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Het oog naar Boven! 

%%; ij heieven een ernstigen, een zwaren tijd! 
Overal, waar we den blik wenden, grijnzen ons 
tegen: nood, moeite, kommer, ellende en dood! 
De menschen vragen zich zelf en elkander af: 
„Als er een God in den hemel is, waarom laat 
Hij dan al die verschrikkelijke dingen toe?" Op 
deze vraag wachten ze tevergeefs een antwoord. 

De geloovige, die het voorrecht heeft, alle 
dingen in het heiligdom te overdenken, en in het 
licht van God verkeert, „verstoken in eene hut 
voor den twist der tongen" (Ps. 31 : 21), — de 
geloovige weet deze vragen te beantwoorden. 
Hij ziet in het huidige gericht des Heeren een 
•ernstige waarschuwing voor de geheele mensch-
heid, om — vóór het voor eeuwig te laat is — 
het-aangeboden heil aan-te grypen. Hij ontdekt 
in den geweldigen volkerenoorlog een overal 
doordringend getuigenis aangaande Gods gerech
tigheid, die zich ontvouwt in de wegen Zijner 
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regeering, in overeenstemming met het woord 
van den profeet: „Wanneer Uwe gerichten op 
de aarde zijn,, zoo leeren de inwoners der wereld 
gerechtigheid." (Jes. 26:9.) De geloovige onder
scheidt in de zwarte wolken, die zich hebben 
samengepakt over de aarde, ernstige voorboden 
van den eindstrijd tusschen de machten des lichts 
en die der duisternis. Hij aanschouwt in den 
wereldoorlog den voorlooper van „den toekomen
den toorn," en de vooruitgeworpen schaduw van 
de profetisch aangekondigde „ure der verzoeking." 
Deze booze dag zelf is nog niet gekomen. Npg' 
kan de inensch den toorn ontvlieden! Nog is de 
genade werkzaam.. Nog is redding mogelijk door 
het geloof in Jezus! Wee dengene evenwel, die 
trots alle waarschuwingen de aangeboden ver
lossing versmaadt, en den Redder van zich stoot' 
De verschrikkingen dezer dagen zijn maar kinder
spel, vergeleken bij wat spoedig geschieden zal ï 

Voor de geloovigeri onzer dagen is het eind
oordeel geen verschrikking. Eer het plaats vindt, 
neemt'.de'Heer hen tot Zich in den hemel. Hij 
„redt hen van den toekomenden toorn." (1 Thess; 
1 : 10.) Hij bewaart ze „uit de ure der verzoe
king, die over het geheele aardrijk komen zal* 
om te verzoeken, die op de aarde wonen." 
(Openb. 3 : 10). , . • ' . . . . -

Wel hebben-ook Gods kinderen in zekeren 
zin een ure der verzoeking. Maar niet die, welke 
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moeten doorgaan degenen, die op de aarde 
wonen. Voor hen, die hun wandel of burgerschap 
in den hemel hebben, is die ure de tijd van af 
hun bekeering tot op -het einde van hun verblijf 
op deze aarde. En misschien heeft deze verzoe
king dan in den tegenwoordigen, zwaren tijd, 
wel haar hoogtepunt bereikt. 

De Heer moet steeds voortgaan de Zijnen te 
„heiligen, te reinigen, opdat Hij Zijn Gemeente 
voor Zich zou stellen, verheerlijkt, geen vlek of 
rimpel of iets dergelijks hebbende, maar dat zij 
heilig en onberispelijk zou zijn." (Ef. 5:26, 27.) 
Vandaar die voortdurende beproevingen, waar
door we moeten worden geoefend. En vergeten 
we daarbij niet: „Want ook onze God is een 
verterend vuur." (Hebr. 12 : 29.) „Het oordeel 
begint van het huis Gods." (1 Petr. 4 : 17.) 

Als we terugzien, „ons hart op onze wegen 
stellen" (Haggaï 1 : 7), komt dan niet de ernstige 
vraag bij ons op, of wij het smalle pad ten leven 
niet hebben verbreed ? Moeten we dan niet toe
stemmen, de een meer, de ander minder, dat wij 
de eerstö liefde hebben verlaten?" Zijn wij niet 
wereldgelijkvormig geworden ? Waren onze len
denen wel altijd omgord, en onze lampen bran
dende ? Geleken we altijd wel „menschen, die 
op hun Heer wachten?" 

Willen we nut hebben van de ervaringen, die 
we nu opdoen, dan is het noodzakelijk, dat we 
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vlijtiger het Woord, ter hand'nemen en daarin 
lezen. Want door het Woord reinigt de Heer. 
Onze harten zijn van nature schrikkelijk licht
vaardig, en diepe indrukken vervliegen zoo ras. 
En om die indrukken blijvend te maken, komt 
het Woord ons te hulp, hetwelk is „levend en 
krachtig, en scherper dan eenig tweesnijdend 
zwaard, en doordringende tot de verdeeling der 
ziel en des geestes, zoowel der gewrichten als 
des mergs, en een oordeelaar van de gedachten 
en overleggingen des harten." (Hebr. 4 : 12.) 

Wanneer we ons leven nagaan, dan zullen we 
spoedig erkennen, dat een hoofdoorzaak van de 
geestelijke traagheid en onverschilligheid ligt in 
het afwezig zijn van het volhardend wachten op 
den Heer. Het natuurlijk gevolg daarvan is, dat 
we steeds minder kracht in ons gevoelen, om 
ons'los te maken van de wereld. 

Alleen te weten, dat de Heer komt, is niet 
voldoende. Misschien zijn we wèl onderwezen 
in deze waarheid, en wellicht hebben we haar 
weleer met vreugde opgenomen in onze harten, 
en dat wij toch den Heer niet wachtende zijn. 
Bijna een eeuw geleden ging ook door onsland 
het middernachtelijk geroep: „Zie, de Bruidegom 
komt 1" Dat geroep heeft een slapende christen
heid doen ontwaken. Tallobze kinderen Gods 
werden zich bewust, dat „de Heer nabij" is. 
Vele jaren zijn sindsdien verloopen. Wel klinkt 
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ook nu het geroep in onze harten, en wekt daar 
een blijden weerklank. Maar toch — het ware 
verlangen wordt niet meer zoo gevonden. Velen 
verwachten den Heer wel — spoedig, maar niet — 
heden. Er is zooveel, dat de harten boeit. 

En nu zijn zware tijden aangebroken, die de 
Heer ons tot 'zegen wil doen zijn, door ze als 
tuchtiging ook voor ons aan te wenden, opdat 
onze harten losser zouden worden van de wereld 
en de hoop op den terugkeer van onzen trouwen 
Heer opnieuw zou opleven. 

Deze oorlog is geen teeken van de komst des 
Heeren. Het Woord geeft ons daarvoor geen 
teekenen. Het spreekt niet over deze of gene 
wereldgebeurtenis in betrekking tot de komst des 
Heeren voor Zijn Gemeente. Wij hebben te wach
ten op Hem, zonder op een teeken acht te moeten 
geven. Ten-opzichte van den tijd heeft ons de 
Heer met opzet onwetend gelaten. Het Woord 
stelt de komst des Heeren voor de Gemeente 
voor als „tegenwoordig" of „ophanden zijnd." 
Jezus zeide tot Zijn bedroefde discipelen: „En 
wanneer ik heengegaan ben, en u plaats bereid 
heb, kom ik weder, en zal u tot mij nemen...". 
(Joh. 14:3.) Hij zeide niet: „en zal hen tot mij 
nemen, die dan nog leven zullen." Als de apos
tel over de opneming spreekt, zegt hij: „wij, de 
levenden, die overblijven" (1 Thess. 4:15) en 
niet „zij, die dan de levendovergeblêvenen zullen 
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zijn." Den zwaar vérvolgden Hebreërs werd 
toegeroepen: „Want nog een zeer weinig tijds, 
en Hij die komt, zal komen, en niet vertoeven." 
(Hebr. 10:37.) — Daarom, wat er zich ook moge 
voordoen in deze wereld, niets mag het lijdzaam 
wachten op den Heer verstoren. Door alle tijden 
heen zijn de geloovigen geroepen, het Woord 
des Heeren en dat des aposteis te behartigen, 
zonder daarbij rekening te houden met den tijd, 
die vervlogen is, of met de omstandigheden en 
beproevingen. Alleen de liefde tot den Persoon 
des Heeren en het verlangen naar Hem, moet 
het woord: „Kom, Heer Jezus!" op de lippen 
brengen. Zöö was het bij de Thessalonikers. 
Hun gansene leven droeg dermate het kenmerk 
van het wachten op den Heer, dat de apostel 
ieder hoofdstuk van zijn eersten brief aan hen 
besluiten kan met een heenwijzing naar des 
Heeren komst. Wat voor of bij de komst des 
Heeren tot onze opneming, al of niet zal plaats 
vinden, weten we niet. Wel erkennen we in de 
wereldgebeurtenissen van onzen tijd teekenen, 
die wijzen op de verschijning des Heeren, op 
Zijn komst ten oordeel. En dat moet ons gewillig 
maken, en ijverig om aan een verloren wereld 
de boodschap des heils te prediken, eer het te 
laat is, en anderzijds de vermaning te behartigen 
uit Openb. 1 8 : 4 : „Gaat uit van haar, mijn 
volk! opdat gij met hare zonden geen gemeenschap 
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hebt.. ." Verder weten we, dat de Heer wenscht, 
dat de onrust onzer dagen er toe bijdragen zal, 
om ons meer volhardend te doen uitzien naar 
de komst des Heeren, want naarmate men Christus 
verwacht, naar die mate zal men er naar streven, 
alles, waarmede men in verbinding is, daarmede 
in overeenstemming te brengen. En omgekeerd, 
hoe meer men bereid is voor de komst des Heeren, 
des te sterker zal de verwachting worden en des 
te inniger de wensch :• Hem te zien. 

En — welk een zalige gedachte — ook de 
Heer wacht, op ons ! Hij zal niet rusten, voor Hij 
al de Zijnen opgenomen heeft, ja, God zal niet 
eerder bevredigd zijn, als dat Hij, in dezelfde 
heerlijkheid met onzen Heer en Heiland, de Zijnen 
voor Zich heeft, gelijkvormig aan het beeld van 
Zijnen Zoon! (Rom. 8 : 29.) 

Zij daarom ons oog naar Boven ! Ook in dezen 
nieuwen jaargang! En vergeten we niet, dat we 
steeds de heerlijkheid naderkomen. Bij den aan
vang van den elfden jaargang sta ons het heer
lijke woord des apostels voor de aandacht.: „Want 
de behoudenis is ons nu "nader, dan toen wij ge
loofd hebben. De nacht is ver gevorderd en 

de dag is nabij." 
(Róm. 13:11, 12.) 

* * * 
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Gij komt weder. 

Wij trekken langs een moeilijk pad. 
Door moeiten en bezwaren ; 

In duisternis en eenzaamheid 
En dreigende gevaren ; 

Toch heffen wij het hoofd omhoog; 
Gaan voorwaarts zonder schromen; 

Wij weten, wat het eind zal zijn, 
Want Gij zult wederkomen. 

Gij zijr, o Heiland, heengegaan, 
Om plaats ons te bereiden 

In 't eeuwig, heerlijk Vaderhuis, 
Waar Ge ons zult binnenleiden. 

Tot zoo lang leidt Ge ons aan Uw hand, 
Hoe moeilijk ook de wegen, 

En dan, dan komt Ge ons tegemoet 
En snellen wij U tegen. 

Dat doet ons moedig voorwaarts gaan, 
Doet onze liedren klinken ; 

Hoe donker onze weg ook zij, 
Geen moed zal ons ontzinken. 

Wij zien .naar Uwe toekomst uit 
In nameloos verlangen; 

Uw wederkomst is onze hoop; 
Wij zingen zegezangen. 
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De Man met het meetsnoer. 
(Zacharia 2.) 

•1. 5 „ 

X.?et is zoo gezegend den blik te richten op 
den Man tusschen de mirten, die" met eindelooze 
ontferming aan Zijn lijdend volk gedenkt en komt 
tot hen, die in slavernij waren, teneinde ze 
met „goede en troosielijke woorden" te verkwik
ken. Die Man, we merkten het een vorige maal *) 
reeds op, is . de Engel des Heeren, die vele 
eeuwen tevoren uit den brandenden braambosch 
tot Mozes woorden des ontfermens richtte, en uit 
Wiens mond de teedere woorden vloeiden: „Ik 
heb hunne smarten 'bekend; daarom ben Ik 
nedergekomen, dat Ik het verlosse uit de hand 
der Egyptenaren en het opvoere uit dit land naar 
een goed en ruim land.. ." (Ex. 3:7, 8.) Die 
Man is wederom de Vorst van het heir des 
Heeren, de Man, die met het uitgetogen zwaard 
aan Jozua verscheen, en voor Wien deze zich in 
aanbidding neerboog met de woorden: „Wat 
spreekt mijn Heere tot Zijnen knecht?" en die 
als antwoord sprak: „Zie, Ik heb Jericho met 
haren koning en strijdbare helden in uwe hand 
gegeven." Qoz. 5 :13-15; 6:2.) Hij is Degene, 

*) Zie No 4 van den vorigen jaargang, blz. 113. 
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die verlost en daarna met een erfdeel zegent, 
die uit het diensthuis uitleidt en een verlost volk 
in het land der belofte invoert. Hij is de Onver
anderlijke, wiens naam is „Dezelfde" (Hebr. 
13:8), 'en wiens woord in eeuwigheid bestaat. 
Hij zal in de verre toekomst Zijn beloften in 
vervulling doen gaan, hoe groot de ontrouw Zijns 
volks ook moge zijn, en hoeveel reden in die 
ontrouw ook zou gelegen' zijn, om die beloftea 
in te trekken. 

Den Man tusschen de mirten ontmoeten we 
in Zacharia 2 als den Man met een meetsnoer, 
uitgaande om Jeruzalem te meten. Hij zegt 
niet alleen : „Ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd 
met ontfermingen ; en mijn huis zal daarin ge
bouwd worden, en het richtsnoer zal over Jeru
zalem uitgestrekt worden." (Zach. 1 : 16.) — Hij 
belooft niet alleen het richtsnoer uit te strekken, 
maar Hij gaat ook naar Jeruzalem met het meet
snoer in de hand. God heeft er voor gezorgd, dat 
we goed zouden weten, dat zeggen én doen bij 
den Getrouwe èèn zijn. Hij zegt;. en Hij doet! 
„Niet èèn woord zal er feilen." (Jes. 34:16). 
Dit betreft het oordeel, zoo goed als den zegen! 

De Man tusschen de mirten heeft alle macht 
onder Zich. Hij is „zittende op een rood paard;" 
Hij heeft gesproken-: „Ik ben "met een zeer grooten 
toorn vertoornd tegen die geruste (d. i. in rust 
en vrede wonende) Heidenen." En Hij roept Zijn 
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vier bekwame werkmeestèrs („smeden" zegt onze 
Statenvertaling), om de macht der wereldrijken 
te vernietigen, om „de hoornen der Heidenen 
neder te werpen." (Zach. 1 :21). Geen macht kan 
tegen Hem bestaan! Alle vieesch moet voor Zijn 
aangezicht verstommen, als Hij spreekt: „Zwijg, 
alle vieesch !" En Hij zal Zich opmaken ten gunste 
van Zijn volk, om het nog eenmaal, alleen uit 
genade en om Jezus' wil, in het bezit en het 
genot te stellen van de aan Abraham, Izaak en 
Jakob toegezegde beloften. 

Hoe vertroostend is dit ook voor onze harten! 
We wenschen den profetieën geen geweld aan te 
doen, door ze geheel te vergeestelijken en pasklaar 
te maken voor de geloovigen dezer bedeeling met 
voorbijzien van Gods voornemens ten opzichte van 
Zijn aardsche volk. We weten zeer goed. dat de 
profeet. Zacharia over het aardsche Jeruzalem 
spreekt, hetwelk vol zijn zal van menschen en beesten 
in den heerlijken dag van Christus, wanneer Deze 
zal zitten op den troon van Zijn Vader David (Luk. 
1 : 32). We hopen zelfs, dat velen een oog mogen 
krijgen voor de toekomst van Gods oude bonds-
yolk. Maar. aan den anderen kant willen we op
komen tegen de voorstelling, als zou de inhoud 
dier profetieën, die rechtstreeks op Israël en niet 
op de Gemeente betrekking hebben, voor ons 
geen waarde hebben. Wie maar even doordenkt 
zal inzien, dat dit tot grpote schade voor de 
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zielen zou leiden. De apostel schrijft aan de 
Gemeente te Rome: „Want al wat te voren ge
schreven is, is tot onze leering geschreven, opdat 
wij door de volharding en door de vertroosting der 
Schriften hoop zouden hebben" (Rorn. 15 :4). En in 
den eersten Brief aan de Korinthiërs lezen we : „Al 
deze dingen nu zijn hun overkomen tot voorbeelden, 
en zijn beschreven tot. waarschuwing van ons, op wie 
de einden der eeuwen gekomen zijn" (1 Kor. 10:11). 
Daarom zij het steeds meer de behoefte van ons 
hart biddend ook het Oude Testament te lezen 
en.de profetieën te overpeinzen, met de begeerte 
meer Hem te leeren kennen, die de Hoofdpersoon 
dier profetieën is. Is het wel denkbaar, dat 
iemand ongezegend blijft, wanneer hij met het 
hart biddend verkeert bij den „Man tusschen de 
mirten," of bij den „Man met het meetsnoer ?" Die 
„Man" is onze groote God en Zaligmaker. Hem 
meer te leeren kennen; meer naar Zijn heerlijke 
beloften te luisteren, al hebben deze ook betrek
king op het aardsche volk, is voor het^hart zoo 
verkwikkend! Op te merken, dat Hij doet, wat 
Hij belooft, zal ons tot rijken zegen zijn. Hebben 
ook wij niet heerlijke beloften ? En zijn ook wij 
niet wachtende op het in vervulling gaan dezer 
beloften? Welnu, hoe versterkend is het dan 
voor ons geloof, in het Oude Testament en ook 
in het hoofdstuk, hetwelk ons nu bezig houdt,;te 
zien, hoe Hij gehandeld heeft in vervlogen dagen. 

en.de
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Hoe Hij de daad op het woord volgen deed! 
Nauwelijks heeft Hij gezegd: „Ik zal het richt
snoer uitstrekken" of Hij neemt het meetsnoer 
en gaat uit naar Jeruzalem. 

Het tafereel, dat ons in Zacharia 2 gemaald 
is door den Heiligen Geest, is hoogst belangrijk. 
De profeei, die in gesprek is geweest met den 
engel, die hem onderwijst, heft nu de oogen op, 
om opnieuw gade te slaan, wat de Heere hem 
toonen zal. Ook bij den Man met het meetsnoer 
is een engel. Twee engelen dus, behalve den 
Engel des Heeren, den Man met het meetsnoer, 
en dan als vierde persoon de jonge profeet, als 
aandachtig toeschouwer en belangstellend op-
merkér. De twee engelen gaan elkaar tegemoet. 
De eene verlaat den profeet, de andere den Man 
met het meetsnoer. Deze heeft den engel, die 
bij Hem was, uitgezonden om den engel, die bij 
Zacharia stond, mededeeling te doen, van wat de 
Heere voornemens was te doen. En als deze 
hemelbode den anderen engel ontmoet, zendt 
hij op zijn beurt dezen hemelschen dienaar naar 
Zacharia terug met de woorden: „Loop, spreek 
dezen jongeling aan, zeggende: Jeruzalem zal 
dorpswijze bewoond worden, van wege de veel
heid der nïenschen en der beesten, die in het 
midden derzelve wezen zal. En Ik zal haar wezen, 
spreekt de Heere, een vurige muur rondom; en Ik 
zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar." 
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Toen Zacharia deze woorden ontving, was 
Jeruzalem nog in diepe vernedering. De grond
slagen van het Huis des Heeren waren pas gelegd 
onder Jozua en Zerubbabely maar van den opbouw 
der muren, onder Nehemia tot stand gekomen, 
was nog geen sprake. En nu ziet de profeet voor 
zijn oogen, dat het richtsnoer uitgestrekt, en het 
meetsnoer aangelegd wordt om te toonen, „hoe 
groot hare breedte en hoe groot hare lengte 
wezen zal". Wat de profeet hier te aanschouwen 
krijgt is een beeld van Jeruzalem in de verre 
toekomst, hetwelk veel grooter zal zijn dan dat 
van Salomo of Nehemia. Het zal zijn een Jeru
zalem zonder muren," wijl de stad dan geen 
muren, meer behoeft. De Eeuwig-Getrouwe zal 
Zijn volk in volmaakte veiligheid stellen. Hij geeft 
geestelijke muren: „muren en voorschansen van 
heil." (Jes. 26:1.) Elders spreekt Jehovah : „ Uwe 
muren zult gij heil heet en en uwe poorten lof." 
(Jes. 60:18.) De Heere heeft een volkomen heil 
gewrocht. Geen geweld wordt dan meer gehoord, 
en geen verstoring noch verbreking, want de 
dagen der treuring zullen dan een einde hebben 
genomen. De kleinste is dan tot duizend geworden, 
en de minste tot een machtig volk. (Jes. 60:18-22.) 
„Ik zal haar wezen een vurige muur rondom," 
spreekt de Heere. Het volk zal dan zijn in een 
staat van gerustheid en veiligheid, want de Engel 
des-Heeren legert zich rondom hetzelve. (Ps. 34:8.) 
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De inwoners van Jeruzalem zullen wonen als in 
een open vlakt.e, schijnbaar onbeschermd, maar 
inderdaad op de hoogste. en heerlijkste wijze 
door God-Zelven bewaard. De stad des grooten 
Konings zal een aaneenschakeling van dorpen 
gelijken, en een iegelijk zal genieten de vrucht 
van zijn arbeid, en elk zal zitten onder zijn wijn
stok en vijgeboom. „Jeruzalem zal dorpsgewïjze 
bewoond worden." Als een dorpenstad, als een 
open vlakte met dorpen. Hoe de positie der in
woners wezen zal, blijkt zoo klaar uit een andere 
plaats, die we tot verduidelijking van het boven-
gezegde nog even willen neerschrijven. Wanneer 
de profeet Ezechiël ons profetisch beschrijft, hoe 
Gog eenmaal zich opmaken zal, om als een wolk 
het' land ïsraëls te bedekken, dan vernemen we 
tevens, welke raadslagen er opkomen in het hart 
van dezen geweldige, en hoe hij spreekt: „Ik zal 
optrekken naar dat dorpland, ik zal komen tot 
degenen, die in rust zijn, die zeker wonen, 
die allemaal wonen zonder muur, en gren
delen nóch deuren hebben. (Ezech. 38: 10,11.) 
En Jeruzalem, als in Nehemia's dagen, zou zijn 
inwoners niet kunnen bevatten. Het moet dorps-
gewijze bewoond worden „vanwege de veelheid 
der menschen en der beesten." Zoo wonder
schoon zegt de Heere in Jeremia: „In deze plaats 
(waarvan gij zegt: zij is woest, dat er geen 
mensch en geen beest m is) in de steden van 
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Juda, en op de straten van Jeruzalem, die zoo 
verwoest zijn, dat er geen mensch en geen in
woner, en geen beest in is, zal wederom gehoord 
worden de stem der vroolijkheid en de stem der 
blijdschap, de stem des bruidegoms en de steifr 
der bruid, de stem dargenen, die zeggen: Looft 
den Heere der heirscharen, want de Heere is 
goed, want Zijne goedertierenheid is in eeuwig
heid ! de stem dergenen, die lof aanbrengen ten 
huize des Heeren : want — Ik zal de gevangenis 
des lands wenden, als in het eerste, zegt de 
Heere. Zoo zegt de Heere der heirscharen: In 
deze plaats, die zoo woest is, dat er geen mensch, 
zelfs tot het vee toe, in is, mitsgaders in al der-
zelver steden, zullen wederom woningen zijn van 
herderen, die de kudden doen legeren. In die 
dagen en te dien tijd zal Ik David eene Spruite 
der gerechtigheid doen uitspruiten; en hij zal 
recht en gerechtigheid doen op aarde. In die dagen 
zal Juda verlost worden, en Jeruzalem zeker 
wonen, en deze is, die haar roepen zal: De 
HEERE, onze gerechtigheid. (Jer. 33 : 10—16.) 
Schijnt ons dit onmogelijk? Immers Gods volk 
is nu verstrooid, het heeft geen land, geen vorst, 
geen tempel, geen offerdienst? (Hosea 3.: 4, 5.) 
Het antwoord luidt: „Alzoo zegt de Heere der 
heirscharen : Omdat het wonderlijk is in de oogen 
van het overbfijfsel dezes volks in deze dagen, zou 
het daarom ook in Mijne oogen wonderlijk zijn? 
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spreekt de HEERE der heirscharen. Alzoo zegt de 
HEERE der heirscharen: Zie, Ik zal Mijn volk 
verlossen uit het land des opgangs en uit het 
land des nedergangs der zon. En Ik zal hen her
waarts brengen, dat zij in het midden van Jeru
zalem wonen zullen, en zij zullen Mij tot een volk 
zijn, en Ik zal hun tot een God zijn, in waarheid 
en gerechtigheid." (Zach. 8:6-8.) En even te 
voren, in vers 4 en 5 :„Alzoo zegt de HEERE der 
heirscharen : Er zullen nog oude mannen en oude 
vrouwen zitten op de straten van Jeruzalem; een 
ieder zal zijnen stok in zijne hand hebben wegens 
de veelheid der dagen; en de straten dier stad 
zullen vervuld worden met knechtjes en meisjes 
spelende op hare straten." 

Veel moet er geschieden, alvorens Jeruzalem 
in vrede woont, maar als de HEERE de verlossing 
Zijns volk ter hand neemt, wie zal dan Zijn werk 
keeren ? Hij zal over Zion ijveren met grooten 
ijver! De HEERE zal in het midden van Jeruzalem, 
wonen. (Zach. 8:3.) De 132ste Psalm profeteert 
zoo schoon: „Hier zal Ik wonen, want Ik heb 
ze begeerd. Ik zal" haren kost rijkelijk zegenen, 
hare nooddruftigen zal Ik met brood verzadigen 
en hare priesters zal Ik met heil bekleeden, en 
hare gunstgenooten zullen zeer juichen." En 
waarom zulks? Het antwoord geeft dezelfde 
Psalm : „Want de HEERE heeft Zion verkoren, Hij 
heeft het begeerd tot Zijn woonplaats, zeggende -
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Dit is Mijne rust tot in eeuwigheid." Als een 
troöstrefrein klinkt het in Zacharia : „Die Jeruzalem 
verkiest." (-1 : 17 ; 2 :12 ; 3 •: 2.) En Jesaja roept 
Jeruzalem op met de woorden : „Sta op, Jeruzalem ! 
gij, die gedronken hebt van de hand des Heeren 
<3en beker Zijner grimmigheid..: Zie, Ik neem 
den beker der zwijmeling van uwe hand.. . gij 
zult dien keker niet meer drinken." (Jes. 51:17. 22.) 

„Jehovah zal tot heerlijkheid wezen in het 
midden van haar." Juich en zing vroolijk, gij 
inwoneres van Zion! want de Heilige Israëls is 
groot in het midden van u." (Jes. 12:6.) De 
Heerlijkheid des HEEREN verliet eenmaal tempel 
en stad, maar langs dienzelfden weg, waarlangs 
zij weggevaren is, zal zij wederkomen. Tot be
vestiging hebben we slechts met elkander te 
lezen de volgende plaatsen uit Ezechiel. Over 
het weggaan deze: „Toen hief de heerlijkheid 
des HEEREN zich omhoog van boven den cherub 
op den dorpel van het huis; en het huis werd 
vervuld met eene wolk, en het voorhof was vol 
van den glans der heerlijkheid des HEEREN . 
En< dé heerlijkheid des HEEREN rees op van het 
midden der stad, en stond op den berg, die tegen 
het oosten der stad is." (Ezech. 10:4; 11:23.) 
En over het wederkeeren deze: „En zie, de heer
lijkheid des Gods van Israël kwam van den weg 
naar het oosten. En de heerlijkheid des HEEREN 
Icwam in het huis door den weg der poort, die 
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den weg naar het oosten zag. En ziet, de heer
lijkheid des HEEREN had het huis vervuld. En Hij 
zeide tot mij: Menschenkind! dit is de plaats 
Mijns troons, en de plaats der zolen Mijner voeten, 
alwaar Ik wonen zal in'het midden der kinderen 
Israëls in eeuwigheid. En zie, de heerlijkheid des 
HEEREN had het huis des HEEREN vervuld. Toen 
viel ik op mijn aangezicht." (Ezech. 43 : 2, 5, 7; 
44:4.) 

Heerlijke profetie! Zeer kostelijk voor het hart! 
God zal Zichzelven verheerlijken in den hemel, 
maar öök op de aarde. En de stad, waarover de 
Heere Jezus geweend heeft, sprekende de altijd 
weer diep-ontroerende woorden : „Jeruzalem, Je
ruzalem, hoe menigmaal heb Ik uwe kinderen 
willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs eene hen 
hare kiekens... maar gijlieden hebt niet gewild"" 
. . . die stad zal Hem eenmaal met vreugde ont

vangen en al haar heerlijkheid ontleenen aan. 
Zijn gezegende tegenwoordigheid! 

J. T. 

* * 
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Het boek Jona. 

et boek Jona bevat geen eigenlijke profetie, 
of liever, het bevat er slechts één, die niet vervuld 
werd wegens de boetvaardigheid der bewoners 
van Ninevé. Honderd jaar later sprak een andere 
profeet, Nahum,-' opnieuw het oordeel, dat eertijds 
niet in vervulling was gekomen, over deze groote 
stad uit. Bovendien, het is niet in het oordeel 
van Ninevé, dat men de voornaamste leering van 
het boek Jona moet zoeken. Wat het ons voor
stelt, van; het begin tot het einde, is de persoon 
zelf van den profeet. Deze omstandigheid, gevoegd 
bij het opmerkenswaardige feit, dat het boek Jona 
ons spreekt -van de wegen Gods in genade 
jegens de volken, wijst het. een eenige plaats aan 
onder de profeten van het Oude Testament. Wat 
Jona betreft, men kan zeggen, dat we in hemzelf 
de profetie zien afgebeeld. Hij is een teeken en 
ook een .type. Van het eerste oogenblik af zien 
wij in hem het beeld van zijn eigen verworpen 
volk, weggezonken in de ellende, en vervolgens 
als uit den afgrond verrezen. 

Maar daartoe alleen bepaalt zich zijn geschie
denis .niet. In den persoon van Jpna gaan de voor 
het aangezicht des Heeren vluchtende getuige, 
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de hoogmoedige profeet, het schuldige volk, het 
zich verootmoedigende overblijfsel, achtereenvol
gens en dikwijls gezamenlijk onzen blikken voorbij, 
maar bovenal treedt een wonderbaar Persoon, „éen, 
die grooter is dan Jona," in dit kleine boek op, als 
de uit de dooden Opgestane, tot verlossing van het 
volk Gods. Eindelijk, als hoogtepunt van dit won
derbare verhaal, vinden wij een openbaring van 
God-Zelf; wij leeren Zijn Voorzienigheid kennen, 
Zijn heiligheid, Zijn gerechtigheid, Zijn onbeperkte 
genade, waarin Hij ten slotte Zich openbaart in 
al Zijn wegen, zoowel jegens den mensch, als 
ten opzichte van Israël en de volken. 

