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Alleen
Het is menselijk met de menigte mee te gaan; het is goddelijk alleen te staan. Het is menselijk de mensen te volgen en zich met de stroom te laten meedrijven; het is goddelijk een beginsel te volgen en tegen de stroom in te gaan. Het is menselijk het geweten te sussen ter
wille van de winst, het genot of de rust, en om de sociale en godsdienstige gewoontes te
volgen; het is goddelijk zowel op het altaar van waarheid als van plicht te offeren.
Niemand is bij mij geweest, maar allen hebben mij verlaten (2 Tim. 4:6), schreef de strijdende apostel, toen hij zijn eerste verhoor voor Nero beschreef, om zich over zijn leven in het
geloof te verantwoorden. De waarheid is nooit in de mode geweest sinds de mens zijn kleed
van onvergankelijk licht voor een kleed van vergankelijke vijgenblaren verwisselde.
Noach bouwde de ark alleen. Zijn buren lachten om zijn zonderlinge karakter en zijn stijlbederf. Abraham trok als vreemdeling rond en aanbad alleen; de koning van Sodom glimlachte
om de eenvoudige schaapherder, volgde zijn menselijke gedachten en bereidde voedsel voor
de vlammen van het oordeel van God. Daniël at en bad alleen. Elia offerde en getuigde alleen. Jeremia getuigde, profeteerde en weende alleen. De Heer Jezus had lief en stierf alleen! En over de eenzame weg die Zijn discipelen zouden moeten bewandelen zei Hij dat de
poort nauw was en de weg smal die naar het leven leidt (Matth. 7:14). En van de velen die
op de brede weg zouden wandelen getuigde Hij in Johannes 15:19.
Israël in de woestijn prees Abraham, maar was voortdurend in opstand tegen Mozes. De latere Israëlieten prezen Mozes én vervolgden de profeten. Het Israël in de dagen van de Heer
prees de profeten én ze vervolgden de Heer en de Zijnen. De pausen prezen de Verlosser en
vervolgden de gelovigen. En in onze tijd geldt: zowel in de Christenheid als daarbuiten, zowel
bij de naamchristenen als bij de meeste ware gelovigen, juicht men de moed van de patriarchen, de profeten, de apostelen en de martelaren van vroegere eeuwen toe, maar veroordeelt als hardnekkigheid, dwaasheid, doordrijverij dezelfde trouwe toewijding aan de waarheid en rechten van God vandaag!
Wat nodig is in onze dagen, zijn mannen en vrouwen, jongen en ouden, die gehoorzaam willen zijn aan alles wat God wenst, ook al zal hun dat hun geld en bezit, hun vrienden, hun familieleden of zelfs hun leven kosten.

