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1. Ja en amen in Christus
Want de Zone Gods, Jezus Christus, Die onder
u door ons is gepredikt, namelijk door mij en
Silvanus en Timotheüs, was niet ja en neen, maar
is geweest ja in Hem. Want zovele beloften Gods
als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem
amen, Gode tot heerlijkheid door ons.
2 Korinthe 1:19 en 20

Wat een genade dat het ‘ja en amen’ is en niet ‘ja en
nee’; er is geen onzekerheid of het zo is, of God u zal
horen, of deze en die dingen kunnen worden veranderd.
Nee, niets daarvan, want dan zou ik geen hoop hebben
voor iemand van u. Maar alles is besloten en vastgesteld, ziende het in de Christus Gods als het middelpunt samenkomen, Die gezalfd is tot het werk, en Hij
is getrouw aan Hem, Die Hem dat heeft opgedragen.
Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en
zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons. Wat een
onuitsprekelijk geluk is dit, dat zij zeker zullen worden
vervuld! Er is geen vrees dat zij ooit zullen feilen. God
vertrouwt de mensen niet meer, daarom zijn de beloften
Gods aan Christus toevertrouwd. Hij zal ze uitwerken
en vervullen in de verlossing van Zijn volk, en zal ten
slotte tot de Vader zeggen: Zie, Ik en de kinderen die Mij
de Heere gegeven heeft (Jes. 8:18).
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Nu, de eerste grote belofte, waaruit alle andere voortkomen, is Christus Zelf. God beloofde Hem aan onze
eerste ouders, en wij zullen bevinden, als we verder
gaan, dat alle beloften in Hem ja, en in Hem amen zijn.
De tijd gaat voort en honderden van jaren passeren,
maar, ten slotte komt de vervulling van de belofte: Want
een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven. Maar hoelang duurde het voordat de verwachte Christus kwam!
Hoe donker zag het er alles uit! Hoe hopeloos en reddeloos, alsof niets zou verschijnen! Maar, nu is Hij eenmaal
in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde teniet
te doen door Zijns Zelfs offerande (Hebr. 9:26). En hoewel
Zijn arme volk vaak bezet is met wolken van vrees, twijfel en wantrouwen, God heeft, in de rijkdom van Zijn
genade zulke grote en dierbare beloften gesproken dat
er hier niemand is, hoe slecht hij zichzelf ook mag zien
en gevoelen, wat ook zijn vrees en twijfels zijn, of er is
iets in wat hem te pas komt. In wat God heeft gesproken, is juist iets geschikts voor zijn nood, wat vroeger
of later gesproken zal worden tot zijn hart.
Nu, wat een onuitsprekelijke genade is het dat, wat ook
uw staat of toestand moge zijn, er zulk een belofte is in
Zijn Zoon – Die ja en amen is – die geschikt is juist voor
uw nood. Indien het op enigerlei wijze van uzelf afhing,
dan zou ik geen hoop voor u hebben, maar het is aan
u vermaakt in Christus alleen, en gelijk God getrouw
is aan Hem en aan Zijn volk in Hem, is er geen vrees
dat u er iets van zult missen. Er kunnen enigen voor
Gods aangezicht zijn, gekweld met zonden, en wat zij
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wensen en begeren is Jezus Christus te kennen. Dit is
de inhoud van hun gebed: Gezegende Geest,
Verzeker mijn consciëntie van haar aandeel
In het bloed van de Verlosser;
En breng Uw getuigenis tot mijn hart,
Dat ik uit God geboren ben.
Dit is het gevoelen van uw ziel, de samenstelling en inhoud van uw smeking, en u gevoelt in uw hart: O, wat
een gelukkige man of vrouw zou ik zijn, indien God
het slechts zou willen schenken! U zou Hem in alles
vertrouwen, zo gevoelt u het, als Hij deze grote zaak
slechts buiten twijfel wilde stellen: Zeg tot mijn ziel, Ik
ben uw Heil.
Ach, arm schepsel! God wil iets tot u zeggen. Nu kijkt
u naar binnen en u ziet wat een zwarte ellendeling, wat
een walgelijke zondaar u bent. Soms ziet en gevoelt u
dat uw hart ‘een kooi is van onreine vogels’; u gevoelt
u alsof u levend krioelde van vuile en duivelse zonden.
U bent gereed te vragen: Kan er iets gesproken zijn tot
zulk een ellendige als ik ben? Is er enige belofte gedaan aan zulk een als ik? Ja, die is er, luister maar: Het
bloed van Jezus Christus (...) reinigt ons van alle zonden
(1 Joh. 1:7); Alle zonde en lastering zal den mensen vergeven
worden (Matth. 12:31). Ja, zij zullen worden vergeven!
Nu, hier kunt u niet boven of onder komen: alle zonden.
Luister nog eens! Indien wij onze zonden belijden, Hij is
getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en
ons reinige van alle ongerechtigheid (1 Joh. 1:9).
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