Wat wij zoo juist gezegd hebben, verklaart de 
verdeeling van ons onderwerp in zeven hoofd
stukken, getiteld: De Getuige — de Profeet — 
de Volken — het volk Israël — het Overblijfsel 
— Christus — God. 

I. DE GETUIGE. 

Tusschen den zondaar, zoo geworden door den 
val, en den heilige, zoo geworden door het geloof 
in den Zaligmaker en uit kracht van de verlossing, 
is een onnoemelijk verschil. Adam, onschuldig en 
verantwoordelijk gesteld, om in de afhankelijkheid 
van God te blijven vóór den val, blijft verantwoor
delijk nadat hij door den val, zijn onschuld en zijn 
afhankelijkheid verloren had, maar hij heeft boven-
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dien als zondaar de kennis van het goed en van 
het kwaad verkregen, d.w.z. een geweten, dat hem 
oordeelt. Dit geweten maakt, dat hij niet te ver
ontschuldigen is, en het veroordeelt hem. Hij kent 
het goed en het kwaad, maar helaas! er blijft 
hem, als zondig en verantwoordelijk mensch, 
slechts de volstrekte onbekwaamheid over, om 
het goede te doen, en de wil, om het kwade te 
doen. 

Geheel anders is de geloovige, de heilige, de 
getuige Gods in deze wereld. Waar hij het vleesch 
in zich heeft, de zondige natuur van den eersten 
Adam, heeft hij door het geloof een nieuwe natuur 
ontvangen, het goddelijke leven, den Geest van 
God, die de kracht van dit leven uitmaakt, en de 
bekwaamheid schenkt, om het goede te doen^en 
het kwade te wederstaan. Dat maakt hem, zonder 
twijfel, dubbel verantwoordelijk. Zijn geweten 
waarschuwt hem omtrent het goed en het kwaad; 
hij heeft de keuze tusschen twee dingen: gehoor
zamen aan de leiding van den Heiligen Geest en 
van het nieuwe leven, dat hij bezit, of gehoor
zamen aan het vleesch, dat in hem is. Indien hij 
dus dubbel verantwoordelijk is, zoo is hij evenmin 
te verontschuldigen in betrekking tot het zondigen, 
want de kracht van den Geest en van den nieuwen 
mensch is te zijner beschikking, en deze is duizend
maal sterker, dan die van het vleesch en van den 
oudtn mensch. 
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De gevolgen van de zonde zijn verschillend 
voor den zondaar,, die in het vleesch wamielt, of 
voor den geloovige, als hij naar het vleesch 
wandelt, hoewel hij de macht bezit, om naar den 
Geest te' wandelen. De zondaar kan slechts den 
dood en het oordeel verwachten; de heilige, als 
hij zondigt, ontmoet de kastijding of de tucht, 
die jegens hem, jegens al de geloovigen, worden 
uitgeoefend, opdat zij niet „met de wereld zouden 
veroordeeld worden." (1 Kor. 11 : 32.) 

Dit was ook het geval met Jona. Hij was een 
geloovige, een heilige; hij had het leven Gods; 
hij stond in betrekking met God; een getuigenis 
was hem toevertrouwd; maar voor een opdracht 
van den Heere geplaatst, laat hij er zich van af
brengen door het bedenken des vleesches, hetwelk 
vijandschap is tegen God. Ofschoon hij een ge
loovige is en een getuige, handelt hij niet beter 
dan Adam, die bedrogen werd door Satan; hij is 
ongehoorzaam aan een uitdrukkelijk bevel van 
God. Zijn geval overtreft zelfs dat van Adam, die, 
onschuldig zijnde, door den duivel verleid werd, 
omdat hij door het geloof, een nieuwe natuur 
bezit, in staat om het goede te kiezen en het 
kwade te verwerpen. 

Adam is ongehoorzaam aan God, en heeft de 
vermetelheid zich er over te verontschuldigen 
(Gen. 3:12); Jona is ongehoorzaam aan God, 
en durft den Heere de drijfveer ervan voor te 
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leggen, (jon. 4 :2) ; maar geen verontschuldiging, 
geen beweeggrond zijn geldig voor God, om Hem 
ongehoorzaam te zijn; de beweegreden van een 
heiiige vee! minder nog dan die van den eersten 
Adam; want, van het begin van zijn geestelijk 
leven af, bezit een heilige de gehoorzaamheid 
des geloofs, waardoor hij behouden is (Rom. 1:5); 
en van de eerste schrede van zijn loopbaan af, 
is hij geheiligd door den Heiligen Geest, tot 
gehoorzaamheid van Jezus Christus (1 Petr. 1:2), 
d.w.z., om te gehoorzamen, evenals Hij. 

Voor Jona, evenals voor Adam, is het eerste 
gevolg van de ongehoorzaamheid hetzelfde. Adam 
ontvlucht de tegenwoordigheid van God, die hem 
zoekt, en hij verbergt zich achter de boomen van 
den hof; Jona staat op, om naar Tarsis te vluch
ten van het aangezicht des Heeren (1 :3). Welke 
van deze twee handelingen is de ergste? Voor
zeker de tweede, want Jona is een heilige, die_ 
bestendige en innige betrekkingen met God heeft: 
zijn besten Vriend ontvluchten, ten einde zich te 
onttrekken aan de verplichting, om aan Zijn ver
langen te voldoen — welk een smaad legt een 
dergelijke handeling ep den zoodanige! 

Maar waar Adam en waar Jona in gebreke zijn 
gebleven, daar handhaaft zich een Mensen en 
blijft staande; een Mensch, die zelfs geen uit
drukkelijk bevel van nóöde had, om te gehoor
zamen, ofschoon Hij ook al de geboden Zijns 
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Vaders bewaarde (Joh. 15:10), en die Zijn wil 
voorkwam, zonder dat God het Hem vroeg. „Ik 
kom, zeide Hij, om Uwen wil te doen." (Hebr. 
10:7.) Dit is meer dan gehoorzamen, het is 
een wil, die zich grondt op en zich verliest in 
den wil van een ander, zich er één mee maakt 
en zich er mee voedt: „Mijne spijs," zeide Hij, 
„is, dat ik doe den wil Desgènen, die mij ge
zonden heeft en zijn werk volbrenge." (joh. 
4 : 34.) 

Het tweede gevolg van de ongehoorzaamheid 
van Adam laat zich niet wachten. Goedschiks of 
kwaadschiks moet hij in zijn naaktheid verschij
nen voor het aangezicht van Hem, dien hij ont
vluchtte, en de uitspraak van zijn vonnis hooren. 
Dit laatste is onherroepelijk, maar ondanks alles 
kan de genade het herstellen. Adam verschijnt 
voor God, vóórdat het vonnis is voltrokken, en 
dat redt hem. Hij vindt hulp bij God, die klee-
deren der gerechtigheid voor hem en zijn vrouw 
heeft. Jona haalt door zijn'zonde een tuchtiging 
over zich, die oneindig veel pijnlijker is, dan 
die van den eersten Adam. Het is noodzakelijk, 
dat de kinderen Gods zich dit feit herinneren, 
het onderzoeken en het overpeinzen. Laat ons 
dan een oogenblik dezen man Gods op zijn reis 
«aar Tarsis volgen, waarop hij zulke bittere on
dervindingen opdoet. Zie hem dan hier, „de vracht 
gevende" ( 1 : 3 ) , zich van zijn plichten jegens 
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de menschen kwijtende, terwijl hij zijn eersten 
plicht jegens God heeft verzaakt. Laat ons op
merken, dat de vervulling van die plichten tot 
resultaat heeft, dat de afstand, die jona van den 
Heere scheidt, nog wordt vergroot. Het gaat dik
wijls zoo: men „betaalt zijn vracht," terwijl men 
bezield is met eén geest: van; opstand; en door 
het vervullen van zekere, verplichtingen onttrekt 
men zich aan een veel hoogere: verplichting, n.1. 
om aan God te gehoorzamen. Men komt allerlei 
verplichtingen na ten opzichte van familie en 
maatschappij, land en volk, wat overigens zeer 
prijzenswaardig is; men betaalt zijn schulden, en 
men is ongehoorzaam aan het uitdrukkelijk bevel 
van God. Deze verplichting nu' is: een getuige
nis voor Hem te zijn. jona was geroepen om de 
getuige van God te zijn voor de wereld. Een 
getuigenis voor Christus is inderdaad, wat God 
zoekt te midden van een wereld van zonde en 
verwijdering van Hem, van een wereld, die het 
oordeel tegemoet snelt. Dat is een der belang
rijkste punten uit het boek Jona. De wereld is 
geoordeeld,, maar, vóór de voltrekking van het 
vonnis, wil God, dat de Zijnen getuigenis geven 
van Zijn gerechtigheid, opdat er, in de harten 
bekeermg worde gewerkt, en Hij genade bewij
zen kan. 

Hij had eertijds dit getuigenis aan Israël, Zijn 
volk, toevertrouwd; dewijl dit ongehoorzaam ge-
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weest is, stelde God het in handen der Gemeente. 
De Gemeente verlaat de Waarheid en wordt de 
afvallige Christenheid, een onderwerp, dat ove
rigens in het Oude Testament niet behandeld 
wordt. Eindelijk wordt, een Joodscli overblijfsel 
in de toekomst de getrouwe getuige van God 
voor de volken, wat noch het volk, noch zijn 
leidslieden in het verleden zijn geweest. Het 
boek Jona onderhoudt ons op een zeer heer
lijke wijze over dit overblijfsel, zooals wij later 
zullen zien. 

Maar laten wij terugkeeren tot Jona, zooals hij 
in 't algemeen de heiligen, getuigen Gods in deze 
wereld, vertegenwoordigt. Opdat zijn ongehoor
zaamheid niet, evenals die van den zondaar, zou 
uitloopen op het laatste oordeel, moet hij staande 
worden gehouden op den weg, die hem altijd 
verder van God verwijdert. Het Woord zegt ons: 
„De Heere wierp een grooten wind op de zee, 
en daar werd een groote storm in de zee, zoo
dat het schip dacht te breken." (1 : 4.) Het is 
nog slechts het begin van de tuchtiging van God 
over Zijn dienaar, maar deze kastijding opent, 
gelijk wij later zullen zien, Zijn wegen van ge
nade jegens de volken. Jona nu, gedurende den. 
storm aan de zijden van het schip nederliggende, 
„was met een diepen slaap bevangen." (1:5.) 

Dikwijls bereiken de meest dreigende omstan
digheden het geweien van de kinderen Gods 
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niet. Noch de storm, noch de benauwdheid der 
matrozen brengen Jona in beweging. Hij ver
wezenlijkt niet, dat hij persoonlijk het oordeel 
ondergaat van den God, dien hij heeft beleedigd, 
en is niet vervuld met vrees. Het is de onver
schilligheid van een ingeslapen geweten. Als er 
sprake is van den zondaar, wat zijn zedelijken 
toestand betreft, dan slaapt hij altijd. Kind van 
de duisternis en van den nacht zijnde, slaapt hij 
(1 Thess. 5:4 en 7); maar dat een Jona, een 
zoon des lichts, slaapt, dat is zeer ernstig, en 
het 'geval komt, helaas! slechts te menigvuldig 
voor. De discipelen sliepen tijdens' het lijden 
van hun Zaligmaker in Gethsémané; zij sliepen 
bij de verheerlijking op den heiligen berg; Jona 
slaapt, terwijl het oordeel zich ontlast over de 
wereld. Zou hij zich bewust zijn geweest, dat 
dit oordeel voor hem was bestemd? 

Zeer dikwijls, sedert dat een gruwelijke oorlog 
onder de volken woedt, hebben wij ons afge
vraagd, of de heiligen zouden ontwaken bij de 
gedachte, dat deze storm in de allereerste plaats 
voor hen is bestemd? Zonder twijfel; God, die 
rijk is in middelen, bedient Zich, zooals wij zullen 
zien, van den rampspoed om andere doeleinden 
te bereiken, en andere plannen te vervullen, maar 
laten wij niet vergeten, dat, in het geval van 
Jona, Zijn eerste doel was, om tot het geweten 
van. Zijn dienstknecht te spreken. 



HET BOEK JONA. 29> 

Dikwijls moet het, tot onze schande en tot 
onze önsteltenis, de wereld zijn, die ons wakker 
maakt met de woorden van den opperschipper: 
„Wat is u, gij hardslapende? Sta op, roep tot 
uwen God: misschien zal die God aan ons ge
denken, dat wij niet vergaan." (1 : 6.) Het is, alsof" 
ons verwijtend in de ooren klinkt: „Gij,-.dienst
knechten Gods, denkt gij niet aan hen, die om
komen; zijt gij dan ongevoelig geworden in uw 
zelfzucht? Wij werken, wij pijnigen ons, wij 
offeren alles op, wat wij hebben; geheel onze 
lading gaat verloren in dezen storm. Wat doet 
gij? Bidt gij, smeekt gij uwen God? Wij ten 
minste, wij roepen een iegelijk tot zijnen God." 
Is het niet waar, dat de wereld zeer dikwijls 
in haar recht is, de kinderen Gods zoo toe te 
spreken, omdat zij niet hebben begrepen, dat dit. 
oordeel voor hen is? God zoekt jona, den ge
tuige, zooals hij eertijds Adam, den zondaar, 
zocht. De „oppelrschipper" is de stem van God, 
die eertijds tot Adam zeide: „Waar zijt gij?"7 

Maar hier, eerste vernedering voor Jona, is de 
wereld het werktuig, waardoor God hem herin
nert, dat hij verloren is. De Heere heeft geant
woord door het lot aan deze onwetende, maar 
oprechte wezens, die zonder kennis waren van 
den God, tot Wien zij zich richtten, en Hij heeft 
hun geopenbaard, dat het Zijn getuige is, met 
wien Hij te doen heeft. Tweede vernedering. 
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voor Jona: hij, een Jood, ontvangt geen recht-
streeksche mededeeling van God. Daar komt nog 
de laatste vernedering bij, dat de wereld tot 
Jona zegt: „Wat, hebt gij dit gedaan!" (1 : 10.) 
Vroeger had God Zelf tot Eva gezegd: „Wat is 
•dit, dat gij gedaan hebt?" (Gen. 3 : 13.) De wereld 
wordt nu de rechter der handelingen van een 
getuige des Heeren! Hoe! gij belijdt zelf, dat gij 
„den Heere vreest, den God des hemels; die de 
zee en het droge gemaakt heeft" (1 : 9), en gij zijt 
vluchtende voor Zijn aangezicht?! Schuldige dwaas
heid! Het geweten van deze heidenen is oprech
ter en niet zoo in den slaap verzonken, als dat 
van Jona! Maar eindelijk wordt dit laatste bereikt. 
Jona erkent de volle rechtvaardigheid van Gods 
oordeel: „Neemt mij en werpt mij in de zee." 
{1 : 12.) Hij weet, dat hij verdient in den afgrond 
geworpen te worden, en spreekt dit uit. Er zal 
redding * zijn voor u, zeide hij tot de matrozen, 
maar ik heb verdiend het leven te verliezen. Hij 
ontvangt, evenals Adam het doodvonnis, maar 
voor Jona wordt het op hetzelfde oogenbik vol
trokken. Zoo is het met ons: „Ik houd mij dood." 
(Rom. 6:11.) „Ik ben met Christus gekruisigd." 
•(Gal. 2:20.) Ja, mijn oordeel is rechtvaardig en 
ik leg er getuigenis van af, maar ik heb Christus 
gevonden in de diepte, Zich met mij één makende 
in het oordeel, om mij te verlossen! (Rom. 6 : 5.) 

God komt inderdaad tusschenbeide, en hoe 
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zou Hij niet! Een andere, evenals Jona, heeft zijn 
plaats in het ingewand van den visch ingenomen. 
Daar, onder de tuchtigende hand van God, vindt 
de schuldige getuige, in de diepte der ellende, 
de afhankelijkheid terug, die hij zoo dwaselijk 
verloren had. Hij bidt. (2: 1.) Nooit zou hij on
gehoorzaam hebben durven zijn, als hij, door 
het gebed, afhankelijk was gebleven. Het ver
laten van de afhankelijkheid had den eersten. 
Adam in het verderf gestort; hier moet de ge
tuige van God ze weder leeren, als een geheel 
nieuwe zaak. Bij deze herstelling kan God slechts 
antwoorden door de verlossing. Jona erkent, dat 
hij deze zegening alleen te danken heeft aan de 
genade van God: „Het heilis des Heeren." (2:9.) 
Daarvan is het, dat Elihu in het boek Job spreekt: 
„Hij zal de menschen aanschouwen, en zéggen: 
Ik heb gezondigd en het recht verkeerd, hetwelk. 
mij niet heeft gebaat; maar God heeft mijne ziel 
verlost, dat zij niét voere in -het verderf, zoodat 
mijn leven het licht aanziet." (Job 33:27—28.) 
Zoodanig is derhalve de vrucht van de tucht 
voor den getuige des Heeren: volkomen zelf-
veroordeeling, diepere kennis van de genade. 
Voortaan zal Jona het aangezicht des Heeren niet 
meer ontvluchten. 

(Wordt vervolgd.) 

* * 
* 
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Wel ke verwachting is de uwe? 
Dat Henoch, zonder den dood en het verderf te zien, uit het 

mpeiteyolle leven en een zondige wereld, die in goddeloosheid 
steeds toenam, in één oogenblik door God in Zijn heerlijkheid 
opgenomen werd, strekt ons tot troost en bemoediging. Henoch 
leefde 355 jaren; juist zoo vele jaren, als ons jaar dagen bevat; 
en tweefnnal lezen we van hem, kort na elkaar, dat hij met 
God wandelde. (Gen. 5:22 en 24.) „Door het geloof werd hij 
weggenomen, opdat hij den dood niet zien zou." Niet de helft 
der jaren van hen, in wier midden hij verkeerde, en van wie 
het telkens luidt: „En hij stierf," leefde hij in het dal der 
schaduwen des doods. In en'met hem, den zevende van Adam 
af, bereikte de godzaligheid haar hoogtepunt; terwijl in Lamech, 
den zevende van Kaïn af, de goddeloosheid haar toppunt ver
kreeg. (Gen. 4 : 19—24.) Alles rijpte toen, evenals ook in onze 
dagen.. Wij, de geloovigen, verwachten den Heere Jezus, om 
ons tot Zich te nemen. (1 Kor. 15 : '51, 52; 1 Thess. 4 : 17; 
Openb. 3 : 10, 11 ) Maar voor de wereld, die zich zonder 
God,. en zonder Christus, geen hoop bezittende, in ongerech
tigheid meer en meer openbaart, komt spoedig de Antichrist, 
„de mensch der zonde," „de wettelooze." (2 Thess. 2 : 3—12.) 

Lezer, aan welke zijde staat gij ? Wien en waf- hebt gij te 
wachten? Deze ernstige vraag is uw aandacht ten volle waard! 

* * 
'Sfc 

Verbetering, in het artikel „Priester en Koning" is een 
fout geslopen. Op blz. 179 (vorige jaargang) op den laatsten 
regel staat „herwonnen." Dit woord- stond niet in de kopij. 
Daar stond „hernomen." 
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Het boek Jona. 
HOOFDSTUK II. 
II. DE PROFEET. 

(Vervolg van.bladz. 31). 

W.óót hij het bevel ontving, om zich naar Ninevé 
te begeven, was Jona met een profetische zending 
aan Israël belast. *) Deze gebeurtenis had plaats 
.gehad onder Jerobeam II, of korten tijd voor de 
troonsbestijging van dezen koning. In 2 Kon. 14: 
25 wordt gezegd, dat Jerobeam „de landpale Israëls 
wederbracht van den ingang Hamaths tot aan de 
zee des vlakken velds, naar het Woord des Heeren, 
des Gods Israëls, dat hij gesproken had door den 
dienst van Zijnen knecht Jona, den zoon van 
Amittaï, den Profeet, die van Gath-Héfer was." 
Hoséa, Amos, ook Jona, zonder twijfel, kenden 
den -dr.oevigeh toestand der tien stammen en van 
het koningschap in Israël. 

Met welk een verontwaardiging beschreven de 
twee eersten niet de zonden van dit volk en van 

*) Wij zeggen „Voor," omdat het woord „En," waarmede 
zoowel het boek Jona als andere boeken van het Oude Testament 
beginnen (Jozua, Ruth, 1 Sanutël, Ezechiël), ons toeschijnt 
altijd in verband te staan niet feilen, die, meer of minder 
onmiddellijk, voorafgaan. 
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zijn leidslieden, terwijl zij het oordeel aankondig
den, dat beiden wachtte. Evenwel „de Heere zag, 
dat de ellende Israëls zeer bitter was, en dat er 
geene opgeslotenen noch verlatenen waren, en 
dat Israël geenen helper had. En de Heere'had 
niet gesproken, dat Hij den naam Israëls van 
onder den hemel verdelgen zou ; maar Hij verloste 
ze door de hand Jerobeams, des zoons van Joas." 
(2 Kon. 14 : 26 en 27.) Op een andere plaats 
wordt gezegd: „Zoo gaf de Heere Israël eenen 
verlosser, dat zij van onder de hand der Syriërs 
uitkwamen." (13 : 5) Terwijl dus de andere pro
feten de oordeelen Gods over Israël aankondigden, 
werd Jona geroepen, een kortstondige verlossing 
aan te kondigen door een verlosser, voor dit doel 
verwekt (onafhankelijk, overigens, van zijn karak
ter). De landpale Israëls werd wedergebracht; 
Hamath, de voornaamste grensvesting tegen de 
van het Noorden komende vijanden, werd her
nomen, jona was gekozen om deze barmhartigheid 
Gods bekend te maken in de, dagen, toen Israël 
zuchtte onder het verschrikkelijke juk van den 
koning van Syrië. Een profeet, die slechts.de 
verlossing aankondigde, was een verschijning, 
zoo niet eenig, dan tenminste zeer zeldzaam in 
Israël. Toen hij naar Ninevé werd gezonden, kende 
Jona dus den Heere (gelijk hij het later uitdrukt) 
als „een God, die genadig en barmhartig is, 
lankmoedig en groot van goedertierenheid, en 

slechts.de
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berouw hebbende over het kwaad." (4:2) Toen 
het Israël betrof, had Jona ; niet geaarzeld de 
vérlossing van zijn volk aan te kondigen. Zijn 
hart verheugde er zich over en zijn vaderlands
liefde vond er voldoening in, maar, in zijn gees
telijken hoogmoed, kon hij geen zendirigaanvaarden, 
dié eenig en bijzonder voor de volken was, zoöals 
vah te voren zijn zending in Israël was geweest. 
Aangenomen, dat hij zeker geweest was, dat de 
bedreiging der verwoesting van Ninevé vervuld 
zou worden, had hij toch reeds ondervonden, dat 
de Heere barmhartig was, hoedanig Hij zich 
vroeger reeds aan Mozes geopenbaard had: 
„Heere, Heere God, barmhartig en genadig, lank
moedig en groot van weldadigheid en waarheid, 
die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, 
die de ongerechtigheid en overtreding en zonde 
vergeeft." (Ex. 34 : 6 en 7.) Hij was bereid een 
genade, die overigens door de wet getemperd 
werd, jegens zijn volk te erkennen, maar hij kon 
die niet aannemen, wanneer het afgodische volken 
betrof. God> had hun de gave van de wet niet 
geschonken; hoe zou hij dan kunnen aannemen, 
dat de genade hun onbelemmerd werd bewezen ? 

Maar een andere drijfveer, en misschien de 
belangrijkste, dreef d€n> profeet er toe, om onge
hoorzaam te zijn: jona dacht aan zichzelf. Men 
ziet dat in geheel zijn gedrag in de hoofdstukken 
3 en 4. Hij ging te Ninevé uitroepen : „Nog veertig 
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dagen, dan zal Ninevé worden omgekeerd." Maar 
als het eens niet gebeurde? Indien God berouw 
had over Zijn bedreiging? Wat zou er van zijn 
karakter als profeet worden? De barmhartigheid 
van God zou de ondermijning worden van zijn 
gezag en van zijn waardigheid.. Het komt Jona 
geen oogenblik in de gedachte, dat Ninevé zich 
kan bekeeren, en dat daardoor de loop der wegen 
Gods te haren opzichte kan veranderen. Evenwel 
hebben andere profeten, en later de grootste van 
hen, Johannes de Dooper, het oordeel en boven
dien de bekeering gepredikt. Jona begeerde zulk 
een zending zelfs niet. Wat hij zorgvuldig wilde 
bewaren, dat was zijn karakter, zijn waardigheid,. 
zijn gezag als profeet. Wat zou er van al deze 
hoedanigheden worden,, wanneer niet vervuld 
werd, hetgeen hij had aangekondigd? Toen hij 
te voren de herovering van Hamath had uitge
roepen, had zijn woord hem vertrouwen, verschaft 
bij zijn volk; hij wilde nu, dat de aankondiging 
van het. oordeel hem geloofwaardig maakte bij, 
de volken. V/at is de zelfzucht van den mensch 
een droevige zaak; maar treuriger, nog is de 
eigenliefde van een profeet! 

Daarom is het, dat, Jon%. vlucht en de straf 
draagt voor deze daad van ongehoorzaamheid. 
Hoe menige christelijke roeping is onvruchtbaar 
geweest door de eigenwilligheid van de dienst
knechten Gods, welke overigens hun drijfveeren 
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mochten wezen. God wilde Jona haar Ninevé 
zenden, maar hij verkoos naar Tarsis in Spanje te 
gaan! In onze dagen is dat zoo in de gebruiken 
van de discipelen des Heeren ingegaan, dat zij 
een dergelijke ongehoorzaamheid heel natuurlijk 
vinden. Men scheept zich in en verwijdert zich 
van het doel Gods; en men maakt het erger dan 
Jona, want men versiert deze ongehoorzaamheid 
mét den naam van Goddelijke zending en van 
gehoorzaamheid aan de leiding des Geestes. Jona 
was' in een opzicht minder schuldig dan zij, van 
wie wij spreken,, want hij schroomde niet, te 
verklaren, dat hij van des Heeren aangezicht 
vlood (1 : 10). In een ander opzicht was hij 
schuldiger dan zij, want hij wist,- dat hij zijn 
eigen wil deed, toen hij vluchtte. Bij hen is het 
dikwijls zuiver onwetendheid, waarom de tucht 
hun dan ook wordt gespaard, terwijl „de slaaf, 
die den wil zijns heeren geweten, en niet naar 
zijnen wil gedaan heeft, met vele slagen zal ge
slagen worden." (Lukas 12 : 47). Mochten zij, 
die niet weten, wat waarlijk een roeping Gods 
is, waar zijn voor Hem en hun geweten niet 
geruststellen door den naam van gehoorzaamheid 
te geven aan datgene, wat juist het tegendeel is! 

Aan het einde van hoofdstuk 2 scheen Jona, 
als getuige, zijn les onder de tucht geleerd te 
hebben, want de visch had ,hem op het droge 
uitgespuwd en de oude Jona, zoo gelijk aari den 
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ouden Adam, was, figuurlijk, gesproken, een uit 
de dooden opgestane Jona geworden; maar, als 
profeet, is hij er verre van, zijn heele lesJe hebben 
geleerd, een les, die, volgens dit verhaal, zeer 
moeilijk te leeren schijnt. Hij had ongetwijfeld 
onder de kastijding ondervonden, dat het hard 
was,, de verzenen legen de prikkels te slaan en 
dat hij, het mocht kosten, wat het wilde, moest 
gehoorzamen. Bij.de tweede aanmaning weigerde 
hij dan ook niet te doen, wat de Heere hem be
val: „Toen maakte zich Jona *op en. ging naar 
Ninevé." (3 : 3.) Maar hoe en in welken geest ge
hoorzaamde hij ? Zooals een Jood onder de wet 
gehoorzaamde, in een geest van nationalen hoog
moed en eigengerechtigheid, met de gedachte, 
dat God de volken moet oordeelen, daar zij ver
vreemd zijn van het burgerschap Israëls, vreem
delingen van de verbonden der belofte, en zonder 
God in de wereld." (Ef. 2 : 12.) Jona zal moeten 
leeren, dat het oordeel niet het. laatste woord is 
van den profeet: hoe verzekerd hij ook zij, er 
blijft nog hoop, zoolang het vonnis niet voltrokken 
is. God had gezegd: „Nog veertig dagen." Maar 
vroeger was dezelfde tijd noodig: geweest, om 
het oordeel af te wenden, uit kracht van de be
middeling van Mozes (Exodus 34:28; 24:18); 
en later, om al de listen van Satan te verijdelen, 
uit--kracht van de gehoorzaamheid van Christus. 
(Lukas 4:2). Het laatste woord van de profetie 

Bij.de
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is de genade en de heerlijkheid; en dat is het, 
waarvan Jona volstrekt geen denkbeeld had. Zijn 
hart was wettisch, hoogmoedig, hard en schepte 
behagen in het oordeel. Hij, wien ditzelfde oor
deel zoo juist had getroffen, zou de genade hebben 
moeten kennen, niet alleen, omdat hij haar zelf 
vroeger had aangekondigd, maar omdat hij er zelf 
het voorwerp van was geweest. Hoe hard is het 
hart van den mensch, zelfs wanneer het klopt 
onder den profetenmantel! Ach! wat is het ver
nederend, te denken, dat onze les zoo moeilijk 
wordt geleerd! 

De profetie van Jona veroorzaakt een krachtige 
uitwerking op het geweten van de lieden van 
Ninevé. Het doel van God was bereikt, want Hij 
doet Zijn oordeelen kennen, opdat de zielen zich 
bekeeren en tot Hem wederkeeren. Dan kan het 
hart van den God der" genade zich openbaren. 
Maar, wanneer de genade wordt bekendgemaakt, 
maken de hoogmoed en de eigengerechtigheid 
van den profeet plaats voor toorn. Dat is inder
daad,, wat altijd de Joden heeft gekenmerkt. Zij 
werden vertoornd, als zij het heil zagen aange
kondigd aan de volken, en konden niet verdragen, 
op denzelfden rang als zij onder het oordeel te 
worden geplaatst. Jona doet denken aan den 
oudsten broeder van den verloren zoon, die toornig 
wordt tegen zijn vader en weigert binnen te gaan, 
omdat zijn broeder een voorwerp is van genade 
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en een oorzaak van vreugde. Zooals de vader in 
'de gelijkenis, bestraft God Jona— met welk ge
duld! — maar verlaat hem ten laatste in zijn 
halsstarrigheid, onder het verdek, dat hij zich 
gemaakt heeft, beroofd van zijn wonderboom en 
in de brandende hitte van de zon.< De geschiedenis 
neemt daar haar emde; maar zoo wij niet ver
nemen welke verandering er in het hart van den 
profeet heeft plaats gegrepen, wij weten, dat de 
genade des Heeren tot heden niet veranderd is 
ten opzichte van de volken, en wij zijn er de 
gelukkige getuigen van. 

