezus betekende.

Maar hij was geen kind van Jezus
Christus en hij werkte Barnabas en Pau-
lus met al zijn kracht tegen.

De landvoogd had gehoord van hun
komst en liet hen bij zich roepen, want
hij begeerde het woord Gods te horen,
dat zij in de stad gepredikt hadden.

Maar toen zij in zijn paleis kwamen,
was Bar-Jezus er ook. Hij stond met een
trotse glimlach naast de landvoogd. En
toen zij over Jezus begonnen te vertel-
len, begon hij hen tegen te spreken en
probeerde hun woorden belachelijk te
maken. Hij trachtte de landvoogd van
het geloof afkerig te maken, want hij be-
greep wel, dat anders voor hem hier
geen plaats meer zou zijn.

Paulus en Barnabas hadden lang ge-
duld met de goddeloze man. Maar het
was onmogelijk, om zo het evangelie te
brengen.

Een heilige verontwaardiging steeg in
Paulus op.

Hij zag de tovenaar aan met ogen, die
vlamden van toom en zei: „Zoon des
duivels, vol van allerlei list en streken,
vijand van alle gerechtigheid, zult gij
niet ophouden de rechte wegen des
Heren te verdraaien? En nu, zie, de hand



268 	 DE EERSTE ZENDINGSREIS

des Heren keert zich tegen u, en gij zult
een tijd lang blind zijn en de zon niet
zien."

En terstond verdween de trotse lach
van het gelaat van Bar-Jezus. Hij stond
met angstig-opengesperde ogen, want hij
zag niets meer. Duisternis was op hem
gevallen en rondtastend zocht hij iemand
om hem bij de hand te leiden, tot enkele
dienaren zich over hem ontfermden.

Al zijn toverkunsten en al zijn ge-
leerdheid waren niet bij machte, hem
het licht zijner ogen terug te geven.

Maar misschien zou God het eens
doen. Want het was geen straf van Pau-
lus, die hem getroffen had! Paulus had
slechts de woorden gesproken, die de
Heilige Geest hem had ingegeven. Het
was een straf van God, die Bar-Jezus nog
redding zou kunnen brengen voor zijn
verblinde ziel. Ook Paulus had immers
in zijn blindheid bidden geleerd.

De landvoogd, Sergius Paulus, was
zeer getroffen door de macht van Jezus
en hij kwam tot geloof. En toen Paulus
en zijn metgezellen dankbaar verder
reisden, bleef hij achter als een gelukkig
man.

ZE scheepten zich in de haven van
Paphos in en voeren over de grote zee
naar de kust van Klein-Azië. Ze trok-
ken het land in en kwamen in Perge;
een stad in een hete, moerassige vlakte.

Paulus en Barnabas bleven daar niet
lang. Ze wilden nog verder het binnen-
land in.

Maar Johannes Marcus reisde niet
verder mee. Was hij bang voor de ge-
varen in het woeste eenzame bergland,
of had hij heimwee naar huis?

Johannes Marcus gaf het op en keerde
alleen terug naar Jeruzalem. Maar de
anderen lieten zich door geen vermoeie-
nis of geen gevaren weerhouden en trok-
ken voort, het woeste Taurus-gebergte

in. Dagenlang liepen ze langs bijna onbe-
gaanbare bergpaden, langs steile ravij-
nen, waarin, diep onder hen, de berg-
stromen bruisten. Het was een eenzaam
land, met half-wilde roofzuchtige be-
woners, maar veilig bereikten Paulus en
Barnabas het doel van hun tocht: een
versterkte stad op de hoogvlakte, een
vesting aan de grote Romeinse heerweg,
die van Oost naar West dwars door
Klein-Azië liep. Die stad heette ook
Antiochië, evenals de stad, vanwaar zij
enige tijd geleden uitgezonden waren.

Daar gingen zij op de sabbat in de sy-
nagoge en predikten er het evangelie tot
de Joden en de godvrezende heidenen,
de Jodengenoten, die daar samengeko-
men waren. Die luisterden allen aan-
dachtig en vol verwondering toe, vooral
de heidenen.

Ze vroegen zelfs aan Paulus en Bar-
nabas of zij de volgende sabbat weer
over Jezus wilden vertellen.

Velen volgden de predikers naar het
huis, waar zij hun intrek genomen had-
den, en ook daar spraken Paulus en Bar-
nabas tot hen.

En in de week die kwam, gaven al
die mensen weer aan anderen door wat
ze geleerd hadden, zodat de volgende
sabbat bijna de gehele stad bijeenkwam
om het Woord Gods te horen.

Maar toen is gebleken, dat de Joden
ook hier Jezus verwierpen. Toen zij al
die geestdriftige mensen zagen, werden
zij vervuld met nijd. Zij gunden het die
twee mannen niet, dat ze zoveel invloed
kregen. En een Messias, die voor de hei-
denen evengoed als voor de Joden ge-
komen was, kon volgens hen de ware
Messias niet zijn.

Zij bestreden Paulus en Barnabas met
al hun kracht. Zij spraken hen tegen en
belasterden hen.

Paulus en Barnabas traden krachtig
tegen die trotse Joden op en zeiden: „Het
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was nodig, dat eerst tot u het Woord
Gods werd gesproken. Doch nu gij het
verstoot en u het eeuwige leven niet
waardig keurt, zie, nu wenden wij ons
tot de heidenen. Want God heeft ons ge-
boden, dat wij een licht voor de heide-
nen moesten zijn."

Toen nu de heidenen dit hoorden, ver-
blijdden zij zich en allen die bestemd
waren ten eeuwigen leven, kwamen tot
geloof; en het Woord des Heren ver-
breidde zich door het gehele land.

Er kwam een gemeente in Antiochië,
een kring van gelukkige mensen, die
elke dag groeide.

Maar elke dag groeide ook de vijand-
schap van de Joden. Zij stookten aan-
zienlijke vrouwen uit de stad tegen de
predikers op, vertelden allerlei kwaad
over hen bij het stadsbestuur en het ge-
lukte hun, dat Paulus en Barnabas uit de
stad verbannen werden.

De gemeente bleef achter zonder
leraars en door vijanden omringd. Maar
zij treurde niet en werd zelfs vervuld
met blijdschap, want God schonk haar
de Heilige Geest.

Die zou haar voortaan leiden en hel-
pen om trouw te blijven, nog beter dan
een apostel dat kon.

PAULUS en Barnabas treurden ook
niet. Hun Meester had immers voor-
speld, dat zij om zijnentwil gesmaad en
vervolgd zouden worden. Zij schudden
het stof van hun voeten af als een oor-
deel tegen de Joden en trokken voort
naar een andere stad.

Zij volgden nu de grote weg naar het
Oosten en kwamen na enkele dagen in
Iconium.

Daar bleven ze een lange tijd prediken
een een grote menigte kwam tot het ge-
loof.

Maar ook hier waren het weer de
Joden, die hen haatten en bestreden, en

hun vijandschap werd zo erg, dat Paulus
en Barnabas moesten vluchten om niet
gestenigd te worden.

Doch ook in Iconium bleef een ge-
meente achter.

EN weer reisden de moedige predikers
verder en kwamen in Lystra, een kleine
heidense stad in het gebergte, met voor
haar poort een grote tempel van Zeus
of Jupiter, de Griekse oppergod.

Daar verkondigden zij het evan-
gelie in de straten en op de markt.
En ook hier waren mensen die zich
bekeerden en discipelen van Jezus
werden.

In Lystra gebeurde het toen, dat
er een man naar Paulus zat te luiste-
ren, die verlamd was aan beide voe-
ten van zijn geboorte af. Hij had geen
oog van Paulus af en luisterde adem-
loos toe. Voor het eerst van zijn leven
hoorde hij over Jezus, over zijn lief-
de en macht, over zijn wonderen. En
zijn ogen glansden van blijdschap en
hoop.

Paulus keek hem scherp aan en
zag, dat hij geloof had om genezing te
vinden.

Hij hield op met zijn prediking en riep
hem plotseling toe: „Ga recht op uw
voeten staan!"

De man gehoorzaamde! Hij twijfel-
de geen ogenblik, hij sprong overeind en
liep heen en weer. Hij, die nog nooit
een stap had kunnen doen!

Toen barstten de mensen uit in een
geestdriftig gejubel en riepen tegen el-
kaar: „De goden zijn in mensengedaante
tot ons nedergedaald."

En zij noemden Barnabas Zeus, en
Paulus Hermes, zijn bode en helper, om-
dat hij het was, die het woord voerde.
Maar Paulus en Barnabas begrepen dat
niet, want de mensen zeiden het niet in
het Grieks, maar in de taal van hun land.
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Zelfs toen zij de heidense priester en
zijn helpers zagen komen met stieren,
die met kransen versierd waren, begre-
pen zij het nog niet.

Maar toen zij hoorden, dat men hun
een offer wilde brengen, schrokken zij,
vreselijk. Zij scheurden hun mantels van
rouw, sprongen tussen de mensen  en
riepen: „Mannen, wat doet gij daar? Ook
wij zijn maar zwakke mensen zoals gij,
en verkondigen u, dat gij u van deze
dwaze, ijdele dingen moet bekeren tot
de levende God, die hemel en aarde ge-
maakt heeft."

En zij hadden al hun welsprekendheid
nodig, want zo geestdriftig vereerden
hen deze heidenen, dat Paulus en Barna-
bas hen ternauwernood van een offer
konden weerhouden.

Maar eindelijk toch gaven ze schoor-
voetend toe, al waren ze diep teleur-
gesteld.

Ze hadden zo graag geloofd, dat hun
goden uit de hemel tot hen gekomen
waren.

VAN die teleurstelling maakten toen
de Joden uit Antiochië en Iconium, ge-
bruik.

Die waren de predikers met kwade
bedoelingen gevolgd en zagen in deze
stad hun kans schoon. Ze hitsten de men-
sen tegen Paulus en Barnabas op, en be-
reikten hun doel maar al te goed. Samen
met een bende heidenen overvielen ze
Paulus, stenigden hem en sleepten hem
de stad uit. Daar gooiden ze zijn bloe-
dend lichaam ergens neer tussen de rot-
sen, menende dat hij dood was.

Maar toen ze voldaan waren wegge-
trokken en de discipelen uit Lystra be-
droefd om het stille verwonde lichaam
van de apostel stonden, sloeg Paulus de
ogen op. God had hem wonderlijk be-
waard. Hij kon zelfs weer opstaan en
met hen de stad binnengaan. En de vol-

gende dag, alsof er niets gebeurd was,
reisde hij met Barnabas verder naar
Derbe.

DAAR, in Derbe, een bergstadje nog
kleiner dan Lystra, hebben ze toen
rustig gearbeid en rijk werd hun werk
daar gezegend.

Paulus ondervond er grote liefde van
de discipelen en na alle haat en vijand-
schap moet dat voor hem een rijke troost
zijn geweest.

Hij was hier dicht bij zijn geboorte-
stad Tarsus en vandaar was de reis naar
de broeders in Antiochië niet zwaar.

Maar hij dacht niet aan zichzelf en
Barnabas evenmin.

Zij keerden terug langs die veel
langere en moeilijker weg, die zij geko-
men waren. Want zij wilden de jonge ge-
meenten die zij hadden gesticht, eerst
nog bezoeken, om de zielen der discipe-
len te versterken en hen te vermanen
om te blijven bij het geloof, ondanks
de vervolgingen die wellicht zouden
komen.

Zo trokken ze moedig terug naar Lys-
tra, waar Paulus gestenigd was. Naar
Iconium, vanwaar ze hadden moeten
vluchten. Naar Antiochië, waaruit zij
verbannen waren.

In al die plaatsen wezen zij oudsten
aan, die de gelovigen leiden en onder-
wijzen zouden. Daarna droegen zij de ge-
meenten onder bidden en vasten de Here
op. Toen daalden zij het gebergte af
naar Perge, predikten ook daar, en ein-
delijk scheepten zij zich weer in naar
Antiochië.

Dat was een blijde dag, toen zij behou-
den terugkeerden bij de broeders.

Een welverdiende tijd van rust brak
voor hen aan.

Maar het heerlijkste van alles was, dat
God voor zoveel heidenen de deur des
geloofs had geopend.
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NIET lang duurde de rust voor Paulus
en Barnabas.

Spoedig na hun terugkomst werden
zij door de gemeente van Antiochië, met
nog enkele andere broeders naar Jeru-
zalem gezonden, om daar enige dingen
te bespreken met de apostelen en de
ouderlingen.

Want er waren moeilijkheden in An-
tiochië. Er waren Joodse Christenen uit
Judea gekomen, die nog altijd minach-
tend neerzagen op de Christenen uit de
heidenen. Zij vonden zichzelf veel beter
en vromer. Zij waren kinderen van Gods
volk, het volk der Joden, en onderhielden
nog trouw al de wetten van Mozes. En
zij meenden, dat wie dat niet deed, de
hemel niet kon binnengaan.

Daarover is toen gesproken op die
apostelvergadering in Jeruzalem. En
toen er verschil van mening rees, hield
Petrus een grote rede. Petrus had vroe-
ger óók op de heidenen neergezien als
op onreine mensen, maar hij had geleerd,
dat ze evengoed Gods kinderen waren
als hij, wanneer God hun harten door
het geloof gereinigd had.

In deze vergadering legde hij duidelijk
uit, dat God geen onderscheid had ge-
maakt, en dat zij het dus ook niet moch-
ten doen.

Jacobus, de broeder des Heren, viel
hem bij. Daarna gaven de apostelen een
brief mee voor de gemeente in Antio-
chië, waarin stond dat aan de broeders
uit de heidenen niet het zware juk mocht
worden opgelegd, dat geen Jood had
kunnen dragen, maar dat zij een rein en
heilig leven moesten leiden.

Toen die brief in Antiochië werd voor-
gelezen, verblijdde zich de gemeente.

Allen wisten het nu: Door het geloof
werd iemand behouden, alleen door de
genade van Jezus Christus.

Het kwam er niet op aan, of hij tot het
oude volk van God behoorde.

NOG een tijd bleef Paulus in Antio-
chië, predikend en lerend. Maar hij had
geen rust meer. Zijn hart trok hem naar
de broeders en zusters in de jonge ge-
meenten, die op zijn eerste reis waren
gesticht! En hij stelde Barnabas voor,
om weer samen op reis te gaan.

Barnabas wilde ook zijn neef, Johan-
nes Marcus, weer meenemen, maar daar
verzette Paulus zich tegen met al zijn
kracht, omdat Johannes Marcus hen de
vorige keer in de steek gelaten had, toen
de reis moeilijk en gevaarlijk begon te
worden, en het eigenlijke werk nog niet
eens begonnen was. Een reisgenoot van
Paulus moest geen gevaren vrezen en
desnoods voor Jezus door het vuur wil-
len gaan! Hij wilde het niet eens meer
met Johannes Marcus proberen.

Maar Barnabas, zoon der vertroosting,
die zo moeilijk iemand teleurstellen kon,
wilde zijn neef niet achterlaten.

Beiden hielden hun mening vol, en
tenslotte gingen ze verbitterd uiteen.

Ze hadden elkander lief als broeders .

Ze hadden veel leed en moeite samen
doorstaan. Toch gingen ze elk hun eigen
weg.

Barnabas ging met Johannes Marcus
op reis naar Cyprus, zijn geboorteland.

Paulus vond een reisgenoot in Silas,
een trouw discipel van Jezus, een pro-
feet, die met hem uit Jeruzalem ge-
komen was.

Maar later is het weer helemaal goed
geworden tussen die twee. En in zijn
brieven 1 ) schreef Paulus met veel waar-
dering over Johannes Marcus en zei, dat

1 ) Col. 4 : 10; 2 Tim. 4 : 11.
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hij hem van veel nut was voor de
dienst.

Waar de liefde van Jezus woont, is
geen plaats voor blijvende verwijdering.

PAULUS, de vurige prediker, die geen
aarzeling duldde, trok weer moedig de
wereld in.

Een strijder was hij, een wereldver-
overaar, een soldaat in dienst van Jezus.

Het woord van God was zijn zwaard
en het geloof was zijn schild, waar alle
aanvallen van de satan op af zouden
stuiten. De waarheid was zijn gordel en
de gerechtigheid van Christus zijn pant-
ser, waarachter hij zich veilig voelde.
En zijn vurige wens om aan alle mensen
het evangelie te brengen, maakte zijn
voeten licht.

Zo trok hij met Silas voort, eerst naar
het Noorden, door de donkere denne-
bossen van Syrië, dan naar het Westen,
door de moeilijke bergpassen van de
Taurus.

Hij kwam weer in Derbe, waar men
hem zo lief had, en werd er met blijd-
schap begroet.

Hij kwam weer in Lystra, waar hij als
dood buiten de muren had gelegen, toen
hij gestenigd was. Toen had Lystra bijna
een dienstknecht aan God ontnomen.
Nu Of het Hem een dienstknecht.

Er woonde een jonge man, die Timó-
theus heette en die de Here zeer liefhad.

Hij was de zoon van een Joodse vrouw,
maar hij had een Griekse vader.

Zijn grootmoeder, de vrome Lois, had
hem over God verteld. Zijn moeder, de
gelovige Eunice, had hem Jezus leren
dienen. En zij gaf gaarne haar toestem-
ming, toen Paulus vroeg, of Timótheus
met hem mee mocht reizen.

ZO trokken ze dan nu met hun drieën
verder, van de ene plaats naar de andere.

Maar op deze reis bleek duidelijk, dat
God hun weg bepaalde.

Zij wilden naar het Westen, waar de
handelsstad Epheze lag. Maar de Heilige
Geest verhinderde hen om daarheen te
gaan.

Toen gingen ze naar het Noorden, en
wilden het evangelie prediken in het
grote land van Bithynië. Maar ook dat

I 	 , . .i 	 ,: 	 -. 4 i. 1. o 	 1 	 i n 1111 ^, 	 u 	 i ï.. .. t111 	 11 	 1



DE TWEEDE ZENDINGSREIS 	 273

liet de Geest van Jezus hun niet toe.
Paulus en zijn metgezellen begrepen

het niet, maar zij deden gehoorzaam,
wat God van hen verlangde en reisden
door heel Klein-Azië, tot zij in Troas
kwamen. Toen konden ze niet verder,
want Troas lag aan zee. Aan de overzijde
was Europa, het machtige, heidense
werelddeel.

Hier was Alexander de Grote van Ma-
cedonië geland, toen hij een groot deel
van de wereld veroveren ging.

Hier lagen de ruïnes van Troje, de
sterke stad van Achilles.

