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Het is menselijk om tussen het volk te staan, maar het is goddelijk alleen te staan. Het is menselijk
om de mensen te volgen, met de stroom mee te gaan, maar het is goddelijk om tegen de stroom in,
een principe te volgen.
Het is natuurlijk om de sociale en religieuze trend te volgen, ten voordele van winst en genot, maar
het is goddelijk ze allebei te offeren op het altaar van waarheid en plicht.
“Niemand is bij mij geweest, maar zij hebben mij allen verlaten” (2 Timotheüs 4:16) schreef de
apostel over zijn verschijning voor het gerechtshof, om zich daar te verantwoorden voor zijn leer
die tegen de Romeinse wereld inging.
Gods absolute, geopenbaarde Waarheid was al uit de mode toen de mens zijn onvergankelijk kleed
inruilde voor een bedeksel van verwelkte bladeren.
Noach bouwde en vaarde alleen. Zijn buren lachten met zijn vreemde en zonderlinge stijl van leven.
Abraham zwierf en aanbad alleen. Sodomieten lachten de simpele schaapherder uit, volgden de wereldlijke manier van doen, en werden door de vlammen verteerd.
Daniël at en bad alleen. Elia offerde en getuigde alleen. Jeremia profeteerde en weende alleen. Jezus
had in zijn eentje lief en stierf alleen.
En op die eenzame weg zouden ook Zijn discipelen gaan, want Hij zei: “de poort is eng, en de weg
is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die deze vinden” (Mattheüs 7:14).
Over hun behandeling door de velen die op de brede weg wandelen, zei Hij: “Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt … daarom
haat de wereld u” (Johannes 15:19).
De verloste kinderen van Israël in de woestijn prezen Abraham en vervolgden Mozes. Het volk van
God in de dagen van de koningen prees Mozes en vervolgde de profeten. Het hof van Kajafas, de
hogepriester, prees de profeten en vervolgde Jezus. De kerk van de pausen prees Jezus en vervolgde
de heiligen. En menigten vandaag, zowel in de kerk als in de wereld, prijzen de moed en vastberadenheid van de patriarchen en profeten, de apostelen en martelaren, maar veroordelen dezelfde
waarheidsgetrouwheid als zijnde hardnekkigheid of dwaasheid.
Gevraagd zijn er vandaag mannen en vrouwen, jong en oud, die overeenkomstig hun overtuiging
van waarheid zullen gehoorzamen, ten koste van welzijn, vrienden en het leven zelf.
“Daarom heeft ook Jezus, opdat Hij door Zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort
geleden. Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende”
(Hebreeën 13:12-13).
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