Het eerste gedeelte van de geschiedenis van 
Jona toont in het hart van den profeet meer ge
nade dan het tweede. Het gebeurt dikwijls zoo 
in de loopbaan van de dienstknechten Gods. 
Naarmate ze rechtens een hoogere plaats innemen, 
neemt ook hun zelfvoldoening toe en dit leidt 
er toe, dat ze niet in overeenstemming zijn met 
de gedachten van God, wat hen ongeschikt maakt 
voor hun dienst. Hoe velen onder hen blijven, 
gelijk Jona, in hun loopbaan steken, omdat zij 
in zelfvoldoening hebben gewandeld in plaats 
van voort te schrijden in de kennis der genade, 
In het eerste hoofdstuk is de kastijding, die den 
profeet treft, vol leering voor hem. Hij erkent, 
welk een smartelijke belijdenis, dat hij, een profeet 
des Heeren, de oorzaak is van het oordeel, dat 
zijn metgezellen en hun schip treft (1:12); hij 
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erkent het oordeel, dat hem treft, als wettig, en 
kondigt aan, dat zijn verwerping de bevrijding 
der volken wordt. Wat zou het kostelijk geweest 
zijn, om deze vernedering haar vruchten te zien 
dragen in het tweede deel van 'de geschiedenis 
van den profeet!' 

Laat ons leering trekken uit al deze dingen en 
bovenal, laat ons niet beginnen, waarmee Jona 
begonnen is. Laat ons de tegenwoordigheid van 
God niet ontwijken; laat ons in het licht wan
delen ; laten wij tot Hem zeggen: „Doorgrond 
mij en ken mij." Wij zullen zoo meer dan één 
smartelijke kastijding vermijden. God zendt ons 
niet in de wereld als profeten, maar verirouwt 
ons een. zending toe als dienstknechten. Wanneer 
wij er ons niet getrouw van zouden kwijten-, 
zouden wij doen als Jona : God den rug toekeeren. 
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De HEERE regeert. 
(Psalm 93.) 

ehovah regeert! 
Dit is de innige overtuiging des harten van 

het geloovig overblijfsel Israëls in de toekomst. 
Ofschoon het met het zinnelijk oog niet aan
schouwd zal worden, spreekt het geloof en het 
vertrouwen op God zich toch zóó uit. Mozes 
„hield zich vast, als ziende den Onzienlijke" 
(Hebr. 11 : 27); Mordechaï, hoewel God Zich 
niet, op welke wijze ook, openbaarde, vreesde 
God; en kon, in zijn vertrouwen op God, tot 
Esther spreken: „Want indien gij eenigszins 
zwijgen zult te dezer tijd, zoo zal den Joden 
verkwikking en verlossing uit eene andere plaats 
ontstaan." (Esther 4 : 14.) Mordechaï is er zeker 
van : verkwikking en verlossing zullen niet uit
blijven. Het geloof ziet niets, en het ziet alles; 
het geloof heeft niets, en het heeft alles. 

Zóó ook Israël in de toekomst. „Jehovah re
geert!" zegt het geloof, terwijl de goddeloozen 
zich vermeten te zeggen: „De Heere ziet het 
niet, en de God van Jakob merkt het niet,n en 
deze „van vreugde opspringen, uitgieten, hard 
spreken, zich beroemen, Gods volk verbrijzelen, 
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en het erfdeel des Heeren verdrukken, de weduwe 
en den vreemdeling dooden en de weezen ver
moorden." (Ps. 94 : 3—7.) Geen ingrijpen van 
de boozen, op welke wijze ook, kon het geloof, 
dat Jehovah regeert, aan het wankelen brengen. 
Integendeel! Niet alleen, dat het zich uitspreekt 
met de woorden: Jehovah regeert; maar het 
overblijfsel Israëls ziet Hem door het geloof als 
„den Allerhoogste." (Ps. 92 : 9.) „Hij is met 
hoogheid bekleed en met sterkte; Hij heeft Zich 
Omgord." Jehovah is „de Allerhoogste" en Hij is 
„de Sterke God." Hoogheid en sterkte is Zijn 
openbaring. Jesaja zag Jehovah „zittende op eenen 
hoogen en verhevenen troon, en zijne zoomen 
vervullende den tempel." (Jes. 6 : 1 . ) „Wie mag 
in den hemel tegen Jehovah geschat worden ? 
Wie is aan Jehovah gelijk, onder de kinderen 
der sterken ? . . . . Gij hebt' eenen arm met macht; 
uwe hand is sterk, uw rechterhand is hoog." 
(Ps. 89 : 7, 14.) Zóó aanschouwt het geloof Je
hovah, en zóö getuigt het van Hem, wetende 
„dat de wereld bevestigd is, zij zal niet wanke
len," Van vóór de grondlegging der wereld is 
de troon van Jehovah bestendigd. „Gij zijt van 
eeuwigheid af!" roept het overblijfsel Israëls uit. 
Jehovah is niet alleen „de Sterke God," Hij is 
ook „de Vader der eeuwigheid," (Jes. 9 : 5.) 

Dien God te mogen kennen en te bezitten in 
tijden van beproeving; op Hem te mogen vertrouwen 
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in dagen van moeilijkheid en verzoeking; tot 
Hem, in het geloof, te mogen opzien, en bij Hem 
schuilplaats en verberging te zoeken, wanneer 
de vijand ons omringt, en bedreigt, welk een 
genade en hoe groot een voorrecht! Dit geeft 
rust en vrede voor het hart, en maakt ons tevens 
bekwaam Hem te prijzen en t e ' verheerlijken, 
Zijn -Naam te vermelden, Zijn macht te verkon
digen, van Zij.ne getuigenissen, die zeer getrouw 
zijn, te gewagen, en Hem te heiligen in onze 
harten. 

In de toekomst zal Israël „de groote verdruk
king" 'moeten doorgaan. De draak, d.i. de duivel, 
zal de volken der aarde aanzetten en opzweepen 
om Israël te vervolgen,] zooals ons in Openb. 
12 : 13—17 medegedeeld wordt. Uit de hemel-
sche gewesten geworpen, waar hij „de aanklager 
der broederen" is (Openb. 12 : 10), wil hij zijn 
boosheid en woede aan „de vrouw, die het jongske 
gebaard had" — n.1. Israël, uit wie de Messias 
geboren is — doen gevoelen. „De slang wierp 
uit haren mond achter de vrouw water als eene 
rivier, opdat zij haar door de rivier zou doen 
wegvoeren." (Openb. H2 : 15.) En dan zal Israël 
tot God ojjzien, en Hem aanroepen, zooals 
Ps. 93 :. 3 ons doet hooren: „De rivieren ver
heffen, o Jehovah ! de rivieren verheffen haar 
bruisen; de rivieren verheffen hare aanstooiïng." 
De rivieren zijn in Gods Woord het beeld van 
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de volken, "gelijk de Nijl dit b.v. is van den 
Egyptenaar (Jer. 46 : 7; 8); de Euphraat van den 
Assyriër (Jes. 8 : 7, 8); of beter gezegd: de 
pijlsnelle Tigris van het Assyrische, en de inge
sloten Euphraat van het Babylonische rijk. „De 
wateren, die gij gezien hebt,. . . zijn volken, en 
^charen, en natiën, en tongen." (Openb. 17:15.) 
Wehovah's eeuwige Majesteit overtreft echter al 

de armzalige majesteiten dezer volken, wier 
golven, al zijn zij nog zoo hoog opgezweept, 
Zijn troon niet kunnen bereiken. De macht van 
„den Hooge en Verhevene, die in de eeuwigheid 
woont" (Je's; 57 : 15), is voor den ongeloovige 
verborgen, zoodat hij meenen zal alles in zijn 
hand te hebben. De mensch vergist zich echter, 
want „de Heere (Jehovah) in de hoogte is 
geweldiger dan het bruisen van groote wa
teren, dan de geweldige baren der zee. 

„Aan de vrouw werden de twee vleugelen van 
den gfooten arend gegeven, opdat zij in de woestijn 
zou vliegen aan hare plaats; waar zij gevoed 
wordt een tijd en tijden en een halven tijd, (d.i. 
3Vs 'jaar, of 42 maanden, of 1260 dagen) buiten 
het. gezicht.der slang." (Openb. 12:14.) Jehovah 
verhoort en redt. Uit den angst, waar zij de ver
heffing der rivieren ziet naderen om haar te ver
slinden, hooren wij haar zuchten: „Mijn hart 
smart in hét binnenste van mij, en verschrikkingen 
des doods zijn op mij gevallen. Vrees en beving 
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komt mij aan, en gruwen overdekt mij, zoodat 
ik zeg: „Och, dat mij iemand vleugelen, als een 
duive, gave ! ik zou henenvljegen, waar ik blijven 
mocht. Ziet,''ik zou verre wegzweven, ik zou 
vernachten in de woestijn." (Ps. 55 : 5—8.). Op 
haar bede om „vleugelen als eener duive," ont
vangt zij „de twee vleugelen van den grooten 
arend," en vlucht zij, buiten het gezicht der slang, 
naar het Qver-Jordaansche, waar wij haar in 
Ps. 42 : 7 aantreffen. Jehovah bewaart..! Hij, de 
Eeuwig-Getrouwe, zal in de toekomst voor Israël 
zijn, wie Hij was voor Noach, die .te midden van 
het oordeel, ai haar mate de wateren toen zich 
verhieven, in de ark, boven de wateren uit, ge
dragen werd, en volkomen geborgen en veilig was. 

Wij zien dus, dat het eindresultaat der lank
moedigheid en het geduld Gods jegens den 
mensen — die, aangespoord door den overste 
dgr wereld, den duivel — zich openbaren zal in 
„geweldiger te zijn dan het bruisen van groote 
wateren;" dat Zijn sterkte Israël uitredt, en een 
einde maakt aanallen, die zich tegen Hem verheffen. 

Psalm 93 geeft ons echter nog iets anders te 
nooren. 

„Uwe .getuigenissen zijn zeer getrouw ; de hei
ligheid is uwen hiiire sierlijk, Heere, tot lange 
dagen," 

Deze twee : het Woord Gods en Gods heiligheid, 



zijn de veilige en vertrouwbare gidsen voor de 
geloovigen ten allen tijde. De mensch moge zich 
in zijn boosheid en goddeloosheid verheffen, en 
hierin volharden tot op het hoogst; de geloovige 
kan en mag zich verlaten en vastklemmen aan 
de getuigenissen Gods, die „zeer getrouw" zijn. 
God heeft in Zijn liefde en genade Zich geopen
baard; Hij heeft gesproken. Zijn Woord blijft 
etjuwiglijk; er moge komen wat wil. Dat Hij 
gesproken heeft, is geheel in overeenstemming 
njet Zijn Wezen, alsook met Zijn Goddelijke 
macht. „Zou Hij het zeggen, en niet doen? Of 
spreken, en niet bestendig maken?" (Num. 23 :19.) 
Waar Hij God is, kan het Hem noch aan waar
heid, noch aan macht ontbreken, om Zijn woord 
in vervulling te brengen. Maar God heeft gesproken, 
en Hij is (met eerbied zij het gezegd) aan Zijn 
Woord gebonden. „Zijne getuigenissen zijn zeer 
getrouw." „De getuigenis des Heeren is gewis." 
(Ps. 19:$.) „Uwe getuigenissen zijn wonderbaar," 
roept de psalmist uit in Ps. 119 : 129. Dit geeft 
den geloovige een sterken steun en grodten troost, 
omgeven als hij is van.allerlei boos geweld en 
openbaring van ongerechtigheid. Dat de bede 
onzes harten ook wezen moge: „Maak mijne 
voetstappen vast in Uw Woord !" (Ps. 119:.133.) 

De heiligheid Gods is de tweede, ernstige 
waarheid. Waar Hij God is, daar is ook de 
heiligheid, in elk opzicht, eea vereischte. De 



M DE MORGENSTER. 

"verhevenste Waarheid, het sterkste vertrouwen 
óp Zijn Woord, kunnen de noodzakelijkheid der 
heiligheid niet opheffen. Er is geen ware heiüg-
heid^-buiten of zonder het Woord van God om; 
en geen ware, gezonde kennis der Goddelijke 
dingen, zonder heiligheid. De Geest der Waar
heid is de Heilige Geest; de Heilige Geest h 
de Geest van Christus, en Christus is de Waar
heid. En „Uw Woord is de Waarheid," hoorin 
wij Jezus zeggen in Joh. 17 : 17. 

Jehovah heeft een huis, een woning. Men moge 
nu denken aan Zijn hemelsche woning, Zijji 
tempel, waar allen van Zijn heerlijkheid en hei
ligheid gewagen; > of aan de Gemeente, Zijn 
woonstede in den Geest; in beide gevallen is 
één eigenschap daarvoor passend, omdat het 
ZijnMms is: „De heiligheid is uwen huizesier-
lijk, Heere, tot lange dagen." Afzondering voor 
Hem, naar den maatstaf Zijner heiligheid. 

Jehovah heeft een woning. Deze is een kostelijke 
vrucht der verlossing. God woonde eertijds niet 
bij den mensch in onschuld, noch bij de geloo-
vigen, noch bij Adam, noch bij Abraham. Met 
den een, zoowel als met den ander, verkeerde 
God in het voorbijgaan, en bewees hun daardoor 
Zijn welgevallen eri Zijn goedheid. Eerst bij de 
verlossing van Israël, uit Egypte, vernemen wij, 
dat Jehovah onder hen wilde wonen. (Expd. 
29 : 45, 46.) Niet onschuld betaamt Gods huis, 
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maar onvoorwaardelijke heiligheid, overeenkomstig 
Zijn wezen; en dit wel, omdat.de kennis van 
het goede en kwade er is. De mensch heeft wel 
de kennis van het goede en kwade, maar ge
scheiden van God, levende in de zonde. Wanneer 
nu God een zondaar voor Zich verlost, gereinigd 
en behouden heeft, dan wil Hij bij dien verloste, 
€ti in dien gereinigde en behoudene wonen, wo
nen in en door den Heiligen Geest. De apostel 
Paulus vraagt den geloovigen te Korinthe : „Weet 
gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en dat de Geest 
Gods in u woont? Indien iemand den tempel 
Gods verderft, dien zal God verderven; want de 
tempel. Gods is heilig, en zoodanigen zijt gij." 
(1 Kor. 3:16,17.) „Weet gij niet, dat uw lichaam 
de tempel is van den Heiligen Geest, die in u 
is, dien 'gij van God hebt, en dat gij niet uws 
zelfs zijt?" (1 Kor. 6 : .19.) „Dit is de wil van 
God, uwe heiliging." . .. „Want God heeft ons 
niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiliging." 
(1 Thess. 4 : 3, 7.) 

En, zooals God eertijds dus woonde in den 
tabernakel en den tempel in het midden Zijns 
volks, en nu in de Gemeente en in ieder geloo-
vige afzonderlijk, door den Heiligen Geest, zoö 
zal in de toekomst God weder te midden van de 
gelöovige Israëlieten Zijn woning "hebben, waarvan 
zij zullen spreken: „de heiligheid is Uwen huize 
sierlijk, Heere! tot lange dagen." Hun bede, in 

omdat.de
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Psalm 106: 47 medegedeeld, zal verhoord worden : 
„Verlos ons, Jehövah, onze God! en verzamel 
ons uit de Heidenen (volken), opdat wij den naam 
Uwer heiligheid loven, ons beroemende in uwen 
lof." En in Ps. 138 : 2 worden ons de beide 
waarheden van het laatste vers van Ps. 93 ge
noemd, waar wij lezen: „Ik zal niij nederbuigen 
naar het paleis Uwer heiligheid, en ik zal Uwen 
naam loven, om Uwe goedertierenheid en om 
Uwe waarheid, want Gij hebt van we ge Uwen 
gansenen Naam Uw Woord groot gemaakt." — 
„Te dien dage zal op de bellen der paarden 
staan : De heiligheid des Heer en ... Ja al de pot
ten in Jeruzalem en in Juda, zullen Jehovah der 
heirscharen heilig zijn." (Zach. 14:20,21.)' Telkens, 
wanneer van Gods Huis of Woning melding ge
maakt wordt, heet het: Uw Heiligdom. 

De majesteit, macht, hoogheid en sterkte onzes 
Gods te overdenken, kan onze harten met rust 
en vrede vervullen, te midden van moeilijk
heden en beproevingen. Wij klemmen.ojis.dan 
vast aan Zijne getuigenissen, die zeer getrouw 
zijn. Maar de heiligheid onzes Gods plaatst ons 
voor een groote verantwoordelijkheid, en spoort 
ons aan tot een ernstigen wandel. 

„Uw Naam worde geheiligd!" zij steeds de 
bede onzes harten. D. R. 

* * 
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„Uwe getuigenissen zijn 
zeer getrouw." 

jöriemaal bevat het Evangelie van Johannes 
een uitdrukking, die — telkens in een ander 
verband — dienen moet tot bevestiging van ons 
geloof in Christus. Deze woorden vinden wij op-
geteekend in de drie laatste hoofdstukken. 

Allereerst lezen we in het negentiende hoofd
stuk, vers 35 : „En die het gezien heeft' getuigt 
het, en zijne getuigenis is waarachtig; en hij 
weet, dat hij zegt, wat waar is, opdat gij gelooven 
moogt." 

Vervolgens lezen we in het twintigste hoofdstuk, 
vers 31 : „Maar deze (teekenen) zijn geschreven, 
opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de 
zoon Gods; en opdat gij, geloovende,-het leven 
hebt in zijnen naam." 

En eindelijk luiden de slotverzen van het Evan
gelie :„Deze is de discipel, die van deze dingen 
getuigt, en deze dingen geschreven heeft; en wij 
weten, dat zijn getuigenis waarachtig is. En er 
zijn nog vele andere dingen, die Jezus gedaan 
heeft, welke, zoo zij één voor één ge'schreven 
werden, ik meen, dat ook de wereld zelve de 
geschreven boeken niet zou kunnen bevatten." — 
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Deze woorden verdienen onze volle aandacht en 
hef komt ons nuttig voor er opzettelijk bij stil 
te staan. We overdenken de drie uitdrukkingen 
daartoe in de boven aangegeven.volgorde. 

* " * * 
In het 19de hoofdstuk beschrijft de Heilige 

Geest het lijden van den Heere Jezus. Het vangt 
aan met de mededeeling van de geeseling door 
Pilatus en het eindigt met die der begrafenis 
door Jozef van Arimathéa en Nicodemus. En 
daartusschen in staat het kruis. En dit is een 
onderwerp van de hoogste beteekenis, wijl het 
kruis, van Gods zijde gezien, de ontvouwing is 
der hoogste liefde. 

Aan het kruis stierf Jezus. Zeker, Hij werd daar 
door Zijn vijanden ter dood gebracht. De gansche 
wereld (Joden en volkeren) staat schuldig aan den 
moord, op Golgotha gepleegd. Maar daarop valt 
niet het licht in het Evangelie van Johannes. 
Het gaat in dit Evangelie om den Zoon van God. 
Om Hem, die gezegd heeft: „Niemand neemt het 
(leven) van mij, maar ik leg het van mijzelven 
af; ik heb macht het af te leggen en heb macht 
het wederom te nemen. Dit gebod heb ik van 
mijnen Vader ontvangen." (Joh. 10: 18, 19.) Zóó 
wordt ons dan ook het sterven van Jezus hier 
voorgesteld. Wij lezen namelijk: „En het hoofd 
buigende, gaf hij zijnen geest over." Zijn dood 
was niet het resultaat van des menschen geweld, 



UWE GETUIGENISSEN ZIJN ZEER GETROUW. 5 3 

maar een vrijwillige overgave van Zichzelven. 
Van deze overgave hing voor den mensch alles 

af. De dood van Christus, den Zoon Gods, is 
door Qod geëischt. Het was de wil des Vaders, 
dien Hij volbracht, toen Hij Zijn leven gaf. De 
dood is de bezoldiging, de rechtvaardige straf 
op de zonde. Om nu degenen, die als de ge-
gevenen des Vaders Hem tot in eeuwigheid zullen 
toebehooren, van de straf te bevrijden, moest 
Christus den dood smaken. Hij moest sterven in 
hun plaats! 

Door te sterven zou Christus verzoening aan
brengen voor Zijn vijanden. Door te sterven zou 
Hij de straf wegnemen, een eeuwige verlossing 
aanbrengende. Verzoening en reiniging hingen 
beide af van den dood van Christus, die de 
plaats innam van den armen zondaar. 

Daarom moet met een onwankelbare vastheid 
worden verzekerd, dat Christus waarlijk stierf. 
Onwedersprekelijk duidelijk moest het wezen voor 
vriend en tegenstander, dat. Jezus gestorven was. 

De krijgsknechten komen tot de. kruiselingen. 
„Zij braken wel de beenen des eenen en des 
anderen, maar komende tot Jezus, toen zij zagen, 
dat hij reeds dood was, braken zij zijne beenen 
niet." 

„Zij zagen, dat hij reeds dood was." Maar dit 
was niet genoeg. Een bewijs moest nog volgen. 
Én nu doorsteekt een der krijgsknechten de zijde 
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van Jezus met een speer, en terstond kwam er 
bloed en water uit. De hoofdman brengt rapport 
uit aan Pilatus. Wij lezen in Markus 15:44,45: 
En Pilatus verwonderde zich, dat 'hij reeds ge
storven was; en den hoofdman over honderd tot 
zich geroepen hebbende, vraagde hem, of hij lang 
gestorven was. En toen hij het van den hoofdman 
over honderd vernomen had, schonk hij jozef 
het lichaam." Officieel wordt de dood van Christus 
vastgesteld door den Romeinschen centurion aan 
den Romeinschen stadhouder. Maar, aangegrepen 
door de wijze van sterven, roept diezelfde hoofd
man, ten aanhoore van allen tevoren uit: „Waarlijk, 
deze mensch was rechtvaardig." (Luk. 23 : 47.) 
„Waarlijk, deze mensch was Gods Zoon." (Mark. 
15 : 39; Matth 27 : 54.) 

Het bloed e,n het water, vloeiende uit de speer
wonde, zijn de getuigen van Jezus' dood. Maar 
zij zijn meer! Zij zijn de predikers van een vol
komen verzoening en van 'een volmaakte reiniging. 
Welgelukzalig, die dien Jezus heeft aangenomen 
door het geloof, en op den bodem der verzoening 
rein voor God staat. 

Gewichtig feit alzoo. Van eeuwige waarde! 
Met den dood van den Zoon van God staat of 
valt alles! Zijn dood bewees, dat alle menschên 
dood zijn voor God. Maar tevens verlost Zijn 
dood uit den dood allen, wier plaats Christus 
innam, waardoor Hij hen tot het leven bracht. 
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Vandaar die eed in Joh. 19:35. Woorden, die 
althans de kracht eens eeds bezitten. Een drie
voudige verzekering: 

1. Die het gezien heeft, getuigt het. 
2. Zijn getuigenis is waarachtig. 
3. Hij weet, dat hij zegt, wat waar is. 
En vragen wij nu, waartoe de Heilige Geest, 

de Schrijver des Goddelijken Woords, dezen eed 
in de pen geeft van den evangelist Johannes, 
dan is daarop het antwoord: „opdat ook gij 
gelooven moogt." Welk een God is onze God! 
Hoe komt Hij tot ons heil ons tegemoet. Want 
— van het geloof in den Zoon Gods hangt voor 
ons alles af. 

„Wie in den Zoon gelooft, heeft het eeuwige 
leven." (Joh. 3 : 36.) 

* * 
* 

Het 20ste hoofdstuk is dat der opstanding. 
Van den dood van Christus hangt alles af voor 
den zondaar, wat de kwijtschelding zijner schuld 
betreft. Maar van de opstanding des Heeren hangt 
evenzeer alles af voor den geloovige, wat betreft 
het deelhebben aan de gevolgen van dien dood, 
het genot van de zegeningen. Door den dood van 
Jezus zijn wij met God verzoend. En verzoend 
zijnde worden wij behouden door zijn leven. 
(Zie Rom. 5 : 10.) 

Én daarom houdt de Geest Gods Zich in hoofd
stuk 20 bezig met den Opgestane. En deze 
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Verrezene is dezelfde Jezus, wiens dood vermeld 
is in het voorgaande hoofdstuk. 

Petrus en Johannes vinden een ledig graf. De 
steen is afgewenteld, de zweetdoek satnengerold. 
Maria ziet twee engelen, hemelsche getuigen der 
opstanding. Maar wat meer is —zij ontmoet den 
Opgestane Zelven, die Zijn schaap roept bij haar 
naam. En daarop herkent zij den Meester. In 
blijde zielsverrukking roept zij uit: „Rabbouni!" 
en zij boodschapt den discipelen, dat zij den Heer 
gezien had. 

Aan den avond van dienzelfden eersten dag 
verscheen Jezus in den kring der geliefden. Hij 
toonde hun Zijn handen en Zijn. zijde. Ja, ook 
de zijde! Daaruit waren bloed en water gevloeid. 
En Hij spreekt hun dan van den vrede. Hij deelt 
hun den Geest des levens mede, en zendt ze 
daarop in de kracht diens Geestes als predikers 
in de wereld. — Maar nog doolt één discipel in 
een nacht van twijfel. En ook voor dezen wordt 
alle twijfel weggevaagd. Na acht dagen staat de 
Meester opnieuw in het midden. Hij spreekt over 
Zijn doornagelde handen en over Zijn doorstoken 
zijde. En Thomas valt neer en roept uit: „Mijn 
Heer en mijn God !" Hij had gezien en — geloofd. 
Zoo zal eenmaal Israël zien en — gelooven! 
Maar nu is Jezus in den hemel. Hij, de Opgestane. 
En nu is welgelukzalig, die niet gezien heeft, en 
nochtans gelooft. 



UWE GETUIGENISSEN ZIJN ZEER GETROUW. 57 

Welk een heerlijk getuigenis is dit getuigenis 
aangaande den Opgestane! Hij is met de teekenen 
in de tegenwoordigheid Zijner . discipelen ver
schenen. Nog vele andere heeft Hij gedaan. Maar 
die zijn niet geschreven in het Evangelie van 
jbhannes. Lukas verhaalt immers van de Emmaüs
gangers? En Markus van de verschijning aan 
Maria Magdalena? Maar de teekenen, die Johannes 
vermeldt, deze zijn geschreven, opdat gij gelooft 
— zegt Gods Geest — dat Jezus is de Christus, 
de Zoon Gods. 

De Christus! Dat is de Gezalfde Gods, de 
door den Vader gezondene. De Christus, d. i. 
Degene, die uit den hemel is nedergekomen en 
in het vleesch verschenen is. De Uitvoerder van 
al Gods raadsbesluiten. Het middelpunt van al 
Gods voornemens. In Hem zijn' de beloften — zoo 
vele als er zijn — ja en amen ! 

Hij was aan de Jordaan gezalfd. De hemelen 
hadden zich boven Hem geopend. De Heilige 
Geest was op Hem nedergedaald om op Hem te 
blijven. Andreas getuigde : „Wij hebben gevonden 
den Messias,"' d. i. den Christus. En Nathanaël: 
„Rabbi, gij zijt de Zoon Gods, gij zijt de Koning 
Israëls." (Joh. 1 : 42, 50.) 

Hij was door den dood heengegaan. Uit het 
graf verrezen. In het midden der discipelen ver
schenen en door dezen herkend. Hij is Dezelfde; 
de Christus; de Zoon Gods! 
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En daarom zijn zij van hun heil ten volle 
verzekerd. Al wat God hun schenken wil, in hemel 
en op aarde, dat zal hun geworden. Want Christus 
de Zoon van God, is gestorven en opgestaan. • 

De teekenen zijn vermeld, opdat gij, geloovende, 
„het leven hebt in zijnen naam." * 

Dus niet om er afgoderij mee te plegen. Niet 
om ze te maken tot een uitgangspunt van fantas
tische verhalen. Ook niet om ze te betwijfelen. 
Het allerminst om ze te loochenen. Want zulks 
is de hoogste dwaasheid, wijl de medegedeelde 
feiten de meeste vastheid bezitten. Maar waartoe 
dan ? Deze teekenen zijn geschreven: „opdat gij 
gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, 
en, opdat gij, geloovende, het leven hebt in 
Zijnen naam." „Wie den Zoon heeft, heeft het 
leven!" (1 Joh. 5 : 12.) 

* * 
* 

Het 19de hoofdstuk is het getuigenis aangaande 
den Gestorvene, het 20ste dat des Verrezenen, 
en het laatste stelt ons de zegeningen voor, die 
uit dood en opstanding voortvloeien.. 

Christus is het middelpunt van al Gods ge
dachten, in Wien al de beloften Gods zeker en 
vast zijn. Hij is de Bron van alle heil en de 
Uitdeeler- van eeuwige zegeningen. Eenmaal zal 
Hij op deze aarde als de Zön leven en zegen 
brengen. >,Er zal genezing zijn onder Zijne vleu
gelen." (Mal. 4 : 2.) Hij zal „de Wensch aller 
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heidenen" zijn. (Hagg. 2 : 8.) Een gelukzalige 
schaar zal Hem omgeven. Een hemelsche.en een 
aardsche. De Gemeente volgt Hem uit den hemel, 
als Hij geopenbaard zal worden voor deze wereld 
en temidden van Zijn aardsche volk. Een heerlijke 
verwachting is het deel van allen, die Hem zullen 
kennen, als hun Heer en hun God. Hij is het, die 
nog eenmaal voor onze aandacht wordt gesteld. 

Hij voedt Zijn geliefde discipelen met brood en 
gebraden visch, die zij vinden op het kolenvuur. 
Zoo verschijnt Hij nu. En „niemand van Zijn 
discipelen durfde Hem vragen: Wie zijt Gij ?. 
wetende, dat het de Heer was." Daarop herstelt 
Hij, die door Petrus werd verloochend,.den boet-
vaardigerr discipel openlijk in het heerlijk ambt, 
terwijl Hij hem de zorg opdraagt voor de lammeren 
en de schapen der kudde. Hij is de On veranderlijke. 
Aan één schaap denkt Hij, en aan alle schapen 
betoont Hij Zijn trouwe zorg. 

Tenslotte herinnert Hij aan Zijn •komst, nu Hij 
gereed staat, de aarde te verlaten. Petrus zich 
omkeerende, ziet Johannes, en vraagt: „Heer! 
maar wat deze?" En daarop luidt het antwoord: 
„Indien Ik wil, dat hij blijve, totdat Ik kom, wat 
gaat het u aan ?" Dit woord trekt de aandacht 
voorzoover het betrekking heeft op johannes, en 
het wordt de aanleiding tot de verkeerde opvatting, 
dat deze discipel niet sterven zou. Maar dit had de 
Heer geheel in het midden gelaten, wijl het viel 
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buiten hetgeen de Heer aan Zijn discipelen had mede 
te deeien. Zij hadden slechts Hem te volgen en 
bezig te zijn met de heerlijke woorden: „totdat Ik 
kom." Dit kon hun moed instorten, hoe het ook 
met elk een hunner gaan zou. Een ieder hunner had 
zijn eigen weg. Maar allen hadden zij gelijkelijk 
Jezus te volgen. Totdat Hij zou wederkomen! 

Heerlijk geheel! Een drievo.udig snoer: Jezus 
zegent; — Hij steil tot zegen ; —Hij komt weder! 

Van „deze dingen" getuigt Johannes. „Deze 
dingen" heeft hij geschreven. Er zijn nog vele 
andere dingen — elders vermeld, hoewel niet alle. 
Want de wereld zou de geschreven boeken niet 
kunnen bevatten. Maar „deze dingen" zijn ge
schreven, opdat wij Hem zouden kennen, als de 
Bron en Uitdeeler van de eeuwige zegeningen. 