Nu stonden hier drie gezanten van de
Vredevorst, die heel de wereld ver-
overen zou, en wisten niet, waarheen zij
zouden gaan.

MAAR in die nacht had Paulus een
wonderlijke droom.

Hij stond aan de kust en zag het land
aan de overzijde van de zee, het land
Macedonië, waar Europa begon.

Daar zag hij een man staan. Die strek-
te de handen smekend naar hem uit en
riep: „Steek over naar Macedonië en
help ons!"

Toen Paulus dat aan zijn vrienden ver-
telde, begrepen zij, waarom God hen
naar hier had geleid. Diezelfde morgen
nog gingen ze naar de haven en scheep-
ten zich in naar Macedonië.

Ze waren niet meer met hun drieën.
Een nieuwe reisgenoot had zich bij hen
aangesloten: Lucas, de geneesheer, een
man die de Here zeer liefhad en die een
trouwe vriend van Paulus geworden is.
Een vriend, die bij hem bleef tot in zijn
laatste uren.

DE wind blies krachtig in de zeilen en
het schip bruiste snel door het water.
Nog zelden had het zo'n voorspoedige
reis gemaakt. Reeds na twee dagen gleed

het de haven van Neapolis binnen en
zette de reizigers aan wal.

Ze gingen dadelijk door naar Philippi,
de voornaamste stad van Macedonië. Het
was een Romeinse kolonie, waar weinig
Joden woonden, en waar geen synagoge
was.

Maar er was wel een gebedsplaats
buiten de stad, een omheinde ruimte aan
de rivier.

Daar gingen Paulus en zijn vrienden
op de sabbat naar toe.

Ze vonden er alleen enkele vrouwen
en predikten aan haar het evangelie.
Onder haar was een heidense vrouw, die
Lydia heette; een purperverkoopster uit
de stad Thyatira, in Lydië. Deze luisterde
met bijzondere aandacht, want zij ver-
eerde de God van Israël. En de Here
opende haar hart, zodat het vol stroomde
met vreugde en dankbaarheid, toen zij
de blijde boodschap hoorde van Jezus'
liefde voor zondaren.

Lydia kwam tot geloof en werd ge-
doopt, met al haar huisgenoten.

Toen nodigde zij Paulus en zijn reisge-
zellen uit, om in haar huis te komen
logeren.

Paulus deed dat liever niet, want hij
wilde niemand tot last zijn. Het liefst
verdiende hij zijn onderhoud met eigen
handen.

Maar Lydia zei dringend: „Indien gij
van oordeel zijt, dat ik de Here getrouw
ben, neemt dan uw intrek in mijn
huis."

Toen konden zij niet meer weigeren.
En voortaan waren de glanzende purpe-
ren stoffen niet meer het mooiste, wat
haar huis uitging. Schoner dan haar
koopwaar was de heerlijke tij ding, dat
Jezus de zonden, al zijn ze rood als
scharlaken, rood als het roodste purper,
wil maken wit als sneeuw.

Van Lydia's huis uit groeide de eerste
gemeente in Europa.
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ER ging een wonderlijke vrouw door
de stad, met een vreemde blik in haar
ogen. Zij liep vrij rond en deed niemand
kwaad, maar ieder kon wel zien, dat zij
niet was als andere mensen.

Zij had geen macht meer over haar
eigen gedachten. Een boze geest had. be-
zit van haar genomen.

Zij was de slavin van een paar man-
nen in Philippi. Haar lichaam en haar
ziel waren geen van beide vrij. Maar
haar meesters, wier eigendom zij was,
beklaagden haar niet. Die waren zelfs
verheugd over haar ongeluk, want ze ge-
bruikten haar als waarzegster. De men-
sen kwamen tot haar, om iets over hun
toekomst te horen.

De geest die haar beheerste, gaf haar
de woorden in, die ze zeggen moest. En
daarbij stonden dan haar meesters en
streken het geld op, dat bijgelovige
mensen betalen moesten. Zo was de
arme vrouw een bron van rijke inkom-
sten voor die mannen. Zo werden zij rijk
door háár ellende.

NU ging die slavin door de straat en
zag vier mannen aankomen, ernstige
mannen met vriendelijke, rustige ogen.
Het waren de vier gezanten van Jezus:
Paulus, Silas, Lucas en Timotheus. Maar
de mensen wisten dat niet. Die vrouw
echter bleef staan, om hen na te kijken
en zij wist het plotseling wel!

Zij liep Paulus en zijn vrienden ach-
terna en riep luid: „Deze mensen zijn
dienstknechten van de allerhoogste God,
die u de weg tot behoudenis boodschap-
pen."

Het was de boze geest in haar, die haar
dwong dat te roepen.

En voortaan, iedere dag, als Paulus
met zijn vrienden door de stad ging,
volgde hen die vrouw met haar wilde
ogen en haar krijsende roep.

Zo wilde de boze geest het werk van
Jezus in Philippi bederven.

Dat begreep Paulus. Hij had dagen
lang het geroep van die vrouw geduldig
verdragen, maar eindelijk verdroot het
hem. En toen bestrafte hij niet de slavin
— dat arme schepsel was onschuldig —
maar de boze geest en zei: „Ik gelast u
in de naam van Jezus Christus, van haar
uit te gaan."

En vanaf dat ogenblik was die vrouw
genezen. Haar ogen waren normaal en
rustig als van alle andere mensen en er
was grote vreugde in, omdat haar ziel
verlost was van die vreselijke slavernij.

MAAR een slavin van mensen was zij
nog wel. En toen haar meesters haar zo
zagen, waren die helemaal niet blij. Het
geluk van die vrouw liet hun onverschil-
lig. Maar dat zij nu niet meer kon waar-
zeggen en dat daardoor hun kans op voor-
deel weg was, vonden zij verschrik-
kelijk!

Ze brachten al hun vrienden op de
been en wisten twee van de vier predi-
kers te grijpen: Paulus en Silas; die
sleurden ze naar de markt, voor het Ro-
meinse stadsbestuur. En toen spraken ze
niet over hun slavin, want voor de ge-
nezing van die vrouw konden Paulus en
Silas moeilijk gestraft worden. Maar zij
beschuldigden hen van allerlei boze
dingen.

„Deze mensen brengen onze stad in
rep en roer!" riepen ze. „Het zijn Joden
en ze leren het volk verkeerde dingen!"

Ze hadden niets ergers kunnen zeg-
gen! Want voor niets was de overheid zo
bang als voor oproer. En de Joden waren
in die tijd gehaat en zelfs door de keizer
uit Rome verbannen.
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Het volk op de markt begon dreigend
samen te scholen.

En de hoofdlieden scheurden Paulus
en Silas de kleren van het lijf en lieten
hen vastbinden aan de geselpaal.

Naar hun verdediging wilden ze niet

eens luisteren, een verhoor vonden ze
onnodig. De geselroeden suisden reeds
door de lucht, de slagen striemden neer.

Het was een ontzettende pijniging. Na
vele slagen werden ze meegesleurd naar
de gevangenis en de bewaarder kreeg
bevel hen zorgvuldig te bewaken.

Daarom sloot hij ze op in de binnenste
kerker, een donker, vochtig hol, waaruit
ontvluchten onmogelijk was. Ten over-
vloede sloot hij hun voeten in het blok,
een zware houten balk met ronde gaten,
waar hun enkels juist in pasten.

Toen viel de deur van de kerker dicht
en de sterke grendels werden er voor ge-
schoven. Zo was het werk van Paulus en
Silas onmogelijk geworden.

Het scheen wel, alsof de satan in Phi-
lippi de overwinning had behaald!

PAULUS en Silas zaten in volslagen
duisternis. Hun ruggen schroeiden van
pijn; hun kleren kleef den aan de be-
bloede huid. Hun enkels werden om-
kneld door de zware balk, om hun polsen
klemden de boeien.

Maar Paulus en Silas wisten, voor wie
ze dit alles deden.

Ze dachten aan Jezus, hun Meester,
die oneindig veel meer had geleden voor
hen. Ze hieven hun ogen op in de
duisternis en baden, en wisten dat zijn
ogen hen zagen.

Toen werden hun harten met vrede en
blijdschap vervuld en plotseling zetten
ze een psalm in, midden in de nacht, een
lofzang ter ere van God, die hun dit
lijden had waardig gekeurd. De beide
krachtige mannenstemmen weerklonken
door de duistere gewelven, en de andere

gevangenen hieven verbaasd de hoofden
op en luisterden ademloos toe.

Die zang leek een toverzang, waarvoor
de muren weken. Zij trilden op hun
grondvesten, zij wankelden en scheur-

den door het geweld van een zware
aardbeving. Alle deuren sprongen uit
hun grendels en gingen open. En door
een goddelijk wonder raakten de boeien
los en alle gevangenen waren vrij.

De bewaarder, uit zijn slaap opge-
schrikt, zag bij het licht der sterren de
deuren der gevangenis openstaan en hij
kon niet anders denken, dan dat alle ge-
vangenen ontsnapt waren. Doodsangst
greep hem aan. Hij was een verloren
man! Nu hij dit niet had kunnen voor-
komen, wachtte hem zeker een ontzet-
tende straf. En hij werd zo bang, dat hij
in zijn wanhoop zijn zwaard trok om
zelfmoord te plegen.

Maar Paulus riep: „Doe u zelf geen
kwaad, want wij zijn allen hier!"

De gevangenbewaarder kon het bijna
niet geloven. Hij liet licht brengen en
sprong de keldergewelven van de gevan-
genis in.

Bevende over al zijn leden wierp hij
zich voor Paulus en Silas neer. Daarna
leidde hij hen naar buiten, om hen te be-
schermen voor het vallende puin en wist
van angst en eerbied geen raad. Hoe
moest hij gered worden van de hemelse
straf, omdat hij deze mensen geboeid en
gepijnigd had? Had de slavin niet ge-
roepen, dat deze mannen de weg tot be-
houdenis boodschapten?

Hij stamelde: „Heren, wat moet ik
doen, om behouden te worden?"

Zij zeiden: „Stel uw vertrouwen op de
Here Jezus en gij zult behouden wor-
den, gij en uw huis."

Toen hebben ze daar midden in de
nacht, op de binnenplaats van de gevan-
genis, het evangelie gepredikt voor de
gevangenbewaarder en zijn huisgenoten.
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Zelden hadden ze een zo aandachtig ge-
hoor.

God zelf opende de harten van al die
mensen, en zij kwamen tot geloof en
werden gedoopt, nog in diezelfde nacht.
De gevangenbewaarder nam Paulus en
Silas in zijn huis en waste hun striemen,
om de pijn te verzachten. Hij liet de tafel
voor hen dekken en zette hun eten en
drinken voor en hij verheugde zich dat
hij met zijn gehele huis tot het geloof in
God gekomen was.

TOEN het dag geworden was, zonden
de hoofdlieden de gerechtsdienaars met
een boodschap. Misschien had de aard-
beving ook hen verontrust, of hadden zij
reeds gemerkt, dat de beschuldigingen,
die tegen Paulus en Silas waren inge-

bracht, vals waren.
Zij lieten de gevangenbewaarder

weten, dat hij die twee mannen nu wel
los kon laten. En de gevangenbewaarder
kwam blij met die tijding bij Paulus.

„Gij zijt vrij!" riep hij. „Vertrekt dan
nu en gaat heen in vrede."

Maar Paulus schudde beslist het
hoofd. De oversten van de stad hadden
Silas en hem heel onrechtvaardig behan-
deld! Die mochten wel eens voelen, dat
ze maar niet konden doen, wat ze wilden.

Dat was ook nodig voor de broeders en
zusters hier in Philippi, voor Lydia en
de anderen, die straks misschien ook
zouden worden vervolgd.

Paulus zei: „Ze hebben ons, hoewel
wij Romeinen zijn, zonder vorm van pro-
ces in het openbaar gegeseld en in de
gevangenis gezet en willen zij ons er nu
ongemerkt uitzetten? Geen sprake van!
Laten zij zelf komen en ons er uit
leiden."

Toen de hoofdlieden dat hoorden,
schrokken ze. Waren die twee Joden Ro-
meinse burgers?

Een Romein te binden was een zwaar

vergrijp, hem te geselen was een mis-
daad, die met de dood kon worden ge-
straft!

Zij kwamen haastig en bevreesd naar
de gevangenis; zij boden heel beleefd
hun verontschuldigingen aan en vroegen
onderdanig, of de heren zo goed wilden
zijn, om de stad te verlaten.

Dat deden zij toen. Maar eerst gingen
zij afscheid nemen van Lydia en de
broeders. En Lucas, de geneesheer, lieten
ze hier achter, om de jonge gemeente te
leiden. Maar zij zelf trokken met Timo-
theus weer verder, de wijde wereld in.
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PAULUS wandelde door Athene, de
wereldberoemde hoofdstad van Grieken-
land, de stad van wijsgeren en kunste-
naars.

Hij was alleen. Van Philippi was hij
met Silas en Timotheus naar

Thessalo-nicagereisd, een grote handelsstad in
Macedonië en ze hadden er met veel
zegen gearbeid, vooral onder de heide-
nen. Het was een harde tijd geweest.
Nacht en dag hadden ze er moeten wer-
ken, om hun kost te kunnen ver-
dienen en niemand tot last te zijn,
en nog leden ze gebrek. Maar ge-
lukkig had de gemeente van Philippi
tot tweemaal toe wat geld gezonden
voor Paulus. Dat geld en hun liefde
heeft hij nooit meer vergeten. Moedig
ging hij door met zijn werk en er
kwam een grote gemeente in Thessa-
lonica. Maar het waren ook daar
weer de Joden, die hem tegenwerk-
ten en bestreden. En hun vijandschap
werd zo hevig, dat hij met zijn
vrienden in de nacht had moeten
vluchten.

Toen waren ze in Berea gekomen,
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een stad aan de voet van de Olym-
pus, de berg der Griekse goden, en
hadden ook daar gepredikt in de sy-
nagoge der Joden. En dezen onder-
scheidden zich gunstig van die te
Thessalonica. Zij waren zeer bereid-
willig om het woord Gods aan te
nemen en velen, Joden en heidenen,
kwamen tot geloof. Maar toen de
Joden uit Thessalonica bemerkten, dat
het woord Gods ook te Berea door Pau-
lus werd verkondigd, kwamen zij ook
daar het volk opzetten en verontrusten.
Toen vond de gemeente het beter, dat
hij terstond vertrok. Enkele broeders
gingen met hem naar de zee en brachten
hem te Athene. Maar Silas en Timotheus
bleven achter in Berea, om de arbeid
voort te zetten.

EN nu was hij dan hier, en verlangde
naar zijn vrienden. Hij had aan de broe-
ders die naar Berea teruggingen, de
boodschap meegegeven, dat Silas en Ti-
motheus zo spoedig mogelijk bij hem
moesten komen. Maar hun werk ging
voor. En zolang de gemeente hen nodig
had, wilde hij wel eenzaam zijn.

Nu dwaalde hij door Athene en
zag de onbeschrijflijke schoonheid van
die stad! De mooie huizen der rijken
met de weelderige tuinen, de mar-
meren tempels hoog op de heuvelen,
de theaters, de badinrichtingen, de
vele prachtige gebouwen met hun over-
vloed van beeldhouwwerk. Hij wan-
delde rond tussen al die schatten van
kunst en wijsheid en niemand zag
naar hem om. En toch was de schat
die hij met zich droeg van veel meer
waarde dan al de rijkdom, die hier
verzameld was.

Als hij door de stad ging langs straten
en pleinen, zag hij steeds weer, dat heel
Athene vol afgodsbeelden was. Zeus en
Hermes, Aphrodite en Apollo, ze hadden

allen hun beeld en hun altaar. En hoog
boven allen uit, op de hoogste heuvel
midden in de stad, de Acropolis, stond
het reusachtige koperen beeld van Pal-
las Athene, de godin der wijsheid, de be-
schermgodin der stad. En uit angst mis-
schien nog één der goden vergeten te
hebben en daardoor zijn toorn op te wek-
ken, had men ook een altaar opgericht
zonder beeld daarbij, met het opschrift:
Aan een onbekende god.

Toen Paulus dat alles zag, werd  hij
zeer verdrietig. Die arme Atheners! Hun
wijsheid was wereldberoemd, maar de
wijsheid die uit God is, kenden zij niet.
Wat hadden ze aan al die schoon-
heid en rijkdom, als ze het ware
geluk niet kenden? Deze mensen had-
den de boodschap van Jezus' liefde
zeer nodig!

PAULUS kon niet langer zwijgen.
Zijn hart brandde van verlangen om
aan deze heidense stad het evangelie
te brengen. In de synagoge had hij
reeds gepredikt. Nu ging hij naar de
markt en stond daar dag aan dag te
spreken over Jezus.

Athene was geen handelsstad en daar-
om was er weinig drukte van kooplui
op die markt. Het was een mooi en rustig
plein, midden in de stad; men kwam er
meer met wijsheid dan met koopwaar.
Hier kwam ieder, die tot het volk iets
te zeggen had en ieder die met zijn tijd
geen raad wist. Hier kwamen ook de
wijsgeren met hun leerlingen en zij allen
omringden Paulus, want zijn woorden
begonnen de aandacht te trekken.

Daar stonden de Epicuristen met hun
welgedane gezichten. Zij leerden, dat
een mens niets beters kon doen, dan
maar veel te genieten van het leven,
want met de dood was alles uit: „Laat
ons eten en drinken, want morgen ster-
ven wij."
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De Stoïcijnen stonden er ook, met hun
koude, hoogmoedige ogen. Die leerden,
dat een mens zich moest verheffen
boven alle vreugde en smart, om ge-
lukkig te kunnen zijn. Een hart van
steen was het beste, want een God
die medelijden kende, was er niet.
Het kwam alles in het leven, zoals het
komen moest.

Al die mensen luisterden naar Paulus,
maar veel geloof toonden zij niet.

.,Wat zou die betweter willen be-
weren?" vroegen sommigen spottend.
Maar anderen zeiden: „Hij schijnt een
verkondiger van vreemde goden te zijn."

Zij namen Paulus mee, en brachten
hem een hoge marmeren trap op, naar
een groot plein op de top van een
heuvel: de Areopagus heette die plaats.

Daar vroegen ze hem te vertellen wat
dat voor een nieuwe leer was, waarvan
hij sprak.

Ze vroegen het niet met een ern-
stig verlangen naar de waarheid, niet
uit geloof, ze vroegen het uit nieuws-
gierigheid. Ze hadden voor niets anders
tijd over dan om iets nieuws te zeggen
of te horen.

