De komende kerkbodes zal er op de laatste bladzijde een stukje staan van een preek van Octavius Winslow. Deze preek gaat over
Psalm 130 vers 3. Zo Gij HEERE de ongerechtigheden gadeslaat, Heere wie zal bestaan? Dit vers uit een boetpsalm laat zien wat de
oprechte schuldbelijdenis is en waar het een zondaar brengt. Het boekje komt uit een serie preken van Winslow over Psalm 130. Het
boekje is een uitgave van Den Hertog. Graag bevelen we dergelijke boeken bij u aan.

Berouw en belijdenis (1)
Zo Gij, HEERE, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan?
Psalm 130 vers 3
Men zegt - en we geloven dat het waar is - dat voor het oog
van een mijnwerker die diep in het hart van de aarde is
opgesloten, de lucht op klaarlichte dag bezaaid lijkt met
talloze prachtige planeten, die op hetzelfde moment vanaf het
aardoppervlak niet zichtbaar zijn. Dat verschijnsel valt
gemakkelijk te verklaren. Het is in de diepte nacht voor die
mijnwerker; de donkerste nacht openbaart wonderen en
heerlijke dingen die door de helderste dag verborgen worden.
Kan dit eenvoudige feit misschien geen passend voorbeeld
leveren bij het onderwerp dat wij nu behandelen? Enkele van
de heerlijkste openbaringen van het wezen van God en van
de schoonheid van Christus, van de Goddelijke waarheid en
van de lessen in het leven van een christen worden gevonden
in de ʻdiepten van de zielʼ die we beschreven hebben. Ze
worden echter niet altijd ervaren door gelovigen die voor het
merendeel slechts verblijven aan de oppervlakte van het
leven dat uit God is. Niettemin is het onderwerp van het
hoofdstuk dat nu aan de orde is, heel belangrijk: de heiligheid
van God en het berouw en de belijdenis van de gelovige. Zo
Gij, HEERE, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal
bestaan?
Als we over deze punten nadenken, moeten we met de hulp
van de Heilige Geest maar eens tot onszelf inkeren. Het
onderwerp is ernstig en belangrijk: het ernstigste en
belangrijkste van alle onderwerpen. Een juiste en diepe
bevatting van de zonde ligt ten grondslag aan juiste en diepe
bevattingen over God. Geringe gedachten over God
veroorzaken onvermijdelijk geringe voorstellingen omtrent de
zonde. Dr. Owen4 stelt in zijn leerzame - zij het wat
breedsprakige - uiteenzetting van deze psalm de zaak
overtuigend aan de orde: ‘Het merendeel van de mensen tilt
niet zwaar aan de zonde; maar toch komt zij nergens méér
openbaar dan in de gedachten die zij koesteren over God.
Wie licht over de zonde denkt, heeft nooit hoge gedachten
over God. Zeker, dat de mensen de zonde onderschatten,
komt enkel en alleen daaruit voort dat zij minachting hebben
voor God. Alles wat de zonde beoogt, heeft betrekking op
God. Zoals de bevatting van de mens is als het gaat over
God, zal die ook zijn als het over de zonde gaat - en die
bevatting staat lijnrecht tegenover Hem. Zo is het met de
meeste mensen gesteld; ze weten weinig over God, en
maken zich maar weinig zorgen om iets wat op Hem
betrekking heeft. Men heeft geen ontzag voor God. De zonde
is slechts een kleinigheid. Vergeving is iets onbelangrijks; wie
haar wil hebben, kan haar voor niets krijgen. Maar moeten we
alle atheïstische goddeloosheid in het hart van een mens een
onthulling van de vergeving noemen? Maken we dan God niet
tot een afgod? Wie geen weet heeft van Gods reinheid en
heiligheid, wie niet het bedrieglijke en de zondigheid van de
zonde kent, weet niets van de vergeving.ʼ

De grondslag van het onderwerp dat wij nu behandelen is dan
ook de wezenlijke heiligheid van God. Daarop is in de ziel de
droefheid naar God vanwege de zonde gefundeerd.
Laten wij onze gewijde aandacht dan ook op deze ernstige
punten richten.
De hoogste en heerlijkste volkomenheid van God is de
heiligheid van Zijn wezen. Hij zou ophouden God te zijn als Hij
zou kunnen ophouden heilig te zijn. Het heilig zijn is niet iets
bijkomstigs, maar een innerlijke volkomenheid van Zijn
wezen. Het is de band die al Zijn andere volmaakte
eigenschappen verenigt en geeft het bestaan, de samenhang
en de schoonheid aan alle. ʻHet wezen van God kunnen we
logischerwijze zonder deze eigenschappen niet bevatten.
Hoewel we met ons verstand bij het licht van Zijn werken en
wijsheid de eerste conclusie omtrent Zijn kracht kunnen
trekken, moet de volgende getrokken worden uit de orde en
de samenhang van Zijn werken; de zuiverheid moet
voortvloeien uit de schoonheid van Zijn werken. God kan niet
door het kwade worden verminkt. Hij heeft ieder ding schoon
gemaakt op zijn tijd (Pred. 3:11). We kunnen aan geen begrip
over God vasthouden als wij Hem niet losmaken van wat
onzuiver is en bezoedelt, zowel naar Zijn wezen als naar
datgene wat Hij doet. Al beschouwen wij Hem als oneindig in
majesteit, oneindig in wezen, eeuwig in Zijn duur, machtig in
Zijn kracht, wijs en onveranderlijk in heel Zijn raad, barmhartig
in Zijn wijze van doen met mensen, en welke andere
volmaakte eigenschappen een Wezen dat zo soeverein is
mogen verhogen - als wij Hem dan toch zó beschouwen als
zou Hij deze uitnemende volmaaktheden missen, en we Hem
ons zo voorstellen dat Hij ook maar enigszins besmet zou zijn
door het kwade, dan maken wij Hem slechts tot een oneindig
monster. Dan bezoedelen wij alle volmaaktheden die we Hem
eerder hebben toegeschreven. Dan houden wij Hem eerder
voor een duivel van voor God. Wij kwetsen Hem minder door
Zijn bestaan te loochenen dan door de reinheid ervan te
ontkennen. Het eerste zegt dat Hij geen God is, het tweede
zegt dat Hij misvormd, onheilig en afschuwelijk is’
(Charnock)5.
Er staat zo uitdrukkelijk dat Hij ‘verheerlijkt is in heiligheid’ (Ex.
15:11), dat er gezegd wordt dat Hij het kwade niet kan zien.
Het wil zeggen dat Hij het niet ánders kan zien dan met een
oneindige haat en afschuw. Gij zijt te rein van ogen dan dat
Gij het kwade zoudt zien (Hab. 1:13). God zweert bij Zijn
heiligheid. Ik heb ééns gezworen bij Mijn heiligheid: Zo Ik aan
David liege! (Ps. 89:36). De Heere HEERE heeft gezworen bij
Zijn heiligheid (Amos 4:2). Heiligheid is, zoals we hebben
opgemerkt, de luister en de schoonheid van Zijn Wezen. Hoe
groot zal Zijn schoonheid wezen (Zach. 9:17), want hoe
volkomen is Zijn heiligheid! Zijn arm is macht, Zijn oog
alwetendheid, Zijn innerlijke bewegingen zijn barmhartigheid,
Zijn duur is eeuwig. Heiligheid is Zijn schoonheid, de
schoonheid der heiligheid.