En deze dingen zijn waarachtig. Het getuigenis 
aangaande Jezus' dood, opdat wij in den. Zoon 
zouden gelooven. En dat aangaande Zijn opstan
ding, opdat wij, geloovende in den Christus, den 
Zoon Gods, het leven zouden hebben in Zijnen 
naam. En tenslotte — het getuigenis aangaande 
de zegeningen — tijdelijke en eeuwige — opdat 
wij ons zouden neerbuigen voor Hem, die de Bron 
is van alle heil, en opdat wij ons zouden vast
klemmen aan Zijn getuigenissen, die zéér getrouw 
zijn! j . T. 

* * 



DE AANSTAANDE GEBEURTENISSEN. 61 

Overzicht van de aanstaande 
Gebeurtenissen. 

I. De Komst des Heeren voor de Gemeente en 
de eerste Opstanding. 

ïThess.4:i6,i7. Wij verwachten allereerst: de 
Ki. 3 : 20, 21. Kon^ s t d e s Heeren Jezus in de 

lucht; de opstanding der ontsla
pen heiligen; de verandering der 
levend-overgebleven geloovigen 
en hun aller opneming den 
Heer tegemoet in de lucht. 

Jes. 66 : i—3. Een deel der Joden (uit de stain-
Jes 18' men van Juda en Benjamin) zal 

ongeloovig naar Jeruzalem 
wederkeerën, waar zij den tem
pel zullen herbouwen en den 
levietischen eeredienst zullen her
stellen. Hiervan wordt reeds een 
beg in gezfen in deze dagen. 

l K o r . 16 :ö l , 52 
1 Kor. 15 :' 23. 
Joh. 14 : 3. 

ZacU. 13 : 8, 9. 
Jes. 17 : 10, 11. 
Jes. 28 : 1 4 - 20. 
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Dan. 11 : 36—40. 

II. De Openbaarwording van den Antichrist. 

Joh. 5 : 43. Het bederf (bij- en onceloof)'der 2Thess.2:3-i2. 
M.t th . 24:15-28. fa^ c , ! r i s t e n h e i d o n t w i k k e l t ' S T i m ' 3 : L ' 

. , j . Openb. 13:6—8. 

zich volkomen na de wegneming- Jerem g0 7 
Dan. 9 : 27. d e r w a r e g e l o o v i g e n ( d e Bruid Openb. 7. 

Dan. 7:21,25,26. vail C h r i s t u s ) . Openb.17:8—15. 

Dan. 8:23-26. De antichrist (een Jodenkoning) 
zal zich opwerpen. Gedurende 
ëenigen tijd zal hij door „vleierij" 
trachten te verleiden, als hij ov.er 
Joden en Heidenen zal heersenen, 
maar opeens zal hij zich keeren 
tegen de heiligen, dat zijn dege
nen, die — onder Jodenren vol
keren — bekeerd zijn geworden 
na de opneming der Gemeente. 
Er komt een groote verdrukking 
over allen, die aan God.wenschen 
vast te houden. Maar uit die 
benauwdheid worden ze verlost 
door de komst van den Zoon 
des menschenr komende op 
de wolken des hemels. 
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III. De Verschijning van Christus; het Oordeel 
over het Beest en over den Valschen Profeet. 

Zach. 12:9,10. Christus zal den hemel verlaten, Zach. 14 ; 2,3, & 
2 Thess. 1: 6-10. , & d Q 0 r d e h e i l i g e n d i e H I ] 2 Thess. 2 ; 8. 
Judas: 14, 15. & " r , . Luk. 13 : 35. 
Openb. 19: n-21. t e v o r e n n e e f t opgenomen (zie 1). Ma t th 26 : 64 

Hij keert op de aarde weder, 
om te oordeelèn de levende 
volkeren en de Joden. Een over
blijfsel zal worden gespaard. 
Hij vernietigt het Beest (het hoofd 
van het Romeinsche Rijk) en den 
valschen Profeet (den Antichrist). 

IV. Satan gebonden. Het Duizendjarig Vrederijk. 
Openb. 20: i—6. Satan wordt gedurende duizend Jerem. 23:5-8 
K o m - 8 : 2 L jaren gebonden. De schepping *<>»• u = 86. 
Efeze 1 : 10. ' * ., l± J , T. Jes. 25 : 6—9. 

wordt vrijgemaakt van de slavernij Micha B :1__Sj4a 

der verderfelijkheid. Onder één 
Hoofd, nl. Christus, zal worden 
samengebracht, wat in den hemel, 
en wat op de aarde is. Christus 
zai Koning zijn en heersenen 
duizend jaren. 

V. Zegeningen gedurende het Duizendjarig Rijk. 
Jes. .11 = 6-9. De Gemeente zal deelen'in de "?". 72 : 6-17. 
*?• 3b- heerlijkheid van Christus. De '•»• 25 : 8-
Hab. 2 . 14. J , „ Efeze 1:20—22.. 

Zach. 14 : 9. Joden en deiVolkeren zullen wor- Kol 3 . 4 

den gezegend gedurende de dui
zendjarige regeering van Christus 
op de aarde. 



64 DE MORGENSTER. 

VI. Satan ontbonden. Opstand der Volkeren. 
Satan geoordeeld. Tweede opstanding. 

oPenh.20:7,8. N a de duizend jaren zal Satan Openb. 20 : 9. 

.een kleinen tijd worden losge- 0 p e n b- 20 : 10 

. . ,, Openb. 20:11-15. 
Joh. 5 : 22. laten. Hij zal de volkeren ver

leiden. Dezen zullen tegen' Jeru
zalem optrekken, maar zij worden 
door vuur verteerd en Satan 
wordt geworpen in den poel 
desvuurs. De tweede opstan
ding — die der goddeloozen 
— heeft plaats. Het oordeel 
voor den grooten, witten 
troon. 

VIL Het Einde aller dingen. 

1 Kor. 15:24-28. Ten slotte zal de Heere Jezus het Optnii. 21:1—4. 
2 Pctr. 3 : 13. Koninkrijk overgeven aan Zijnen 

Vader. God zal dan zijn: alles 
in allen. 

De eeuwige Toestand treedt in. 

Dit „Overzicht," op best papier, in twee kleuren gedrukt, 
45 X 29 cM. groot, wordt ter verspreiding onder geloovigen 
gratis aangeboden door den heer I. VAN MELLE, te Breskens; 
van wien we, op ons verzoek, verlof ontvingen tot overneming 
an ons tijdschrift. REDACTIE. 
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Het boek Jona. 
HOOFDSTUK III. 

{Vervolg van bladz. 41.) 

DE VOLKEN. 

un toestand wordt voorgesteld door dien 
van Ninevé, welke het beeld iS'van den zede-
lijken toestand der heidenen in de oogen van 
God. „Maak. u op," zegt de Heere tot Jona, „ga 
naar de groote stad Ninevé, en predik tegen haar; 
want hunlièder boosheid is opgeklommen voor 
Mijn aangezicht." (1 : 2.) 

De boosheid, de volkomen afwezigheid' van 
het goede, ziedaar, wat hen kenmerkte in de 
oogen van den heiligen God. Zijn lankmoedigheid 
had langen tijd deze boosheid verdragen, welke 
daarin een oorzaak had gevonden, om zich tot 
aan zijn uiterste grenzen te ontwikkelen; er bleef 
voor Ninevé dan ook niets anders over dan het 
oordeel, zoo er namelijk van Gods zijde niet 
eenige uitkomst, of eenig middel tot behoudenis 
ware. Maar wie kon' het aankondigen ? De profeet 
Jona, die hier een type is van het volk Israël, 
was onder hetzelfde oordeel. Hij had zich onge
hoorzaam aan en oproerig tegen God betoond, 
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en kon, wat hemzelf betreft, slechts veroordeeling 
verwachten. Een andere profeet, Jesaja, type van 
een getrouw overblijfsel in Israël, stond later voor 
God en zocht niet Zijrj tegenwoordigheid te ont
vluchten, (jes. 6.) Voordat hij gezonden werd, 
erkende hij zijn onreinheid en werd ervan gelouterd 
door de gloeiende kool, die het brandoffer had ver
teerd. De Heere zeide toen:„Wien zal Ik zenden, en 
wie zal Ons henengaan?" En de profeet antwoordt: 
„Zie, hier ben ik, zend mij henen." God zendt 
hem naar Israël, om dat volk het oordeel, dat 
het zal treffen, en de genade, die een zwak over
blijfsel zal sparen, aan te kondigen, jpna, wel 
verre van voor God te staan, ontvlucht Zijn tegen
woordigheid, om niet naar de volken gezonden 
te worden. En zij zijn het juist, die God wilde 
sparen, en jona ga! er zich wei rekenschap van. 

De matrozen zijn de eerstelingen van al de 
volken, op een schip vertoevende, dat hen meer 
en meer van God verwijdert. „Een iegelijk roept 
tot zijnen God" (1 :5), maar, tijdens den storm, 
die hen dreigt te verzwelgen, leeren zij, wat deze 
stomme afgoden, die hun niet antwoorden, waard 
zijn. „Misschien zal de God van Jona aan hen 
gedenken, dat zij niet vergaan." (1 :6,) Maar wat' 
is de oorzaak van hun.angst? De onbekendheid 
met hun eigen toestand maakt, dat zij dit kwaad 
aan een ander, misschien één hunner, toeschrijven: 
„Komt en laat ons loten werpen, opdat wij mogen. 
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weten om wiens wille ons dit kwaad overkomt." 
(1 :7.) God niet kennende, wenden zij zich tot 
een hun onbekende macht, het lot, om onderricht 
te worden. Men ziet hier de onwetendheid van 
het natuurlijke hart van den mensch, zonder 
kennis van zichzelf, zonder kennis van God; de 
twee hoofdgedachten der gansche waarheid Gods 
zij-n hun onbekend. Zij zijn blind, maar God ant
woordt hun in Zijn genade, terwijl Hij afdaalt 
tot den graad hunner ontwikkeling: het lot spreekt 
en wijst Jona aan. Ondanks het oordeel, dat hem 
treft, ondanks zijn vlucht verre van God, wat hij 
hun van te voren had verklaard (1 : 10), legtjona 
getuigenis af van God, voor zoover als hun ver
duisterd verstand het kon bevatten: „Ik ben 
een Hebreër; en ik vreeze den Heere, den God 
des hemels, die de zee en het droge gemaakt 
heeft." (1 :9.) Het getuigenis van het geloof van 
Israël in een eenig God en Schepper herinnert 
den volken, wat God hun uit Zijn werken had 
geopenbaard, opdat zij niet te verontschuldigen 
zouden zijn. (Rom. 1 : 20.) De prediking van 
Paulus aan de Athéners (Hand. 17) heeft geen 
ander karakter. 

Deze arme onwetende heidenen spreken drie 
vragen, uit: Op de eerste vraag: „Verklaar ons 
nu, om wiens wille ons dit kwaad overkomt?" 
(1 :8) heeft God door het lot geantwoord, met 
het doel het licht tot dé volkeren te brengen. 
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In overeenstemming met het woord: „Het heil 
is uit de Joden" (Joh. 4:22), gebruikt God daar
toe Israël, hoewel het onder het oordeel ligt. 
Op de tweede vraag: „Wat, hebt gij dit gedaan?" 
had Jona reeds te voren geantwoord, zoodat deze 
heidenen zich niet konden vergissen: „jona vlood 
van des Heeren aangezicht, want hij had het hun 
te kennen gegeven." (1:10.) Zij zijn het dan ook, 
die den profeet berispen: Gij zegt, dat gij God 
vreest en gij ontziet u niet, Hem ongehoorzaam 
te zijn! Hoe vele malen hebben de joden zich, 
tot hun schande, beneden de volken bevonden, 
evenals de Christenen heden ten opzichte van dé 
wereld! Hun derde vraag is: „Wat zullen wij u 
doen?" (1:11.) Vertrouwen in het woord des 
Heeren - wordt in hun hart gewekt, en in plaats 
van zich van Israël, den ontrouwen dienstknecht, af 
te wenden, begrijpen zij, dat zijn vertegenwoordiger 
alleen hen kan onderrichten omtrent den wil des 
Heeren. Jona erkent, dat zijn ontrouw een aan

leiding wordt tot de bemoeiingen Gods met de 
volken; hij zegt: „Ik weet," (gepaste uitdrukking 
van een hart, dat God kent) „dat deze gpoote 
storm ulieden om mijnentwille overkomt." (1:12.) 
„Neemt mij op en werpt mij' in de zee." Zoo 
is de verwerping van Israël de verzoening der 
wereld. (Rom. 11 : 15.) -

Deze mannen 'aarzelen, om het bevel van den 
profeet uit te voeren en wenden; alle middelen. 
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aan, voordat zij er aan gehoorzamen, maar „de zee 
werd hoe langer hoe onstuimiger." (1 : 13.) Opdat 
zij gered zullen worden, is er een offer noodig; 
anders zal het oordeel hen verdelgen. Wij zullen 
later zien, wat dit offer is, maar wat ons hier 
bezighoudt, dat is Jona, als type van het verworpen 
Israël. Als het oordeel is voltrokken, kan het 
schip der heidenen verder zijn weg vervolgen. 
Het verworpen Israël heeft de deur voor de zegening 
der volken geopend. Dit tooneel is een beeld 
voor den tegenwoordigen tijd, een voorbeeld van 
het heil dergehen,. die, behoorende tot al de 
afgodische volken, „Gode gekocht zijn met het 
bloed van Christus uit alle geslacht en taal en 
volk en natie." (Openb. 5:9.) 

Het dreigen van het gevaar doet hen „tot den 
Heere roepen," want daarmede is het altijd, dat 
onze betrekkingen met God beginnen; maar de 
openbaring van een offer, waarvoor zij verant
woordelijk zijn, en dat voor altijd het oordeel 
kan wegnemen, staat hun natuurlijk hard tegen. 
Zij zouden er de voorkeur aan geven, om veel 
„te roeien, om het schip weder aan het droge 
te brengen;" bovendien kunnen zij niet ontkennen 
dat, wanneer zij den dienaar des Heeren in de 
golven werpen, er „onschuldig bloed op hen 
gelegd is." (1 :14.) Zij zijn dus schuldig, maar 
God leert hen, dat, ondanks hun aandeel in het 
offer, dit laatste voor hen-het eenige middel is 
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tot behoudenis. Merk nu de zedelijke verandering 
op, die bij de bemanning wordt teweeggebracht. 
„Dies vreesden de mannen den Heere met groote 
vreeze, en zij slachtten den Heere slachtoffer en 
beloofden geloften." (1 :16.) 

Hun eerste stap op den weg.der wijsheid is, 
den Heere met groote vreeze te vreezen. Zij 
nemen vervolgens voor Hem de houding aan van 
aanbidders, door Hem een slachtoffer te offeren» 
Daarna „beloven zij geloften." Een gelofte is de 
vrijwillige toewijding aan God, om Hem onvoor
waardelijk te dienen. (Deut. 23:21; Lev. 7:16.) 
Wij vinden dus hier een vergadering van geredde 
mannen, die tot God zijn gebracht, die getuigen 
zijn geworden van Zijn genade, aanbidders en 
dienstknechten, die Hem zijn toegewijd. In dit 
schip der volken bevinden zich voortaan geredden, 
terwijl Jona, vertegenwoordiger van Israël, is 
verzwolgen in de diepten van de zee der volken. 

Het eerste hoofdstuk van dit boek heeft ons 
doen zien, hoe de gehoorzaamheid des geloofs 
heden het deel der volken is; het derde hoofdstuk 
leidt onze blikken naar een toekomstigen tijd. 
Het oordeel is aangekondigd te Ninev.é, de „groote 
stad", die, als hoofdstad, het geheel der volken 
vertegenwoordigt. Er wordt ons gezegd, dat „de 
lieden van Ninevé aan God geloofden, en eefn 
vasten uitriepen, en zich met zakken bekleedden, 
van hunnen grootste af tot hunnen kleinste 
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toe." (3:5.) Merk op, dat hier sprake is van een 
nationaal vasten. Men zou niet kunnen zeggen, 
dat het niet werkelijk is, want het is gegrond 
op het geloof aan het Woord van God, maar, 
bij de bewoners van Ninevé is dit geloof „slechts 
voor een tijd." (Matth. 13:21.) Een eeuw later 
wordt het lot van Ninevé beslist, en de stad is 
geheel verwoest. Het zal ook zoo zijn ten tijde 
van de vestiging van het rijk van Christus.. Tegen
over Zijn oordeelen geplaatst, zullen de volken 
zich aan Hem onderwerpen en den God van 
Israël erkennen (Ps, 18:44), maar wanneer, na 
een duizendjarige, glorierijke regeering van Chris
tus/ Satan zal worden losgelaten, en de volken 
opnieuw zal verleiden, zullen zij het besliste 
oordeel ondergaan. 

Deze bekeering van Ninevé voert onze gedachten 
naar de ernstige tijden, die wij doorleven. Gods 
hand rust zwaar op de volken. Het schijnt, dat 
Zijn stem zich doet hooren, zeggende: „Nog veertig 
dagen, dan zal Ninevé worden omgekeerd." Zouden 
de volken, als zoodanig, zich niet moeten bekeeren 
en „een vasten uitroepen?" Keizers en koningen, 
groóten en kleinen, zouden zij niet „sterk tot 
God moeten roepen, en zich bekeeren een iegelijk 
van zijnen boozen weg en van het geweld, dat 
in hunne handen is?" „Wie weet? God mocht 
Zich wenden van de hittigheid Zijns toorns, dat 
zij niet vergingen." God kan berouw hebben, 
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Hij kan het bestuur van Zijn wegen ten opzichte 
van de menschen wijzigen, wanneer zij hun eigen 
weg veranderen en er van terugkeeren. Mochten 
deze woorden, evenals eertijds die van Jona, 
weerklank vinden in het hart der volken! 

HOOFDSUK IV. 

ISRAËL. 

Wij hebben gezien, dat in Jona, ondanks zijn 
geloof en zijn karakter als profeet, de geest van 
het volk, waarvan hij deel uitmaakt, woont, een 
geest van ongehoorzaamheid, van onafhankelijk
heid van den Heere, van geestelijken hoogmoed 
en van eigengerechtigheid, waarop de Heere door 
Zijn profeten voortdurend opmerkzaam maakt. 
Het gaat hier niet over de afgoderij, die zoo 
dikwijls vervloekt is, maar welke dit volk ha,d 
verlaten langen tijd voordat het, door de verwerping 
van Christus, onder de volken werd verstrooid. 
Het is van dien tijd nu, dat het boek Jona ons 
in beeld spreekt. Wij zien het volk'op het 
oogenblik, dat zijn geschiedenis een einde neemt. 
Het volk volhardt in zijn wegen van onafhankelijk
heid en van eigenwilligheid, zonder zich werkelijk 
te bekeeren van de „valsche ijdelheden" (2:9), 
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die hen zoo lang hadden gekenmerkt. Het huis 
was ledig, geveegd en versierd. (Matth. 12:44.) 
De toestand van dit volk, dat niet meer besmet 
was met den duivel der afgoderij, kwam in 't 
bizonder uit in den tijd der laatste profeten en 
bij het leven van den Heer. Het was een onge-
loovig en verkeerd geslacht, gepleisterde graven, 
maar van binnen . vol van doodsbeenderen, een 
huichelachtig geslacht, maar trotsch op. zijn eigen 
gerechtigheid, hoogmoedig, terwijl het er zich 
op beroemde, Abraham tot een vader te hebben; 
het ontvluchtte het licht en de getuigenis Gods, 
was vijandig aan de waarheid en wederspannig 
tegen de genade. Ziedaar wat door al de schijn
vroomheid werd bedekt, door de nauwgezette 
getrouwheid aan de vormen der wet, waar ze 
bovendien hun overleveringen bijvoegden, welke 
het gebod Gods te niet deden. (Mark. 7 :9.) De 
kidslieden stelden alle pogingen in het werk, 
om hun waardigheid, hun goeden naam, hun 
invloed op het volk te bewaren. Maar wat hen 
boven alles kenmerkte, dat was de haat tegen 
de genade, die hun dje waarheid bracht ten op
zichte van hun eigen toestand. Als zij veroordeeld 
werden, was er dus geen verschil tusschen hen 
en de andere menschen, en de genade opende 
de deur des heils voor iederen armen zondaar 
uit de volken. Ofschoon Jona een man Gods 
was, zien wij in hem meer dan één trek vâ n 
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deze schilderij. Er brak een oogenblik aan, dat, 
door de verwerping van den Zaligmaker en den 
Heiligen Geest, het oordeel over de Joden on
herroepelijk was. Israël is in de zee der volken 
geworpen, waar het bewaard wordt tot op den 
dag van zijn nationale opstanding. 

Het zal dus herleven, maar wij komen in hoofd
stuk 3 in de tweede periode van zijn geschiedenis. 
Zal zijn hart veranderd zijn ? In geenerlei wijze! Als 
het uitwendig, zelfs onder den.Antichrist, de oude 
vormen van zijn eeredienst weer aanneemt (Dan. 
9:27), toch wordt zijn zedelijke toestand geken
merkt door toorn tegen God. „Billijk is mijn 
toorn ontstoken ter dood toe." (4:9.) Hier zwijgt 
het boek over het einde van zijn geschiedenis. 
Het is alsof dit oproerige volk opnieuw in het niet 
verdwijnt. Laten wij het plechtig stilzwijgen oyer 
de verdere geschiedenis van Jona ter harte nemen. 

De verwerping van Israël, in betrekking met 
de profetie van Jona, is ons door den Heer op 
een zeer treffende wijze vermeld. In het Evangelie 
van Mattheüs, hoofdstuk 12, spreekt Hij van Jona, 
als een teeken van Zijn dood en Zijn opstanding. 
Wij zullen verder. dit onderwerp beschouwen; 
maar, in hoofdstuk 16, komt Hij. er op terug en 
ik twijfel er niet aan, of het is met een andere 
bedoeling. De farizeën en sadduceën vroegen Hem 
opnieuw een teeken. Hij spreekt hun van de 
teekenen des hemels, schoon weder en storm 
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(beelden van de genade en van het oordeel), die 
zij wel wisten te onderscheiden, terwijl zij „de 
teekenen der tijden" niet konden onderscheiden. 
Het oordeel stond voor de deur en zij wisten er 
niets van: „Hun zal geen teeken gegeven worden 
dan het teeken van jona." (vs. 4.) Israël zou ge
heel en al in de zee geworpen, verlaten worden, 
om plaats te maken voor de wegen der genade 
Gods jegens de volken. De evangelist voegt er 
dan ook bij: „En hen verlatende ging hij weg" 

Maar het ware Israël zal opstaan en zal, zoo-
als wij zullen zien, de gezondene en de getuige 
des Heeren worden, om de „groote menigte der 
volken" tot bekeering te leiden. 

* * 
* 
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BESCHOUWING 
OVER 

De O p e n b a r i n g . 

INLEIDING. 

«Foo er een gedeelte van Gods Woord is, dat 
** ten doel heeft het geloof der Christenen te 
versterken, hun hoop te verlevendigen, hun vol
harding te bevorderen en hun wandel te heiligen, 
dan is in de eerste'plaats het boek der Open
baring zoo bij uitstek geschikt om dit Goddelijk 
doel te verwezenlijken. Niet alleen heft de van 
God verlichte ziener den sluier der toekomst op, 
om den onbeschrijfelijk duisteren, en aan gewich
tige gebeurtenissen zoo rijken dag der wrake Gods, 
zoowel als het treurige en verschrikkelijke einde 
der tegenwoordige eeuw en haar geweldhebbers 
voor onze oogen te stellen, maar hij schuift ook 
tegelijkertijd den voorhang op zijde, om ons de 
rust en zekerheid der vóór de groote verzoeking 
in den hemel opgenomen heiligen, alsook het 
heerlijke einde dier uitverkorenen te doen aan
schouwen, om wier wil de dagen der verdrukking 
zullen verkort worden. 

Het moet ons daarom niet bevreemden, wan
neer de Satan de meest hopelooze pogingen in 
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hét werk stelt, en ieder middel aanwendt, om de 
geloovigen vast het onderzoek en de ernstige 
overdenking van zulk een gewichtig gedeelte der 
pteilïge Schrift af te houden, en het boek de 
Openbaring als geheel duister, onverstaanbaar en 
onsamenhangend voor te stelden. En hoe bekla
genswaardig'is het, dat tallooze Christenen, aan 
de influisteringen van den vijand gehoor gevende, 
deze Goddelijke gave van zich afwijzen, en geen 
oor hebben voor die ernstige en zegenbelovende 
woorden: „Welgelukzalig hij, die leest, en zij, 
die hooren de woorden der profetie, en die be
waren hetgeen daarin geschreven is; want de tijd 
is nabij." (Hfdst. 1 :3.) 

Heeft God dan één gedeelte Zijns woords gege
ven, om daarin te lezen, terwijl een ander gedeelte, 
hoe rijk en beteekenisvol zijn inhoud ook zijn 
moge, ongelezen en onoverdacht zou blijven? 
Voor wien heeft Hij dan Zijne gedachten en 
raadsbesluiten geopenbaard? Is het niet voor de 
Zijnen ? En zal niet het gansche Woord Gods 
een lamp voor onzen voet en een licht op ons 
pad zijn ? O, mochten de geloovigen onzer dagen 
dit toch met betamenden eerbied voor Gods 
Woord ter harte nemen! Zeker zouden; zij dan 
een boek van zooveel gewicht naar Zijn Godde
lijke waarde hoog schatten, en met begeerte en 
onder gebed en smeeken daarin zoeken en 
daarover nadenken, gedachtig aan het woord: 
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„En wij hebben het profetische woord, dat Be
vestigd geworden is; en gij doet wèl, daarpp 
acht te geven, (als op een lamp, schijnende in 
een duistere plaats), totdat de dag aanbreke en 
•de morgenster opga in uwe harten." (2 Petr. 1 : 19.) 

Wanneer nu de Heer Zelf dit inhoudrijke boek 
der Openbaring, om het voor geringschatting te 
bewaren, zoo nadrukkelijk Zijn knechten tot 
beschouwing en ernstige, overweging aanbeveelt, 
is het dan niet hoogst verwerpelijk, de influiste
ringen van- den vijand gehoor te verleenen en 
de Goddelijke stralen te ontwijken, die iiet pro
fetisch Woord voor het aanbreken van den dag 
der wrake en de verschijning der Morgenster in 
de duistere toekomst werpt ? Zou God, van Wien 
alle goede en volmaakte giften afdalen, den Zijnen 
ooit een waarheid geopenbaard hebben, wier 
betrachting in plaats van zegen en'vreugde, alleen 
onrust en verwarring teweeg zou kunnen brengen? 
Zeker zou zoo een gedachte hieromtrent, gods
lasterlijk zijn. Alleen in zulke harten, waar reeds 
alles verward is, en waar de menschelijke, door 
eigen dunk beheerschte geest, meent in de diepe 
verborgenheden en raadsbesluiten Gods te kunnen 
indringen, daar zal de studie van ons profetisch 
boek zeker de verwarring vermeerderen; want 
zoo ooit, dan geldt hier het woord : „De natuurlijke 
mensch neemt niet aan hetgeen van den geest 
Gods is, want het is hem dwaasheid ; en hij kan 
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h t̂ niet verstaan, omdat het geestelijk onder
scheiden wordt." (1 Kor. 2 : 14.) 

Ook ontstaat zelfs, bij anders ernstige Christenen, 
öe afkeer omtrent de studie van het profetisch 
boek, uit een dikwijls diep verborgen wortel der 
zelfzucht, die in het Woord Gods alleen datgene 
zoekt, wat met het persoonlijk belang in. verband 
staat, en volstrekt geen waarde hecht aan datgene, 
wat op de eer en heerlijkheid des Heerèn ziet, 
„om Wien en door Wien alle dingen zijn." En 
deze zelfzucht, in plaats van zich uitsluitend aan 
de leiding des Heiligen Geestes te onderwerpen, 
stelt steeds haar eigen gedachten'en inzichten 
op den voorgrond, en ontdekt in de gezichten 
der profeten, door eenzijdigheid, alleen zulke 
gebeurtenissen, die op"de Gemeente van toepassing 
zijn, en als zoodanig deels vervuld zijn, deels 
nog ^vervuld moeten'worden. Zoodoende kan het 
aan tegenstrijdigheden niet ontbreken, en onder 
zulke omstandigheden is het geen wonder, dat 
de zoodanigen, in plaats van aan deze helder 
springende bron hun dorst te lesschen, tevergeefs 
met • de werktuigen hunner eigen wijsheid naar 
bronnen graven, en eindelijk vermoeid en afgemat 
van een nimmer loonenden arbeid er mede op
houden. Zoodra wij vergeten, dat de Openbaring 
voornamelijk ten doel heeft, om ons de macht 
en heerschappij van Jezus Christus als het ge
slachte, maar ten laatste volkomen in Zijn recht 
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geplaatste Lam Gods voor oogen te stellen, d̂ n 
hebben wij bij ons onderzoek reeds den waren, 
van God gelegden grond verlaten en het paa 
eens doolhofs betreden, dat ons in verlegenheid 
en verwarring brengen moet. Het is een onschat
baar voorrecht, dat God ons, Zijn vrienden, met 
deze toekomstige dingen bekend gemaakt heeft, 
en wel is waar, in de veronderstelling dat alles 
wat tot verhooging van onzen Heer Jezus Christus 
dient, voor ons.van het grootste belang zou zijn. 
En dit zal ook steeds het geval wezen, wanneer 
Christus, en niet ons eigen geluk, de eerste plaats, 
in onze harten inneemt. 

Zeker zullen wij bij de overdenking der Open
baring op vele zwarigheden stuiten; en verre zij 
het van ons, om te willen zeggen, dat wij een 
onderwerp van zulk een diepte en hoogte geheel 
kunnen doorvorschen. Maar, geleid door de over
tuiging, dat iedere in onderwerping aan den Heiligen 
Geest begonnen en voortgezette overdenking een 
gezegende werking op hart en geweten uitoefent, 
willen v̂ ij met belangstelling op de Openbaring 
des Heeren acht geven en met vlijt en ijver den 
inhoud van een boek doorzoeken, welke de 
heerlijkheid ontvouwt van Hem, van Wien gezegd 
is: „Het Lam, dat geslacht is, is waardig te 
ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en 
sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging." 
(Openb. 5 : 12). 
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voor^wij echter den inhoud van ons boek gaan 
overdenken, veroorloven wij ons, tot beter verstaan 
er van, esnige algemeene opmerkingen. Het is 
noodig omtrent zekere hoofdlijnen, die door het 
boek der Openbaring loopen, een helder inzicht 
te hebben. Vóór alles moeten wij steeds gedachtig 
blijven, dat wij hier een boek des oordeels dezer 
aarde voor ons hebben. Behalve de plaatsen in 
Hfdst. 1, 5, 6 en in Hfdst. 16, 17 en 22, waar 
het geloof der Gemeente staat uitgedrukt, en, 
uitgezonderd het 21ste - Hfdst., in hetwelk de 
heerlijke toestand der Gemeente, als het hemeisch 
Jeruzalem geschetst wordt, heeft dit geheele boek 
bijna uitsluitend een oordeelend karakter. De op 
aarde wonende mensch is in betrekking tot dat
gene, wat God hem heeft toevertrouwd, een ver
antwoordelijk schepsel. Zelfs de Gemeente wordt 
hier aan het oordeel onderworpen, in haar ver
antwoordelijkheid behandeld. (Hfdst. 2 en 3.) De 
Zoon des menschen, dien wij in het 1ste Hfdst. 
in Zijn rechterlijk karakter voorgesteld zien, 
doorwandelt de gemeenten, beoordeelt de toe
standen en kondigt het oordeel aan. Daarna zien 
wij God, als den Rechter der wereld, bezig om 
Zijn Zoon in dezelve in te leiden. (Hfdst. 4:19.) 
In het 19de Hfdst. wordt ons deze inleiding als 
een volbrachte zaak voorgesteld. Daar vinden wij 
zelfs de bruiloft des Lams, alsmede het door 
Christus en Zijn heiligen voltrokken groote oordeel 
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der levenden, terwijl de tuchtigingen Gods in 
dezen tijd slechts van voorbereidenden aard waren. 