En aan al die nieuwsgierige men-
sen heeft Paulus toen het evangelie ver-
kondigd. Hij stond daar, rustig en een-
voudig, midden op dat grote marmeren
plein tussen al die rijk-geklede Atheners
en zei:

„Mannen van Athene, ik zie voor mijn
ogen, dat gij in elk opzicht buitenge-
woon ontzag voor godheden hebt. Want
toen ik door uw stad liep en de voor-
werpen uwer verering aanschouwde, heb
ik ook een altaar gevonden, met het op-
schrift: „Aan een onbekende god."

Welnu, van deze God, die gij niet kent
en toch vereert, wil ik u vertellen."

En toen sprak hij over de Heer van
hemel en aarde, die de wereld geschapen
heeft. Hij kwetste de Grieken niet, die

naar hem luisterden. Hij sprak, alsof hij
zelf één der hunnen was.

Maar hoe vriendelijk hij ook was,
hij toonde hun toch duidelijk aan,
hoe dwaas en zondig het was, dat
zij afgoden dienden. Hun eigen dich-
ters hadden reeds gezegd, dat de men-
sen van Gods geslacht waren; dat zij
geschapen waren naar zijn gelijkenis.
Hoe konden zij dan nog denken, dat
God een beeld zou zijn van goud of
zilver of steen, dat door mensenhan-
den gemaakt was? En hij waarschuw-
de hen, dat zij zich bekeren moesten,
omdat zij eens allen rechtvaardig ge-
oordeeld zouden worden door een man,
die God uit de doden had opgewekt.

Hij wilde nog veel meer van die
man vertellen, van Jezus, zijn Heiland.
Maar toen hij over een opstanding van
doden sprak, kon hij niet verder gaan.
Ze vielen hem in de rede en bespotten
hem.

„Dwaasheid!" zeiden ze. „Opstanding
van doden!"

Daar voelden ze zich veel te wijs en
te verstandig voor, om dat te geloven.

Maar er waren anderen, die hoopten
nog eens vaker naar Paulus te kunnen
luisteren. En enkelen sloten zich bij
hem aan en kwamen tot geloof. Daar
was zelfs een van de voornaamste rech-
ters bij.

Voor de Joden was het evangelie
een ergernis en voor de Grieken een
dwaasheid, maar zij die geloofden wer-
den er voor eeuwig gelukkig door.

NIET lang meer is Paulus in Athene
gebleven. Hij reisde eenzaam door
Griekenland verder en kwam in Co-
rinthe.

Corinthe was één der grootste haven-
steden van de wereld, een stad van meer
dan een half millioen inwoners. Maar
het was een vreselijk goddeloze stad,
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berucht door het slechte leven dat
de mensen daar leidden. Aan die men-
sen zou Paulus nu vertellen van Jezus,
die voor zondaren gekruisigd was.
Heel eenvoudig wilde hij daar die
blijde boodschap brengen. Niet meer
in een grote prachtige redevoering, zoals
in Athene.

Maar eerst moest hij voor zijn onder-
houd zorgen. Hij vatte zijn oude hand-
werk weer op en verdiende met het
maken van tenten de kost. En toen vond
hij vrienden. Het waren een Joodse man
en zijn vrouw, die pas uit Italië gekomen
waren, omdat keizer Claudius alle
Joden bevolen had, Rome te verlaten.

Aquila heette de man.
Priscilla heette zijn flinke vrouw.
Ze waren tentenmakers van beroep,

evenals Paulus. En in die grote vreemde
stad zijn die drie mensen toen bij elkaar
gaan wonen en werkten samen en spra-
ken veel over hun Meester.

Maar als de sabbat kwam, was hun
werkplaats gesloten. Dan gingen ze naar
de synagoge en door de prediking van
Paulus kwamen velen, Joden en Grie-
ken, tot geloof.

EEN heerlijke dag was het voor
Paulus, toen Silas en Timotheus weer bij
hem kwamen. Ze hadden hem veel goeds
te vertellen, maar ook iets droevigs. De
gemeente in Thessalonica werd vervolgd
en verkeerde in nood. Toen Paulus dat
hoorde, schreef hij dadelijk een brief
aan de Thessalonicenzen. Daarin troost-
te hij hen en gaf hun allerlei goede
raad.

Nu zijn vrienden er weer waren,
maakte hij geen tenten meer, maar
wijdde zich geheel aan zijn predi-
king, met nog meer ijver en nog
groter kracht.

Toen hem dat in de synagoge onmo-
gelijk werd gemaakt door de tegenstand

der Joden, vestigde hij zich in een huis,
dat vlak naast de synagoge stond. Daar
woonde Justus, een man die God vrees-
de. En voortaan kwam daar de gemeente
bijeen, om naar Paulus' woorden te
luisteren.

En toen is er iets prachtigs gebeurd!
Crispus, de overste van de synagoge,
kwam tot geloof in de Here en sloot
zich met al zijn huisgenoten bij de ge-
meente aan. Hij werd toen natuurlijk
als overste afgezet, maar dat had hij
graag voor Jezus over. Christus en Cris-
pus waren niet meer te scheiden.

En voortaan zat die voorname Jood
tussen de heidenen van Corinthe, tussen
havenarbeiders en koopvrouwen en al-
lerlei mensen, die vroeger een slecht
leven hadden geleid en loofde met hen
de Here.

Hij predikte zelf ook. Hij kon niet
zwijgen over zijn geluk. En velen die
hem hoorden, geloofden en lieten zich
dopen.

Het werd een heerlijke tijd in Corin-
the! Het deerde de gemeente niet, dat
de Joden haar haatten en bestreden.

God sprak tot Paulus in de nacht:
„Wees niet bevreesd, maar spreek en
zwijg niet. Want Ik ben met u en nie-
mand zal u kwaad doen; want Ik heb
veel volk in deze stad."

En spoedig daarna zou blijken, dat de
Here zijn belofte niet vergat.

ER kwam een nieuwe landvoogd in
Corinthe en de Joden die op Paulus
loerden, waagden toen hun kans en keer-
den zich als één man tegen hem. Zij
brachten Paulus voor de rechterstoel en
zeiden:

„Deze tracht de mensen te overreden
om God op onwettige wijze te ver-
eren."

Maar Gallio, zo heette de landvoogd,
keek hoogmoedig op hen neer en wilde
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niet eens naar hen luisteren. Hij was
een Stoïcijn, een broer van de grote
wijsgeer Seneca en hij minachtte die
lastige Joden met al hun geheimzinnige
wetten.

Paulus behoefde zich niet eens te
verdedigen. Gallio zei: „Indien er sprake
was van enig misdrijf, o Joden, dan zou
ik naar u luisteren. Maar als er twist
is over uw wet, moet gij het zelf maar
uitmaken; hierover wil ik geen rech-
ter zijn."

En hij joeg hen van zijn rechterstoel
weg.

Maar inmiddels waren er veel Grie-
ken komen aanlopen. Die hadden een
hekel aan Joden en vielen hen aan. Ze
grepen Sosthenes, de nieuwe overste
van de synagoge, en gaven hem een
pak slaag, waar de stadhouder bij
stond. En Gallio zag toe met zijn
trotse glimlach en trok er zich niets
van aan.

Zo was hier de tegenstand der Joden
op niets uitgelopen. De gemeente was
veilig voor hun haat.

ANDERHALF jaar lang was Paulus in
Corinthe. In die tijd schreef hij nog
een tweede brief naar de Thessaloni-
cenzen. En waarschijnlijk was het ook
hier, dat hij zijn brief naar Galatië
schreef, het land, waarin Lystra en
Derbe lagen en waar Timotheus vandaan
kwam.

Toen nam hij afscheid van de ge-
meente in Corinthe en scheepte zich in
voor de terugreis. Maar Priscilla en
Aquila gingen met hem mee.

Onderweg legde het schip in Epheze
aan. Daar bleef Paulus een paar dagen.
Nu was hij tòch, waar hij reeds op
de heenreis had willen komen. Hij
vond nog tijd om er te prediken
in de synagoge en de Joden smeek-
ten hem om langer te blijven. Maar

hij deed het niet, het was onmo-
gelijk.

„Zo God wil, kom ik bij u terug," was
zijn afscheidswoord.

Aquila en Pricilla bleven achter. Die
vestigden zich in Epheze als tenten-
makers en verkondigden er het evan-
gelie. Maar zelf voer Paulus weg en
landde veilig in Caesarea.

Drie jaar was hij weg geweest en er
heerste grote vreugde in Antiochië toen
hij in de gemeente terug kwam.

Want groter en duidelijker nog dan na
zijn eerste reis waren de sporen van
liefde en geluk, die hij op zijn weg had
achtergelaten.
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HET was heel stil in de synagoge van
Epheze. Op het spreekgestoelte stond'
een geleerde rabbi, die pas in de stad
gekomen was. Die sprak zo vurig en
mooi, dat al de toehoorders wel vol aan-
dacht luisteren moesten.

Hij heette Apollos en was geboren in
Alexandrië. Daar had hij gestudeerd en
hij was doorkneed in de Schriften. Hij
had daar ook van Jezus gehoord en
van zijn leer en hij geloofde, dat Jezus
de Messias was. Maar van het lijden en
sterven van Jezus en van zijn opstan-
ding wist hij niets. De blijde boodschap
der verlossing was nog niet in Alexan-
drië doorgedrongen. Hij wist alleen van
de doop van Johannes. En even vurig
als Johannes riep hij de mensen toe,
dat zij zich bekeren moesten, vóór Jezus
zou komen als de grote Rechter, die Is-
raël oordelen zou. Hij was een machtig
redenaar en de Joden in de synagoge
zagen vol eerbied naar hem op.

Maar toen de dienst was afgelopen,
stonden twee eenvoudige mensen op
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hem te wachten, die ook in de synagoge
naar hem geluisterd hadden. Hand-
werkslieden waren het, tentenmakers,
een man en een vrouw: Aquila en Pris-
cilla. Die vroegen beleefd, of Apollos
met hen mee naar huis zou willen gaan,
omdat ze nog graag eens met hem wil-
den praten over zijn prediking.

Die voorname rabbi was niet te trots,
om in hun huis te komen. Hij dacht mis-
schien wel, dat die twee mensen nog
meer van hem leren wilden.

Maar toen hij bij hen zat, merkte hij
al spoedig, dat hij bij hen in de leer
moest gaan! Zij wisten veel meer van
Jezus en vertelden hem alles, wat zij van
Paulus gehoord hadden.

Apollos luisterde in stille aandacht en
langzamerhand begonnen zijn ogen te
glanzen van vreugde.

Dit was de mooiste dag van zijn leven,
de dag waarop hij de weg Gods beter
leerde kennen. Die eenvoudige tenten-
makers hadden hem meer geleerd dan al
zijn wijze leraren.

Na die dag was hij een nog vuriger
en nog machtiger prediker. En toen zijn
nieuwe vrienden hem vertelden van Co-

rinthe en van al het werk, dat er nog
te doen viel, reisde hij daarheen. Hij
was er door Gods genade van veel nut
voor hen die geloofden. Want onver-
moeid bestreed hij de Joden in het open-
baar en bewees hun uit de Schriften, dat
Jezus de Christus is.

NIET lang daarna kwam Paulus in
Epheze.

Hij had zijn belofte niet vergeten! Na
een rust van slechts enkele maanden in
Antiochië, was hij met enkele vrienden
weer op reis gegaan en dwars door
Klein-Azië naar Epheze getrokken.

Daar brak toen spoedig een grootse
tijd aan. Er was al een kleine gemeente
ontstaan, door de arbeid van Aquila
en Priscilla. Nu begon die gemeente zich
uit te breiden door heel die heidense
stad. Want God deed buitengewone
krachten door de handen van Paulus.
Zieken maakte hij gezond in de naam
van Jezus, boze geesten dreef hij uit. En
als hij de gelovigen de handen oplegde,
werden zij vervuld met de Heilige
Geest.

Wonderlijk groot was de genezende
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kracht die van Paulus uitging. Zelfs
wanneer de zweetdoeken of gordel-
doeken, die hij gedragen had bij zijn
werk, op een zieke werden gelegd, week
de ziekte als bij toverslag. Dit werd be-
kend' door heel Epheze en weldra werd
de naam van Jezus alom groot gemaakt.
Steeds meer mensen kwamen naar Pau-
lus om bij hem redding te zoeken. Zij
beleden hem hun zonden en bekeer-
den zich en werden discipelen van
Jezus.

Anderen, die slechte boeken bezaten,
met toverspreuken en duivelskunsten,
brachten die nu bijeen en verbrandden
ze ten aanschouwen van allen.

Het werd een grote stapel, ter waar-
de van vijftig duizend zilverstukken.

Ze voelden er zich echter niet armer
door, want ze hadden het ware geluk in
Jezus gevonden.

IN deze tijd scheef Paulus de eer-
ste brief aan de gemeente van Co-
rinthe. Hij had gehoord, dat daar
moeilijkheden waren, en hij had ook
een schrijven van de gemeente ge-
kregen met allerlei vragen, waarop
hij antwoorden moest. In zijn brief
bestrafte hij de Corinthiërs, omdat er
twisten onder hen waren en omdat
sommigen een slecht leven begonnen
te leiden. Maar hij deed het met
grote liefde, zoals een vader zijn kin-
deren bestraft. Paulus wist wat liefde
was! Hij schreef een lied op de lief-
de in deze brief, één der mooiste
zangen, die ooit geschreven is 1 ) .

DRIE jaar bleef Paulus in Epheze.
Overdag maakte hij weer tenten en ver-
diende zo het onderhoud voor zich en
zijn vrienden.

Maar meer dan het dagelijks onder-

1 ) 1 Cor. 13.

houd was niet nodig. Naar rijkdom ver-
langde hij niet. Zilver of goud of mooie
kleren begeerde hij niet. Zijn rijkdom
was Christus. En al de tijd, die hij over
had, besteedde hij in zijn dienst. Bij
nacht en dag kon men hem door de stad
zien gaan. En al was er veel vijandschap,
de gemeente groeide steeds meer. Van
Epheze breidde het evangelie zich uit
over heel Asia.

WIE van de mensen, die het evan-
gelie van Jezus hadden aangenomen,
dacht toen nog aan de godin Artemis,
die ze vroeger hadden gediend?

Haar tempel stond vlak buiten Epheze
en was één der zeven wereldwonderen,
een prachtig bouwwerk met meer dan
honderd marmeren pilaren. Daar binnen
stond het houten beeld van Artemis,
waarvan de priesters zeiden, dat het uit
de hemel gevallen was. Die tempel en
dat beeld waren wijd en zijd beroemd en
duizenden pelgrims kwamen elk jaar om
Artemis te aanbidden. Dan kochten ze
gretig de kleine zilveren tempeltjes, die
de zilversmeden van Epheze maakten
naar het model van de grote; of kleine
beeldjes van Artemis of speldjes met
haar naam.

Maar nu de mensen naar Paulus luis-
terden, verminderde de verkoop van al
die dingen. Want allen die knielden
voor God, wisten, dat het dienen van
Artemis zondige dwaasheid was.

Demétrius, de zilversmid, maakte zich
ongerust. Vroeger stroomde het geld in
zijn handen, nu druppelde het nog
slechts. Hij wist wel, wie daarvan de
oorzaak was! En hij liet zich maar niet
zo die rijke bron van inkomsten ont-
nemen! Hij riep zijn vrienden, de
andere zilversmeden met al hun hel-
pers bijeen, en zweepte ze op met
toornige woorden.

„Die Paulus," riep hij, „maakt hoe
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langer hoe meer volk afvallig, niet
alleen van Epheze, maar ook van
heel de omtrek! Hij zegt, dat goden die
met handen worden gemaakt, geen go-
den zijn. En wij lopen niet alleen ge-
vaar, dat deze tak van arbeid niet meer
in tel zal zijn, maar ook dat het heilig-
dom van de grote godin Artemis van
geen betekenis meer geacht zal worden
en dat zij van haar luister beroofd zal
worden, zij, die door geheel Asia en
de ganse wereld als godin wordt ver-
eerd."

Die vurige woorden brachten zijn toe-
hoorders in grote opwinding. Zij spron-
gen op en schreeuwden: „Groot is de
Artemis der Epheziërs!" Toen trokken
zij in een woeste bende de straat op,
schreeuwend voor de eer van Artemis.

De mensen stroomden van alle kanten
toe en de stad werd een en al verwar-
ring.

Een grote schreeuwende mensenmassa
stormde naar het theater buiten de stad.
Twee vrienden van Paulus, Gajus en
Aristarchus, werden meegesleurd.

Toen Paulus hoorde, wat er gaande
was, begreep hij dadelijk, dat het om
hèm ging. Hij vreesde niet voor zijn
leven en wilde zich dadelijk onder het
woedende volk begeven. Maar de disci-
pelen hielden hem tegen. En zelfs enige
oversten van Asia, de voorname Ro-
meinse bestuurders van het land, die
Paulus welgezind waren, zonden hem
een waarschuwing, zich niet in het thea-
ter te wagen.

DAAR was de verwarring intussen
hoe langer hoe groter geworden. De
mensen stonden er dicht opeengedron-
gen en schreeuwden allen door elkaar,
want de meesten wisten niet eens, waar-
toe zij samengekomen waren.

Maar de Joden die daar waren, wer-
den bang. Zij waren ook geen vrienden

van Artemis en vreesden, dat zij de
schuld zouden krijgen, dat haar tempels
en beelden niet meer werden gekocht.
Daarom schoven zij één der hunnen naar
voren, een zekere Alexander. Die moest
voor het volk een verdedigingsrede
houden.

Maar Alexander kwam niet eens aan
het woord. Hij wenkte met de  hand, om
stilte te krijgen. Maar toen het volk be-
merkte, dat hij een Jood was, ging er
een geroep van allen op: „Groot is de
Artemis der Epheziërs!"

Het galmde door het theater en over
de stad, keer op keer: „Groot is de Ar-
temis der Epheziërs!"

Dat was de kreet van Demetrius en
zijn aanhangers — een kreet, die ze twee
uren volhielden, tot ze bijna geen adem
meer hadden en hun kelen schor waren.

Toen zag één der leden van het stads-
bestuur zijn kans, om het volk te kal-
meren. Het was de secretaris, een listig
en voorzichtig man.

Hij sprak de mensen rustig toe: „Man-
nen van Epheze! Wie ter wereld weet
niet, dat de stad der Epheziërs de tem-
pelbewaarster is van de grote Artemis
en van het beeld dat uit de hemel is ge-
vallen? Daar dit nu buiten kijf is, hebt
gij u kalm te houden en niets overijlds
te doen. Want gij hebt deze twee man-
nen opgebracht, zonder dat zij tempel-
rovers zijn of onze godin lasteren, en dat
is heel gevaarlijk! Als Demetrius en zijn
vakgenoten iets tegen die mannen heb-
ben in te brengen, laten zij dan een aan-
klacht indienen bij de rechters. En in-
dien iemand andere wensen heeft, moet
dit in een wettige volksvergadering wor-
den beslist. Maar als gij zo doet, lopen
wij gevaar, van oproer te worden aan-
geklaagd en dan komen de Romeinen
onze stad bestraffen!"

