Met zout gezouten
schrijver onbekend, vertaald uit The Gospel Standard,
Ik ben er zeker van, dat niemand Christus kent, of ooit kon kennen, want Hij is de zoetste Vriend Die men
ooit had. De weg is bij tijden zo hard, dat het onmogelijk is daarop verder te gaan, tenzij men met Hem
bekendgemaakt is. Als Hij een arm mens trekt, en hem toont dat hij een opstandeling geweest is, en dat zijn
ziel verloren is, en hem roepende om genade maakt, dan zal zulkeen zeker vinden wat hij zoekt. En als hij
eenmaal genade krijgt, zal het nooit van hem genomen worden; nee, niet door de duivel met al zijn
kunstgrepen. Paulus en Silas zeiden: ‘Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden.’ Alleen
de uitverkorenen hebben het beginsel in zich dat hen niet met rust zal laten, totdat Gods Woord vervuld is:
Die zoeken, zullen vinden. De vijand kon even spoedig God van Zijn troon rukken, dan zulke zielen doen
ophouden om genade te roepen.
Ik hoopte dat ik een gelukkige Kerst zou hebben, maar in plaats daarvan was ik deze morgen vol donkerheid
en ellendigheid en alles scheen tegen mij. Maar als men zijn gevaar voelt, zal men beginnen enige vragen te
stellen. Ik zou niets geven voor de godsdienst die aan de duivel plaats geeft. Al de rijke, aanzienlijke en
wijze mensen van deze wereld volgen zijn leugens in alle kwaad; zij hebben de rechtvaardigheid niet lief.
Maar waarom beschikte God Zijn Zoon? Waarom bracht Hij Hem in de wereld? Waarom zongen de engelen
het lied: ‘Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen?’ Was het
voor niets? Verijdelt de duivel dit allemaal? Ik zou denken van niet. Inderdaad: ‘Heden is u geboren de
Zaligmaker, Welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.’
U kan niet eerder liefde gevoelen tot dit Kind, Dat toen geboren is, voordat u een storm van twijfelingen en
gedachten om het ongeloof van uw hart op te wekken gehad hebt. Maar God zendt Zijn Geest om van dit
Kind te getuigen. De vijand zal niet zegevieren, maar God zal een uitverkoren volk hebben om Hem te
dienen en te eren; en Hij zegt: ‘Die mij eren, zal Ik eren.’ Ik zou liever deze Heere aanbidden en dienen dan
de grootste koning. ‘God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig.’
Als de Heere Jezus wederkomt, zal Hij dit aan allen bekendmaken. Want 'Hij zal geopenbaard worden van
den hemel met de engelen Zijner kracht, met vlammend vuur wraak doende over degenen die God niet
kennen, en over degenen die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.' Dit zal
niet in een hoek geschieden; God zal voor heel de wereld spreken: ‘Gij Israël, zijt Mijn knecht, Jakob dien Ik
uitverkoren heb.’ Mijn geloof is hierop gevestigd! Ik zal de Zijne zijn als Hij komt voor de juwelen van Zijn
maaksel. Als de laatste ziel geroepen is, zullen allen in een ogenblik veranderd worden, in een oogwenk, en
God zal van dit sterfelijke lichaam een geestelijk lichaam maken. Helaas, dat men zich deze dingen laat
aftroggelen door dwaze belijders en dwaze beuzelingen!
Ieder van ons, de een zowel als de ander, is van nature een kind des toorns, en heeft zelfs geen begeerte naar
genade, voordat God ons bij de hand neemt. Hij plant Zijn vrees in het hart om ons te doen ontwaken en Hij
maakt dat wij Hem navolgen. Hij is barmhartig en genadig, vergevende de ongerechtigheid, de overtreding
en de zonde, maar Hij zal ons doen erkennen dat wij zondaars zijn, helemaal tot op de bodem van ons hart.
En Hij zal liefde in onze harten werken, zodat we Hem zullen danken voor alles, zelfs voor het betoond
hebben van Zijn toorn tegen ons, als arme, verloren zondaars.
God deed me waarlijk gevoelen dat ik een verloren zondaar was. En toen ik onze Heere zag, zo onschuldig,
onbesmet en heilig, gesteld in die droevige plaats welk geen mens beschrijven kan, en dragende mijn
zonden, deed dit mijzelf haten, en liefhebben dezelfde heilige wet die Hem aangreep, en zei: ‘Betaal mij wat
Gij schuldig zijt’' En alzo deed Hij. En toen ik dat zag, verloste het me; zodat ik door Zijn striemen genezen
werd; door Zijn smart ben ik in vrijheid gezet, en door Zijn armoede ben ik rijk gemaakt.
Wij kunnen deze dingen niet weten, en Hem niet liefhebben Die in onze naam en plaats gestaan heeft, en tot
de laatste penning betaalde. Het gevoel van Gods barmhartigheid doet ons hart smelten, we ervaren dat het
geheel vrij komt. En al hetgeen Hij hebben wil, is dat wij dan ook alles zullen verkrijgen, en dat wij Hem
dankbaar zouden zijn, en goed spreken van Zijn Naam, en Hem aan anderen aanprijzen.
Ik ben er zeker van, dat zij die tot Hem gaan met:’'O God, wees mij zondaar genadig’, niet uitgeworpen
zullen worden. Hij wil geen ontwijking of uitvlucht: Hij zaligt zóndaren en niemand anders.