Het is ook nog opmerkenswaardig, dat wij in 
het boek de Openbaring slechts driemaal den 
naam Vader vinden, (Hfdst. 1 : 6, 3 : 5 en 14 : 1) 
en we! iederen keer in,betrekking tot Christus. 
Wij zien God in het karakter eens heerschers op 
Zijnen troon. Hij handelt met de bewoners der 
aarde als met verantwoordelijke schepselen, en 
derhalve is de aarde het tooneel, waarop het 
gericht voltrokken wordt. Evenmin zien wij in 
dit boek Christus, als het met Zijne leden ver
bonden Hoofd, of als den met Zijn Bruid veree-
nigcen Bruidegom, behalve in de plaatsen vermeld 
in het 19de en 21ste Hfdst., waarin, ons de bruid 
'als de vrouw des Lams getoond wordt. Veelmeer 
verschijnt Hij hier voor onze oogen eenèrzijds 
„als de getrouwe en waarachtige Getuige," die 
alles naar waarheid ziet en betuigt, en anderzijds 
als „het geslachte Lam in het midden.des troons," 
hetwelk de wereld, om de verwerping van Hem, 
oordeelt, alsook ten laatste als „den Koning der 
koningen, die de volken met een ijzveren. roede 
weidt en den wijnpersbak van den toorn Gods 
treedt." Het mag ook niet onopgemerkt blijven, 
dat de Heilige Geest hier niet voorkomt, als in de 
Gemeente wonend, maar, voorgesteld in ,,de zeven 
geesten. Gods" als dé uitvoerder der Goddelijke 
macht en wijsheid in deze verschijning. 
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Het spreekt van zelf dat het geheele boekeen 
profetisch karakter heeft. (Zie Hfdst. 1 :3.) God 
geeft een openbaring, en Jezus deelt dezelve aan 
Zijn knechten mede (vers 1.) Zelfs de taal inde 
zendbrieven aan de zeven gemeenten is profetisch. 
Terwijl de andere aan de gemeenten geschreven 
brieven der Apostelen het doel hebben om het 
gedrag der leden in die innige betrekking, in 
welke God hen tot Zich en tot Christus in ge
nade gebracht heeft, te regelen, te leiden of weder 
te herstellen, kondigen de zeven zendbrieven, 
hoe zegenrijk zij ook thans voor het hoorend 
oor zijn mogen, de gemeente, dat is: het geheele 
zichtbare lichaam op aarde, de door het oordeel 
naderende verschrikking, als de gevolgen van de 
ontrouw, aan. 

Ten slotte merken wij nog op, dat in Hfdst. 
1 : 19 de inhoud van het boek in drie deelen 
verdeeld wordt, waardoor bij de overdenking ervan 
het verstaan veel gemakkelijker wordt. „Schrijf 
dan hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en 
hetgeen geschieden zal na deze dingen." Het 
eerste — „wat gij gezien hebt" — vinden wij 
in de tweede helft van het 1ste Hfdst. Hij zag 
den Zoon des menschen in Zijn rechterlijk ka
rakter. Het tweede — „wat is" — zien wij in 
het tweede én derde Hfdst., waarin de zeven 
zendbrieven de geschiedenis der Gemeente van 
het begin tot het einde in hoofdtrekken voorstelt. 
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Het is de treurige geschiedenis van haar verval, 
die met het verlaten der eerste liefde begonnen 
is en met het uitspuwen uit den mond des Heeren 
eindigen ^zal. (Hfdst. 3 : 16.) Eindelijk vinden 
wij het laatste — „wat geschieden zal na deze 
dingen" — van het 4de Hfdst. tot het einde des 
boeks; en deze afdeeling omvat alles wat na 
den tijd, dat God met de Gemeente als zoodanig 
opgehouden heeft te handelen, totdat de nieuwe 
hemel en de nieuwe aarde er is, zal plaats hebben. 

Bij den aanvang onzer overdenkingen is het 
onze begeerte, dat de Heer ons door Zijnen Geest 
leiden moge, opdat wij vooralle dwalingen bewaard 
blijven, en onze harten van het booze afgetrokken 
en gericht mogen worden „tot de liefde Gods en 
de volharding van Christus." (2 Thess. 3 : 5.) 

HOOFDSTUK I : 1—9. 

Reeds de beide eerste verzen drukken op het 
boek de Openbaring, in vergelijking met de 
andere Schriften des Nieuwen Testaments, een 
gefieel eigenaardigen stempel. Ze verraden door 
hun, in een profetisch gewaad gekleede voor
stellingswijze, het oordeelvellend karakter er van. 
Wij zien een geheel nieuw tooneel voor onze 
oogen; en wij vernemen een taal, die ons aan 
dé vroegere dagen der heilige mannen des Ouden 
Testaments herinnert. Hier wordt niet de „een-
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geboren Zoon in den schoot des Vaders" in Zijn 
persoonlijke heerlijkheid en Zijn innige betrekking 
tot den Vader voor oogen gesteld, neen, we aan
schouwen de „openbaring van Jezus Christus, 
welke God Hem gaf." Ook de betrekking van 
Christus tot de Zijnen, welke Hij Zijn vrienden 
en niet meer Zijn knechten noemt, (Joh. 15), 
neemt een gewijzigden vorm aan, want Hij toont 
Zijn „knechten" wat „weldra geschieden moet." 
En waar vinden wij dien vertrouwelijken omgang 
tusschen den Heer en „den discipel, welken Jezus 
liefhad, en die bij het avondmaal in Zijnen schoot 
lag?" In plaats van de onmiddellijke werking 
des Heiligen Geestes zendt de Heer Zijn engel 
om „Zijnen slaaf Johannes, die het woord Gods 
betuigd heeft, en de getuigenis van Jezus Christus, 
wat hij gezien heeft" (vs. 1 en 2), de noodige 
uitlegging te geven van wat voor Zijn Zieners-
oogen zal voorbijgaan! Zelfs het met het „getuige
nis van Jezus Christus" verbonden „Woord Gods" 
heeft hier een bijzonder karakter. Want terwijl 
Johannes in zijn Evangelie den Heere Jezus als 
het Woord, hetwelk in den beginne bij God en 
God Zelf was, derhalve de volkomene en per
soonlijke uitdrukking van God, zoowel als het 
vleeschgeworden, in volkomene genade en waar
heid onder ons gewoond hebbende Woord voor 
onze harten stelt, beteekent het in de Openbaring 
het in Jezus verpersoonlijkte Woord Gods de 
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uitdrukking van het goddelijk oordeel, want wij 
lezen in Hfdst. 19:13: „En Hij was bekleed met 
een kleed in bloed gedoopt; en Zijn naam wordt 
genoemd „het Woord Gods." In 't kort, wij staan 
op een anderen grond dan wij gewoon zijn te 
betreden, en onze oogen eene- andere richting 
volgende, zien Hem, dien God als den Zoon des 
menschen, als den verworpen Messias, als het 
geslachte Lam in Zijne rechten zetten zal, om 
als het Hoofd boven alles beleden te worden. 

En met welk een plechtigen ernst geeft de 
Geest Gods ons dit kostbaar boek in handen! 
Hoe zeer bemoedigt Hij tot een ijverige en waar
dige overdenking van het woord 'der profetie.-
Hij, die leest (voorleest), en ook zij, die deze 
woorden zouden hooren lezen, wbrden door Hem 
welgelukzalig geprezen. Alle uit menschelijke 
dwaasheid voortkomende tegenwerpingen zijn 
hiermede volkomen veroordeeld. Steeds hebben 
de profetieën, wanneer zij althans het geloof tot. 
steun en rustpunt dienden, op den wandel haar 
rijk gezegenden invloed uitgeoefend; en hoe kan 
het ook den pelgrims in-de woestijn aan de 
noodige verkwikking ontbreken, als zij vol ver
trouwen op de onwankelbare trouw rekenen van 
Hem, die de belofte gegeven heeft? En wanneer 
Hij Zelf met de liefdevolste voorzorg eens 
deelnerrienden vriends tot overdenking en over
weging van de. woorden Zijner profetie opwekt, 
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zoo hebben wfj reden genoeg om haar al onze 
aandacht te schenken en iedere poging om ons 
van dat onderzoek af te houden, voor het werk 
van den vijand te verklaren. Zullen wij een boek, 
hetwelk naar Goddelijke schatting van zulk eene 
oneindige waarde is, en hetwelk voor onze ver
wonderde blikken de macht en heerlijkheid van 
onzerr geliefden Heer en Heiland ontvouwt, met 
geringschatting of dwaze vrees behandelen en 
afwijzen, omdat het kortzichtige oog des menschen 
de daarin verborgen parel niet weet te onder
scheiden? Dat verhoede de Heer door Zijne genade! 
„De tijd is nabij." Het beslissende oogenblik 
nadert. En ofschoon God ook eeuwen lang de 
vaten des toorns met lankmoedigheid verdroeg, 
en Zijn genade" het werk'der zielenredding tot 
op dezen oogenblik voortzet, zoo heeft Hij toch 
met betrekking tot de Openbaring Zijn onher
roepelijk laatste woord gesproken, Hij heeft er 
niets meer bij te voegen en „de tijd is nabij." 

Ook de nu volgende, aan de zeven gemeenten 
van Klein-Azië gerichte groet kenschetst het 
eigenaardig karakter van ons boek en levert het 
bewijs, "dat de profetie niet gericht is aan de 
gemeente in haar normalen toestand, zooals dit 
met de brieven het geval was. Zonder twijfel 
bestonden toenmaals die zeven gemeenten, en 
wel in den toestand, waarop in de zendbrieven 
gezinspeeld wordt, maar het is ons onmogelijk 
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aan te nemen, dat' de profetische blik niet verder 
reikte dan deze zeven gemeenten. De profeet 
spreekt hier niet van God, die als Vader de 
innigste en gezegendste betrekkingen tot de ge
meente, als lichaam van- Christus, onderhoudt, 
maar voert Hem in, als Dengene^ die met de op 
de aarde verantwoordelijke en haar ondergang 
tegemoet-gaande gemeente te doen heeft. Hij 
stelt Hem voor als Dengene, die het verleden, 
het heden en de toekomst in Zijn wezen omvat, 
en die nimmer met Zich Zelven in tegenspraak, 
alle beloften te Zijner tijd vervullen zal. „Genade 
zij u en vrede van Hem, Die is, en Die was, en 
Die komt; en van de zeven Geesten, die voor 
Zijn troon zijn ; en van Jezus Christus, den ge
trouwen Getuige, den Eerstgeborene der dooden, 
en den Overste van de koningen der aarde!" 
(Vs. 4 en 5.) In de eerste plaats stelt de profeet 
door de woorden „Die is" het bestaan Gods in 
het volste licht; dan toont hij, doch zonder de 
betrekkingen van God tot de Gemeente aan te 
roeren, de verbinding des Heeren met handelingen 
van vroegere dagen, in de woorden „Die was" 
als Dengene die zich aan de aarde en de men-
schen openbaarde, en eindelijk stelt Hij Hem voor 
als Dengene „Die komt" om iedere door Hem 
gemaakte en Hem betreffende openbaring, te 
volbrengen. Hij is de Onwankelbare, de Eeuwige. 
Zooals Hij zich eertijds aan de kinderen Israëls 
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als Jehovah, als de Eeuwige, als de „Ik ben" 
openbaarde, zoo rust Hij Zich ook thans toe om 
Zich in hetzelfde karakter weder tot Zijn oude 
volk te wenden. Zekerlijk zullen eerst de donder
slagen des oordeels ten aanzien van de belijdende 
menigte hun vernietigende werking openbaren, 
en Hem den weg tot uitvoering Zijner raadsbe
sluiten banen. Dan echter zullen de nakomelingen 
van Abraham, op grond van een onwankelbare 
genade, nadat de gemeente opgenomen, en de 
tegen de natuurlijke takken roemende Christenheid 
afgehouwen is, als de uitgesproten natuurlijke 
takken, in den olijfboom worden ingeënt. (Rom. 
11 : 23, 24.) Dan zal niet meer uit Joden en 
heidenen het eene lichaam verzameld worden, 
maar dan zal integendeel Israël weder tot heer
schappij over de heidenen "komen; en dat is 
zonder twijfel de oorzaak, waarom hier geen 
sprake is van den Heiligen Geest, als den éénen 
Geest in één lichaam wonend, maar van de 
„zeven geesten, die voor den troon van God 
zijn." De Heilige Geest zal, gelijk in Jesaja 11 in 
zijn door het getal „zeven" aangeduide volheid, 
als de Uitvoerder der macht en als de Drager der 
wijsheid en des lichts, niet in de Gemeente, 
maar voor den troon Gods gezien worden, — een 
bevvijs, 'dat niet de genade, maar de regeering 
Gods het gewichtige en voorname onderwerp van 
ons boek is. — Eindelijk neemt Christus Zelf in 
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dezen zegengroet de laatste plaats in. Terwijl wij 
God op den troon Zijner macht en den Heiligen 
Geest voor den troon aanschouwen, zien wij' 
Christus hier in Zijn betrekking tot de aarde en 
in Zijn rechtmatige aanspraken op de wereld. 
Hij is de rechtmatige Erfgenaam,der aarde; maar 
alvorens Hij in Zijn rechten treedt, maakt Hij, 
zooals eens Abraham met betrekking tot het lot 
van Sodom, Zijn Gemeente tot Zijn vertrouwde, 
en deelt haar zijn verborgene, de toekomst der 
aarde omvattende raadsbesluiten mede, opdat zij 
zich verre zou houden van de wereld en haar 
grondbeginselen en duistere werken, waarom de 
verschrikkingen des oordeels haar zeker treffen 
zullen. Zooals eens in de dagen Zijns vleesches, 
zoo zal, moge ook ieder, ander getuigenis ver
stomd zijn, de stem van dezen onveranderlijken 
„getrouwen Getuige Gods" te allen.tijde luide 
en krachtig op deze aarde weerklinken. Het is 
de stem van Hem die, nadat Hij zonder verderving 
te hebben gezien, het leven der opstanding deel
achtig werd, met recht den titel van „eerstgeborene 
der dooden" draagt, en welke als „de Overste 
van de koningen-der aarde," onder de regeering 
Gods alle heerschappij onder Zijn schepter brengen 
zal. Hét mag de aandacht van den lezer niet 
ontgaan dat, nadat de profeet den titel van Jezus 
genoemd en zijn groet geëindigd heeft, plotseling, 
onder He naar Zijn woord luisterende heiligen 
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een opwekkende beweging vernomen wordt, en 
dat dezen, aangegrepen door het gevoel eener 
onbeschrijfelijke vreugde, de stem dés gejuichs 
verheffen, om het Voorwerp harer aanbidding, 
het lofoffer harer lippen toe te brengen. En of
schoon het hier 'niet zoo zeer om hun hemelsche 
zegeningen gaat, maar eigenlijk alleen om de 
plaats, die zij in verbinding met Hem in het 
Koninkrijk zullen innemen, zoo is dit toch vol
komen genoeg om door een blik op Zijn genade
rijke handeling, de vreugde in stroomen van 
woorden uit hun harten te doen komen, zeggende : 
„Hem, die ons lief heeft, en ons van onze zonden 
gewasschen heeft in Zijn bloed, en ons gemaakt 
heeft tot koningen en priesters voor Zijnen God 
en Vader; Hem zij de heerlijkheid en de kracht 
tot in. alle eeuwigheid! Amen." (Vs. 5 en 6.) — 
Een dergelijk tooneel ontmoeten wij aan het einde 
onzes boeks; want daar kondigt zich de Heer 
als „de blinkende Morgenster" aan; en weldra 
roepen „de Geest en de Bruid : Kom !" (Hfdst22.) 
Welke liefelijke verschijningen ! Zouden ook onze 
harten niet met lof en aanbidding vervuld zijn, 
als onze blikken op Zijn gézëgenden Persoon 
gevestigd zijn? Hoe zou het ook anders kunnen 
zijn ? Zal de vrouw eens mans, die vanwege zijn 
deugden en haar schitterende gevolgen, hoog 
geëerd en bewonderd wordt, niet met een van 
vreugde kloppend hart uitroepen: „Dat is mijn 
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man !" En welke ook Zijne heerlijkheid zijn moge, 
wij hebben altijd als Zijne bruid, als Zijn lichaam 
een gerechtigd deel er aan. Zijn Zijn vijanden 4ot 
een voetbank Zijner voeten gelegd, en houdt hij 
door de „eeuwige poorten" Zijnen zegevierenden 
intocht als de „Koning der heerlijkheid" — altijd 
zijn wij deelgenooten Zijner overwinningen Zijner 
eere; want Hij is onze Jezus, ónze Heiland, onze 
Bruidegom. Hij heeft ons volmaakt lief en niets 
kan ons van Zijne liefde scheiden. Hij heeft ons 
eens en voor altijd „van onze zonden gewasschen 
in Zijn bloed," en naar de Goddelijke waarde 
van dat bloed ons aangenomen en ons bekwaam 
gemaakt om deelgenooten Zijner heerlijkheid te 
zijn. O, aanbiddenswaardige genade! Hij, die als 
Koning en Priester, wat betreft Zijn macht op 
aarde, de hoogste plaats inneemt, Zich' in de 
onmiddellijke nabijheid Gods bevindt, Hij is het, 
die ons tot „koningen en priesters voor God Zijnen 
Vader" gemaakt heeff. Ja, „Hem zij de.heerlijkheid 
en de kracht in alle eeuwigheid! Amen." 

Doch plotseling zwijgt weder het gejuich der 
heiligen, en een hoogst ernstig tooneel ontvouwt 
zich voor onze oogen. Op den plechtigsten toon 
kondigt de profeet de verschijning des Heeren 
voor dé wereld aan met deze woorden: „Zie, 
Hij komt met de wolken, en alle oog zalHem 
zien, ook zij; die Hem doorstoken hebben; en 
alle stammen des lands zullen over Hem weeklagen. 



DE OPENBARING. 93 

Ja, amen!" (Vs. 7.) De woorden bevatten wel 
geene aan de Gemeente gerichte aankondiging; 
maar de hemelsche- heiligen erkennen hier de 
stem eener openbaring, die, zonder den grond 
van haar hoop en vreugde te schokken, het 
onderwerp van haar getuigenis in de wereld zou 
zijn. Wanneer Hij, komende met de wolken, als 
de Richter der wereld, en voornamelijk der joden, 
(Matth. 26 : 64). de schouwplaats betreedt, dan 
zal, dewijl ieders oog Hem ziet, een luid weeklagen 
en weenen het gansche land doordringen. (Zie 
Zach. 12:10; Matth. 24:30.) Hoezeer zijn deze, 
Zijn wederkomst kenmerkende gebeurtenissen 
verschillend van die, die Zijn komst tot opneming 
der Gemeente vergezellen! Want in dat heerlijk 
oogenblik zullen alleen zij" Hem. zien, om wiens 
wil Hij den troon Zijns Vaders verlaat; en allen 
die dan den lang verwachten Heer zien, zullen 
met van vreugde glinsterende aangezichten het 
oogenblik hunner grootste blijdschap begroeten, 
en Hem met de stem des gejuichs en des lofs 
tegemoet snellen. Volgens de duidelijkste getui
genissen der Schrift, zal de wereld den Heer 
eerst dan zien, wanneer de geloovigen, wier leven 
nu met Christus in God verborgen is, met Hem 
openbaar worden in heerlijkheid (Kol. 2 : 4;. 
Judas 14 en 15); en daarom is het buiten allen 
twijfel, dat de heerlijke daad der opneming van 
de Gemeente, of der bruid van Christus, plaats 
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zal hebben, zonder dat de wereld er iets van 
bemerkt Het is dus volstrekt noodzakelijk in de 
wederkomst; des Heeren".twee hoogst gewichtige 
oogenblikken wel te onderscheiden. Hij zal eerst 
verschijnen om de Zijnen tot Zich op te nemen 
in de lucht en ze in de hemelsche woningen van 
het Vaderhuis te brengen; en deze komst is het 
voorwerp van de verwachting aller geloovigen. 
(1 Thess. 4 : 13—18; Joh. 14 : 2 en 3.) Daarna 
zal Hij, vergezeld van Zijn verheerlijkte heiligen, 
wederkeeren om de wereld te oordeelen; en 
wanneer dit door de bewoners der aarde gezien 
zal worden, zal zulks vrees en ontzetting ten 
gevolge hebben. Wanneer deze twee toekomstige 
gebeurtenissen niet onderscheiden worden, zou 
zulks alleen verwarring te weeg brengen en haar 
werking op hart en geweten zeer verzwakken. 

Doch gaan wij verder. Een zeer wonderbare 
ineensmelting van' het wezen Gods en Christus 
toonen ons de heerlijke woorden: „Ik ben de 
Alpha en de Omega, zegt de Heere God, Hij die 
is, en Die was, en Die komt, de Almachtige," 
<Vers 8), — een ineensmelting, die wij in de Open
baring nog meermalen zullen aantreffen. De eerste 
helft van dezen titel vinden wij in hfdst. 22:13 
geheel ondubbelzinnig op Christus toegepast,, 
Ierwijl de tweede een beschrijving van het goddelijk 
karakter geeft, waardoor in vers 4 God geken
schetst wordt Ook hier vinden oogensehijnlijk 
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deze titels op Christus hun toepassing, doch op 
Christus als jehovah, als de „Heere God, Die 
is, Die was en Die komt, de Almachtige." Hij 
is de „Alpha en de Omega, het Begin en het 
Einde," — het Middelpunt van alles wat bestaat, 
van het begin der wereld tot haar einde; — dit 
is een troostrijke bemoediging, zoowel voor de 
geloovigen, die voor de groote verdrukking be
waard worden, als ook voor hen, die geroepen 
zijn deze verdrukking te doorleven. 

Hiermede eindigt de inleiding van ons boek, 
en de Openbaring zelf neemt een aanvang. 

(Wordt vervolgd.) 

* * 
* 

Verlossing en Gemeenschap 

Toen de Heere een volk voor Zijn naam afzon
deren wilde, moest dit volk eerst worden verlost. 
Israël werd uit het diensthuis uitgeleid en door 
de Roode zee gevoerd om het land Kanaan te 
beërven. Aan den oever der Schelfzee zong Israël 
het lied der verlossing en der gemeenschap. Het 
jubelde: „Ik zal den Heere zingen, want Hij is 
hoogelijk verheven! Het paard en zijnen ruiter 
heeft Hij in de zee geworpen." 

God zonderde Israël voor Zijn naam af, opdat 
Hij in hun midden zou wonen. Hij schonk het 
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na de wonderbare verlossing Zijn kostelijke ge
meenschap. Ook daarvan zingt het bevrijde volk. 
Daarom noemden wij hun zang ook een lied der 
gemeenschap. „Gij leiddet door Uwe weldadigheid 
dit volk, dat Gij verlost hebt; Gij voert hen zacht-
kens door Uwe sterkte tot de .liefelijke woning 
Uwer heiligheid. Die zult Gij inbrengen, en planten 
hen op den berg Uwer erfenis, ter plaatse, welke 
Gij, o Heere! gemaakt hebt tot Uwe woning, het 
heiligdom, hetweik Uwe handen gesticht hebben, 
•o'Heere!" (Ex. 15.) 

Eerst verlossing en dan bovendien nog gemeen
schap! En beide gaan uit van God-Zelven! Hij 
verlost en Hij brengt de gemeenschap tot stand. 

Slaan we. nu het Nieuwe Testament op, dan 
vinden we deze beide gedachten terug, vastgelegd 
als ze zijn in de twee namen, die ons van den 
beloofden Messias worden medegedeeld. 

„Gij zult Zijnen naam noemen Jezus; want 
Hij zal Zijn volk verlossen van hunne zonden." 
(Matth. 1 : 21.) „Zie, de maagd zal zwanger worden, 
en een zoon baren, en men zal zjjnen naam noemen 
Emmanuël, hetwelk, overgezet, is: God met 
ons." (Matth. 1 :23.) 

Verlossing en gemeenschap geworden ons door 
Christus. Zij rusten op den dood en opstanding 
van den Zoon van God! 

j . T. 
* * 

* 
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Het boek Jona. 
HOOFDSTUK V. 

(Vervolg van bladz. 75.) 

HET OVERBLIJFSEL. 

itJle t hoofddoel van het boek Jona is neerge
legd in hoofdstuk II, dat wij met opzet tot hiertoe 
hebben weggelaten. Wij hebben gezien, dat'de 
persoon van Jona ons de eigenschappen voorstelt, 
die we bij de getuigen des Heeren kunnen ver
wachten; vervolgens hebben we den Joodschen 
profeet gezien als gezant; eindelijk hebben we op
gemerkt, dat deze zelfde persoon voor ons ook de 
geschiedenis illustreert van het volk, dat, ondanks 
alles, tot een getuige van God tegenover de volken 
is geweest en nog zal zijn. Wij zeggen „zalzijn," 
want waar dit volk als geheel volkomen verworpen 
werd, toen de lankmoedigheid Gods ten einde was, 
zoo zal er in de toekomst een overblijfsel komen, 
de kern van een toekomstig volk, dat evenals het 
geheele geslacht, belast is met „de bloedschuld," 
d.w.z. met de verantwoordelijkheid van den dood 
van den Messias, en dat er tijdens de groöte ver
drukking aan het einde der tijden de gevolgen: 

van zal ondervinden. De benauwdheid zal in het 
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hart van deze getrouwen een bekeering tot zalig
heid werken. Zij zullen hun verantwoordelijkheid 
niet zoeken te scheiden van die van het volk, 
waarvan zij deel uitmaken. Zij zullen erkennen, 
dat hun kastijding verdiend is, dat de storm, die 
steeds zal toenemen, de rechtvaardige vergelding 
is voor hun misdaad, en dat zij afgesneden moeten 
worden uit het land der levenden, omdat zij den 
Zoon van God hebben gekruisigd! Maar, verzwol
gen door den grooten visch, zullen zij in de be
nauwdheid ondeivinden, dat hun Messias dezelfde 
angsten heeft doorstaan, en dat de Heere Hem 
heeft geantwoord. Deze overtuiging zal een groote 
verzekering aan deze getrouwen geven, want zij
zalen dan tot God roepen in de stellige over
tuiging, dat Hij hen hoort. Hun ervaringen zijn 
ons beschreven in hoofdstuk 2 van onzen profeet. 
Het gebed van Jona bevat twee onderwerpen: 
het eerste, de ervaringen van het geloovige over
blijfsel, van het ware Israël, in den dag der be
nauwdheid *) (2 : 3), waaruit het verlost wordt; 
het tweede, den dood en het lijden van Christus, 
welke het onderwerp van een ander hoofdstuk; 
zullen zijn. 

Wat het eerste onderwerp betreft, veronderstellen 

*) Ook genoemd „de benauwdheid van Jakob" (Jer. 30:7),. 
en „de groote verdrukking," wat een meer algemeene term is. 
Zie voor het woord „benauwdheid" tal van plaatsen in de 
Psalmen en de Profeten. 
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wij, dat onze Jezers genoeg bekend zijn met het 
Oude Testament, om te weten, dat de Profeten 
en de Psalmen ons bestendig onderhouden over 
het geloovige Joodsche overblijfsel en over de 
verdrukkingen, die het zal verduren. Het gebed 
van Jona is een bewijs, om deze waarheid te 
bevestigen. De acht verzen geven zoo talrijke 
gedeelten van de Psalmen en van den profeet 
jesaja weer, dat het onnoodig onzen tekst zou 
overladen,.wanneer wij ze alle zouden aanhalen, 
ledere lezer, voorzien van een goede concordantie, 
kan er zelf de lijst van opmaken; wij zullen ons 
dus beperken tot de aanhaling van eenige be
langrijke plaatsen. 

„En jona bad tot den Heere, zijnen God, uit het 
ingewand van den visch, en hij zeide: Ik riep 
uit mijne benauwdheid tot den Heere, en Hij 
antwoordde mij." (2:1—2.) Het is opmerkelijk, 
dat het roepen van jona na dat van de volken 
komt. Zoo zal het werkelijk het geval zijn., Het 
schip der volken, dat hen bevat, die door het 
geloof aanbidders van den waren God geworden 
zijn, vervolgt heden zijn weg; en zij, die het 
bemannen, hebben de verlossing gekregen, nadat 
zij „tot den Heere geroepen, hebben." (1 : 14.) 
Israël daarentegen is verzwolgen in de zee der 
volken, maar een overblijfsel zal uit den afgrond 
opstaan, uit de diepte zijner benauwdheid, van 
uit dezegroote verdrukking, die in de allereerste 
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plaats op de getrouwen van het oude volk van 
God zal neerkomen ; het zal zelf ook tot den God 
dien het beleedigd heeft, roepen. 

Dit vers heeft den gewonen vorm, dien we ook 
bij de Psalmen aantreffen. Het is een samenvatting 
van den geheelen inhoud van het gebed en wijst 
er vooral het resultaat van aan, terwijl de volgende 
verzen beschrijven, op welke wijze dit resultaat 
zal worden verkregen. Geworpen in de diepte 
van den afgrond, verzwolgen door het monster, 
hetwelk God beschikt heeft als middel tot zijn 
behoud, bidt en roept de getrouwe. Met welk eert 
vreugde merkt hij op, dat het antwoord gekomen 
isl Psalm 120, die als inleiding dient voor de 
kleine verzameling van Trapliederen, of der lie
deren Hammaalöths, spreekt nauwkeurig in de
zelfde woorden. In dien Psalm gaat het over het 
overblijfsel, dat opnieuw door de vervolging uit 
zijn land is verjaagd, na er in vereeniging met 
het ontrouwe volk te zijn ingegaan. Het is de 
verdrukking Jakobs. Zie Openb. 12 : 13—16. 
Dan zegt het: „Ik heb tot den Heeré geroepen 
in mijne benauwdheid, en Hij heeft mij verhoord." 
(Ps. 120 : l.) '„De Heere voert hen uit hunne' 
angsten," zooals er zoo dikwijls wordt gezegd 
in Psalm 107, die, op zijn beurt, tot inleiding; 
dient voor het vijfde boek der Psalmen, waarin 
zich de Trapliederen bevinden. „Hij heeft mij 
geantwoord;" dit is de samenvatting van al de 
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ervaringen der getrouwen: een volkomen verlossing. 
Het is eveneens zoo in Psalm 130 : „Uit de diep
ten roep ik tot U, o Heere !" Deze Psalm beschrijft 
ons de heerlijke geloofsbeproevingen van het 
overblijfsel en de eeuwiglijk gezegende gevolgen 
van zijn verlossing. Zie ook Psalm 18 : 7; Ps. 86 : 7. 