Die woorden werkten ontnuchterend.
De mensen werden bang en gingen stil
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uiteen. En spoedig was de rust in Epheze
teruggekeerd.

God had de gemeente beveiligd en zou
haar ook verder beschermen. En Paulus,
die reeds lang het plan had gehad, om
verder te reizen, wilde nu zijn vertrek
niet langer uitstellen. Aquila en Priscilla
waren al niet meer in Epheze. Die waren
naar Rome teruggekeerd, toen het daar
voor de Joden weer veilig werd. En er
was een groot verlangen in Paulus, om
hen te volgen en in die grote wereld-
stad, in het hart van het machtige rijk
der Romeinen, het evangelie van Chris-
tus te brengen.

Maar eerst wilde hij nog naar Mace-
donië en dan naar Jeruzalem. Hij riep de
discipelen van Epheze tot zich en sprak
hen bemoedigend toe. Daarop nam hij
afscheid en reisde verder de wereld in.
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DIE derde zendingsreis van Paulus is
de grootste reis geworden, die hij ooit
gemaakt heeft.

Hij trok van Epheze naar Troas, waar
hij eens in die wonderlijke droom de
roep van Europa had gehoord, en stak
daar de zee weer over naar Philippi. Hij
zag Lydia weer en de gevangenbewaar-
der en had goede dagen in Macedonië.

Maar het heerlijkste was, dat hij hier
goede berichten uit Corinthe ontving!
Paulus was bezorgd geweest. Nu hoorde
hij, dat zijn brief de gelovigen wel erg
had bedroefd, maar met een droefheid
naar Gods wil.

Toen was Paulus van al zijn zorgen
bevrijd en hij had wel dadelijk naar
Corinthe willen snellen.

Maar hij had in Macedonië nog te veel
te doen. Daarom schreef hij de gemeen-

te nog eens, nu blij en dankbaar. Die
brief zond hij met zijn medewerker Titus
vooruit.

Maar enige tijd later ging hij zelf en
werd met liefde ontvangen. Hij hield
van deze gemeente, w ant het was zijn
zorgenkind.

Drie maanden bleef hij bij hen. In die
tijd schreef hij ook een brief naar Rome,
waar reeds een gemeente was, die bij
Aquila en Priscilla aan huis vergaderde.
Die kostbare brief van Paulus aan de
Romeinen is evenals de meeste andere
bewaard gebleven. Die heeft niet alleen
de gelovigen in Rome getroost en onder-
wezen, maar ook alle Christenen die na
hen leefden over heel de wereld.

OOK nu bleef Paulus in Corinthe de
vijandschap niet bespaard.

Hij wilde van Corinthe naar Athene
reizen en zich daar weer inschepen naar
zijn land. Maar hij hoorde, dat de Joden
een plan hadden gemaakt, om hem
onderweg te overvallen. Daarom keerde
hij met Timotheus en nog andere vrien-
den langs dezelfde lange weg, die hij ge-
komen was, terug. Zo kwam hij nog eens
in Philippi en vierde daar met de ge-
meente het Paasfeest, nu niet meer het
feest van de verlossing uit Egypte, maar
van de verlossing uit de zonde door
Jezus' dood.

En toen Paulus weer verder reisde en
de zee overstak naar Troas, ging ook
Lucas, de geneesheer, mee.

TOEN Paulus zeven dagen in Troas
geweest was, hield de gemeente op een
Zondagavond een samenkomst. Daar zou
Paulus spreken en meteen afscheid
nemen.

Al de mannen en vrouwen zaten bijeen
in een grote zaal, die op de derde ver-
dieping van een huis gelegen was. Ze
vierden samen het avondmaal en daarna
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begon Paulus zijn toespraak. Hij had nog
veel tot zijn vrienden te zeggen en lette
op geen tijd. Het was reeds na midder-
nacht en nog was hij niet uitgesproken.

Er was ook een jonge man in de ver-
gadering, die Eutychus heette. De geluk-
kige betekende dat. Eutychus werd moe
en slaperig. Het was benauwd in die
volle zaal, want er brandden veel flak-
kerende lampen. Daarom nam hij plaats
op de vensterbank, waar de koele nacht-
lucht langs zijn verhit gezicht streelde.
Daar viel hij, zonder dat iemand op hem
lette, in slaap, en stortte naar beneden.

Allen snelden verschrikt de trappen
af en daar lag die arme jongen op de
stenen van de binnenplaats yen werd dood
opgenomen.

Maar terwijl ze jammerend bij elkaar
stonden, kwam Paulus er bij. Hij nam
dat stille slappe lichaam in zijn armen
en strekte er zich biddend over uit. En
plotseling zei hij blij: „Maakt geen mis-
baar, want er is leven in hem."

Hij ging hen weer voor naar boven en
zat aan de maaltijd, alsof er niets ge-
beurd was. En hij sprak nog met hen tot
het eerste licht van de dageraad door
het venster drong.

Vóór hij vertrok werd Eutychus bin-
nengebracht, levend en gezond.

En buitengewoon bemoedigd bleef de
gemeente achter, toen Paulus op die
vroege Maandagmorgen verder ging.

HIJ liep, na die slapeloze vermoeiende
nacht, alleen van Troas naar Assus,
langs een weg die door grote woeste
eikenbossen ging.

Het was voorjaar. De bomen botten
uit, de eerste bloemen geurden, de vogels
zongen overal langs die eenzame weg.

Paulus had veel te denken. Straks, in
Assus, zouden de vrienden hem wachten
op een schip en dan zou hij met hen naar
Jeruzalem reizen, om daar het Pinkster-

feest te vieren. En er was een stem in
zijn hart, die hem zei, dat hem daar niet
enkel feestvreugde wachtte, maar ook
veel lijden. Het was de stem van de
heilige Geest, en Paulus had die droeve
boodschap in de laatste dagen vaker ge-
hoord.

Maar hij dacht er niet aan, om zijn
reisplan te veranderen. Want zijn leven
was niet van hem zelf, het behoorde
Jezus toe. En nu de Meester hem naar
Jeruzalem riep, zou hij gaan, al was het
ook om er te sterven.

Om hem sprak alles van vrijheid en
leven. Hij ging de gevangenis en mis-
schien de dood tegemoet.

Maar zoals God over hem besloten
had, vond Paulus het goed.

HIJ voer van Assus met zijn vrienden
naar het Zuiden, langs de rotsige kust
van Klein-Azië en langs vele groene
eilanden, over de zonnige blinkende zee.
Hij zag Epheze liggen, waar hij zo lang
gearbeid had, maar het schip legde er
niet aan en hij vond het goed. Want
Paulus had zich voorgenomen om geen
tijd te verliezen; hij haastte zich om zo
mogelijk op de Pinksterdag te Jeruzalem
te zijn.

Toch kon hij zijn vrienden niet voor-
bijgaan, want zijn hart verlangde naar
hen. En toen het schip, één haven ver-
der, in Milete, een paar dagen bleef lig-
gen, zond hij haastig een boodschap naar
de oudsten van Epheze, en vroeg hen om
dáár bij hem te komen.

Dat deden ze graag en in een ont-
roerende toespraak heeft Paulus toen
voor altijd afscheid genomen.

Hij zei hun ook, dat God hem nu naar
Jeruzalem riep, dat hem daar boeien en
verdrukkingen te wachten stonden en
dat zij hem niet terug zouden zien.

Daarna waarschuwde hij hen, dat de
gemeente vervolgd zou worden en dat
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er uit hun eigen midden mannen zouden
opstaan, dwaalleraars, die verkeerde
dingen zouden leren, om de discipelen
afvallig te maken. En hij wekte hen op
om trouwe herders te blijven en de kud-
de van Jezus met liefde en ijver te ver-
zorgen.

Ze moesten arbeiden, zoals hij het zelf
had gedaan en denken aan de woorden
van Jezus: „Het is zaliger te geven dan
te ontvangen."

Toen Paulus dat gezegd had, knielde
hij neer om met hen te bidden en zij
knielden bij hem met tranen in de ogen.
Zij waren erg bedroefd, het meest om-
dat hij gezegd had, dat ze hem niet terug
zouden zien. Ze vielen hem wenend om
de hals en kusten hem. Ze kenden bijna
niet van hem scheiden.

Maar het moest. God wilde het. Ze
deden hem uitgeleide naar het schip.

DE reis was buitengewoon voorspoe-
dig. Het schip voer in twee dagen de
hele kust van Klein-Azië langs tot
Patara. Daar zou het blijven. Maar
Paulus en zijn vrienden vonden een

ander schip, dat gereed lag, om naar
Phoenicië over te steken. Ze gingen aan
boord en voeren af.

Opnieuw hadden ze de wind achter.
De groene kust van Cyprus doemde aan
hun linkerhand boven de horizon en ver-
dween weer snel.

De haven van Tyrus kwam spoedig in
zicht.

Daar moest het schip worden gelost en
het bleef er een week liggen. Paulus
bracht die dagen door bij de gemeente,
die ook hier reeds gevestigd was. Ook in
Tyrus wisten de broeders reeds, wat hem
zou overkomen en ze waarschuwden
hem, zich niet in te schepen naar Jeru-
zalem.

Maar toen die dagen om waren, ver-
trok hij toch. De hele gemeente deed
hem uitgeleide, met vrouwen en kinde-
ren, en allen knielden met hem neer op
het strand om te bidden. Daarna nam hij
afscheid van hen en zij keerden naar
huis terug.

DE zeereis duurde niet lang meer. Het
schip ging slechts tot Ptolemaïs.
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Vandaar moesten Paulus en zijn
vrienden lopen langs de kust tot
Caesarea.

Daar gingen ze naar het huis van Phi-
lippus de Evangelist, een der zeven arm-
verzorgers van de eerste gemeente uit
Jeruzalem; dezelfde Philippus, die de
hoveling van Candacé had gedoopt en
die hier nog altijd woonde. Bij hem ble-
ven de vermoeide reizigers een poos
logeren en maakten kennis met de ge-
meente.

Op zekere dag kwam daar ook Agabus,
de profeet, die eens in Antiochië de som-
bere tijding had gebracht van een
komende hongersnood.

Hij liep op Paulus toe en nam diens
gordel. Daarmee bond hij zichzelf de
handen en de voeten en sprak: „Dit zegt
de Heilige Geest: De man, van wie deze
gordel is, zullen de Joden te Jeruzalem
zo binden, en uitleveren in de handen
der heidenen."

Toen schrokken allen die dat hoorden.
Zelfs Lucas en de andere vrienden
smeekten Paulus, om toch niet op te
gaan naar Jeruzalem.

Maar hij antwoordde: „Wat doet gij
toch, dat gij weent en mijn hart week
maakt? Want ik voor mij ben bereid,
niet alleen gebonden te worden, maar
ook te sterven te Jeruzalem voor de
naam van de Here Jezus."

En toen hij niet te overreden was,
hielden zij zich stil en zeiden: „De wil
des Heren geschiede."

SPOEDIG daarna vertrok Paulus met
zijn vrienden en enkele broeders uit
Caesarea in de richting van Jeruzalem.

Rustig trok hij voort.
Zo rustig als eens zijn Meester daar-

heen was gegaan, toen Hij wist, dat de
dood Hem wachtte.

Zijn Meester, bij wie hij zich altijd en
overal veilig wist.
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VAN alle zijden was het volk naar
Jeruzalem gereisd, om er het Pinkster-
feest te vieren. Uit alle omliggende lan-
den waren ze gekomen, die nog trouw
gebleven waren aan de tempel en de
offers en aan al de wetten van Mozes.
Juist de Joden, die in Jezus niet geloof-
den, de tegenstanders van Paulus, waren
in grote menigten toegestroomd.

Paulus merkte al spoedig, dat ze hem
herkend hadden. Ze keken hem na, als
hij met Trophimus de Epheziër of met
andere vrienden door de straten ging.
Hij wist, hoe ze hem haatten, maar hij
stoorde er zich niet aan. Hij was naar
Jeruzalem gekomen, om God te dienen.
Met blijdschap hadden de oudsten der
gemeente hem ontvangen en ze hadden
zich allen verheugd, toen ze hoorden,
welke grote dingen God onder de heide-
nen gedaan had.

Nu was Paulus veel in de tempel om
daar met God alleen te zijn. Zo toonde
hij, dat hij de tempel niet verachtte, zo-
als de Joden beweerden.

MAAR ook daár vonden hem zijn vij-
anden. Joden uit de omgeving van
Epheze zagen hem in de voorhof en ze
schreeuwden van woede en verontwaar-
diging. Hij in de heilige tempel, die af-
vallige, 

-
vallige, die met heidenen at en dronk!

Ze vlogen op hem aan en grepen hem
vast. Ze riepen al hun vrienden te hulp
en schreeuwden hun toe, dat dit nu die
slechte man was, die overal rondtrok om
het volk afvallig te maken en die nu ook
nog de tempel ontwijd had, door er
heidenen in te brengen!

Dat laatste was niet waar. Ze ver-
moedden het alleen, omdat ze Paulus
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met Trophimus in de stad hadden gezien.
Maar hij had geen tijd om zich te ver-

dedigen. De hele stad kwam in rep en
roer, het volk liep te hoop en ze sleurden
hem de tempel uit. Terstond werden de
poorten gesloten, zodat hij er niet meer
in zou kunnen komen. En heel die
woeste schreeuwende bende, die steeds
aangroeide, omringde hem op het tern-
pelplein. Reeds beukten de slagen op
hem neer. Sterven moest hij! Als een
misdadiger zou hij hier door het volk
worden vermoord!

Maar plotseling klonken luide bevelen.
Harnassen en zwaarden blonken tussen
het volk. Romeinse soldaten baanden
zich met geweld een weg, duwden de
Joden terug en schaarden zich om het
slachtoffer.

De overste, Claudius Lysias, die het
bevel voerde over heel de Romeinse be-
zetting, kwam er ook bij. Hij had be-
richt gekregen, dat heel Jeruzalem in
opschudding was en was er dadelijk met
zijn soldaten op afgetrokken.

Hij beval dat men de man die door hem
was gered, met twee ketenen zou boeien
en toen richtte hij zich tot het volk om
te vragen wie hij was en wat hij gedaan
had. Maar hij kon geen woord verstaan
in het verwarde geschreeuw dat hem
tegenklonk en daarom liet hij de gevan-
gene naar de kazerne brengen.

Het was alles zó vlug gegaan,  dat de
Joden even hun bezinning verloren had-
den. Maar toen ze zagen, dat Paulus
werd meegevoerd, en het tot hen door-
drong dat hij hun nu tòch zou ontgaan,
vlogen ze er woest op af om hem uit de
handen der soldaten te scheuren.

„Weg met hem!" riepen ze.
Ze waren door alles heen van blinde

haat. Zó woedend drongen ze op, dat
Paulus door de soldaten gedragen moest
worden, om hem behouden de trappen
van de kazerne op te brengen.

MAAR op de hoge stoep was hij veilig,
dáár durfden de Joden hem niet te vol-
gen. Paulus werd neergezet en voor hij
naar binnen gebracht kon worden, vroeg
hij beleefd aan de overste, of hij enkele
woorden tot het volk zou mogen
spreken.

De overste keek hem verbaasd aan.
„Kent gij dan Grieks?" vroeg hij. „Zijt

gij dan niet de Egyptenaar, die dezer
dagen oproer maakte?"

Maar toen hij hoorde wie Paulus was
en waar hij vandaan kwam, wilde hij
hem zijn verzoek wel toestaan. Dan
hoorde hij misschien meteen, wat die
man nu eigenlijk misdreven had, dat het
volk hem zo verschrikkelijk haatte.

EN daar stond Paulus toen, op dezelf-
de plaats, waar eens zijn Meester had ge-
staan, en evenals Hij voor een woelende
menigte, die schreeuwde om zijn dood.

Hij wenkte met de hand en wachtte,
tot het geheel stil geworden was. Toen
sprak hij de mensen in het Hebreeuws
toe. Hij vertelde heel eenvoudig zijn
levensgeschiedenis. Want beter kon hij
zich niet verdedigen, dan door hen te
laten horen, dat hij alleen maar gedaan
had, wat God hem had bevolen.

Hij vertelde, hoe hij vroeger de Chris-
tenen vervolgd had en hoe hij door Jezus
was bekeerd op weg naar Damascus.
Hoe hij later weer in Jeruzalem was ge-
komen en hoe op zekere dag de Here tot
hem had gesproken in de tempel en hem
had bevolen om heen te gaan, omdat Hij
hem naar de heidenen wilde zenden.

Tot zover hadden ze stil geluisterd,
maar toen Paulus over de heidenen
sprak, barstte het rumoer weer los met
vernieuwde kracht. Voor de heidenen
Gods heil? En God Zelf zou hem gezon-
den hebben? Die vervloekte leugenaar!
Alleen voor Israël waren Gods zege-
ningen!
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„Weg van de aarde met zo iemand,”
riepen ze, „want hij behoort niet te blij-
ven leven!"

Ze wisten niet, wat ze doen zouden
van machteloze woede. Ze schreeuwden,
zwaaiden met hun kleren en wierpen
stof in de lucht.

En de overste, die dat zag en van
Paulus' woorden niets had begrepen,
omdat hij geen Hebreeuws verstond, be-
gon te geloven, dat hij met een groot
misdadiger te doen had. Zijn geduld was
ten einde. Hij beval, Paulus in de
kazerne te brengen en onder geseling in
verhoor te nemen. Dan zouden ze wel
te weten komen, waarom het volk zo
tegen hem tierde.

Paulus had dit bevel niet gehoord.
Maar toen de soldaten de riemen om zijn
polsen snoerden en die vastbonden, hoog
aan de geselpaal, zodat hij pijnlijk in de
houding werd gestrekt, begreep hij
het en liet het zich niet welgevallen.

Hij vroeg aan de hoofdman die er bij
stond: „hoogt gij een Romein, en zonder
dat hij een vonnis heeft, geselen?"

Dat was niet geoorloofd! Het was zelfs
strafbaar! De hoofdman snelde naar de
overste en zei bezorgd: „Wat gaat gij
doen? Want deze man is een Romein!"

Toen schrok de overste en ging er
dadelijk heen.

Hij vroeg: „Zeg mij, zijt gij een Ro-
mein?"

„Ja," antwoordde Paulus rustig.
De officier in zijn prachtige krijgs-

mantel bekeek wantrouwend die een-
voudige gevangene, die daar stond met
zijn handen omhoog gehesen aan de
geselpaal. Het leek er niet veel op, dat
die man geld genoeg gehad zou hebben,
om het burgerrecht te kopen.

Hij zei twijfelend: „Ik heb dit burger-
recht voor een grote som verkregen."

Paulus antwoordde fier: „Doch ik be-
zit het door geboorte.

Toen werden terstond de riemen los-
gemaakt en de overste werd bevreesd,
toen hij er aan dacht, dat het zou kun-
nen uitlekken, dat hij een Romein ge-
bonden had! En van dat ogenblik af be-
handelde hij Paulus goed.

DE volgende dag gaf de overste bevel,
dat het Sanhedrin bijeen moest komen,
om Paulus te verhoren. Zelf wilde hij
bij dat verhoor tegenwoordig zijn, om
nauwkeurig te weten, waarvan Paulus
door de Joden beschuldigd werd.

Ze kwamen, de deftige rechters, met
woede en bitterheid in het hart. Hoe
speet het hun, dat niet  reeds gisteren
hun vijand vermoord was! Want ze be-
grepen heel goed, hoe moeilijk het zou
zijn om een aanklacht te vinden tegen
Paulus, waarop hij veroordeeld zou kun-
nen worden.

Paulus stond rustig en moedig voor
hen.

Hij wist, hoe al deze mannen hem
haatten, maar hij zag hen met zijn hel-
dere ogen aan en sprak: „Mannen broe-
ders, ik voor mij heb een volkomen zui-
ver geweten voor God over mijn gedrag
in het openbaar tot op deze dag."

Die woorden brachten de hogepriester
Ananias reeds buiten zichzelf van woede.
Zijn geweten was helemaal niet zuiver!
Hij was een slecht man, wreder nog dan
zijn voorganger Kajafas en ruw als geen
der andere rechters. Durfde die afvallige
hier nog zo vrijmoedig te spreken?

„Sla hem op de mond!" riep hij tegen
de raadsleden, die het dichtst bij Paulus
stonden.

Maar het was streng verboden, om een
gevangene te slaan. Paulus' ogen flik-
kerden van toom bij dat laffe bevel. Was
dat ook één van zijn rechters? Dan be-
hoorde hij tot het soort, dat eens door
Jezus gewitte graven was genoemd. Hij
leek misschien vroom en rechtvaardig,
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maar zijn hart was vol valsheid en
zonde.

Paulus zei: „God moge u slaan, gij ge-
witte wand! Zit gij over mij recht te
spreken naar de wet en beveelt gij tegen
de wet mij te slaan?"

Hij werd niet geslagen. Maar wel
vroegen enkele raadsleden: „Scheldt gij
de hogepriester Gods uit?"

Toen Paulus dat hoorde, had hij spijt
van zijn woorden. Ananias droeg geen
ambtsgewaad en hij had zich ook niet als
een hogepriester gedragen. Daardoor had
Paulus hem niet herkend.

Nu bood de apostel ridderlijk zijn ver-
ontschuldiging aan en zei: „Ik wist niet,
broeders, dat het de hogepriester was;
want er staat geschreven: Van een over-
ste uws volks zult gij geen kwaad
spreken."

Maar hij wist nu wel, dat hem door
deze mannen geen recht gedaan zou
worden. Ze zouden proberen hem in zijn
woorden te verstrikken, om er dan een
beschuldiging van te maken.

En toen gebruikte Paulus een list, om
niet vals veroordeeld te worden. Hij wist
dat er twee partijen waren, die elkander
niet konden uitstaan: Sadduceeën en Fa-
rizeeën. De Sadduceeën zeiden, dat er
geen opstanding was, maar de Farizeeën
geloofden er wèl in. En iedere gelegen-
heid grepen ze aan, om daarover te
twisten.

Daarom riep Paulus nu: „Mannen
broeders, ik ben een Farizeeër, een zoon
van Farizeeën. En ik sta hier terecht,
omdat ik in de opstanding der doden ge-
loof."

Na die woorden begonnen de leden
van de Raad onmiddellijk over hun oude
twistvraag te strijden. Ze vergaten,
waarvoor ze hier gekomen waren. En de
Farizeeën vergaten hun haat tegen Pau-
lus. Ze twistten over de opstanding, ze
vochten er over, ze scholden er elkaar

om uit. Er ontstond groot geschreeuw.
De Sadduceeën grepen naar Paulus om
hem te vermoorden, de Farizeeën grepen
hem om hem te beschermen.

De overste vreesde, dat Paulus door
hen zou worden verscheurd en liet haas-
tig zijn soldaten komen. Voor de tweede
maal werd de apostel gered uit de han-
den der Joden. De rechtspraak was op
niets uitgelopen. Nu wist de overste nog
niet, wat zijn gevangene eigenlijk mis-
dreven had. Maar hij begreep nu wel,
dat het alleen maar ging over die ge-
heimzinnige Joodse wetten. Een mis-
dadiger was Paulus niet.

Toch hield de overste Paulus gevan-
gen, omdat hij alleen in de gevangenis
veilig was.

TOEN het nacht werd, was Paulus
alleen in de kerker.

Hij, die de wereld had rondgezworven,
en zo graag nog grotere reizen had ge-
maakt, zat nu als een vogel in een kooi.
En daarbuiten loerden vijanden op zijn
leven.

Het zag er somber uit voor Paulus en
het zou geen wonder zijn, als de moed
hem zou ontzinken.

Maar toch, hij was geen eenzaam
mens, want in die nacht stond de Here
bij hem en zei: „Houd moed, want zoals
gij te Jeruzalem van Mij getuigd hebt,
moet gij ook te Rome getuigen."

Al was hij nog een gevangene en al
omringden hem de vijanden, hij wist nu,
dat hij onkwetsbaar was. Die belofte van
de Here beschermde hem tegen alle aan-
vallen.

MAAR zijn vijanden wisten dat niet.
Meer dan veertig van de meest wraak-

zuchtige Joden kwamen de volgende
dag bijeen en zwoeren een dure eed,
dat zij niet zouden eten of drinken, vóór-
dat zij Paulus hadden gedood.
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Toen gingen ze naar de overpriesters
en spraken met hen af, dat die aan de
overste zouden vragen, om Paulus de
volgende dag nog eens voor de Raad te
brengen. „En," zeiden ze, „dan nemen
wij op ons hem uit de weg te ruimen,
eer hij nog de rechtszaal bereikt heeft."
Zij zouden hem onderweg opwachten in
één der smalle bochtige straten, en al
was hij dan omringd door Romeinse sol-
daten, ze zouden er hun leven voor
wagen, zo verteerde hen de haat.

Maar wéér redde God het leven van
zijn knecht. En nu niet door een mach-
tig wonder, zoals eens in Lystra, toen hij
gestenigd werd, — en niet door een engel
of een sterke held, maar door een heel
gewone jongen, misschien niet ouder dan
een jaar of twaalf.

Die jongen was een zoon van Paulus'
zuster, die in Jeruzalem woonde.

Niemand weet, hoe hij van het kom-
plot gehoord heeft. Misschien heeft
hij in een verborgen hoekje geluisterd.

Maar toen hij het begreep, gloeiden
zijn wangen van verontwaardiging. Heel
zijn jonge hart kwam in opstand tegen
zo'n gemeen plan. Hij hield van zijn oom,
van die held, die zulke grote moeilijke
reizen maakte door allerlei vreemde
landen. En hij nam zich dadelijk voor,
dat hij al zijn best zou doen, om het
leven van oom Paulus te redden.

Dat het gevaarlijk was, en dat de
Joden hem misschien wel zouden dood-
slaan, wanneer ze merkten, dat hij hen
verraden had, daar dacht hij niet
over na.

Hij rende de straten van Jeruzalem
door, tot hij bij de kazerne kwam. Hij
klom hijgend de hoge trappen op en zei
tegen de schildwacht, dat hij Paulus, de



292	 EEN GEZANT IN KETENEN

gevangene, moest spreken. Zijn ogen
stonden zo ernstig en dringend, dat de
schildwacht het ging vragen. Het ver-
zoek werd toegestaan, en even later was
de jongen bij Paulus en vertelde haastig
alles wat hij wist.

Paulus was niet bang voor de dood.
Hij was bereid om voor Jezus te sterven.
Maar als hij deze gemene overval kon
voorkomen, zou hij het doen.

Hij dacht aan de woorden van Jezus,
die hij in de nacht had gehoord, en hij
zag in dit alles de hand van God, die
hem bewaarde.

Hij riep een hoofdman en vroeg: „Wilt
u deze jongen naar de overste brengen?
Want hij heeft hem iets te melden."

Dat deed de hoofdman en de overste
was heel vriendelijk. Hij nam de jongen
bij de hand, ging terzijde en vroeg: „Wat
hebt gij mij te melden?"

De jongen sprak flink en vrijmoedig:
„De Joden hebben afgesproken, om van
u te begeren, dat gij Paulus morgen voor
de Raad brengt, daar deze op een be-
paald punt nauwkeuriger wil worden in-
gelicht. Doch laat u niet door hen om-
praten, want meer dan veertig uit hun
midden loeren op hem. Ze hebben ge-
zworen te eten noch te drinken, vóórdat
ze hem hebben omgebracht. En nu staan
ze gereed en wachten slechts op uw toe-
zegging."

Toen de overste dat hoorde, was er
grote ernst in zijn ogen. En ook bewon-
dering voor die jongen, die zich zo flink
gedragen had.

Hij liet hem gaan en beval hem, zich
er tegen niemand over uit te laten, dat
hij de overste gewaarschuwd had.

MAAR nog diezelfde dag nam Clau-
dius Lysias zijn maatregelen om Paulus
voorgoed in veiligheid te b rengen.

Hij gaf opdracht dat een grote troep
zich gereed moest houden: tweehonderd

soldaten, tweehonderd lansdragers en
zeventig ruiters. Om drie uur in de nacht
werd Paulus gewekt, op een paard gezet
en door de stille donkere straten van
Jeruzalem marcheerde het leger met de
gevangene in haar midden de stad uit.
Tot de morgen trokken ze voort door het
duistere land. Toen keerde het voetvolk
terug naar de kazerne, maar de ruiters
draafden met Paulus verder tot zij in
Caesarea kwamen.

Daar brachten zij hem voor de stad-
houder, Felix, die hier woonde in het
paleis, dat Herodes gebouwd had. Zij
overhandigden de stadhouder ook een
brief, die Claudius Lysias hun had mee-
gegeven. En in dat grote marmeren
paleis moest Paulus toen blijven, om ook
daar nog eens verhoord te worden.

Hij bleef een gevangene, maar zijn
leven liep geen gevaar meer.

Het snode plan der Joden was mislukt.
Toen zij bij de overste kwamen met hun
listig verzoek, kregen zij ten antwoord,
dat zij maar naar Caesarea moesten
gaan!

Ze zullen wel buiten zichzelf geweest
zijn van woede, en die veertig mannen
zullen hun eed wel niet gehouden
hebben!

Maar ergens in Jeruzalem liep blij die
kleine jongen, die zo'n groot werk had
verricht in dienst van Gods koninkrijk.
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VIJF dagen, nadat Paulus in Caesarea
was gebracht, verscheen een groot aan-
tal voorname Joden voor de stadhouder,
om hun klachten tegen de gevangene in
te dienen. De hogepriester, Ananias, was
zelf meegekomen. De reis was hem niet
te lang, nu het om de dood van zijn
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vijand ging. En de vernedering, dat hij
in het huis van een heiden moest gaan,
was hem niet te groot.

Ook een advocaat was bij hem, een
zekere Tertullus. Die deed het woord.
Hij beschuldigde Paulus van oproer en
tempelontwijding. Hij noemde hem een
pest voor het volk. Maar de Joden kon-
den hun aanklacht niet bewijzen en het
viel Paulus heel gemakkelijk, om zich
tegen hen te verdedigen.

Oproer? Het was niet langer dan
twaalf dagen geleden, dat hij in Jeruza-
lem aangekomen was en niemand had
hem ergens zien spreken tot het volk.

Tempelontheiliging? Maar hij was
immers in de tempel, om offeranden te
brengen, toen de Joden hem grepen en
naar buiten sleurden?

En hadden zijn beschuldigers een of
ander misdrijf gevonden, toen hij terecht
stond voor hun Raad?

De Joden zwegen. Ze hadden niets ge
vonden. Ze waren gaan twisten over de
opstanding, dat was alles.

En Felix, de stadhouder, wist nu wel
zeker, dat Paulus onschuldig was. Maar
hij durfde hem niet vrij spreken, uit
vrees voor de Joden.

Veroordelen kon hij Paulus echter ook
niet. Daarom stelde hij de uitspraak uit
en zei, dat hij eerst met Claudius Lysias
wilde overleggen, alvorens in deze zaak
een beslissing te nemen.

Paulus werd weer in verzekerde be-
waring gesteld, maar de hoofdman die
hem moest bewaken, kreeg opdracht om
hem goed te behandelen. Voortaan
mochten de broeders uit Caesarea hem
bezoeken zo vaak ze wilden en voor hem
meebrengen, wat hij wenste.

MAAR zie, reeds na enkele dagen
werd hij opnieuw voor de stadhouder ge-
leid. En nu waren er niet opnieuw  be-

schuldigers, maar naast Felix zat alleen
Drusilla, zijn vrouw. Zij was een dochter
van koning Herodes Agrippa, de moorde-
naar van Jacobus, en was tot het Joden-
dom overgegaan.

Felix en Drusilla waren nieuwsgierig,
wat toch eigenlijk dat geloof in Christus
was, dat zich hoe langer hoe meer uit-
breidde in de wereld en waar zelfs Ro-
meinse soldaten, hier in Caesarea, toe
waren bekeerd. En Paulus wilde hen
graag inlichten.

Hij had eerder tot een stadhouder
daarover gesproken, tot Sergius Paulus,
en die was er voor altijd gelukkig door
geworden. Zou het ook met Felix zo
mogen gaan? Paulus kende de stad-
houder en wist, hoe slecht die man had
geleefd. Maar ook voor zulke mensen
was het evangelie.

Paulus sprak over de rechtvaardig-
heid, die ieder moest betrachten, die
Jezus toebehoorde. Felix vond dat niet
prettig, want hij moest daardoor denken
aan zijn eigen wreedheid en oneerlijk-
heid. En hij sloeg de ogen voor Paulus
neer, want hoe onrechtvaardig was het,
dat hij hem niet vrijgesproken had!

Over ingetogenheid sprak Paulus ook.
Wie een discipel van Jezus wilde zijn,
moest zijn boze begeerten en zijn harts-
tochten wegdoen. Die moest niet langer
zijn eigen zondig hart dienen, maar
Jezus alleen. En Felix begon zich erg on-
behagelijk te voelen en gluurde opzij
naar Drusilla, die hij listig van haar
vorige man had weggelokt.

vn toen Paulus over het toekomstig
oordeel begon, over de dag, waarop Jezus
op de wolken des hemels verschijnen zou
om te oordelen de levenden en de doden,
kon Felix zijn woorden niet meer ver-
dragen. Hij sidderde tot diep in zijn hart
bij het denkbeeld, dat hij eens, zo als hij
was, voor die hemelse Rechter zou moe-
ten staan.
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Hij viel Paulus in de rede en zei: „Ga
voor heden heen; wanneer ik nog eens
gelegenheid heb, zal ik u wel weer ont-
bieden."

En werkelijk liet hij Paulus telkens
weer bij zich komen, maar naar het ge-
loof in Christus vroeg hij niet meer. Wel
vroeg hij, of Paulus vrienden had en of
die rijk waren, want hij hoopte, dat hem
door Paulus geld zou worden aange-
boden. Hij liet hem voelen, dat hij hem
dan wel zou willen loslaten.

Maar Paulus wilde zijn vrijheid niet
kopen, hoe hij er ook naar snakte. Twee
jaar zat hij gevangen. Toen werd Felix
naar Rome geroepen en door een ander
vervangen. En omdat hij de Joden een
gunst wilde bewijzen, liet hij Paulus in
gevangenschap achter.

DE nieuwe stadhouder heette Festus
en ook hij was geen eerlijk en moedig
rechter. Hij vreesde de Joden en wilde
ten koste van alles goede vrienden met
hen blijven.

Zodra hij zijn intocht in Jeruzalem
hield, kwamen de hogepriester en de
voornaamsten der Joden tot hem en hun
eerste verzoek was, of hij Paulus naar
Jeruzalem wilde laten komen, om daar
weer verhoord te worden. Ze hadden
hun plan al klaar. De weg was lang en
eenzaam. Ze zouden hem onderweg ver-
moorden.

Festus begreep dat misschien wel en
weigerde hun verzoek. Maar hij stond
toe, dat ze met hem meetrokken naar
Caesarea. Zo stonden ze weer als aan-
klagers tegenover Paulus, en brachten
vele zware beschuldigingen in, die zij
niet konden bewijzen. Toen Paulus zich
verdedigd had, en volhield: „Ik heb noch
tegen de wet der Joden, noch tegen de
tempel, noch tegen de keizer iets mis-
dreven!", wist de nieuwe stadhouder
evengoed als Felix, dat hij onschuldig

was. Maar toch sprak hij hem niet
vrij.

Hij zat verlegen met het geval en aar-
zelde, of hij toch maar niet zou toegeven
aan de wens van de Joden. Zou het zo
erg zijn, als Paulus vermoord werd? D an
was hij meteen van die lastige zaak
verlost.

En hij vroeg aan Paulus: „Wilt gij
naar Jeruzalem gaan en in mijn bijzijn
terecht staan in deze zaak?"

Maar toen schitterden Paulus' ogen
van verontwaardiging en hoog richtte
hij zich op voor de stadhouder en de
Joden. Twee jaar lang zat hij nu on-
schuldig gevangen en twee jaar lang had
hij niets dan onrecht ondervonden. Nu
duldde hij dat niet langer. Hij behoefde
niet toe te laten, dat er zo met hem werd
gespeeld. Hij was een Romeins burger en
kon zich te allen tijde op de keizer
beroepen. Dan mocht geen stadhou-
der hem meer veroordelen. Alleen
voor de keizer mocht hij dan nog
terecht staan.

Paulus sprak fier: „Ik sta voor de
keizerlijke rechtbank, en dáár moet ik
terechtstaan. Tegen de Joden heb ik
niets misdreven, zoals u ook heel goed
weet. Indien ik de dood verdiend had, ik
zou me niet verzetten tegen een dood-
vonnis. Maar nu ik geen kwaad gedaan
heb, kan niemand mij bij wijze van
gunst aan de Joden uitleveren. Ik be-
roep mij op de keizer!"