„Uit den buik des grafs schreide ik, en Gij 
hoordet mijne stem." (2 : 2b.) 

Na de samenvatting, waarover wrj zoo juist 
hebben gesproken, spreekt het gebed van Jona 
over de achtereenvolgende ervaringen, die tot het 
antwoord van den Heere hebben geleid. Eerst 
roept de getrouwe uit den buik des grafs en God 
hoort. Het antwoord is nog niet gekomen, maar 
hij heeft de vertroostende zekerheid, dat het gebed 
des geloofs gekomen is tot in de ooren van den 
Heere. Het gebed van Hizki'a (Jes. 38: 10) heeft 
veel overeenkomst met dat van Jona, alleen is de 
benauwdheid er minder groot: Hizkia daalt in 
in het graf, Jona j ' s er in, David, in Psalm 30: 3, 
wordt er uit opgevoerd. Zie ook Ps. 18:5 en 6. 

„Gij hadt mij geworpen in de diepte, in het 
hart der zeeën, en de stroom omving mij; al 
Uwe baren en Uwe golven gingen over mij 
henen." ( 2 : 3 . ) 

Men vindt juist dezelfde uitdrukking in Ps. 
42 : 8. Elke lezer, die een weinig met̂ de profetie 
bekend is, weet, dat het tweede boek der Psal
men (Ps. 42—72)_ de gevoelens en dé ervaringen 
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beschrijft van het overblijfsel van Juda, dat tijdens 
de groote verdrukking onder de volken wordt 
verstrooid. Het zijn dan ook juist deze ervaringen, 
die ons het gebed van Jona voorstelt. 

„En ik zeide: Ik ben uitgestooten van voor 
Uwe oogen; nochtans zal ik den tempel Uwer 
heiligheid weder aanschouwen." (2 : 4.) 

Wij vinden hier het gebed van Hizkfa weder 
terug (Jes. 38:10—11); ook talrijke gedeelten uit 
het tweede boek der Psalmen, n.1. 43 : 2 ; 44:10.; 
60 : 3 en 12, en nog andere gedeelten. Ps. 74 : 1 ; 
7 7 : 8 ; 31:23; Klaagl. 5:22. Het bewustzijn ver
worpen te zijn, vernietigt bij het arme overblijfsel 
in de benauwdheid de zekerheid des geloofs niet. 
Verjaagd uit Jeruzalem, houdt het niet op den blik 
naar den tempel te richten,-evenals Daniël naar 
Jeruzalem. (Dan. 6 : 11.) Zie ook Ps. 42 : 5; 
43: 3 en 4; 18 :7 ; Hab. 2:20. De heiligen van 
dezen tijd, die dit gedeelte op zich kunnen toe
passen, wanneer zij in droefheid zijn, weten, dat 
deze tempel voor hen het huis des Vaders in de 
hemelen is. 

„De wateren hadden mij omgeven tot de ziel 
toe; de afgrond omving mij; het wier was aan 
mijn hoofd gebonden." (2 : 5.) 

In.de benauwdheid ervaart de ziel, wat het 
oordeel tiods is vanwege de zonde. In het tweede 
boek der Psalmen, waarover wij gesproken hebben, 
is deze verschrikkelijke toestand geschilderd in 

In.de
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onuitwischbare trekken: „De afgrond roept tot 
den afgrond, bij het gedruisch Uwer watergoten; 
al Uwe baren en Uwe golven zijn over mij heen
gegaan." (Ps. 42 : 8.) Psalm 69 beschrijft de 
grootheid van dezen angst. Gezonken te zijn in 
grondelooze modder, heeft het oordeel tot gevolg
de diepten der wateren, die verzwelgen en de 
watervloed, die overstroomt, terwijl zich tege-
lijkertijdeen bodemlooze afgrond opent. (Ps. 69 : 3, 
15 en 16.) Wij zullen later zien, dat de geloovige 
in den afgrond Christus ontmoet, dezen Jezus, 
die er ten behoeve van hem in afgedaald is. Wij 
Christenen, wij hebben ook dezelfde ervaring op
gedaan, maar zonder, gelijk het overblijfsel, ver
plicht te zijn, den afgrond anders dan in ons 
geweten te kennen. 

„Ik was nedergedaald tot de gronden der bergen; 
de grendelen der aarde waren om mij henen in 
eeuwigheid; maar Gij hebt mijn leven uit het 
verderf opgevoerd, o Heere, mijn God!" (2 : 6.) 

De benauwdheid bereikt haar toppunt; de ver
drukte kan,niet dieper afdalen. Het is de dood 
in al zijn afschuwelijkheid. De deuren, die den 
toegang tot het land der levenden afsluiten, zijn 
voor altijd gesloten. Deze zelfde ervaringen vindt 
men terug in den lofzang van Hizkia (Jes. 38:10 
en 11), en eveneens hetzelfde antwoord van God : 
„Maar Gij hebt mijne ziel liefelijk omhelsd, dat 
ze in de groeve der vertering niet kwame, want 
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Gij hebt al mijne zonden achter Uwen rug 
geworpen." De Heere was gereed om mij te 
verlossen." (Vs. 17 en 20.) Het is door de op
standing van Christus, dat al onze zonden in den 
afgrond zijn achtergebleven, waar ze nooit weer 
zullen teruggevonden worden. 
•. Als mijne ziel in mij overstelpt was, dacht ik 
aan den Heere; en mijn gebed kwam tot U, in 
den tempel Uwer heiligheid." (2 : 7.) 

In het oogenblik van de hevigste benauwdheid 
en den doodsangst, herinnert zich de geloovige 
den Heere, en zijn gebed wordt niet alleen gehoord, 
maar ook ontvangen in de plaats, waar God woont. 

„Die de valsche ijdelheden onderhouden, ver
laten hunlieder weldadigheid." (2 : 8.) 

•Hier komt de veroordeeling, uitgesproken tegen 
het afvallige volk, dat opnieuw .overweldigd is 
door den duivel der afgoderij (Matth. 12 : 43—45), 
en dat door valsche ijdelheden de genade verlaat, 
welke het is voorgesteld. Het is beter, om met 
hoop in de ellende te zijn weggezonken, dan het 
lot te deelen van hen, die den Antichrist tot 
meester hebben. In Ps. 31 zien wij het verschil 
tusschen hen, die „op valsche ijdelheden acht 
nemen" en hem, die op den Heere vertrouwt en 
voor wien de genade de eenige hulpbron is. 

„Maar ik zal U offeren met de stem der 
dankzegging; wat ik beloofd heb, zal ik betalen. 
Het heil is des Heeren." (2 : 9.) 



HET BOEK JONA. 105 

Hier komt de geloovige van het overblijfsel tot 
den eeredienst, dien de volken gevonden hadden 
in den tijd van zijn ontrouw. De Christenen plegen 
nu dezen eeredienst; alleen in de profetische 
toekomst zullen de volken onder de regeering van 
den Messias aan den Heere, den God van Israël, 
offeren, en naar Jeruzalem opgaan om Hem te 
aanbidden, in vereeniging met Zijn volk. (Ps. 
116: 14 en 15; 22:26.) Er zal voortaan voor Israël 
zoowel als voor de volken sprake zijn van „ge
loften" (1 :16); de dienst des Heeren zal vrij zijn 
en zonder eenige beperking, als van „een vrij
willig volk." (Ps. 56 : 13 ; 61 : 9 ; 66 : 13 ; 76 : 12; 
Lev. 7 :16; Deut. 23:21.) 

Het laatste woord van dit profetische gebed is: 
„Het heil is des Heeren." Het is daar; Hij alleen 
heeft het bewerkt; het is alleen de vrucht van 
Zijn genade. (Jes. 38 : 20 ; 52 :10.) 

Israël zal op het einde deze groote waarheid 
erkennen, welke heden de vreugde, de zekerheid 
van alle geloovigen uitmaakt, en waarop hun ze
kerheid voor eeuwig is gegrond. Hoe is dit heil 
voortgebracht? Dat zullen wij in het volgende 
hoofdstuk zien. 

(Wordt vervolgd.) 

* " * * 
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BESCHOUWING 
OVER 

De O p e n b a r i n g . 

(Vervolg van bladz. 95.) 

HOOFDSTUK 1:9—19. 

JOij de overdenking van den aanspraak van 
den profeet is het zeer opmerkenswaardig, dat 
hij zich niet op de gewone wijze als een van 
God gezonden apostel richt tot hen, die uitGod 
zijn, maar veelmeer een plaats inneemt, die alle 
heiligen ten allen tijde deelachtig zijn. Hij stelt 
zich hun voor als >,broeder én medegenoot in 
de verdrukking en in het koninkrijk en in de 
de volharding in Jezus;" en in dit karakter is 
hij in staat zelfs de uitverkorenen in hun laatste 
groote verdrukking te kunnen troosten. Ach! 
de Gemeente — ten allen tijde geroepen om te 
lijden en te verdragen — heeft deze haar ware 
roeping reeds lang uit het oog verloren, en meer 
en - meer de plaats van heerscheres in deze 
wereld zoeken in te nemen; een plaats, die wel 
den Israëlieten, en na hun val den heidenschen 
rijken aangewezen is, maar nooit aan de 
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Gemeente. Johannes was medegenoot in ccii 
koninkrijk, welks ordening zich geheel van een 
joodsch of aardsch koninkrijk onderscheidde, 
en in hetwelk verdrukking en volharding de 
schoonste versierselen zijn. En dit is ook onze 
plaats. Christus wacht, totdat de vijanden tot 
een voetbank Zijner voeten gezet zijn ; en daarom 
hebben ook wij met volharding te wachten. 
Want zoolang het koninkrijk dit karakter heeft, 
zijn ook wij geroepen te lijden, en te verdragen, 
en wel tot op het oogenblik, dat het koninkrijk 
met kracht zal geopenbaard zijn, en wij met Hem 
heersenen en met Hem verheerlijkt zijn zullen. 
(2 Tim. 2:12). 

Johannes, alsook Zijn getrouwe, geloovige 
tijdgenooten, droegen de litteekenen van dezen 
lijdenden toestand aan zich. Gedurende de on
der den Romeinschen keizer Do'mitianus uit
gebroken geweldige vervolging der Christenen, 
bevond zich Johannes, als banneling, op het in 
de Egeïsche zee gelegen rotseiland Patmos; 
t n wel, zooals hij zelf zegt: „om het woord 
Gods en de getuigenis van Jezus Christus." 
Echter zullen deze woorden geenszins de oorzaak 
zijner door menschen bewerkte verbanning 
beduiden, maar veelmeer het door God verordende 
doel. juist dit eenzame eiland zou de plaats zijn, 
welke God uitgekozen had, om hier voor het 
oog des geestes Zijns dienstknechts de verborgen-
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heden Zijner raadsbesluiten betreffende de wereld 
te ontvouwen. In zijn vervolgingswoede heeft 
de keizer er zeker wel niet aan gedacht, welk 
een grooten dienst hij den heiligen Gods door 
de verbanning van den apostel bewees; en zoowel 
het Woord Gods, als de geschiedenis der 
Gemeente, leveren ons een menigte dergelijke 
voorbeelden tot bevestiging van het feit, dat de 
vijanden Gods, vaak geheel tegen hun wil in, 
tot het volvoeren van den Goddelijken raad 
moeten dienen. Moge de mensch in rusteloos 
streven zijn baatzuchtig doel najagen, toch is het 
God, die, als de verborgen kracht, den raadslagen 
.der boozen zulk een richting geeft, dat het einde 
buiten alle menschelijke berekening ligt, en ten 
slotte alles tot vervulling van -Gods plannen 
dienen moet. 

Nu begint de eigenlijke openbaring. De profeet 
opent de mededeeling zijns gezichts met de 
woorden: „Ik was in den Geest op den dag des 
Heeren." Geenszins is hier onder de uitdrukking 
„dag des Heeren," zooals op andere plaatsen 
der Schrift, een dag der toekomst, een profetisch 
tijdperk te verstaan. Hier is veelmeer sprake van 
4.en eersten dag, der week, den opstandingsdag, 
ap .welken de eerste Christenen samenkwamen 
om'„het'brood te breken." (Hand. 20:7)^*) 

: *) De „dag des Heeren" is bestemd om op *en geheel 
bijzondere wijze tot aanbidding des Heeren te; worden gewijd. 
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Op dezen dag ondervond de verbannen apostel 
de opwekkende en bemoedigende macht des 
Heiligen Geestes in een bijzondere mate; en
gelijk God eenige jaren vroeger den in Rome 
gevangen apostel als een uitverkoren vat gebruikte, 
zoo- bedient zich hier de Heer van Zijn knecht 
Johannes, om de geloovigen te bemoedigen en 
op te bouwen. Wat het lichaam betreft, gescheiden 
van de Gemeente, kan hij haar nochtans ten zegen 
zijn. Doch hoe verschillend is het geheele 
karakter van het getuigenis dezer twee mannen! 

Toch moet dit niet als een gebod, maar als een voorrecht 
door de Christenen opgevat worden. Gelijk „de tafel des 
Heeren" van iederen,anderen maaltijd onderscheiden is, zoo, 
ook „de dag des Heeren" van iederen anderen dag. De Jood 
had den zevenden of laatsten dag der week te heiligen. Hij 
moest eindigen, waar de Christen begint, namelijk in de ruist 
van God. De Christen rust met God in het volbrachte werk 
van den gekruisigden en opgestanen Christus, die in de dagen 
na Zijn opstanding, Zijn discipelen, begroette met de woorden: 
„Vrede zij u !" -r- De eerste dag geeft daarom aan de volgende 
dagen der week, hun rechte wijding, en verleent ze hun ware 
karakter. Rustende in de liefde Gods, volbrengt de Christen 
het werk- der volgende dagen in een daarmede overeenkomend* 
gezindheid. Wil men • de Christelijke vrijheid zóó ver uitstrekken, 
dat men den eersten dag der week met de overige dagen gelijk 
stelt, zoo toont men de neiging om tegen den wil des Heeren 
te handelen, en verraadt tegelijk een aardschen zin. Wie aan 
dèn anderen kant dezen dag uit wettisch-gezindheid voortrekt, 
wordt niet door den geest der gehoorzaamheid geleid, en 
geniét'-Zijrpvoorrecht niet op de rechte wijze. 
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Terwijl Paulus de geloovigen in de waarheid 
zoekt te bevestigen en ze tot een waardigen 
wandel opwekt, vinden we hier bij Johannes 
eigenlijk geen rechtstreeksche, aan de Gemeente 
gerichte mededeeling, maar veelmeer een in beelden 
gekleede profetische voorstelling, met het doel 
de Christenen tijdig te waarschuwen, en wel 
met het oog op het toekomstig oordeel. 

Wij zijn tot het tijdstip genaderd, dat Johannes 
zijn Goddelijke boodschap ontvangt. Dezelfde 
sterke stem, die in Hfdst. 4 gelijk een bazuin 
van den hemel af het oor des zieners treft, klinkt 
hier van de aarde hem toe. Hij ziet nog niets; 
maar de stem achter hem, eischt met gezag, dat 
hij in een boek zal schrijven, wat hij ziet, en dit 
aan de zeven gemeenten in Klein-Azië te zendefu 
(Vs. 10 en 11.) En zich omkeerende, om de met 
hem sprekende stem te zien, valt het oog van den 
profeet eerst op de „zeven gouden luchters".— 
het tegenbeeld der zeven lampen in den tabernakel. 
Het zijn de bewaarders van het licht Gods, die 
bestemd zijn om het licht op de aarde te laten 
schijnen. Zij stellen ons niet de Gemeente in 
haar eenheid voor, want deze is volmaakt en 
behoort den hemel toe.- Maar wij zien hier de 
Gemeente, als het verantwoordelijk vat des lichts 
op de aarde, in een toestand, welken, zooalswij 
zien zullen, Christus zal oordeelen. 

Ofschoon nu de „zeven luchters" het hoofd-
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onderwerp van dit gezicht uitmaken, zoo wordt 
toch de opmerkzaamheid van den profeet spoe
dig op een geheimzinnigen persoon gericht. Hij 
ziet „in het midden van de luchters een, den 
Zoon des menschen gelijk, bekleed met een lang 
kleed tot aan de voeten, en aan de borsten 
omgord met een gouden gordel." (vs. 13.) 
Christus aanschouwen wij hier. Echter vertoont 
Hij Zich niet voor onze oogen, als dengene, die 
de geloovigen voor God, of voor Zijn Vader 
vertegenwoordigt, of voor herrbidt. Hij verschijnt 
niet voor ons in dienstkleederen, maar Hij treedt 
voor onze oogen, als degene, die, als de Erfgenaam 
aller beloften en van alle den me.ischen betreffende 
raadsbesluiten, over alle werken van Gods hand 
gezet is. Reeds eenmaal nam Hij in genade, als 
Dienaar in deze wereld, Zijn plaats in als Zoon 
des menschen; ten tweeden male zal Hij als 
Zoon des menschen verschijnen, maar dan in 
gerechtigheid, en als Rechter der wereld. Over 
Zijn tot aan de voeten hangend gewaad, is Hij 
aan de borst omgord met een gouden gordel, 
het zinnebeeld der Goddelijke gerechtigheid. 
„Zijn hoofd en haar zijn wit als witte wol, gelijk 
sneeuw," als teeken der volheid Zijner eeuwige 
wijsheid. Wat in Dan. 7 van „den Oude van 
dagen" gezegd wordt, wordt hier op den Zoon 
des menschen toegepast, om Zijn Goddelijke 
heerlijkheid uit te drukken. Of wij in Daniël 
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„den Oude van dagen," of in de Openbaring 
den Zoon des menschen beschouwen, het is 
altijd de Jehovah, de eeuwige God, dien onze 
oogen zien. De woorden: „Zijne oogen als een 
vlam vuurs," kenmerken Zijn alles doorvorscherid, 
alles doordringend karakter, dewijl het vuur steeds 
als het zinnebeeld van het oordeel gebruikt 
wordt. Zijn onbuigzame gestrengheid, Zijn onwan
kelbare-vastheid in de uitvoering van het oordeel, 
worden uitgedrukt in de woorden: „Zijn voeten 
blinkend koper gelijk, als gloeiden zij ;in een 
oven." Het koper beteekent hier Zijn gerechtigheid 
tegenover d6n verantwoordelijken mensen, het 
is de brandende vuuroven des oordeels, uitge
oefend in de kracht en majesteit eens geweldigen, 
Wiens stem „als een stem van vele wateren", tot 
tie verste verte doordringt, en die volkomen ge
reed is, om het Hem gegeven oordeel in Zijn 
gansche uitgestrektheid te volvoeren. Daarbij zien 
wij in Hem dengene, die de oppermacht bezit, 
en iedere Hem ondergeschikte macht beheerscht 
en staande houdt. „En Hij had in Zijne rechter
hand zeven sterren, en uit Zijnen mond'ging 
een scherp, tweesnijdend zwaard; en Zijn 
aangezicht was, gelijk de zon schijnt in hare 
kracht." — De zeven sterren; die de Heer later Zelf 
als de zinnebeelden der zeven engelen—de ge
heimzinnige vertegenwoordigers der zeven ge
meenten — aanduidt, zijn in de hand van Hem4 
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die het oordeel uitoefent door het woord Zijns 
monds, en Wien .niemand wederstaan kan. Zoo-
dra 'tiit scherp en tweesnijdend zwaard uit Zijn 
mond gaat, zullen „de bliksemen en stemmen en 
donderslagen" (Hfdst. 4 : 5) van den troon Gods 
uitgaan en het werk der verschrikking en ver
storing beginnen, en wel geleid door Hem, Wiens 
gezag zich in de grootste volheid van macht den 
menschen openbaart, want „Zijn aangezicht was, 
gelijk de zon schijnt in hare kracht." 

Welk een majesteit schittert ons uitiederen trek 
"van dezen verheven Persoon tegen! Hij, de Zoon 
des menschen, die eens in oneindige genade deze 
aarde betrad, staat hier bekleed met het teeken 
en de Vaardigheid eens rechtvaardigen rechters, 
en met het gezag eens machthebbers, voor het 
verlichte oog van den profeet. Kan dit oog den 
verblindenden glans dezer majesteit verdragen, 
indien het niet te gelijk Hem ziet als dengene, die 
door Zijn verlossingswerk de Zijnen in volkomen 
zekerheid gebracht heeft? O neen, de aanblik d*r 
verschijning van den Zoon des menschen, oefent 
zulk een ontzettende kracht op hem uit, dat hij 
„als dood aan Zijne voeten viel." Het is dezelfde 
uitwerking, die wij onder gelijke omstandigheden 
bij Daniël en andere profeten aantreffen. Doch 
de erbarmende liefde van den door den proieêt 
gekènden Heer en Heiland, is nabij genoeg om 
hem te versterken en zijn vrees weg te nemerL 
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Niet een engel, zooals bij Daniël, maar de Heer 
Zelf legt zijn reddende, machtige rechterhand op 
den verschrikten discipel, en uit Zijn mond komen 
de zoo zalige woorden: „Vrees niet; Ik ben de 
eerste en de laatste, en de levende; en Ik ben 
dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle 
eeuwigheid; en Ik heb de sleutels van den dood 
en den hades." — Hij maakt Zich bekend, als 
„de eerste en de laatste," alzoo wederom als 
Jehovah des Ouden Testaments; ̂ maar hij is ook 
„de levende," die als de door den dood gegane, 
opgestane, zegevierende Mensch, den duivel, die 
de macht des doods had, overwonnen heeft, en 
de sleutels van den dood en van den hades in 
Zijn hand heeft. Hij leeft! En niet alleen als de 
macht des levens in de Zijnen, maar ook als de 
Overwinnaar over alle machten, aan welke de 
mensch door de zonde onderworpen is. Had hij 
niet den dood gesmaakt, zoo zouden wij Hem 
nooit in dit gezegend karakter, in deze betoonde 
kracht des overstroomenden levens hebben leeren 
kennen; maar ook alleen deze macht, die onze 
bevrijding bewerkte, en boven alles was, wat de 
vijand daar tegenover stellen kón, kon haar ver
sterkende uitwerking op Johannes uitoefenen, 
vóór nog de verdrukkingen en verzoekingen der 
heiligen voor zijn oogen henen trokken. 

„Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt, en het
geen is, en hetgeen geschieden zal na dezedin-
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gen." — Deze aan Johannes gerichte boodschap 
bestaat uit drie deelen. Wat had hij gezien? Hij 
had gezien, hoe de Zoon des menschen — de 
Oude van dagen — Jehovah — tot het oordeel 
gereed,Zijn plaats innam ; hoe de Zijnen Hem echter, 
als den gestorvene en opgestane, in volkomen 
zekerheid van Zijn persoon aanschouwen kunnen, 
en met moed en vertrouwen de verschrikkingen 
des doods kunnen tegengaan. Dat was het, wat 
het oog van den profeet zag; terwijl de-Godde
lijke stem, door het woordje „wat is," iets aan
duidt, dat op de aarde bestaat, en zonder twijfel 
— zooals uit den samenhang blijkt — is dit 
de Gemeente; voorgesteld in den toestand van 
de toen ter tijd bestaande zeven gemeenten in 
Klein-Azië. — De derde afdeeling dezer Godde
lijke boodschap, n.1. het schrijven van „wat 
geschieden zal na deze dingen," richt ten slotte 
onze opmerkzaamheid op die gebeurtenissen, van 
welke God zich, nadat de geschiedenis der 
Gemeente ten einde is, bedienen zal om de wereld 
en Israël te oordeelen, en Zijn eeniggeboren Zoon 
als. Hoofd der geheele schepping in te leiden. 

{Wordt vervolgd.) 

* * 
* 
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Jakobs laatste woorden 

JEar is in het Woord Gods geen schooner en 
treffender sterfbed vermeld, dan dat van den aarts
vader-Jakob. Door meer dan een is dit sterven 
vergeleken geworden met een kalmen, rustigen 
avond, verguld door een gloedvolle, ondergaande 
zon, na een ruwen, stormachtigen dag. Het einde 
van dit leven, hetwelk zich gekenmerkt heeftals 
„kwaad," om Jakobs eigen woord te bezigen 
(Gen. 47:9), kan ook wel tot opschrift hebben: 
„De Heere zal genade en eere geven." (Ps. 84 :12,) 
Zijn geheele leven door heeft Jakob genade mogen 
ervaren; aan het eind ervan ondervindt hij eer 
en heerlijkheid. 

Nadat hij „een iegelijk der zonen van Jozef 
gezegend heeft," (Gen. 48 : 14—20), roept hij zijn 
twaalf zonen tot zich, om hun te verkondigen, 
hetgeen in de navolgende (of laatste) dagen hun 
wedervaren zal." (Gen. 49 :1.) We ontvangen dus 
door de woorden van Jakob een profetische schets 
van Israëls geschiedenis; vanaf het begin tot het 
nu nog in de toekomst liggend einde; evenals 
we in Openb. 2 en 3 door den Heere Jezus, de 
algeheele geschiedenis Zijner Gemeente, in haar 
verantwoordelijk karakter beschouwd, profetisch 
vinden aangetoond. 

„Komt samen en hoort, gij zonen van Jakob I 
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en hoort naar Israël, uwen vader." (Vs. 2.) Jakob 
en Israël zal spreken. Jakob zal .zijn zonen de 
toekomst mededeelen, van «nenschelijke zijde ge
zien; Israël zal van uit een Goddelijk oogpunt 
hun de zegenrijke toekomst aankondigen. Jakob, 
door den Geest der profetie verlicht, geeft in korte 
schetsen de zedelijke geschiedenis zijner nakome
lingen te zien, en Israël de raadsbesluiten Gods 
ten opzichte van het volk Israëls, en derzelver 
vervulling in Christus. 

„RUBEN, gij zijt mijn eerstgeborene, mijne 
kracht en het begin mijner macht, de voortreffe
lijkste in hoogheid, en de voortreffelijkste in 
sterkte." 

Zooals Ruben, Jakobs eerstgeborene, het begin 
van macht, hoogheid en sterkte, was, was het 
volk Israëls bij den aanvang ook. Moet Mozes 
niet, in naam van Jehovah, tot Farao zeggen: 
„Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël?" (Exod. 
4:22.) En vernemen we niet uit den mond van 
Balak, den koning der Moabieten: „Dit volk is 
machtiger dan ik?" (Num. 22:6.) En hoe kan 
Mozes het volk betuigen, in Deut. 26 :19: „Opdat 
Hij u alzoo boven al de volken, die Hij gemaakt 
heeft, hoog zette, tot lof, en tot eenen naam, en 
tot heerlijkheid." In Psalm 68 : 36 jubelt David 
het uit: „De God Israëls, die geeft den yolke 
sterkte'en krachten. Geloofd zij God!" 
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Welk een schitterend schoone lichtzijde van te 
zijn:*de eerste, de machtige, de hooge en de 
sterke! 

Maar wat laat Jakob dadelijk hierop volgen? 
„Snelle afloop der wateren; gij zult de voortref
felijkste niet zijn; want gij hebt ijws vaders leger 
beklommen; toen hebt gij het geschonden; hij 
heeft mijn bed beklommen." — Ruben heeft zijn 
van God aangewezen verheven plaats vergeten, 
en zich diep beneden zijn broeders verlaagd. Het 
vuur van den wellust heeft in hem gebrand, zoodat 
zijn heerlijkheid is weggegaan. Hij heeft zich ver
ontreinigd, en daardoor de eer der familie, waar
over hij moest gewaakt hebben, geschandvlekt. 
Daarom is Ruben als een bergstroom, van zijn 
hoogte nedergestort. Hij is de voortreffelijkste niet 
gebleven. — In hem aanschouwen wij, wat later, 
helaas! bij het volk gevonden werd: Israël, „het 
hoofd der volken," is tot een „staart" geworden. 
(Deut. 28:13, 44.) Israël heeft, door de afgoden 
na te hoereeren, het land verontreinigd. Zie Ezech. 
36: 17, 18. „Heeft ook een volk de goden ver
anderd, hoewel dezelve geene goden zijn? nochtans 
heeft mijn volk zijne eer veranderd in hetgeen geen 
nut doet. Ontzet u hierover, gij hemelen, en zijt 
verschrikt 1'wordt zeer woest, spreekt de Heere!" 
(Jer. 2 :11, 12.) 

In SIMEON en LEVI aanschouwen we gruw
zaam geweld. Jakob zegt: „Mijne,ziel kome niet 
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in hunnen verborgen raad, mijne eer worde niet 
vereenigd met hunne vergadering! Want in hunnen 
toorn hebben zij de mannen doodgeslagen, en in 
hunnen moedwil hebben zij de ossen weggerukt. 
Vervloekt zij„ hun toorn, want hij is heftig; en 
hunne verbolgenheid, want zij is hard! Ik zal 
hen verdeelen onder Jakob, en zal hen verstrooien 
onder Israël." (vs. 6, 7.) „Het erfdeel der kinderen 
van Simeon is onder het snoer der kinderen van 
Juda" (joz. 19 : 9) aangewezen, terwijl de kinderen 
van Levi later onder de twaalf stammen verstrooid 
waren. En zooals dit met deze twee stammen in 
het land plaats gevonden heeft, zoo ook heeft 
later het volk, o.m hun afgoderij, moeten vernemen 
door Jehovah: „En Ik verstrooide hen onder de 
heidenen, en zij werden verspreid in de landen. 
Ik oordeelde ze naar hunnen weg en naar hunne 
handelingen." (Ezech. 36 : 19.) Tot op den huidigen 
dag is dit door ons waar te nemen. 

„JUDA, gij zijt het!" spreekt Jakob, als hij 
zijn vierden zoon aanziet. Gij zijt waarlijk Juda, 
d.i. God-lover, over wien ik de volle stroomen 
van zegen kan uitgieten; u zullen uwe broeders 
loven; zij zullen u als hun voornaamste erkennen. 
In Richt. 1 :.2 wordt Juda door God-Zelf aange
wezen om tegen de Kanaanieten ten strijde te 
trekken; en "in Ps. 114: 1 en 2 lezen we: „Toen 
Israël uit Egypte toog, het huis Jakobs van een 
volk, dat een vreemde taal had, zoo werd Juda 
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tot zijn heiligdom, Israël zijne, volkomene heer
schappij." — „Juda is mijn wetgever," lezen we 
in Ps. 60:9 en 108:9 — „Hij verwierp de tent 
van Jozef, en den stam van Efraïm verkoos Hij 
niet; maar Hij verkoos den stam van Juda." 
(Ps. 78 : 67, 68.) 