Na overleg met zijn raadslieden, ant-
woordde Festus: „Op de keizer hebt gij
u beroepen, naar de keizer zult gij
gaan!"

MAAR toen zat hij nog meer met Pau-
lus verlegen. Want toen moest hij aan
de keizer schrijven en meedelen, wat
Paulus misdreven had!

Gelukkig kwam er juist in die tijd
iemand bij Festus op bezoek, aan wie
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hij raad kon vragen. Het was koning
Herodes Agrippa de tweede, de broeder
van Drusilla, die over het Noorden van
het land regeerde. Prinses Bernice, zijn
andere zuster, die met hem samenwoon-
de, was bij hem.

Aan koning Agrippa legde Festus de
zaak van Paulus voor. Agrippa kende de
Joden en hun godsdienst. Hij had ook
wel van een zekere Jezus gehoord, die
volgens de Joden dood moest zijn, maar
van wie Paulus beweerde, dat Hij leefde.
Maar hij durfde toch zonder meer over
Paulus niet oordelen.

Hij zei: „Ik zou zelf die man ook wel
willen horen."

Festus antwoordde: „Morgen zult gij
hem horen."

Die volgende dag is de belangrijk-
ste dag geworden in het leven van
Koning Agrippa, want op deze dag ging
het om meer dan aardse macht en aards
geluk.

Hij zat in de gehoorzaal naast Fes-
tus en Bernice. Hij zat er in grote
praal, omringd door zijn hovelingen,
de oversten en de voornaamste mannen
der stad.

Voor dat schitterend gezelschap werd
Paulus binnengeleid, verbleekt door
de gevangenschap, met ketenen aan
zijn polsen. Hij leek maar zo arm
en nietig bij al deze pracht, maar
hij stond er met een koninklijke rust
en in zijn ogen was een vrede, die zelfs
de gevangenis hem niet had kunnen ont-
roven. Een gezant van de Allerhoogste
was hij, al droeg hij ketenen.

Koning Agrippa sprak: „Het is u
vergund voor uzelf te spreken."

En Paulus begon.
Hij vertelde nog eens zijn levensge-

schiedenis. Wat kon hij beter doen? Zijn
leven was het beste bewijs, dat Jezus
was opgestaan en in de hemel als Koning
troonde.

Toen Paulus over zijn Koning sprak,
straalden zijn ogen van geestdrift. Hij
vergat zich-zelf en zijn rechtszaak;
aan al die rijke mensen met hun
arme zondige zielen moest hij van
Jezus vertellen.

Hij predikte weer, de grote apostel,
hij streed om de ziel van koning
Agrippa en de zielen van al die
andere mensen, die gespannen naar
hem luisterden. Hij sprak over de
profeten, die Agrippa kende en die
alles voorspeld hadden, wat er met
de Messias gebeuren zou. Zijn lijden
en zijn sterven, zijn opstanding uit
de doden, het was alles voorzegd.

Maar toen hij over de opstanding
sprak, viel Festus hem ruw in de
rede. De Romein, de ongelovige hei-
den, vond alles dwaasheid, wat zijn
verstand te boven ging. Opstanding
uit de doden? Wie dat geloofde, moest
zijn verstand verloren hebben. En hij
riep: „Gij spreekt wartaal, Paulus. Uw
vele studie brengt u in de war."

Maar Paulus antwoordde rustig:
„Hoogedele Festus, ik spreek geen war-
taal, maar nuchtere waarheid. Want
de koning weet van deze dingen en
tot hem spreek ik vrijmoedig. Ik kan
niet geloven, dat hem iets van deze
dingen onbekend is; dit is immers
niet in een uithoek geschied."

En zich richtende tot Agrippa, sprak
hij: „Koning Agrippa, gelooft gij de
profeten? Ik weet, dat gij ze ge-
looft!"

Koning Agrippa antwoordde met een
glimlach: „Gij wilt mij wel spoedig als
Christen laten optreden!"

Het klonk vriendelijk, maar ook af-
werend.

Achter die afweer verborg de koning
de onrust van zijn hart.

Toen hief Paulus zijn geboeide han-
den omhoog naar de koning, en hij
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sprak vurig: „Ik zou God wel willen bid-
den, dat èn spoedig èn voorgoed niet al-
leen gij, maar ook allen die mij heden
horen, ook zo werden als ik, uitgezon-
derd deze boeien."

Dat was zijn laatste geweldige aanval
op al die geketende harten.

Hij werd weer weggeleid. De koning
stond op en de anderen volgden zijn
voorbeeld.

Ze gingen terzijde en zeiden tegen
elkander: „Deze mens is aan niets
schuldig, waarop dood of gevangen-
schap staat."

En Agrippa zei tot Festus: „Deze mens
had vrij kunnen zijn, als hij zich niet
op de keizer had beroepen."
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DE grote dag was gekomen, waarnaar
Paulus met smart had verlangd. Hij zou
naar Rome gaan!

Meer dan twee jaar had hij gevangen
gezeten in Caesarea. Nu gingen de poor-
ten voor hem open en werd hij door sol-
daten naar de haven gebracht. Nag was
hij een gevangene. Maar zijn vrienden,
Lucas en Aristarchus, zouden met hem
reizen.

Aan de haven van Caesarea wachtten
zijn medereizigers. In een grote troep,
omringd door hun bewakers, stonden de
geboeide gevangenen bijeen. Het waren
dieven, moordenaars en oproermakers
uit alle plaatsen in het land samenge-
bracht. Ook zij gingen naar Rome, maar
alleen om daar te sterven. De keizer had
hen nodig voor zijn vermaak en dat
van zijn hovelingen. Ze zouden in het
theater voor de wilde dieren geworpen
worden.

In dat treurig gezelschap, met ruwe

matrozen en heidense soldaten, zou Pau-
lus de reis maken.

ZE voeren af en zetten koers naar het
Noorden, want het schip zou van de ene
kustplaats naar de andere varen. Een
hoofdman van de keizerlijke afdeling,
genaamd Julius, voerde het bevel over
de soldaten. Hij was voor Paulus vrien-
delijker dan voor de andere gevangenen.
Toen het schip de volgende dag in Sidon
kwam, vergunde hij hem aan land te
gaan en de broeders der gemeente te
bezoeken. Overladen met liefde en har-
telijkheid kwam Paulus aan boord terug
en de reis werd voortgezet.

Maar een gure, onstuimige wind woei
nu uit het Noorden en ze veranderden
van koers en zochten beschutting onder
de hoge kust van Cyprus. Hier langs
zeilden ze naar het Westen, staken daar-
na de volle zee over en kwamen in de
haven Myra.

Daar vond de hoof dman een beter
schip, dat rechtstreeks naar Italië voer.
Een groot vrachtschip uit Alexandrië
was het, dat met een lading Egyptisch
koren naar Rome zou gaan.

Voort ging het weer, van Myra naar
het Westen. Maar ze vorderden slechts
weinig, daar de wind hun niet gunstig
was. En toen ze Klein-Azië voorbij
waren en de luwte der bergen verloren,
was het onmogelijk, om in dezelfde rich-
ting door te gaan. Weer werd het roer
gewend, ze zeilden met de wind mee naar
het Zuiden, en zochten dekking achter
het grote eiland Creta. Daar bereikten ze
een mooie, ruime baai, de Goede Rede
genaamd, en gingen voor anker.

Daar lagen ze dan en hadden nog bijna
niets dan tegenspoed ondervonden. Ze
hadden al in Rome kunnen zijn — nu
waren ze nog niet halverwege. En dat,
terwijl September voorbij was en de
herfst was aangebroken met stormen en

■ I ::,> 	 a l 	 l 	 i 	 l



EEN MOEILIJKE REIS 	 297

donkere luchten, die de scheepvaart
bijna onmogelijk maakten.

De vaart begon bedenkelijk te worden.
Was het niet beter, om hier het voorjaar
af te wachten?

Terwijl Julius, de hoof dman, daarover
sprak met de stuurman en de schipper,
kwam Paulus er bij staan. Van scheep-
vaart wist hij weinig, maar hij kende
Hem, die winden en golven bestuurt, en
hij had een stem in zijn hart gehoord.
Daarom waarschuwde hij hen en zei:
„Mannen, ik zie dat de vaart met onge-
rief en grote averij gepaard zal gaan,
niet alleen wat lading en schip, maar ook
wat ons leven aangaat."

Maar de stuurman en de schipper
schonken geen aandacht aan zijn woor-
den. Zij waren ervaren zeelui en lieten
zich niet in de war brengen. Deze baai
lag open voor alle winden en was niet
geschikt, om te overwinteren. En slechts
enkele mijlen naar het Westen, bij Phoe-
nix, lag een haven als een vijver, zo
veilig en stil. Men moest proberen, om
dáár nog te komen, meenden ze.

De hoofdman stelde meer vertrouwen
in de stuurman en de schipper, dan in de
woorden van Paulus. En het weer gaf
hun ook gelijk, want er stak een zachte
zuidenwind op, zoel als in het voorjaar.
De ankers werden gelicht, de zeilen ge-
hesen en het schip zette zijn tocht voort,
de veilige haven tegemoet.

MAAR het leek wel, of de storm zich
verborgen had gehouden, om de zeelui
in de val te laten lopen. Nu sprong hij
plotseling te voorschijn en stortte zich
vanaf de bergen van Creta op het schip.
Een geweldige Noorderstorm was het,
die door de zeelui Euráquilo werd ge-
noemd. Het schip werd meegesleurd en
kon de kop niet in de wind houden. Er
was geen zwoegen tegen. De zeelui
vochten, wat ze konden, om de haven te

bereiken, maar eindelijk gaven ze het op
en dreven weg op de woest schuimende
zee met zijn rollende waterbergen. En
achter het schip danste wild de sloep en
rukte aan zijn touw.

Bij het eilandje Clauda konden ze die
sloep met grote moeite meester worden
en op het dek hijsen. Toen lieten ze
zware kabeltouwen neer onder de boeg
van het schip en sjorden die vast om
de romp, om de wijkende planken te
steunen. Het was een levensgevaarlijk
werk, want het noodweer woedde steeds
heviger. Het schip slingerde en danste
als een speelbal op de golven, en of-
schoon het zeil gestreken was, joeg het
met grote snelheid voort naar het Wes-
ten, waar een grote zandbank, de Syrtus,
zich uitstrekte, ten Noorden van de Afri-
kaanse kust. Wanneer ze daarop zouden
stranden, zou alles verloren zijn. Daar-
om wierpen ze de volgende dag een deel
van de lading overboord en de derde dag
gaven zij eigenhandig het scheepstuig
prijs.

Meer konden ze niet doen. Toen waren
ze hulpeloos overgeleverd aan het ge-
weld van storm en golven. Verscheidene
dagen vertoonden zich zon noch sterren.
De lucht was grauw als het water, de
dagen waren donker en de nachten tast-
bare duisternis. Onafgebroken gierde en
joelde de storm, beukten de golven het
schip en zweepten het voort, het onbe-
kende tegemoet.

Ze zaten in wanhoop bij elkaar, sol-
daten, gevangenen en zeelui, en alle af-
stand tussen hen was verloren gegaan.
Ze waren nog slechts mensen in nood,
aan wie alle hoop op redding benomen
was.

MAAR nadat zij lang zonder eten
waren gebleven, ging Paulus in hun
midden staan, kalm en rustig, alsof geen
storm hem deren kon.



Hij sprak hen bemoedigend toe en zei:
„Mannen, had men maar naar mij ge-
luisterd, om niet van Creta weg te varen.
Dan had men zich dit ongerief en deze
averij bespaard. Maar toch, houdt goede
moed, want het leven van niemand uwer
zal verloren gaan, alleen maar het
schip."

En terwijl ze hem ongelovig aanstaar-
den, ging hij voort: „Want deze nacht
heeft een engel van de God, wie ik toe-
behoor en die ik vereer, bij mij gestaan
en hij heeft gezegd: „Wees niet bevreesd,
Paulus, want gij moet voor de keizer
staan; en zie, allen die met u varen,
heeft God u geschonken." Daarom, man-
nen, houdt moed, want dit vertrouwen
heb ik op God, dat het zo zal gaan als mij
gezegd is. Maar wij moeten op een of
ander eiland stranden."

Wonderlijke woorden waren dat! Een
engel, die in deze storm het kleine schip
gevonden had? Een God, die aan een
mens een troostende boodschap zond en
die alle levens wilde redden, terwille
van die één?

Het volk wist niet, wat het er van
denken moest. Maar toch waren die
woorden hun enig houvast en spoedig
daarna zou blijken, dat Paulus de waar-
heid gesproken had.

HET was in de veertiende nacht van
de storm, dat de matrozen boven het
rumoer van wind en golven uit, een ge-
ruis meenden te horen als van een zware
branding. Ze wierpen het dieplood uit en
peilden twintig vadem en iets verder
vijftien vadem. De diepte verminderde,
hun vermoeden was zekerheid gewor-
den. Ze naderden land.

Toen wierpen ze haastig de vier
ankers van het achterschip uit, om niet
tegen de klippen geslagen te worden. De
vaart van het schip verminderde, het
rukte en trok aan de touwen, maar de
ankers hielden en ze lagen stil. Daarna
zaten allen in spanning te wachten tot
de morgen zou aanbreken.

Maar het scheepsvolk groepte samen
op het voorschip, onder voorwendsel dat
zij ook daar ankers wilden uitwerpen.
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In werkelijkheid wilden ze proberen ui t
het schip weg te komen om hun eigen
leven te redden. Haastig lieten ze de
sloep te water.

Paulus merkte het en waarschuwde de
hoofdman. Wat moest er van de soldaten
en de gevangenen terechtkomen, als er
geen matrozen meer waren? Paulus zei:
„Indien zij niet aan boord blijven, kunt
gij niet gered worden."

Toen kwamen de soldaten tussenbeide
en kapten de touwen door, waaraan de
sloep al buiten boord hing. Hij viel in de
schuimende golven en dreef weg in het
duister. Vluchten was nu niet meer
mogelijk. Ze zouden samen leven of
sterven.

Nu ze zo dicht voor de beslissing ston-
den, werden allen meer dan ooit door
angst bevangen. Maar weer was het
Paulus, die hen bemoedigde. Hij ver-
enigde allen om zich heen in het eerste
grauwe licht van de morgen en spoorde
hen aan om te eten, om sterk te zijn voor
de zware dag, die komen zou. „Het is
goed voor uw redding," zei hij. „Want
niemand uwer zal ook maar één haar
van zijn hoofd gekrenkt worden."

Toen nam hij brood en dankte God in
aller tegenwoordigheid. Vol vertrouwen
klonk zijn stem in het gedruis van wind
en golven. Hij brak het brood en begon
rustig te eten. Zijn rust deelde zich aan
de anderen mee. En allen werden goeds-
moeds en aten eveneens.

Daarna werden ze voor het laatst ge-
teld. Twee honderd zes en zeventig man-
nen waren bijeen in het stampende
schip.

Geestelijk en lichamelijk gesterkt gin-
gen allen aan het werk om het schip
lichter te maken door het graan in zee
te werpen. Zo kreeg het schip minder
diepgang en zou misschien over zand-
banken of klippen heen het strand kun-
nen bereiken. Er was niemand die het

land kende, dat onder de jagende wol-
ken voor hen lag. Maar zij bemerkten
een inham, die een strand had, en zij
overlegden, zo mogelijk het schip daarop
te doen lopen.

ZE haalden de ankers op en lieten zich
voor de zee wegdrijven. Toen maakten
ze het roer los, hesen het voorzeil en
hielden op het strand aan.

Maar plotseling kwam er een schok,
die hen allen door elkaar wierp. Het
schip dreunde en sidderde en lag toen
stil. Ze waren terecht gekomen op een
uitstekende bank en aan de grond ge-
raakt. Het voorschip bleef onwrikbaar
vastzitten. Maar het achterschip brak af
door het geweld der golven. Als door een
wonder was niemand overboord gesla-
gen, en angstig verdrongen allen zich op
het voorschip.

Nu moest men proberen aan land te
komen.

Maar omdat het bijna onmogelijk was,
alle gevangenen in het oog te houden,
stelden de soldaten voor hen te doden,
opdat niemand zwemmende zou ont-
snappen.

Doch de hoofdman, die Paulus wilde
sparen, verijdelde dit voornemen, en be-
val, dat wie zwemmen konden, het eerst
overboord zouden springen om aan land
te komen.

De anderen moesten wel volgen, toen
het schip onder hun voeten uiteen werd
geslagen.

Ze vielen in het bruisende water, gre-
pen in doodsnood een balk, een plank,
een stuk wrakhout, en klemden zich
hijgend vast.

Zo dreven ze naar het strand. En toen
ze daar bevend, maar behouden bijeen
stonden, bleek, dat er niet één werd ver-
mist.

Gods woord, dat Hij door Paulus ge-
sproken had, was vervuld.
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HET land, waar Paulus en zijn metge-
zellen waren aangespoeld, was een
eiland ten Zuiden van Sicilië en het
heette Malta.

Dat hoorden ze van de bewoners, die
van alle zijden waren toegesneld. Ze be-
wezen de schipbreukelingen buitenge-
wone menslievendheid, want ze staken
een groot vuur aan in de luwte van de
rotsen en haalden de ri llende drenke-
lingen daarbij, opdat zij zich warmen
konden en hun kleren konden drogen,
tot er onderdak voor hen gevonden zou
zijn.

De lucht dreigde met regen, er stond
een gure wind en de meeste mannen
waren zo verkleumd, dat zij zich nauwe-
lijks bewegen konden. Daarom haalde
Paulus, zorgzaam als altijd, nog een bos
dor hout bijeen om op het vuur te leg-
gen. Maar toen hij die takken uiteen-
schudde boven de vlammen, kronkelde
er een adder uit op, verdreven door de
hitte en beet zich vast aan zijn hand.

Toen de inlanders dat zagen, schrok-
ken ze, want ze wisten dat een adderbeet
dodelijk was. Ze keken Paulus schuw
aan en zeiden tot elkaar: „Deze man is
zeker een moordenaar, die de wraak-
godin niet wil laten leven, nu hij aan de
zee ontkomen is."

En ze zaten hem vol spanning aan te
staren, in de verwachting dat hij zou
opzwellen, of plotseling dood neer-
vallen.

Maar Paulus schudde het dier af in
het vuur en scheen van het vergif niets
te merken. De Heiland spaarde het leven
van zijn knecht, die in Rome van Hem
getuigen moest. En toen de inlanders na
lang wachten zagen, dat zich niets onge-
woons bij hem voordeed, sloeg hun

mening om en zeiden zij, dat hij een god
was.

NIET ver vandaar woonde de bestuur-
der van het eiland. Hij heette Publius en
op zijn landgoed was plaats voor velen.
Hij nam de schipbreukelingen op en ver-
leende hun drie dagen vriendelijk gast-
vrijheid.

Voor die gastvrijheid is Publius toen
door God beloond. Zijn vader lag met
ingewandskoortsen te bed en was zeer
verzwakt. Toen Paulus dat hoorde, ging
hij tot hem en deed een gebed. En hij
legde hem de handen op en genas hem.

Toen het gerucht van dat wonder zich
verspreidde over het eiland, kwamen
van alle kanten de mensen met hun
zieken naar Paulus. En God gaf hem de
macht om ze allen te genezen.

Paulus en zijn vrienden ontvingen vele
eerbewijzen. Maar zij wilden geen eer
voor zichzelf en zij vertelden de mensen
van Jezus, de grote Geneesheer.

DRIE maanden bleven de schipbreu-
kelingen op het eiland. Toen vertrokken
ze, door de bevolking voorzien van alles
wat zij nodig hadden, aan boord van een
schip uit Alexandrië, dat bij het eiland
overwinterd had. Het was genoemd naar
de Dioscuren, de onafscheidelijke twee-
lingen Castor en Pollux, zonen van Jupi-
ter en beschermers van de zeevaart.
Maar wie met Paulus had gevaren, had
van een betere beschermer gehoord.

De reis was verder heel voorspoedig.
Ze bereikten spoedig Sicilië en lagen
drie dagen in de haven van Syracuse.
Daarna zeilden ze langs het eiland en
kwamen te Reghium, het Zuidelijkste
punt van Italië. Toen draaide de wind
naar het Zuiden en stuwde het schip in
enkele dagen naar Puteoli, de zeehaven
van Rome.

Daar was de zeereis ten einde. De ge-
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vangenen werden aan land gebracht.
Langs de oever van de mooie baai, waar
het schip geankerd lag, zagen ze de witte
marmeren villa's van Herculanum en
Pompeji, en daarachter, hoog en drei-
gend, een rokende vulkaan: de Vesuvius.

Maar heerlijker dan al deze schoon-
heid was voor Paulus de verrassing, dat
hij hier, in Puteoli, broeders vond! De
hoofdman gaf hem gaarne toestemming
om hen te bezoeken en zeven dagen bleef
hij bij hen.

Toen, gesterkt door die ontmoeting,
werd de tocht naar Rome aanvaard.

DE brede Via Appia, de koningin der
wegen, lag blinkend in de voorjaarszon.

Karavanen trokken voort, met allerlei
koopwaar beladen. Geharnaste soldaten
marcheerden voorbij. Voorname Romei-
nen zagen vanuit hun draagkoetsen trots
neer op de stoet van slaven, die hen om-
ringde.

Over het gladde plaveisel van deze be-
roemde weg reisde ieder, die uit het Zui-
den naar Rome ging. En hier langs trok,
onder gewapend geleide, nu ook die
troep gevangenen uit Palestina, waar
Paulus bij hoorde.

Paulus was dicht bij Rome, de mil-
lioenenstad, het hart van het machtige
wereldrijk. Maar zijn blik was bezorgd
en zijn gang was moeizaam. Want nu
zijn doel zo nabij was, de vervulling van
zijn levenswens, scheen hem de moed te
ontzinken.

Het was geen angst voor zijn leven,
die hem benauwde! Aan zichzelf dacht
hij niet, maar aan de gemeente die hij
tegemoet reisde, en die hij eens, uit Co-
rinthe, die lange en leerzame brief had
geschreven.

Verkeerde er wel een gemeente zo in
gevaar als juist die in Rome, omringd als
ze was door boosheid, zonde en verlei-
ding? Zij woonde in de stad van de

wrede keizer Nero, die zelfs zijn eigen
moeder had vermoord en die ook zeker
de Christenen niet zou sparen, zodra hij
ze leerde kennen.

Hoe zou Paulus straks de gemeente
aantreffen? Zou men in hem, de geboei-
de gevangene, een gezant van Christus
willen zien?

MAAR zie, twee dagreizen van de
stad, in de plaats Forum Appiï 1 ), kwa-
men mensen de stoet tegemoet, vermoeid
en bestoven als na een lange reis. Ze
bleven staan, toen ze bij de gevangenen
gekomen waren, zoekend tussen de rijen,
met een blijde opwinding.

„Is Paulus hier bij?" vroegen ze vol
spanning.

En toen ze hem vonden, snelden ze op
hem toe en begroetten hem met blij d-
schap en eerbied.

Het waren broeders uit Rome, die
reeds uit Puteoli de tijding hadden ont-
vangen, dat de grote apostel in aantocht
was en die hem toen haastig tegemoet
waren gereisd. Eén dagreis verder, in
het gehucht Tres Tabernae 2 ) wachtten
er nog meer.

Deze ontvangst ontroerde Paulus diep.
Al zijn zorgen vielen weg door dit

bewijs van liefde en trouw der ge-
meente. Hij dankte God en greep
moed.

Zijn kinderen in Rome, die hij meer
liefhad dan zichzelf, waren veilig be-
waard temidden van alle gevaren. God
zou nooit toelaten, dat zijn gemeente
werd verwoest.

De gezant des Heren hield zijn intocht
in Rome als een eenvoudig man, geboeid
tussen een groep misdadigers. Maar hij
ging door deze machtige wereldstad met
een glimlach op het gelaat.

Want voor zijn Koning zou eens heel

1) Appiusmarkt.
2) Drie Tabernen = Drie hutten.
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de ijzeren macht van dat grote Romeinse
rijk zich buigen.

De steen, die Daniël gezien had in zijn
droom, was het beeld reeds genaderd en
zou het vermorzelen en eens heel de
wereld vervullen.
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DOOR veel gevaren had Julius, de
hoofdman, zijn gevangenen in Rome ge-
bracht. Hij leidde ze naar het gerechts-
hof, het Praetorium, en leverde ze daar
uit aan de overste.

Toen is gebleken, dat God voor Paulus
zorgde. Hij werd niet bij de andere ge-
vangenen opgesloten. Misschien was het
de brief van de stadhouder Festus, die
de overste zo mild stemde, of kwam het
door alles, wat Julius vertelde over de
schipbreuk en de reis. Paulus kreeg ver-
lof om een huis te huren en op zichzelf te
wonen met de soldaat, die hem bewaak-
te. Hij bleef een gevangene, maar hij
mocht werken voor zijn Meester.

DRIE dagen na zijn aankomst nodigde
Paulus de voornaamste Joden in de stad
uit om hem te bezoeken.

Ze kwamen bijeen in zijn huis en
keken verwonderd naar hem en de sol-
daat, die achter zijn stoel stond en aan
wie hij door een keten was verbonden.

Paulus legde hun uit, hoe het kwam,
dat hij hier zo zat. Niet, omdat hij een
misdaad gepleegd had, maar omdat de
Joden in Jeruzalem zich verzet hadden
tegen zijn vrijlating. En hij zette uiteen,
dat hij door dit verzet wel genoodzaakt
geweest was, zich op de keizer te be-
roepen, en dat hij het niet gedaan had
om zijn volk van iets te beschuldigen.
Omdat hij predikte over de hoop van

Israël, de zoon Davids, dáárom droeg hij
deze keten.

Ze hadden nog geen kwaad van hem
gehoord en haatten hem nog niet, zoals
de Joden in Jeruzalem. „Maar," zeiden
ze, „wij stellen het wel op prijs van u
te vernemen, welke uw denkbeelden
zijn. Want wat deze secte betreft, ons is
bekend, dat zij overal tegenspraak
vindt."

Toen hebben zij een dag met hem af-
gesproken, waarop ze weer bij hem zou-
den komen. Op die dag heeft hij ook
hier in Rome het eerst tot het oude volk
gesproken over het Koninkrijk Gods.
Van de vroege morgen tot de avond toe
heeft hij getracht hen te overtuigen, dat
Jezus de Verlosser is. Hij heeft de schrif-
ten der profeten uitgelegd, de wet ver-
klaard en al zijn best gedaan, om hen tot
geloof te brengen.

Maar zoals het overal gegaan was,
ging het ook hier. Er waren wel sommi-
gen die geloofden, maar de meesten be-
streden hem hardnekkig.

Het was heel treurig! Ze schenen niet
eens te luisteren naar wat Paulus hun
zei. Ze hadden oren als ieder ander en
leken tòch doof. Ze hadden ogen en ze
waren tòch blind voor de verlossing in
Christus.

Toen Paulus dat merkte, dacht hij aan
de straf, die reeds Jesaja aan Israël had
aangekondigd, aan het oordeel der ver-
harding dat over dit volk zou komen,
wanneer het de Messias verworpen had.
Toen waarschuwde hij de Joden met
harde woorden en hij voorspelde hun,
dat God de heidenen het heil zou schen-
ken, dat zij hadden veracht. Maar het
was alles vergeefs. Twistend onder el-
kander gingen zij heen.

TWEE jaar bleef Paulus in Rome, in
zijn eigen gehuurde woning, en ontving
allen die tot hem kwamen.
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Twee jaren predikte hij zo het Ko-
ninkrijk Gods en leerde over de Here
Jezus Christus, met alle vrijmoedigheid
en zonder dat iemand hem belemmerde.

Hij was blijmoedig, al was hij een ge-
vangene. Want hij wist, dat de vrijheid
komen zou en niemand hem deren kon.

De soldaten, die hem om beurten be-
waakten, wisten al spoedig, dat hij geen
gewone gevangene was, maar dat hij zijn
boeien om Christus' wil droeg. Zelfs aan-
zienlijke Romeinen kwamen tot geloof
en de gemeente in Rome nam in om-
vang toe.

Ook de andere gemeenten bereikte
Paulus, al kon hij zelf niet komen. Hij
had zijn vrienden, Lucas en Timotheus,
Tychicus en Johannes Marcus en nog
veel meer ijverige medewerkers. Van
alle zijden ontving hij berichten en als
een vader bleef hij de gemeenten verzor-
gen en leiden door zijn medearbeiders en
door zijn brieven.

HET was waarschijnlijk in deze jaren,
dat hij zijn brief aan de gemeente van

Colosse schreef, een stadje dicht bij
Epheze.

Aan de Epheziërs schreef hij ook, een
algemene zendbrief, die bestemd was
voor hen en voor al de gemeenten in
de omtrek.

Een tedere en hartelijke brief schreef
hij naar de Philippenzen, die hem ook
nu nog bleven steunen met hun liefde-
gaven.

En uit Rome schreef hij ook naar
Philémon, een vooraanstaand Christen
in Colosse.

Dat is maar een heel korte brief ge-
worden, maar een heel kostbare. Want
bijna nergens anders blijken zo duidelijk
de liefde en de zorg die Paulus voor zijn
kinderen had, als in deze enkele regels.

PHILÉMON had een slaaf gehad, die
Onésimus heette. Maar Onésimus was
weggelopen van zijn heer, uit groot ver-
langen naar de vrijheid. Hij was hoe lan-
ger hoe verder gezworven, in voort-
durende angst, ontdekt en teruggebracht
te worden. Want dan zou zijn meester
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hem zeker zwaar straffen. Maar einde
lijk was hij in Rome beland en dáár hield
hij zich toen verborgen. Natuurlijk ver-
telde hij aan niemand, wie hij eigenlijk
was. Hij bewaarde dat bange geheim
zorgvuldig. En niemand zou hem vinden
tussen de duizenden, in die grote wereld-
stad.

Eén was er, die hem tòch vond. Eén,
aan wiens oog geen mens ontgaat.

Onésimus kwam op zekere dag in het
huis van Paulus en hoorde die geboeide
man over Jezus spreken. Toen luisterde
hij in stille verbazing en voor zijn ang-
stige, gekwelde hart was de boodschap
van Christus' liefde een wonderlijke
troost. Hij kreeg Jezus lief. En hij, die
niet langer een slaaf had willen zijn,
werd een slaaf van Christus, die hem
gekocht had met zijn bloed, en behoorde
Hem toe, geheel en al. Toen leerde hij
pas de ware vrijheid kennen.

Maar sindsdien liet zijn bang geheim
hem niet meer met rust. Hij was veel
bij Paulus en deed voor hem wat hij kon,
hij hield van de grijze apostel als van
een vader. En eindelijk kon hij voor hein
zijn geheim niet meer verzwijgen. Hij
vertelde hem alles en wist reeds vooruit,
wat Paulus zou zeggen. Hij had zich met
God verzoend, nu moest hij zich ook met
zijn meester gaan verzoenen. Hij moest
terug naar Philémon, die recht op hem
had.

En dat zei Paulus ook. Het viel hem
zwaar, want hij had Onésimus, die zo-
veel voor hem deed, zeer lief gekregen.

Maar tóch moesten ze scheiden, want
God wilde het.

Toen heeft Paulus die kostbare brief
aan Philémon geschreven, om Onésimus
het teruggaan gemakkelijker te maken.

Hij schreef: „Ik kom u een verzoek
doen voor mijn kind, voor Onésimus, van
wie ik in mijn gevangenschap vader ge-
worden ben. Vroeger was hij voor u on-

bruikbaar, maar nu is hij zeer bruik-
baar, zowel voor u als voor mij. En ik
zend hem aan u terug, alsof ik u mijn
hart zond. Misschien is hij wel dáárom
een tijd lang weg geweest, opdat gij hem
voorgoed zoudt terug hebben. Nu niet
meer als slaaf, maar als méér dan slaaf,
als een geliefde broeder.

Indien gij u dus met mij verbonden
weet, neem hem dan op, zoals gij het mij
zoudt doen.

En mocht hij u schade berokkend heb-
ben, of iets schuldig zijn, breng dat mij
in rekening. Ik, Paulus, schrijf het eigen-
handig: ik zal het betalen. Ik schrijf u in
het goede vertrouwen, dat gij mij gehoor
zult geven. Immers, ik weet, dat gij zelfs
meer zult doen, dan ik zeg.

Maak tevens ook huisvesting voor mij
gereed, want ik hoop, dank zij uw ge-
beden, aan u te worden teruggegeven."

HET is wel bijna zeker, dat die hoop
van Paulus niet is beschaamd. Hij is na
twee jaar waarschijnlijk vrij gelaten,
omdat nog steeds zijn beschuldigers uit
Jeruzalem niet waren komen opdagen.

Toen heeft de oude adelaar nog eens
zijn vleugels uitgeslagen.

Misschien is hij nog naar Spanje ge-
trokken, zoals reeds jaren vroeger, in
Corinthe, zijn plan was.

Maar zekerder is, dat hij naar het Oos-
ten is gegaan en op Creta is gekomen,
het grote eiland, dat hij eens als ge-
vangene voorbij was gevaren. Ook in
Philippi is hij nog geweest en in Troas,
in Milete en in Corinthe. En Philémon
met diens broeder Onésimus zal hij toen
in Klein-Azië niet vergeten hebben.

Op deze reis was het ook, dat hij nog
twee brieven schreef: één aan Timo-
theus, die toen in Epheze werkte, en één
aan Titus, die hij op Creta had achterge-
laten. Maar in Rome heeft God de oude
geloofsheld afgelost van zijn post.
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IN het jaar 64 werd Rome door een
vreselijke brand geteisterd, die negen
dagen duurde en een groot deel van de
stad verwoestte. Van die ramp gaf men
later de Christenen de schuld. En in de
grote vervolging, die toen over de ge-
meenten is gekomen, is ook Paulus op-
nieuw gevangen genomen. Toen heeft
hij voor de wrede keizer en zijn rechters
gestaan, geheel alleen, zoals eens Jezus
alleen stond voor Pilatus.

Bij het eerste verhoor werd hij nog
niet veroordeeld. Hij keerde nog in de
gevangenis terug, bij Lucas, die hem ook
nu trouw terzijde stond.

Toen schreef hij zijn laatste brief. Een
brief naar Epheze, aan Timotheus. Hier-
in schrijft hij over zijn verhoor bij Nero:
„Bij mijn eerste verdediging heeft nie-
mand mij bijgestaan, maar allen hebben
mij in de steek gelaten; het worde hun
niet toegerekend. Doch de Here heeft mij
ter zijde gestaan en kracht gegeven, zo-
dat door mij de verkondiging tot haar
recht gekomen is. Al de heidenen heb-
ben haar kunnen horen."

En uit deze brief blijkt ook hoe de
eenzame oude strijder het einde nabij
wist, en naar zijn vrienden verlangde:
„Doe uw best spoedig tot mij te komen.
Alleen Lucas is nog bij mij. Haal Marcus
af en breng hem mede." En het is ont-
roerend te lezen hoe hij schrijft: „Als gij
komt breng dan de mantel mee, die ik
te Troas bij Carpus liet liggen, en ook de
boeken, vooral de perkamenten. Doe uw
best vóór de winter te komen."

En van zijn groot vertrouwen op God
getuigt het slot van de brief: „De Here
zal mij beveiligen tegen alle boos opzet
en behouden in zijn hemels koninkrijk
brengen. Hem zij de heerlijkheid in alle
eeuwigheid! Amen."

Niemand weet, of Timotheus nog op
tijd is gekomen.

Paulus stierf voor zijn Meester, zoals

Jacobus gestorven was. Hij werd met het
zwaard onthoofd, zoals voor een Ro-
meins burger was voorgeschreven.

Hij had de goede strijd gestreden, hij
had zijn loop ten einde gebracht, hij had
het geloof behouden.

Veel aardse rechters hadden hem in
zijn leven gekweld door hun onrecht-
vaardigheid. Maar Paulus wist, dat de
Here, de rechtvaardige Rechter, reeds de
krans der rechtvaardigheid voor hem ge-
reed had liggen.

„Niet alleen voor mij," schreef hij in
zijn laatste brief, „maar ook voor allen,
die zijn verschijning hebben liefgehad."

VAN het werk en het leven der andere
apostelen is weinig bekend. Ze zijn eerst
nog jaren in Jeruzalem gebleven, maar
later allen de wereld ingetrokken, ge-
hoorzaam aan het bevel van hun
Meester.

Van Petrus zijn enkele brieven be-
waard gebleven, die hij schreef aan ge-
meenten in Klein-Azië. Niemand weet
waarheen hij gevlucht is, toen de engel
des Heren hem uit de kerker in Jeru-
zalem had verlost. Maar later, bij de
apostelvergadering, was hij weer terug
in Jeruzalem. Nog later is hij in Antio-
chië geweest en misschien ook in Corin-
the. En eindelijk is hij naar Rome ge-
reisd en is daar waarschijnlijk gestorven
aan het kruis.