Juda, aan de spits der stammen Israëls, zal over
winnen. Uit Juda zal de Silo, de Vredevorst, de 
Rustaanbrenger, voortkomen. En nu zou men 
denken, dat met Juda de volle zegeningen zouden 
aanbreken. Maar neen; Juda zou wel overwinnen, 
de heerschappij zou ook bij Juda blijven, totdat 
de Silo kwam; maar de Silo zoü eerst aan de 
verantwoordelijkheid van het volk worden voorge
steld, en dan zouden zij rjem verwerpen. Inplaats 
dat de overstroomende zegeningen des rijks kwa
men, werd de Messias door Zijn volk ter kruisdood 
verwezen. „Uw volk en de overpriesters hebben 
u aan mij overgeleverd," zegt Pilatus. (Joh. 18 : 35.) 
Israël is niet verlost geworden, en de volken zijn 
Hem niet gehoorzaam geworden. Dit heerlijk, ze
genrijk tijdperk ligt nog in de toekomst. Daarom 
vernemen we oök, dat Jakob zegt: „Gij zijt," als 
ik de geschiedenis van uw stam vóór mij zie, 
„een leeuwenwelp, een jonge leeuw, krachtig, 
hoewel nog niet tot volle kracht gekomen. Maar 
gij zult grooter worden, ontwikkelen, en als een 
leeuw, ja, als een oude leeuw, sterk worden. Wie 
zal het ondernemen tot hem te naderen? „Wie zal 
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hem doen opstaan?" De heerschappij zal van u 
niet wijken, noch de heerschersstaf van tusschen 
uw voeten, totdat Silo komt, en dan zullen Hem 
de volken gehoorzaam zijn. In groote weelde zal Hij 
heerschen, zoodat van wijn en melk het land zal 
overvloeien. Als de Heere Jezus, „de Silo," „de 
Leeuw uit den stam van Juda," in heerlijkheid 
geopenbaard zal worden, dan zal het zijn: „U 
zullen uwe broeders loven; uwe hand zal zijn op 
den nek uwer vijanden." (Vs. 8.) 

En waar moeten we nu de Joden zoeken, die 
niet hebben gewild, dat Christus hun Koning 
was? 

Jakobs woorden tot ZEBULON zeggen het ons. 
Aan de haven der'zeeën. Zij hebben zich met 
de volken der wereld vermengd, drijven handel 
met dezen, en zoeken hierin hun geluk."Ja, zij zijn 
hierdoor op zulk een wijze onder de macht der 
volken gekomen, dat wij in ISSASCHAR hun 
beeld zien. „Toen hij zag, dat de rust goed was,-
dat het land lustig was, boog hij zijn schouder tot 
dragen, en was dienende onder tribuit (schatting); 
Issaschar is gelijk aan een sterk gebeenden ezel, 
nederliggende tusschen twee pakkend De tien 
stammen zijn naar Assyrië weggevoerd; en de 
twee stammen Juda en Benjamin, na zeventig 
jaren van ballingschap in Babelj weer-in het 
land Israëls teruggebracht, zijn onderworpen en 
schatplichtig aan de volken gebleven tot op het 
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tijdstip, dat ook dezen door God onder alle volken 
verstrooid werden. 

Niettegenstaande dezen staat van vernedering 
wordt Israël door God toch als volk erkend, 
gelijk wij van Jakob mogen vernemen, als hij 
zegt: „DAN zal zijn volk richten, als een der 
stammen Israéls." 

Uit Dan is de krachtigste aller richters voort
gekomen, n.1. Simson, de held Gods, de vrees 
der Filistijnen. Deze richter heeft zich gekarak
teriseerd door list en .door aan verraad grenzende 
geslepenheid tegen zijn vijanden. — Het waren 
de Danieten, die op verraderlijke wijze vijf ver
spieders uitzonden naar het land der Kanaanieten, 
en aldaar de stad Laïs in gerustheid vindende, 
met zeshonderd man, de niets kwaads vermoe
dende inwoners overrompelden, en daarop in het 
gebergte van Efraïm de woning van Micha over
vielen en plunderden. (Richt. 18). Het was ook 
Dan, die zich het eerst aan afgoderij schuldig 
maakte, en waardoor het geheele volk later meer 
en meer zich van den Heere afwendde. Dan is 
een slang. De macht des Satans, de oude slang, 
werkte in alle stammen tot op het oogenblik van 
Israëls totalen ondergang als volk. 

Jakobs oog ziet de verschrikkelijke gestalte van 
Judas Iskarioth, den verraderlij kste aller verraders! 

-Ziedaar de slang, die de verzenen van „het zaad 
der vrouw" vermorzelde;.ziedaar de adderslang, 
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die den Goddelijken Rijder den verraderlijken 
steek toebrengt, die Christus overlevert in de 
handen der vijanden. Nu Jakob, met een profe-
tischen blik, dit toekomstig verraad aanschouwt, 
door den verren nakomeling zijns zoons gepleegd, 
ziet hij tevens naast dat verraad, het heil in èn 
door den Messias. Eri, opgetogen, van blijdschap, 
in heerlijke zielsvervoering, roept hij uit: „Op 
Uwe zaligheid wacht ik, Heere!" — Welk een 
plotselinge verandering! Van de macht des satans 
het oog af, en op de zaligheid des Heeren ge
richt! En zie, van nu af is ook alles veranderd 
ten goede. God overwint! Èn het is op grond 
dezer overwinning Gods, dat wij in GAD, ASER, 
en NAFTHALI enkel zegeningen vernemen: 
d£ vijanden worden in het eind overwonnen ; 
volheid van vettigheid en koninklijke lekkernijen, 
alsook ongekende vrijheid, zal Israël ten deel 
worden. Hoe, zal dit mogelijk zijn ? Het eenige 
kanaal van zegen voor Israël is de eens door hen: 
verworpen Christus, van Wien wij in JOZEF, 
als den door zijn broeders verachte en afgezon
derde, een juistgelijkend beeld aanschouwen. Hij 
is de Herder en Steen Israëls. — Zijn vijanden 
hebben hem wel bitterheid aangedaan, hij is be
schoten en gehaat, maar door de handen van den 
Machtige Jakobs is zijn boog in stijvigheid ge
bleven. Nadat men Hem verworpen" heeft, is Hij 
door de kracht Gods verheerlijkt geworden, om 
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als Hoofd boven allen en alles de eeuwige Bron 
van allen zegen te zijn. Alles komt van God op 
het hoofd van den waren Jozef, en op dén sche
del des afgezonderden zijner broederen, op den 
waren Nazireër. Het is daarom niet zoo vreemd 
te lezen, dat „de zegeningen van Jakob die van 
zijn voorvaderen te boven gaan." Ze strekken 
zich uit «tot aan het einde der eeuwige heuvelen." 
De zegen, dien Jozef ontvangt, is veel rijker en 
vérstrekkender, dan de zegen van Abraham, die 
door Izak op Jakob overging. 

„De eeuwige heuvelen" schijnen ons heen te 
wijzen naar hemelsche zegeningen, die haar 
grondslag vinden in den ter rechterhand Gods 
verhoogden Zoon des menschen. Christus is het, 
door Wien eens het volk Israël aan de hemelsche 
heerlijkheid en vreugde mede deel zal ontvangen. 
De „groote hooge muur," in „de heilige stad 
Jeruzalem, nederdalende van God, uit den hemel," 
heeft twaalf poorten, . . . „en namen daarop ge
schreven, welke die der twaalf stammen Israëls 
zijn." (Openb. 21 : 10, 11, 12.) 

„Jozef is" een vruchtbare tak; een vruchtbare 
tak aan< een fontein; elk een der takken loopt 
over den muur." — In de geschiedenis zijn de 
twee takken: Efraïm en Manasse. Van hen heeft 
Jakob o.rh. gezegd: „Efraïm en Manasse zullen 
mijne zijn, als Ruben en Simeon." (Gen. 48:5.) 
Maar als profetie, doet deze zegen, jozef toegezegd, 
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ons ook aanschouwen, hoe door den dood en 
opstanding uit de dooden van Christus, dé zege
ningen zich niet alleen tot Israël, maar ook tot 
de volken, uitstrekken. „Hij is gekomen, en heeft 
vrede verkondigd aan U, die verre waart, (de 
volken), en vrede aan hen, die nabij waren (Israël)." 
(Efez. 2 :17; Jes.57: 19.) 

In BENJAMIN, in wiens gebied Jeruzalem lag, 
ontmoeten wij ten slotte de onwederstaanbare 
kracht, door welke Israël, onder den Messias, al 
zijn vijanden zal nederwerpen, en den buit rooveji 
zal. „Des morgens zal hij roof eten." — In de 
geschiedenis komt de stam der Benjaminieten als 
zeer strijdbaar voor: boogschutters en slingeraars 
werden in hem aangetroffen. (1 Kron. 12 : 2.) 
Ehud, de richter, en koning Saul en diens zoon-
Jonathan waren uit den stam van Benjamin. — 
Doch in de toekomst — „des avonds zal hij buit 
uitdeelen" — zal hij in verbinding met Christus,. 
den Silo, de heerlijkheid van Israël op aarde 
openbaren, en de triomfeerende macht en heer
schappij over de volken uitoefenen. Dan zal 
Bileams voorzegging letterlijk in-vervulling gaan,. 
waar hij gezegd heeft: „Er zal een ster voortgaan 
uit Jakób, en er zal een schepter uit Israël op
komen, 'die de Moabietèn, Edomieten, Amalekieten^ 
Kaïnieten, ja alle volken onderwerpen zal. (Zie 
Num. 24:17—24.) 

Welk - een wonderbaar schoon geheel! Welk 
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«en Goddelijk panorama van Israëls geschiedenis 
en toekomst wordt in deze laatste woorden van 
Jakob voor onze oogen gesteld. Bij het losmaken 
van de banden des vleesches, straalt de glans der 
toekomende heerlijkheid van het aangezicht des 
stervenden. Als een laajste straal der ondergaande 
zon, die aan den morgen van den dag van Christus 
in vollen luister en pracht zal opgaan. „Ulieden 
daarentegen, die mijnen naam vreest, zal de Zon 
der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn 
onder zijne vleugelen; en gij zult uitgaan, en 
toenemen als-mestkalveren, en gij zultdegodde-
loozen vertreden; want zij zullen asch worden 
onder de zolen uwer voeten, te dien dage, dien 
Ik maken zal, zegt de Heere der heirscharen." 
(Mal. 4:2,3.) 

D. R. 

* * * 
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De Olijfberg. 

jg, oen „een iegelijk ging naar zijn huis, ging de 
Heer Jezus naar den Olijfberg." (Joh. 7 : 53 en, 
8:1.) Als een elk den zoeten slaap, onder eigen 
dak, genoot, bracht de Heer „den nacht door in 
het gebed tot God." (Luk. 6.: 12.) Als de Olijf
berg ons kon toespreken, van hoe vele nachten 
en gebeden des Heeren zou hij ons kunnen ge
wagen! 

Vanaf den Olijfberg heeft de Heer Zijn discipelen 
het toen 'naderend en inmiddels reeds voltrokken-
oordeel over Israël, Jeruzalem en den Tempel aan
gekondigd (Luk. 21 : 5—36), terwijl in Matth.. 
24 : 15—31 door den Heer het oordeel, dat nu 
nog komen moet, Zijn discipelen wordt mede
gedeeld. 

Aan den voet van den Olijfberg, te Bethanië,. 
vond de Heer steeds een kring van vrienden, een 
vriendelijk tehuis, waar men Hem ontving en» 
bewijzen van liefde gaarne aanbood. (Luk. 10 : 38^ 
Joh. 12:1.) 

De helling des Olijfbergs was getuige ervan, 
hoe de Heer Zijn intocht als Konkig Israëls-
gehouden heeft in Jeruzalem. (Luk. 19:37.) 

Vanaf den Olijfberg is de Heer ten hemel ge
varen. (Hand. 1:12.) 



128 DE MORGENSTER. 

En „deze Jezus, die vanuit het midden Zijner 
discipelen opgenomen is in den hemel, zal aldus 
komen, gelijkerwijs zij hem naar den hemel hebben 
zien henengaan." (Hand. 1:11.) 

Ja, Hij, die eens in genade, en in vernedering 
de afhankelijke en gehoorzame Knecht Gods op 
aarde was, — Hij, die hier beneden gebeden, 
geleerd, gestreden en- geleden heeft; Hij, de 
Overwinnaar over de zonde, den duivel en den 
dood, — Hij zal wederkomen als Oordeelaar. 

„De Heere zal uittrekken, en Hij zal strijden 
tegen de volken, gelijk ten dage, als Hij gestreden 
heeft, ten dage des strijds. En Zijne voeten zullen 
te dien dage staan 

op den Olijfberg, 
die voor Jeruzalem ligt, tegen het Oosten . . ... 
dan zal de Heere, mijn God, komen, en al de 
heiligen met U, o'Heere!" (Zach. 14:3^4,5.) 

Deez' aard, waarop Gij hebt geleden, 
En waarop wij lijden nu, 

Ziet U op de wolken treden 
Met Uw heil'gen, één met U! 

D. R. 
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Het boek Jona. 
HOOFDSTUK VI. 

{Vervolg van bladz. 105.) 

CHRISTUS. 

jy/e persoon van Jona stelt ons Christus voor, 
uit twee verschillende gezichtspunten beschouwd, 
waarvan wij het eerste in de Evangeliën van 
Mattheüs en Lukas vinden. 

In Matth. 12 vragen de schriftgeleerden en 
farizeën, die den Heer pas hebben beschuldigd, 
„de duivelen niet uit te werpen dan door Beël-
zebul, den overste der duivelen" (vs. 24), „een 
teeken van Hem" (vs. 38), een wonder, waardoor 
Hij geloofwaardigheid in hun oogen zou kunnen 
verkrijgen ! Aan Jezus vragen, wat hem geloof
waardig zou maken, waar Zijn geheele leven en 
de wonderen van goedheid, die Hij telkenmale 
deed, aankondigden, dat Hij was Emmanuël, God 
met ons! Zou dit boos en overspelig geslacht 
nog overtuigd kunnen worden door een teeken ? 
De Heer antwoordt hun dan ook: „U zal geen 
teeken gegeven worden, dan het teeken van Jona, 
den profeet. Want gelijk Jona drie dagen en drie 
nachten in den. buik van den grooten visch was, 
zoo zal Üe: Zoon des menschen drie dagen en 
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drie nachten in het hart der aarde'zijn." (Vs. 39-40.) 
Wonderbaar type, dat ons in den persoon van 
Jona gegeven wordt van het lijden van Christus, 
bijna 900 jaren voor Zijn komst! Zijn lijden en 
Zijn sterven vormen inderdaad de eerste hoofd
gedachte van de profetie. Maar het verblijf van 
Christus in het graf was ook het-teeken, dat het 
nü voor het volk te laat was; dat er nu voor 
heri geen mogelijkheid meer was den Profeet, 
den Gezant, den Zoon des menschen, den Zoon 
van God, als Koning te ontvangen. Vanaf dat 
oogenblik waren al de oude betrekkingen van 
God met Zijn volk verbroken en^indien die be
trekkingen hersteld zouden moeten worden, zouden 
zij slechts gegrond kunnen zijn op Zijn verwerping 
en volstrekt niet meer op Zijn verschijning aan 
Zijn volk als Messias en als Koning. Christus is 
in liefde de plaats van Israël, dat verworpen was 
wegens zijn ongehoorzaamheid, komen innemen, 
opdat dit laatste krachtens de volbrachte verzoe
ning, zijn plaats in het Koninkrijk weer zou kunnen 
innemen. Eveneens heeft Hij voor ons Christenen 
onze" plaats, als zondaars, ónder het oordeel., in
genomen, opdat de hemelen voor ons zouden 
kunnen geopend worden. . - - ' • ' 

Aan deze woorden voegt Jezus toe (vs. 41) : 
„Mannen vah Ninevé zullen opstaan in het oor
deel met dit geslacht, en zullen het veroordeelen; 
want zij bekeerder! zich op de prediking van 
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Jona; en ziet, rneer dan jona is hier!" De volken, 
zoo door de Joden veracht, waren veel minder 
schuldig dan dit volk. Ninevé had zich zonder 
eenig teeken, en op de eenvoudige prediking van 
een profeet van het oordeel, bekeerd; had Jeru
zalem zich bekeerd op dé prediking van één, die 
grooter is dan Jona, die niet alleen de Profeet 
der genade, aan den wil Gods gehoorzamende, 
maar ook de Zoon van God was? Deze mannen 
zouden dan ook in den dag des oordeels bezwa
rende getuigen zijn van het rechtvaardige oordeel 
van Israël, dat God had verworpen in den persoon 
van Christus, die in genade gekomen was. 

In Lukas 11 vs. 29—32 is de onderwijzing 
eenigszins verschillend. Na in vs. 29 te hebben 
gezegd, dat aan dit boos geslacht geen teeken 
gegeven zal worden, dan het teeken van jona, 
voegt Jezus er aan toe: „Want gelijk Jona voor 
de Ninevieten een teeken was, zoo zal ook de 
Zoon des mensohen zijn voor dit geslacht." (vs. 30.) 
Hij stelt dit schuldige Joodsche geslacht gelijk met 
de Ninevieten, een heidensch volk. 

Jona, die, figuurlijk gesproken, gestorven en 
opgestaan is, was niet alleen een prediker, maar 
ook een teeken voor de Ninevieten, een teeken, 
dat heni bij hen betrouwbaar maakte. Inderdaad 
gaat het in dit gedeelte niet over de prediking, 
maar over den persoon van Jona. Een gestorven 
en opgestane; Christusj die nu onder.de volken 
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is ontvangen, veroordeelt voortaan Israël. Dit volk 
was schuldig aan Zijn dood, en, door Hem op 
te wekken, verklaarde God Zijn volkomen in
stemming •'met het werk van Zijn Veelgeliefde, 
welken Israël niet had gewild, hetgeen een vol
ledig oordeel voor hen insloot. De Heer voegt 
er aan toe: „De-mannen van Ninevé zullen op
staan in het oordeel met dit geslacht, en zullen 
het veroordeelen; want zij bekeerden zich op de 
prediking van Jona; en zie, meer dan Jona is 
hier!" (vs. 32.) Inderdaad, de Ninevieten hadden 
zich bekeerd zonder teeken, terwijl de Joden er 
een- vraagden. De prediking van Jona had hen 
tot bekeering geleid, zijn woord had dit resul
taat voortgebracht. Wat hadden deze Joden gedaan 
met dé prediking van Christus? En nochtans, 
welk verschil tusschen deze twee getuigenissen! 
Jona kwam het oordeel en de verwoesting van 
Ninevé prediken, Christus kwam de genade aan 
Zijn schuldig volk aankondigen. Welk een ver
harding was er dan over Israël, om zulk een 
boodschap verworpen ie hebben! 

Zoodanig is het type van Jona in het Nieuwe 
Testament: Jona verworpen, Jona drie dagen en 
drie nachten in het ingewand van den visch 
doorbrengende, Jona opgewekt: ziedaar Christus, 
en als zoodanig wordt Hij heden aan alle men-
schen tot behoudenis voorgesteld. 

Het boek Jona toont ons bovendien, meer dan 
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eenig ander, dat de profetie niet verklaard kan 
worden door de voltooiing met historische ge
beurtenissen, wat een der talrijke dwalingen ïs 
van de moderne theologie, maar dat Christus er 
het einddoel en de eenige oplossing van" is. 

Christus wordt ons in dit boek nog uit een 
tweede gezichtspunt voorgesteld. Jona is er een 
type van Christus, die zelfde tot het Godsbestuur 
behoorende toorn heeft gedragen, en er uit verlost 
is, opdat de geloovigen van het einde (het over
blijfsel Israëls), wanneer ze de groote verdrukking 
zullen doormaken, er de bemoediging en de ver
troosting in zullen vinden, waaraan zij behoefte 
zullen hebben, om dezelve te verdragen. Deze 
belangrijke waarheid is samengevat in een woord 
van Jesaja: „Alzoo is Hij hun geworden tot eenen 
Heiland. In al hunne benauwdheid was Hij be
nauwd, en de E.ngel Zijns aangezichts heeft hen 
behouden." (Jes. 63 : 8b en 9.) Zoo zal het over
blijfsel van Juda, hetwelk schuldig staat aan de 
verwerping van den Messias, ter oorzake van 
deze zonde door den smeltoven en de verdruk
king heengaan. Maar het zal, erkennende de zonde 
van de verwerping van Christus, volgens Matth. 
16:4 ondervinden, wanneer het door de diepe 
wateren zal verzwolgen worden, dat een ander, 
zijn Redder en zijn Zaligmaker, er vóór hem en 
te zijnen behoeve is ingegaan, en dat Hij er uit 
verlost is. Welk een zekerheid moet zulk ten 
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ontdekking aan zijn ziel geven! Inderdaad, in 
Gethsémané heeft Hij kunnen zeggen : „Neig Uw 
oor tot mij ten dage mijner benauwdheid;" en: 
„Ik vermeng mijnen drank met tranen, wegens 
Uwe verstoordheid en Uwen grooteri toorn ; want 
Gij hebt mij verheven, en mij weder nederge-
worpen." (Ps. 102:3, 10b en 1L) Hijzelf heeft 
ook gezegd: „De wateren zijn gekomen tot aan 
de ziel." (Ps. 69 :2.) En wederom: „Die in de 
dagen zijns vleesches, èn gebeden èrr smeekingen 
aan Dengene, die hem uit den dood kon verlos
sen, met sterk geroep en tranen geofferd heeft, 
en verhoord is om zijne godsvrucht." (Hebr. 5: 7.) 
Wij zien in deze en in vele andere gedeelten 
Christus in Gethsémané, den dag der „benauwd
heid" (Ps. 102 : 3), en de angsten van het oordeel, 
dat zijn volk verdiend had, doormakende; mede
lijden hebbende met hen en in Zijn ziel verwe
zenlijkende, wat de toorn Gods is tegen het 
schuldige Israël. Wanneer zij dat beschouwen, 
zullen de geloovigen van het overblijfsel van het 
einde bemoedigd worden in hun godsvrucht, in 
hun vertrouwen op God, in de zekerheid van hun 
eindelijke verlossing, en zullen zij kunnen zeggen: 
„Tot hoelang?" daar zij er zeker van zijn, dat 
zij eens zullen verhoord worden. Zij zullen Chris
tus leeren kennen in de diepte der wateren, 
terwijl Hij hun benauwdheid deelt, maar zij zul
len weten, dat Hij in de opstanding uit den 
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grooten afgrond is uitgegaan, opdat zij de zege
ning zouden terugvinden in ^rèt land der le
venden." 

Deze verlossing, die wij Christenen heden 
bezitten, heeft ons den hemel geopend; die van 
Israël in de laatste dagen zal voor hen de 
nieuwe aarde openen onder de regeering van 
den Koning des vredes, opdat dit volk met 
dezelfde zekerheid, waarmee wij het heden doen, 
zal kunnen zeggen: „Het heil is des Heeren!" 

* * * 

HOOFDSTUK VII. 
GOD. 

God openbaart Zich in het boek Jona op twee 
verschillende wijzen. Als hij den storm als een 
oordeel over Zijn ontrouwen profeet en over de 
volken zendt, heeft Hij het doel, om dezen laatsten 
genade te bewijzen. Zij waren tot hiertoe vol
komen onverschillig en zonder kennis van den 
waren God, die de zeelieden tot aan de poorten 
van het graf leidt, om ze tot den Heerè te doen 
roepen. (Hfdst. 1 : 14; Ps. 107 : 23-32.) Dan 
openbaart Hij Zich aan. Hen als God hun Hei
land, die Zijn profeet ten gunste van hen overgeeft. 



136 DÈ MORGENSTER. 

Dé dienstknecht van God móet aart den dood 
worden overgegeven, opdat zielen, vervreemd van 
God, Hem zouden leeren kennen, en er toe ge
leid worden, öm Hem te dienen". Maar God is 
Öök.èén Behouder vóór Zijn volk. 'Hij kan de 
ongehoorzaamheid niet verdragen, en Hij moét 
cle overtredingen straffen, want Hij kan Zijn ge
rechtigheid en heiligheid niet prijsgeven; maar 
de buik van den visch, die Joha iiislökte, bevat, 
om zoó te zeggen, een anderen Jona, die gehoor
zaam en getrouw is, die zonder oorzaak lijdt, 
maar die opgewekt wordt, opdat „het heil des 
Heeren" voor Israël zou zijn. 

De tweede eigenschap Gods, in dit boek ge
openbaard, is: „Eén God en Vader van allen, die 
daar is boven allen, en door allen."' (Efez. 4 : 6.) 
Het is God, de Schepper en Onderhouder van alle 
menschen en van geheel de bezielde schepping. 
Hij bestuurt naar Zijn welgevallen de elementen, 
de winden en de zee; Hij beschikt een grooten 
visch, een wonderboom, een worm, een oosten
wind, om Zijn plannen te volvoeren. vZijn Voor
zienigheid waakt over alles; Zijn goedheid is 
overal. Dézen „God des hémels, die de zeé en 
het droge gemaakt heeft" (1 : 9), zullen de volken 
eindelijk aanbidden, wannéér zij den „Vader van 
allen" zullen erkennen in den „God, die zonder 
aanneming'dés perspons oordeelt haar eens iègëlijks 
wérk?' (1 Pétr. 1:17.) De liefdë Gods strekt zich 
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tot al Zijn schepselen uit, en de menschen van 
den tegenwoordïgen tijd willen het wel erkennen, 
op voorwaarde, dat het hen niet verplicht, om 
zich te bekeeren. Dat was niet het geval met 
Ninevé: toen deze lieden vernamen, dat de God 
van geduld en zachtmoedigheid hen zou oordeelen, 
omdat zij Hem hadden beleedigd, werden zij tot 
bekeering gebracht. God openbaarde Zich niet 
aan Ninevé als de Jehovah, de God-van Israël, 
maar als de Schepper. (3 : 5,8, 9, en 10.) Deze stad, 
welker boosheid voor God was opgeklommen en 
welker inwoners zich neerbogen voor dé afgoden, 
bekeerde zich. Een vasten werd uitgeroepen, en 
het was niet God de Zaligmaker, maar God de 
Schepper, die er rekening mee hield, en die 
Ninevé voor een tijd spaarde. 

De bekeering der volken in de.laatste dagen 
door het eeuwig Evangelie zal geen ander.karakter 
hebben. De engel, die het zal verkondigen, zal 
met een groote stem zeggen: „Vreest God, en 
geeft Hem heerlijkheid, want de ure zijns oordeels 
is gekomen; en aanbidt Hem, die den hemelen 
de aarde en de zee en de fonteinen der wateren 
gemaakt heeft." (Openb. 14:7.) D.e volken zullen 
zich bekeeren en zullen gedurende duizend jaren 
gespaard worden, evenals het met Ninevé gedu? 
rende circa twee eeuwen geschiedde. 

Deze grondwaarheid, de liefde van God jegens 
allen, de voorzienigheid van den «Vader van 
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allen," had Jona te leeren..Hij kendeJehovah, den 
God Israëls, als een barmhartig God onder de 
wet; hij kende Hem als een Verlosser, die hem 
had bevrijd, maar zijn Joodsche hoogmoed kon 
niet aannemen, dat het hart van God op gelijke 
wijze geopend was voor al Zijn schepselen. Zijn 
zelfzucht bracht hem er~töe, om te denken, dat 
de zorgen 'van God zich uitsluitend moesten 
bezighouden met zijn persoon. Dat Jona gespaard 
was, dat is tot daar toe! dat de groote stad zoH 
verwoest worden, dat was noodzakelijk, om de 
eer van den profeet te redden! Is het niet waar, 
dat onze eigenliefde ons dikwijls onwetend laat 
omtrent de eenvoudigste waarheden betreffende 
het karakter Gods ? De laatste les van dit boek 
is dan ook. besteed aan den profeet. De Voorzie
nigheid Gods beschikt een wonderboom, opdat 
er schaduw mocht zijn over het hoofd van Jona, 
om hem te „redden van zijn verdriet." Vol vreugde 
rekent hij op de bescherming, die hem een plant, 
zulk een gering schepsel van God, aanbiedt, in 
plaats van te zien op Hem, die haar heeft beschikt. 
God geeft de plant tot voedsel aan een worm, 
dien Hij eveneens beschikt heeft. Zoo is alles 
aaneengeschakeld in de wegen der Voorzienigheid. 
De Schepper denkt aan alles, aan een plant, aan 
een worm, aan een Jona, (welk een vernedering 
voor deri profeet!) aan een groote stad met zijn 
geheele bevolking en zijn koning, aan de kleine 
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kinderen, die geen onderscheid weten tusschen 
hun rechterhand en hun linkerhand, aan het vele 
vee, dat de stallen vult. Waar is dan, zegt de 
Vader van allen tot Jona, uw hart in betrekking 
tot,het Mijne? Uw zelfzucht verblindt u ten op
zichte van wat Ik ben, en gij vertoornt u. „Is uw 
toorn billijk ontstoken?" En heb Ik Mij tegen u 
vertoornd. Het hart van Jona is geoordeeld, of 
tenminste overtuigd van zelfzucht en hoogmoed. 
De rechtvaardige Job had een gelijke ervaring op 
te doen, maar het Woord doet ons daarvan de 
resultaten kennen. Toen hij God, den Schepper 
van aangezicht tot aangezicht ontmoette, zeide hij.: 
„Daarom verfoei ik mij, en ik heb berouw in 
stof en asch." Jona, helaas! ontmoette Hem en 
zeide: „Billijk is mijn toorn ontstoken ter dood 
toe." Zoodanig is hier het laatste woord van den 
profeet van Israël! Gelukkig en met blijdschap 
vervuld varen de zeelieden op de gestilde zee; 
het boetvaardige Ninevé verheugt zich in haar 
verlossing; de blikken van den Vader van allen 
zoeken de meest onwetenden van Zijn schepselen, 
om hen te zegenen; één blijft er ter zijde; hij, 
aan wien God geheimen heeft" toevertrouwd, is 
somber en vertoornd, omdat hij, te veel met zich
zelf bezig zijnde, het hart van zijn God niet kent! 

Maar, wij hebben het reeds gezegd, deze goe
dertierenheid van den Vader van allen is nooit 
onverschilligheid ten opzichte vau het kwaad. 
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Deze zelfde Vader „vergeldt een iegelijk gelijk 
zijn werk zijn zal." Hij oordeelt hen, die zich op 
zee wagen, terwijl zij zich onder de hoede van 
hun valsche goden stellen, en oordeelt Zijn ge
tuigen, die, in een geest van ongehoorzaamheid, 
zich van Hem verwijderen ; Hij oordeelt een volk, 
vol van „booze wegen en van geweld ;" Hij spaart 
niemand, ten einde al deze menschen te redden. 
En wanheer de wil van den mensch, welke meer 
weerspannig is bij een heilige dan bij den ellen-
digsten zondaar, volhardt, om zich tegen Hem 
1e verzette» en Hem tegen te spreken, dan wordt 
de Vader van allen niet toornig, maar gebruikt 
geduld, een geduld, waarvan wij in deze ge
schiedenis noch het resultaat, noch het einde zien. 