JOHANNES is heel oud geworden.
Hij heeft het beleefd, dat de voorspel-

ling van Jezus aan Jeruzalem werd ver-
vuld. De stad werd in het jaar 70, toen
de Joden vergeefs in opstand waren ge-
komen, na een vreselijke beleg geheel
door de Romeinen verwoest.

Maar de Christenen waren reeds ge-
vlucht toen de oorlog begon en woonden
veilig in het overjordaanse stadje Pella
en Johannes predikte toen waarschijn-
lijk in Epheze.
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Daar heeft hij nog lang gewoond en
de gemeenten in Klein -Azië geleid, door
zijn prediking en door zijn brieven. Maar
toen hij al heel oud geworden was, is
hij verbannen naar het kleine eilandje
Patmos, dat niet ver van Efeze lag.

Ook in zijn eenzaamheid was God hem
nabij. In heerlijke visioenen heeft Johan-
nes mogen zien, wat er met de kerk van
Christus in de toekomst gebeuren zou.
Wat hij zag, heeft hij opgeschreven en
zijn boek is bewaard gebleven. Het is het
boek der Openbaringen, het laatste in de
Bijbel. Het is een prachtig boek, maar
heel moeilijk en wonderlijk en er is nog
niemand, die het geheel begrijpen kan.

Maar tech is het al de gelovigen de
eeuwen door tot troost geweest. Want
dit staat wel heel duidelijk in dat boek:
Dat de kerk van Christus veel zal moe-
ten lijden, maar toch nooit zal worden
uitgeroeid. Dat het wel kan schijnen, als-
of de vijanden van God kunnen doen wat
zij willen, maar dat Christus hen eens
allen zal overwinnen en als Koning zal
heersen tot in eeuwigheid.

TWEE der apostelen, Mattheus en Jo-
hannes, hebben elk een evangelie-ver-
haal geschreven, een verhaal over het
leven en de werken van Jezus op aarde.
Maar ook Lucas, de geneesheer, schreef
een evangelie-verhaal. En ook Johannes
Marcus, de zoon van Maria. Marcus
schreef waarschijnlijk op, wat hij van
Petrus gehoord had.

Mattheus schreef voor de Joden. Hij
zag Jezus als de Messias, in wie alle be-
loften zijn vervuld.

Marcus schreef voor de Romeinen. Hij
zag Jezus als de grote Koning, aan wie
alle machten onderworpen zijn.

Lucas, de dokter, beschreef Hem als de
barmhartige Hogepriester, die gekomen
is om alle lijden en droefheid weg te
nemen.

Johannes beschreef Jezus als het
woord van God, als de stem van God in
de wereld, als de Zoon van God, naar
wie ieder moet luisteren, die God wil
leren kennen.

Zo vormen de vier evangeliën één
schoon verhaal over Jezus, zoals vier
lampen één helder licht verspreiden.

LUCAS schreef ook het boek, dat de
Handelingen der Apostelen heet en het
grootste deel daarvan is aan het werk
van Paulus gewijd.

Wij weten niet wat er gebeurde met
de andere apostelen, met Bartholomeus
of Nathanaël, de Israëliet in wie geen
bedrog was, met Philippus en met An-
dreas. Wij weten niet hoe het met Tho-
mas is gegaan, die zwaarmoedige Tho-
mas, en wat hij heeft gedaan met het ge-
loof in zijn Here en God.

Maar één ding is wel zeker.
Dat al de apostelen het bevel van hun

Meester gehoorzaamd hebben en overal
waar ze kwamen, het evangelie hebben
gebracht. En dat ze voor geen vervolging
en geen vijandschap dat heerlijk werk
hebben opgegeven. Ze zijn getrouw ge-
weest tot de dood en hebben de kroon
des levens ontvangen.
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ER bloeit een bloempje bij de weg, een
klein en nederig madeliefje. Het staat
maar stil te geuren en heft zijn gouden
hartje omhoog naar de zon. Het is zo
klein, zo onopvallend. De mensen lopen
er aan voorbij. Soms trappen zij er op.

En toch is dat bloempje een wonder
van God. Het verdraagt stormen en
regen, hagel en onweer. En het lijkt wel,
alsof het gestorven is, wanneer de win-
ter gekomen is met zijn strenge kou.
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Maar nauwelijks heeft de zon in het
voorjaar de aarde verwarmd, of daar
staat het verjongd weer te bloeien, even
blij als het vorig jaar. En om dat plantje,
ver in het rond, bloeien andere plantjes,
zijn kinderen, geboren uit het zaad dat
de storm heeft verspreid en tonen de
wijsheid en de liefde van God aan ieder
die er oog voor heeft.

Wat is toch die wonderlijke kracht, die
dat schepseltje bewaart in alle gevaren?
Dat is de levenskracht, die God in het
door Hem geschapen plantje heeft gelegd.

OOK de kerk van Jezus Christus is
door God op aarde geplant. Daarom
houdt zij stand in alle verdrukkingen en
kan niet uitgeroeid worden, hoe ook de
vijanden van God tegen haar woeden.

Want ook in haar woont een wonder-
lijke kracht, die haar bewaart in alle ge-
varen. Die heeft God in de harten gelegd
van al de mensen die Hem waarlijk lief-
hebben. Die goddelijke kracht, die hen
aan God verbindt, zodat ze nooit meer
van Hem gescheiden kunnen worden en
die de Kerk des Heren onuitroeibaar
sterk maakt, heet: geloof.

DOOR het geloof hebben de apostelen
gepredikt, nadat zij de Heilige Geest
hadden ontvangen op de Pinksterdag,
niet vrezende de bedreigingen van het
Sanhedrin.

Door het geloof heeft Stephanus zo
moedig getuigd voor zijn rechters en
kon hij nog bidden voor zijn vijanden,
toen hij gestenigd werd.

Door het geloof heeft Petrus de kreu-
pele genezen, de verlamde Aeneas doen
gaan, de gestorven Dorcas opgewekt.

Door het geloof heeft Paulus zijn
grote reizen gemaakt en moedig alle ge-
varen getrotseerd. Vijf maal is hij ge-
geseld door de Joden, driemaal met de
roeden der Romeinen, eens werd hij ge-
stenigd, driemaal heeft hij schipbreuk

geleden. En dat alles heeft hij verdragen
om Christus' wil, door het geloof.

Door het geloof hebben alle predikers
hun werk gedaan, ook die na de aposte-
len kwamen. Steeds meer breidde de
kerk zich uit. Overal kwamen mensen
die leefden door het geloof.

VOOR die gelovigen zijn soms zware
tijden gekomen. Op allerlei wijzen zijn
zij geplaagd, verdrukt, gemarteld, ter
dood gebracht. Maar het bloed der mar-
telaren werd het zaad der kerk. Want
als zij knielden op het schavot, straalden
soms hun ogen van blijdschap, omdat zij
voor hun Heiland mochten sterven en
spoedig bij Hem zouden zijn. En wan-
neer de vlammen hun lichamen aantast-
ten op de brandstapel, konden zij soms
nog zingen van geluk. Door het geloof.

En al werden zij ter dood gebracht, dat
geloof kon niet sterven. Dat leefde voort
in steeds meer harten, tot in onze tijd.

EN nog steeds gaan de zendelingen de
wereld in, om aan de heidenen het evan-
gelie te brengen; om aan allen, die naar
God verlangen, te zeggen, dat zij behou-
den kunnen worden door genade, door
het geloof. Zij verlaten hun land en hun
familie, trotseren moeiten en gevaren uit
liefde voor Christus en het geloof geeft
hun kracht.

En allen die leven door het geloof,
kunnen over hun Heiland niet zwijgen.

Zo zal er eens geen volk meer zijn dat
niet de stem van Jezus heeft gehoord.

En dan zal Hij komen, die de volein-
der is van het geloof. Op de wolken des
hemels zal Jezus verschijnen om te oor-
delen levenden en doden.

Zal Hij dan het geloof vinden op
aarde?...

De vlam van het geloof zal branden
in vele harten, omdat Hij die voedt door
zijn Geest.
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En die gelovigen zullen met Hem bin-
nengaan in de eeuwige heerlijkheid.

Wanneer dat zal zijn, weet niemand
dan de Vader alleen. Maar dat die dag
steeds nader komt, is zeker.

Als een dief in de nacht zal Jezus :ko-
men, zo plotseling en onverwacht.

Als een bruidegom zal Hij komen, om
de kerk, die zijn bruid is, te brengen in
het Vaderhuis. Naar die dag verlangen
allen, die Jezus toebehoren door het ge-
loof. En zij bidden: „Kom, Here Jezus.
Ja, kom spoedig!"

VEEL heeft de kerk des Heren ge-
leden en veel zal zij misschien nog moe-
ten lijden, eer die grote dag zal komen.

Maar die Jezus liefhebben, behoeven
niet te vrezen. Die zullen zich aan Hem
vastklemmen door het geloof en nooit
van Hem gescheiden worden.

Wie zal ons scheiden van de liefde van
Christus? Verdrukking, of benauwdheid,
of vervolging, of honger, of naaktheid, of
gevaar of het zwaard?

In dit alles zijn wij meer dan overwin-
naars door Hem die ons heeft liefgehad!

Want ik ben verzekerd, dat noch dood
noch leven, noch engelen noch machten,
noch heden noch toekomst, noch krach-
ten, noch hoogte noch diepte, noch enig
ander schepsel ons zal kunnen scheiden
van de liefde Gods, welke is in Christus
Jezus, onze Here!
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35. Zeventig maal zeven maal 	 109
Mattheus 18 : 21-35.

36. Op reis naar Jeruzalem . . 	 111
Mattheüs 8 : 19-22; 19 :
1-2; Marcus 10 : 1; Lucas
9 : 51-62; 10 : 1-24;
17 : 11-19; Johannes 7 :
1-10.

37. Op het Loofhuttenfeest . 	 115
Johannes 7 : 11-53; 8 : 1.

38. Het Licht der wereld . . 	 . 118
Johannes 8 : 2-59.

39. De blindgeborene 	  120
Johannes 9 : 1-41.

40. De goede Herder 	  125
Johannes 10 : 1-21.

41. De barmhartige Samaritaan 	 126
Lucas 10 : 25-37.

42. Martha en Maria 	  129
Lucas 10 : 38-42.

43. De rijke dwaas 	  130
Lucas 12 : 13-21.

44. Dochter van Abraham . 	 131
Lucas 13 : 10-17.

45. Wie zichzelf verhoogt ... 	 133
Lucas 14 : 1-24.

46. Verloren en teruggevonden 	 135
Lucas 15 : 1-32.

47. Het aardse goed 	  141
	Lucas 16 : 1-14 en 19-31	

48. De opwekking van Lazarus 	 143
Johannes 11 : 1-54.

49. De onrechtvaardige rechter 	 148
Lucas 18 : 1-8.

50. De farizeeër en de tollenaar 	 149
Lucas 18 : 9-14.

51. De rijke jongeling 	  151
Mattheus 19 	 16-30;
20 : 1-16; Marcus 10 :
17-31; Lucas 18 : 18-30.

52. Laat de kinderen tot Mij
komen 	 154

Lucas 18 : 15-17.
53. De laatste reis 	  156

Mattheus 20 	 17-28;
Marcus 10 : 32-45; Lucas
18 : 31-34.

54. Bartimeus 	  158
Mattheus 20 	 29-34;
Marcus 10 : 46-52; Lucas
18 : 35-43.

55. Zacheus 	  160
Lucas 19 : 1-10.

56. Hosanna 	  162
Mattheüs 21 : 1-11; Mar-
cus 11 : 1-11; Lucas 19 :
29-44; Johannes 11 : 56;
12 : 9-19.

57. Een onvruchtbare vijgeboom . 166
Mattheüs 21 	 12-22;
Marcus 11 : 12-26; Lucas
19 : 45-48.

58. De onrechtvaardige pachters . 168
Mattheüs 21 . 23-46;
Marcus 11 : 27-33; 12 :
1-12; Lucas 20 : 1-19.
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59. Het afscheid van de tempel . 171
Mattheus 22 : 15-22 en
34-40; 23 : 1-36; Mar-
cus 12 : 13-17; 28-34;
38-44; Lucas 11 : 42-
54; 20 : 20-26; 45-47;
21 : 1-4; Johannes 12 :
20-50.

60. Als Jezus wederkomt . . . 174
Mattheus 24 : 1-42; 25 :
1-46; 26 : 1-2; Marcus
13 : 1-32; Lucas 21 :
5-36.

61. Maria en Judas 	  180
Mattheus 26 : 3-15; Mar-
cus 14 : 1-11; Lucas 22 :
1-6; Johannes 12 : 1-8.

62. Het laatste Pascha . . . . 183
Mattheus 26 : 17-25;
Marcus 14 : 12-21; Lucas
22 : 7-16; 21-30; Joh.
13 : 1-32.

63. Het Heilig Avondmaal . . . 186
Mattheus 26 . 26-35;
Marcus 14 : 22-31; Lucas
22 : 17-20; 31-38; Jo-
hannes 13 : 33-38; 14;
15; 16; 17.

64. Gethsémané 	  190
Mattheus 26 	 36-46;
Marcus 14 : 32-42; Lucas
22 : 39-46.

65. De gevangenneming . . . . 192
Mattheus 26 . 47-56;
Marcus 14 : 43-52; Lucas
22 : 47-53; Johannes 18 :
1-12.

66. Veroordeeld tot de dood . . 194
Mattheus 26 . 57-68;
Marcus 14 : 53-65; Lucas
22 : 63-71; Johannes 18 :
13, 14, 19-24.

67. Petrus en Judas 	  197
Mattheus 26 : 58, 69-75;
27 : 3-10; Marcus 14 :
54, 66-72; Lucas 22 :
54-62; Johannes 18 : 15
-18, 25-27; Handelingen
1 : 18-19.

68. Pilatus en Herodes 	  201
Mattheus 27 : 2, 11-14;
Marcus 15 : 1--5; Lucas
23 : 1-12; Johannes 18 :
28-38.

69. Kruisig Hem! 	  204
Mattheus 27 : 15-31;
Marcus 15 : 6-20; Lucas
23 : 13-25; Johannes 18 :
39-40; 19 : 1-16.

70. De weg der smarten . . . . 209
Mattheus 27 	 32-33;
Marcus 15 : 21-22; Lucas
23 : 26-32; Joh. 19 : 17.

71. Golgotha 	  210
Mattheus 27 	 35-56;
Marcus 15 : 24-41; Lucas
23 : 33-49; Johannes 19 :
18-30.

72. De begrafenis 	  215
Mattheus 27 	 57-66;
Marcus 15 : 42-47; Lucas
23 : 50-56; Johannes 19 :
31-42.

73. De opstanding 	
 

217
Mattheüs 28 : 1-15; Mar-
cus 16 : 1-8; Lucas 24 :
1-11.

74. „Maria! ..." 	  221
Marcus 16 : 9-11; Lucas
24 : 12 en 34; Johannes
20 : 1-18; 1 Corinthe
15 : 5.

75. Opstandingsavond 	  223
Marcus 16 : 12-14; Lucas
24 : 13-43; Johannes 20 :
19-23.

76. Thomas 	  227
Johannes 20 : 24-29.

77. In Galilea 	  228
Mattheus 28 	 16-20;
Marcus 16 : 15-18; Jo-
hannes 21 : 1-19; 1 Co-
rinthe 15 : 6.

78. De hemelvaart 	  232
Marcus 16 : 19; Lucas
24 : 44-53; Handelingen
1 : 1-26; 1 Corinthe
15 : 7.

79. De uitstorting van de Heilige
Geest 	

 
234

Handelingen 2 : 1-41.

80. De Naam van Jezus .
	 236

Handelingen 3 : 1-26;
4 : 1-31.

81. Ananias en Sapphira . . . . 240
Handelingen 2 : 42-47;
4 : 32-37; 5 : 1-11.

82. Vervolging 	  242
Handelingen 5 : 12-42.

83. Stephanus 	  244
Handelingen 6 en 7.

84. De arbeid van Philippus . . . 247
Handelingen 8 : 1-40.
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85. De bekering van Saulus . .
Handelingen 9 : 1-30;
22 : 3-21; 26 : 4-18;
1 Corinthe 15 : 8; 2 Co-
rinthe 11 : 32, 33; Galaten
1 : 13-19; Philippensen
3 : 5.

86. Petrus' rondreis 	
Handelingen 9 : 31-43.

87. Cornelius 	
Handelingen 10 : 1-48;
11 : 1-18.

91. De gevangenbewaarder . . .
Handelingen 16 : 16-40.

92. Athene en Corinthe . . . .
Handelingen 17 : 1-34;
18 : 1-22; Philippensen
4 : .15-16; 1

Thessaloni-censen 2 : 9.
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251 	 93. In Epheze 	  280
Handelingen 18 : 23-28;
19 : 1; 8-12; 17-40;
20 : 1; 1 Corinthe 1 : 11;
7 : 1.

94. Opgaande naar Jeruzalem . . 284
Handelingen 20 : 2-38;

257 	 21 : 1-16; 2 Corinthe
7 : 5-16; 8 : 5-6; Rom.
:16 : 3-5.

258 	 95. Boeien en verdrukking . . . 287
Handelingen 21 : 27-40;
22; 23.

262 	 96. Een gezant in ketenen . . . 292
	Handelingen 24; 25; 26	

97 Een moeilijke reis 	  296
Handelingen 27.

98. Van Malta naar Rome . . . 300
Handelingen 28 : 1-15.

99. Getrouw tot de dood . . . . 302
Handelingen 28 : 16-31;
Philippensen 1 : 12-14;
21-23; 4 : 22; de brief
aan Philemon; Romeinen
15 : 24, 28; Titus 1 : 5;

274 	 1 Timotheüs 1 : 3; 2 Ti-
motheüs 4; Openbaring
2 : 10.

276 	 100. Door het geloof 	  306
2 Corinthe 11 : 24-31;
Ephese 2 : 8; Romeinen
8 : 35, 37, 38, 39; Hebreeën
12 : 2.

88. Petrus en Herodes 	
	Handelingen 12 : 1-24	

89. De eerste zendingsreis . 	 265
Handelingen 11 : 19-30;
12 : 25; 13 : 1-52; 14 :
1-28.

90. De tweede zendingsreis . 	 271
Handelingen 15 : 1-41;
16 : 1-15; 1 Corinthe
9 : 6; Colossenzen 4 : 10;
2 Timotheüs 1 : 5; 4 : 11.

COLOPHON
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