* * * 
Zoo hebben wij dan in dit boek, dat zoo bi

zonder is onder de profetische geschriften, de 
geheele geschiedenis van den mensch beschouwd, 
van het begin tot het einde ; de geschiedenis van 
hét gevallen schepsel, dat echter een nieuw leven 
heeft verkregen; die van de verwerping vart 
Israël; die van de"genade aan de volken bewezen ; 
die van een overblijfsel, dat bewaard wordt in 
dé verdrukking; die van de volken aan het einde, 
\vélkê het Evarrgèïiè des konihkrijks1 ofrfvahgè'ff. 
Èh, dit alles békforiënde, hebben wij ëf GrMsfus 
in. beschouwd, welke Zichzètverï overgeeft ëïi uit 
de dooden wordt opgewekt;. verder God, den 
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Schepper, op Wien de volken zullen hopen, en 
God, den Zaligmaker, van Wien gezegd is': „Het 
is te gering, dai Gij Mij een Knecht zoudt zijn, 
. ' . . . . om weder te brengen de bewaarden in 
Israël; Ik heb u ook gegeven tot een licht der 
Heidenen, om Mijn heil te zijn tot aan het einde 
der aarde!" (Jes. 49 : 6.) 

Dr. H. R. 
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BESCHOUWING 
OVER 

De Open b a r i n g . 
(Vervolg van bladz. 115.) 

HOOFDSTUK 1:20. 

e als zeven sterren zinnebeeldig voorgestelde 
engelen, aan welke Johannes moet schrijven, worden 
in de Zendbrieven dan als één met de gemeen
ten, en dan weer als van dezelve onderscheiden, 
behandeld. De- Heer richt Zich in het begin van 
elk dezer brieven tot den engel van iedere ge
meente, en voegt er echter iederen keer aan het 
slot de v/oorden bij: „Wat de Geest tot de ge
meenten zegt." Zoo wordt den engel der gemeente 
te Efeze het verwijt gedaan, de eerste liefde te 
hebben verlaten; maar zeker is het, dat het de 
gemeente zelf is, welke deze ernstige woorden 
aangaan. En terwijl de engelen, om zoo eens te 
zeggen, de gemeenten vertegenwoordigen, als de 
verantwoordelijke vertegenwoordigers derzelve be
handeld worden, zoo toónen toch op ondubbel
zinnige wijze de uitdrukkingen: „De duivel zal 
eenigën van u in de gevangenis werpen," en: 
„Ik zal- een iegènlijk geven naar zijne werken" 
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(Hfdst. 2:7, 10), en andere plaatsen, dat de ver
antwoordelijkheid niet op de schouders der en
gelen, maar op de gemeenten rust. In 't kort, 
men kan onmogelijk de zendbrieven lezen/zonder 
in te zien, dat de :engel en de gemeente als één 
geheel beschouwd : worden ; want ofschoon de 
engel in zijn vertegenwoordigend karakter behan
deld wordt, zoo is het toch de toestand der ge
meente zelf, waarmee Christus Zich bezighoudt. 

Uit dit alles ziet men duidelijk, dat wij ons 
onder de engelen geenszins zekere personen heb
ben voor te stellen, die naar de keuze des Heiligen 
Geestès een eerste plaats in de gemeente innamen, 
en die voor de hun tot de bediening verleende 
macht, verantwoordelijk waren; en nog minder 
zulke personen, die zich, zooals in onze dagen, 
onder dezen of genen titel uit eigen keuze, in de 
gemeente een dergelijke plaats zich aanmatigen.. 
Want ofschoon ook, zooals vooral in de brieven 
van Paulus nadrukkelijk geleerd wordt, ieder lid 
der gemeente, en voornamelijk zulk een aan wien 
een of andere dienst toevertrouwd wordt, verant
woordelijk is en geroepen het licht gedurende 
den nacht te laten schijnen, en het Woord des 
levens voor te stellen, — en, ofschoon ook zelfs 
een iegelijk, die uit aanmatiging zich op de plaats 
vari e?n bestuurder in de gemeente heeft weten 
te uringen, een zware verantwoordelijkheid op 
zijn schouders heeft, zoo schijnen toch hier de 
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engelen noch eenige dier persoonlijkheden, noch 
zelfs, zooals anders wel in andere plaatsen der 
Schrift het geval is, de gezanten des hemels; 
maar veelmeer" de geheimzinnige, redelijke ver
tegenwoordigers dier gemeenten te beteekenen, 
aan wie de profeet de brieven te schrijven had.*) 

Deze sterren of engelen hebben, als onderge
schikte machten, hun steunpunt in de hand van 
Christus. Door Hem erkend, zullen zij van daar 
uit hun licht laten schijnen en hun gezag, uit
drukken, waarvoor zij verantwoordelijk zijn. „De 
zeven luchters zijn zeven gemeenten." Zij.zijn.de 
dragers des lichts, en als zoodanig in de hun 
aangewezen plaats der getuigenis in de wereld 
voor den Heer verantwoordelijk. Wanneer zij geen 
waar licht van zich laten schijnen, zoo zal het 
noodwendig gevolg zijn, dat ze weggenomen 
worden. Zeker kwamen de verwijtingen, verma
ningen en vertroostingen overeen met den toestand 

*) Tot beter verstaan van het gezegde,, maken wij den lezer 
opmerkzaam, dat de Heere Jezus omtrent de kinderen zegt, 
dat hunne engelen altijd zien het aangezicht Zijns Vaders. En 
als Petrus, na zijn wonderbare bevrijding, aan de deur van 
het huis zijner biddende vrienden klopte, om ingelaten te wor
den, h'ooren wij de aan zijn tegenwoordigheid twijfelende 
vrienden de woorden zeggen: „Het is zijn engel." — Het is 
alzoo buiten twijfel', dat in de Schrift de engelen, wanneer zij 
niet als hemelsclie gezanten verschijnen, steeds de vertegen
woordigers of plaatsvervangers zijn van wat niet gezien, of als 
niet persoonlijk aanwezig gedacht wórdt. 

Zij.zijn.de
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dier zeven gemeenten, aan wie zij gericht waren. 
Maar de inhoud van deze brieven krijgt voor ons 
veelmeer waarde en beteekenis, wanneer wij er,, 
zooals reeds opgemerkt is, een gedeelte der 
Openbaring, de profetisch voorgestelde schets der 
eeuwenlange ontwikkeling, en het langzaam voort
gaande verval des Christendoms, in zien. Die 
geschiedenis begint met de laatste dagen van den 
apostel, en eindigt na de wegneming der ware 
Gemeente. God zal, door de voltrekking van Zijn 
re.chtvaardig oordeel, de verchristelijkte wereld 
aan de verwoesting overgeven. Een nadere toe
lichting van de inwendige toestanden der gemeen
ten, zal ons ongetwijfeld doen erkennen, dat de 
zeven zendbrieven ons een beeld voor oogen 
stellen, niet alleen van die zeven gemeenten, maar 
tevens een profetische aanduiding voor de toe
komst. Den loop der kerkgeschiedenis volgend, 
zal het ons niet moeielijk vallen, in de op elkaar 
volgende toestanden die toestanden weder te vin
den, welke de Gemeente sedert haar bestaan 
gekenmerkt hebben. 

* 
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De man met het tinnen 
gewicht. 

(ZACHARIA 4.) 

n enkele voorafgaande nummers *) hebben 
we ons mogen bezighouden met den „Man onder 
de mirten" en met den „Man met het meetsnoer." 
We zagen toen, dat wij daar den Engel des 
Heeren voor ons hadden, in het midden van 
Zijn diep vernederd volk verschijnend, als een 
waarborg van hun verlossing, — gereed boven
dien om met het snoer de erfenis voor Zijn be
mind volk af te meten. De machten, die Israël 
gevangen houden, zullen worden geveld. De 
„smeden" of „kerkmeesters" verschijnen, om de 
hoornen, die Juda verstrooid hebben, te verschrik
ken en neder te werpen. Troostelijke woorden 
worden Zacharia geboodschapt. Het Huis des 
Heeren zal worden gebouwd; Jeruzalem dorps-
gewijze worden bewoond; de steden zullen zich 
uitbreiden, of van zegen overvloeien, en allerwege 
wordt rust en zegen gemaakt. Het volk staat 
onder de bepaalde bescherming vanjehovah, die 

•*) n.l. Jaarg. 10, bladz. 112, en in jaarg. 11, bladz. 9. 
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het volk „Zijn oogappel" noemt. Hij is hun licht 
en hun heil. En bovendien stelt Hij hen tot een 
zegen voor de omwonende volkeren, overeen
komstig Gods belofte aan Abraham. De blijde 
toeroep is: 

„Juich en verblijd u, gij dochter Sions. Ik zal in 
het midden van u wonen en vele volkeren zullen 
den HEERE worden toegevoegd." 

Na deze wonderbare uitwendige bevrijding van 
het volk Gods, beschreven in de eerste twee 
hoofdstukken, ontvangen we in het derde hoofd
stuk een schoone ontvouwing van Gods werk 
tot innerlijke vrijmaking van Zijn onrein en schul
dig volk. 

Jozua in vuile kleederen is een passend beeld 
van het schuldige volk, maar dezelfde Jozua in 
msselkleederen is eveneens een type van het in 
priesterlijke vr*eugde tot God teruggebrachte volk. 
En alles geschiedt alleen op grond van het werk, 
volbracht door den Knecht des Heeren, die als 
„Spruite" aan het slot van Zacharia 3 wordt in
gevoerd. Dat werk is volmaakt. Heerlijk is het, 
dat God Zich bovendien bezighoudt met de per
soonlijke heerlijkheid van Zijn Zoon. Hij is de 
Stem, als Hoeksteen of Grondsteen gelegd om 
Sion te dragen. Als zoodanig is Hij. het eenige 
ware en eeuwige fondament. Deze Steen is de 
volmaakte uitdrukking van alles, wat God is in 
Zichzëlven. (Hebr. 1 :30 Op Hem is het graveersel. 



148 DE MORGENSTER. 

„Aangaande dien Steen, welken Ik gelegd heb 
voor het aangezicht van Jozua, op dien eénen 
Steen zullen zeven oogen wezen; ziet, Ik zal 
zijn graveersel graveeren, spreekt de Heere der 
heirscharen, en Ik zal de ongerechtigheid dezes 
lands op éénen dag wegnemen." Zeven oogen 
zijn dus op Hem. Een volmaakt inzicht in Gods 
wegen en raadsbesluiten wordt bij Hem gevon
den. Het land zal worden gereinigd; het volk 
zal worden gereinigd. En in dit gereinigde land 
zal het gereinigde volk worden gesteld tot een 
zegen voor al de volkeren rondom. Dit heerlijk 
resultaat stelt Gods Geest ons zinnebeeldig voor 
in het vierde hoofdstuk. 

* * 
* 

De man met het tinnen gewicht is niet de 
Engel des Héeren, die beurtelings onder de mir-
len en met het meetsnoer in de hand gezien 
wordt. We hebben hier Zerubbabel, den Vorst, 
voor ons. Als vorst is deze een beeld van den 
Waren Koning, n.l. Christus, gelijk Jozüa, de 
priester, een type is van den waren Priester in 
den hemd. Als Christus in het midden van Zijn 
volk zal verschenen zijn, dan zullen in den Mes
sias het koningschap en het priesterschap veir-
eènigd zijn. 

Zerubbabel had het voorrecht gesmaakt den 
grondslag te leggen van het Huis des Heeren; 
hij zou eveneens de genade ontvangen den tem-
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pel te voleindigen. Zoo spreekt ook vers 9 vart 
ons hoofdstuk. Een kleine twintig jaren-lagen.-' 
tusschen die twee gewichtige tijdpunten. Al dié 
jaren evenwél had Jehovah Zijn volk bewaard. 
Hij had onder hen doen arbeiden door de pro
feten Haggaï en Zaeharia. Met den heerlijken 
"tempel, dien de "oudsten nog hadden gekend, was 
dit Huis niet anders dan met tranen te vergelijken. 
Daarom was het voor het volk een dag der kleine 
dingen. Doch Jehovah verachtte dien dag niet. 
De zeven oogen, die op den gegraveerden hoek
steen waren, rustten met welgevallen op het 
linnengewicht, of schietlood, in de hand van 
Zerubbabel. Met welbehagen zag de HEERE op 
den volbouwden tempel, een symbool der 
«enheid des volks in de tegenwoordigheid 
van Jehovah. 

* * 

Een symbool van de eenheid des volks in ver
binding met Israëls God. Deze heerlijke eenheid 
wordt aanschouwelijk gemaakt in het begin van 
het hoofdstuk. 

Zaeharia wordt uit den slaap opgewekt en zijn 
oóg wordt gericht op een gouden kandelaar. 
Eén kandelaar, zooals in het Heilige geplaatst 
werd in Mózes' en Salomo's dagen. Met dit ver
schil alléén, dat tevens de oliebron wordt gezien, 
n.i. twee olijfboomën, links en rechts van den 
handelaar, dié twee olieiakken (vs. 14) hebben, 
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welke goud (gouden olie) van zich gieten in het 
oliekruikje, hetwelk boven den kandelaar met de 
zeven lampen wordt aanschouwd. Uit het olie-
kruikje worden derhalve de zeven lampen des 
kandelaars door zeven pijpen of uitgieters voort-? 
durend gevuld, terwijl dit oliekruikje zelf wordt 
gevuld door de twee olijfboomen óf „zonen der 
olie," die door middel van de in vers 12 ge
noemde „takjes" dé olie toevoeren. 

Uit de Openbaring kunnen wij dit heerlijk 
beeld leeren verstaan. In het eerste hoofdstuk 
van dit boek worden de zeven gemeenten in 
Klein-Azië in hun verantwoordelijk karakter voor
gesteld als zeven gouden luchters, in het midden 
waarvan de Heer der Gemeente wandelt. 

Israël, als verantwoordelijk volk, heeft schro
melijk gefaald. Het moest zijn een lichtdragend 
volk, maar .het licht heeft niet geschenen. God 
heeft dat volk moeten terzijde stellen en Hij heeft 
Zijn getuigenis toevertrouwd aan de Gemeente* 
Israël moest getuigen van den Verlosser, die 
komen zou. Toen Christus kwam, werd Hij even
wel door Zijn volk verworpen. De Gemeente 
heeft te getuigen van den door Israël verworpen, 
maar door God verheerlijkten Christus, met Wien 
zij verbonden is, gelijk het lichaam met het hoofd. 
Maar we weten, hoe de Gemeente als geheel, als 
verantwoordelijk lichaam, gefaald he'eft. Ze heeft 
opgehouden de lichtdraagster te zijn. De ware 
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geloovigen zijn nu ;,de lichten," die hebben te 
schijnen in een duistere wereld en in een ver
duisterde Christenheid. Als zij opgenomen zullen 
zijn in den hemel, dan is alle licht weg. Alles is 
dan in den nacht! 

Na de opneming der ware geloovigen even
wel zal God opnieuw een getuigenis verwekken. 

Hij zal Zijn volk weder bijeenvergaderen. Aan 
het volk zal Hij Zijn waarheid schenken. Dat 
volk zal tot een licht zijn. Hun licht zal komen. 
De heerlijkheid des Heeren gaat over hen op. 
Ja de Heere Zelf zal over hen opgaan. De hei
denen, de volkeren, zullen tot hun licht komen. 
En koningen tot den glans, die hun dan zal zijn 
opgegaan. (Jes. 60: 1—3). 

De kandelaar van .het herstelde Israël zal on
afgebroken zijn reine licht uitstralen — duizend 
jaren f Het getuigenis zal niet af hankelijk worden 
gemaakt van hun trouw. Jehovah stelt het niet 
in hun hand, noch in de hand hunner priesters, 
zooals in Aarons dagen. Toen bracht het volk de 
olie, en de priesters richtten de lampen toe. Bij 
dezen kandelaar evenwel — het symbool van het 
volk, hetwelk een getuigenis is temidden der 
volkeren in de toekomst — wordt de olie recht
streeks toegevoerd. Jehovah opent de bron, on
afhankelijk van -'s•mensenen trouw. Hij vestigt 
een onfeilbaar priester- en koningschap. Onfeil
baar,- wijl het vereenigd is in Christus. Christus, 
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de -ware Priester en Koning, is de grondslag en 
de kracht van het getuigenis des volks, 

In de dagen van Zacharia hebben we een 
voorbeeld in Jozua en Zerubbabel. Aan hen 
hebben we te denken bij de vermelding van de 
twee olijfboomen, of de twee „zoqe'n der olie." 

Voor dat het duizendjarig rijk zal zijn opge
richt, zullen er in de duistere tweede, helft van 
de zeventigste jaarweek óók twee getuigen zijn, 
die te midden van een ontrouw volk tegen de 
goddeloosheid en afgoderij hunner broederen 
zullen getuigen. Zij worden door het Beest ge
dood, maar na drie en een halven dag weder 
levendgemaakt om te worden opgenomen in den 
hemel. Deze getrouwe getuigen worden genoemd: 
„de twee olijfboomen en de twee kandelaren, die 
voor den Heer der aarde staan." (Openb. 11.) 

Maar in al zijn luister zal het getuigenis stra
len; wanneer de Heer der heerlijkheid wezen zat 
de Kandelaar te midden Zijns volks, en Zijn 
priester- en koningsschap, het volk voeden en 
bewaren zal. Vreugdevolle dag in de toekomst! 
Van dien dag was de tijd van Zerubbabel een 
beeld. Daarom verachtte Jehövah niet den dag 
der kleine dingen. Want.Van groote en heerlijke 
dingen waren ze een voorsmaak. Het tinnen ge
wicht in de hand van Zerubbabel den vorst, doet 
ons vooruitzien tot op den dag, dat de Heere 
der heirscharen den Messias zenden zal. Daar-
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over spreekt de Engeldés Hèëren in vers 9. 
De oögen des Héeren doortrekken het gansche 
land en döorloopen de gansche aarde. De geruste 
heidenen (d.z. de volkeren, die- meenen alle 
macht in handen te hebben) zullen beven. Moch
ten er zich machten opmaken tegen den bouw 
des tempels in Zerubbabels dagen, de Heere zou 
alles in orde brengen. Voor het aangezicht van 
Zerubbabel zou „de groote berg" tot „een vlak 
veld" worden. Het oog van God was opden 
Hoofdsteen op Christus. Hij zou Denzelven voort
brengen met het uitroepen van Zijn volkomen 
genade: „Genade, genade!" 

Heerlijk gezicht van een blijde toekomst! Heer
lijk vooral, omdat alles van God alleen uitgaat 
én tot stand komt in Christus! Roepen wij het 
ons nog eens voor den geest, wat reeds aan 
onzen blik voorbijging. God is-met Zijn volken 
Hij verlost het. Hij trekt het de wisselkleedefen 
aan, en stelt het met den reinen hoed typ het 
hoofd voor Zijn aangezicht. Jeruzalem, door Je^ 
hovah beveiligd, is staatkundig en geestelijk het 
middelpunt der aarde. De tempel wordt herbouwd. 
De dienst hersteld. Het volk is een licht. Maar 
niet een licht in zichzelf, doch een licht in 
den Tieere. De HeHige Geest is overvloedig 
over hen- uitgestort, en werkt zoodanig in hen-,' 
dat ze wandelen tof eer van God, en tot zegen 
tfer- volkeren. De waarborg, en; dé kracht van dit 
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schoone getuigenis is Christus, de Priester-Koning. 
Wel mogen we uitroepen: Hoe helder en liefe
lijk straalt het licht van dezen Kandelaar! 

J. T; 

Nathanaëf. 

Jffathanaël, „door God gegeven," is denaam 
van den apostel des Heeren, die in de Evangeliën 
naar Mattheüs, Markus en Lukas ons als de zesde 
in de rij genoemd wordt met den naam van 
Bartholomeüs, wat eenvoudig zeggen wil: „zoon 
van Tholomeüs." — Doch in het Evangelie naar 
Johannes wordt hij, zoowel in het eerste als in 
het laatste hoofdstuk Nathanaël genoemd, in hfdst. 
21 vers 2 met de bijvoeging: „die van Kana in 
Galiléa was." Hij was alzoo een bewoner van 
Galiléa; van dat gedeelte van Kanaan, waarvan 
de profeet Jesaja voorzegd heeft: „Land Zebulon 
en land Nafthali, aan den weg der zee, over de 
Jordaan, Galiléa der natiën: het volk, dat in 
duisternis zat, heeft een groot licht gezien, en 
voor hen, die zaten in net land en de schaduw 
des doods, voor die is een licht opgegaan.".'(J-es. 
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8 : 23 en 9': 1 ; Matth. 4 : 15—17.) Dat licht, 
„dat groote licht," is „de Opgang uit de hoogte," 
(Luk. 1 : 78); Christus, Gods eeniggeboren Zoon, 
die „God is over alles, gezegend tot in eeuwig
heid," (Rom. 9 : 5), Hij, „die het leven is, en het 
leven was het licht der menschen" (Joh. 1 : 4), 
Hij, de door den Vader gezondene, de ons van 
God . gegevene, Hij vereenigt in het land der 
schaduw des doods, allen die Hem als zoodanig 
erkenden, waaronder ook Nathanaël. 

Waar de Heer Johannes, Andreas, Petrus en 
Filippus reeds als volgelingen om Zich had, lezen 
we, dat Filippus Nathanaël vond, en tot hem 
zeide: „Wij hebben dien gevonden, van wien 
Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, 
Jezus, den zoon van Jozef, van Nazareth." (Joh. 
1 : 46.) Deze mededeeling toont ons duidelijk 
aan, wat het hart van Nathanaël vervulde, n.1. 
het verlangen naar de vervulling der beloften 
Gods, aangaande de komst van den Messias. 
Vóórdat Filippus hem deze blijde boodschap 
mededeelde, was hij alleen geweest, onder den 
vijgeböom. Door geen merischenoog opgemerkt, 
werd hij daar gezien door Hem, die reeds gevolgd 
werd door Filippus en anderen. Misschien was 
Nathanaël onder den vijgeboom wél biddende 
eft vurig verlangende geweest, uitziende naar „de 
vertroosting Israëls." (Luk. 2:25.) En zie, Natha
naël -komt in de tegenwoordigheid van Hem, den 
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Alwetende; van Hem,-die Simon, als den zoon 
van Jona kende; van Hem, die Nathanaël kende 
als een Israëliet, in wien geen,; bedrog-was; Die 
alles wist, wat in het binnenste van Nathanaël 
omging. Hij, die van Filippus vernomen had, dat 
Jezus, de zoon van Jozef was, komt er toe om 
te zeggen: „Rabbi! gij zijt de Zoon Gods, gij 
zijt de Koning Israëls." Nathanaël ziet in den Heer 
meer dan „den. afgehouwen, tronk van Isaï," meer 
„dan een scheut uit Davids wortelen" (Jes. 11 : 1); 
Hij ziel in Christus de vervulling van den 2en 
Psalm: „Ik toch heb mijnen Koning gezalfd over 
Zion, den berg mijner heiligheid. Ik zal van het 
besluit verhalen: Jehovah heeft tot mij gezegd: 
Gij. zijt mijn Zoon, heden heb Ik u gegenereerd." 
(vs. 6, 7.) Hier ziet Nathanaël voor zich, den door 
den Vader gegeven Zoon, het vleesch geworden 
Woord, het Leven, het Licht der menschen, het 
Lam Gods, de Zoon Gods, de Koning Israëls, en 
ook de Zoon des menschen! Op dezen laatsten 
titel in het bijzonder wordt zijn hart en oog door 
den Heer Zelven gewezen. „Omdat ik u gezegd 
heb: Ik zag u onder den vijgeboom, gelooft gij? 
Gij zult grootere dingen zien dan deze. En hij 
zeide tot hem: „Voorwaar, voorwaar, ik zeg 
ulieden: Gij zult van nu aan den hemel zien ge
opend,, en de engelen Gods opklimmende -en 
nederdalende op den Zoon des menschen." (Joh. 
1 : 51, 52.) In beginsel was dit zoo, toen de Heer 
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op aarde de Persoon en het Voorwerp van den 
dienst en der aanbidding der engelen was. Hij> 
de ware ladder jakobs; Hij, „Wiens lieflijke Naam,, 
hemel en aarde vereenigt te zaam." De algeheele 
vervulling zal plaats hebben in het duizendjarig 
rijk, als Ps. 8 in vervulling zal treden, en Christus 
zal gezien worden, als de door God gestelde over al 
de werken Zijner handen. Dan zal Christus gezien, 
erkend, aangebeden en bewonderd worden als de 
Zoon van God, de Koning Israëls, Hij die tevens, 
is de Zoon des menschen. 

Nathanaël kunnen we als een voorbeeld van 
het overblijfsel Israëls van de laatste dagen be
schouwen. Hij is een voorbeeld van een over
blijfsel, dat door den Heer gezien en gekend wordt 
in verbinding met Israël. De vijgeboom, die geea 
vrucht meer dragen zou, is het beeld van Israël 
onder het oude verbond. Zie Matth. 21 : 19, 20. 
Als Israëliet onder en in verbinding met Zijn 
volk, is hij ook een der velen, die den Verachte 
des volks verwerpen, en vraagt hij: „Kan uit. 
Nazareth iets goeds zijn?" Op de aanmaning van 
Filippus: „Kom en zie!" komt hij tot Jezus, die 
hem kent, hoewel de Heer voor hem nog de 
Onbekende is. Nathanaëi wordt door den Heer 
gekend, zooals eenmaal Israëls overblijfsel zijn 
zal, volgens Zef. 3 : 13: „De overgeblevenert 
van Israël zullen geen onrecht doen, noch leugen 
spreken, en in hunnen mond zal geene bedriege-
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lijke tong gevonden worden." Dezulken zullen, 
volgens PsV 15, „verkeeren in des Heéren tent, 
en wonen op den berg Zijner heiligheid." 

Hoe zullen dezen daar echter komen? Enkel 
door de genade huns Gods. Nathanaël kwam tot 
Hem, op Wien Johannes de Dooper gewezen had 
als „het Lam Gods." En waar Christus, als 
„Hoogepriester der toekomende goederen" (Hebr. 
9 : 11) óók voor Israël ingegaan is in het heilig
dom, een eeuwige verlossing verworven hebbende, 
is het op grond van Diens offer, dat God in de 
toekomst hunne zonde en hunne wetteloosheden 
geenszins meer gedenken zal. (Jer. 31 : 33, 34; 
Hebr. 10 : 17.) „Te dien dage zal er eene fontein 
geopend zijn voor het huis Davids, en voor de 
inwoners van Jeruzalem,, tegen de zonde en tegen 
de onreinighëid." (Zach. 13 : 1.) Het geloovig 
overblijfsel zal zich voor God schuldig weten, en 
het als één man voor Hem belijden: „Onze 
overtredingen zijn vele voor U, en onze zonden 
getuigen tegen ons; want onze overtredingen zijn 
bij ons> en onze ongerechtigheden kennen wij: 
het overtreden en het liegen tegen den Heere, en 
het achterwaarts wijken van onzen God; het 
spreken van onderdrukkingen afval, het ontvangen 
•en het dichten van valsche woorden uit het hart." 
{Jes.59: \2, 13.) Waar zij hun zonden en onge
rechtigheden zullen belijden; waar zij het erkennen 
zullen, dat: „Christus om hunne overtredingen 
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verwond, om hunne ongerechtigheden verbrijzeld 
geworden is ; dat hun straf op Hem was," daar 
zullen .zij, door de genade Gods, het ook in 
dankbaarheid des harten erkennen, dat daardoor 
hun „de vrede is; aangebracht, en dat door Zijne 
striemen hun genezing geworden is." (Jes. 53:5.) 
„Uit Zion," den grondslag van Gods genade 
krachtens het bloed der verzoening van Christus,, 
„zal de Verlosser komen ; hij zal de goddeloosheden 
afwenden van Jakob. En dit is voor hen een-
verbond; van Mij, wanneer Ik hunne zonden zal 
wegnemen." (Jes. 59:20, 21 ; Rom. 11:26, 27.) 
Dan zal het geslacht gezien worden dergenen,, 
die naar Hem vragen, dieUw aangezicht zoeken." 
(Ps. 24 : 6.) En wat volgt dan ? — „Dat is. 
Jakob !" —• Ja, dat is Jakob l Welk, een groote 
genade ! Dan zal het overblijfsel Israëls voor God, 
op den heiligen berg staan, en in Zijn tent ver-
keeren, evenals Nathanaël eens voor den Heere 
Jezus stond, en Deze van hem getuigde: „Zie, 
waarlijk een Israëliet, in wien geen bedrog is." 
(Joh. 1 : 48.) Dan zal het door God begenadigde 
en verloste volk in heilige hpwondering en aan
bidding uitroepen: 

„Wie is een God gelijk Gij 1 
die de ongerechtigheid vergeeft, en de overtreding 
van het overblijfsel Zijner erfenis voorbijgaat?' 
Hij houdt Zijnen toorn niet in eeuwigheid, want 
Hij heeft lust aan goedertierenheid. Hij zal Zich. 
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Onzer weder ontfermen; Hij zal onze ongerech
tigheden dempen; ja, Gij zult al hunne zonden 
in de diepten der zee werpen. Gij zult Jakob de 
trouw, Abraham de goedertierenheid geven, die 
Gij onzen vaderen van oude dagen af gezworen 
fc\ebt." (Micha 7 : 18—20.) 

Welk een God! Welk een God van genade 
en verlossing! De zonden in de diepten der zee; 
voor altijd weg en verzonken; en „het overblijf
sel Zijner erfenis" bij Hem en met Hem in Zijn 
•te-rit of woning, op den berg Zijner heiligheid! 

Waarlijk, dan is het overblijfsel „Nathanaël," 
d.w.z. in waarheid „door God gegeven." — 
„De ijver des Heeren der heirscharen zal dit 
•goen." (Jes. 37:32.) 

Van Zijn heiligen berg, van Zion af, zal het 
Halleluja' schallen, en zal de refrein-Psalm (Ps. 
136) worden gezongen : 
4)Zijne goedertierenheid is in der eeuwigheid." 

D. R. 

* 
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Dè zegen van Mozes. 

^Jp welk een'goddelijk, majestueuse wijze,in 
welke, dichterlijke bewoordingen, op welk een 
verheven toon vangt de zegen van Mozes aan, 
en eindigt hij tevens! Het is als een illustratie 
van wat later de profeet Jesajaheeft uitgeroepen: 
„Jehovah zal voor ulieder aangezicht henentrekken, 
en de; God van Israël zal uw achtertocht wezen." 
(Jes. 52:12.) Vier verzen van Deut; ,33 gaan den 
zegen vooraf, en vier besluiten hem./ om ons te 
zeggen, wiel God :is, en tevens Zijn wonderbare 
wegen met Zijn volk Israël te vermelden. Aan 
het begin en aan het slot.vestigt Mozes het oog 
op Gody en gewaagt.hij van Gods genade, door 
welke Israël zulk een plaats en zulke zegeningen 
ontvangen kan; Het zijn woorden van troost en 
opbeuring, voortvloeiende uit het liefdevol hart 
van God, en tevens mededeelingen Zijner .gei 
dachten ten aanzien van Israël, een blik vooruit 
pp.de heerlijke toekomst van het volk Godsy . ; 
.Mozes ;zïet de verlosten des Heeren voor zich 

als een volk, aan hetwelk God Zijn wetten, rechten 
en inzettingen bekend" gemaakt heeft. Daarom 
Höoren we'hem .zeggea; „Ue Heere is vanSinaï 
gekomen, -en i is huitljeden- opgegaan van Seïr; 

pp.de


162 DE MORGENSTER. 

Hij is blinkende verschenen van het gebergte 
Paran, en is aangekomen met (of woordelijk: uit 
het midden van) tienduizenden der heiligen; tot 
Zijne rechterhand was een vurige wet aan hen." 
In verheven, dichterlijke bewoordingen stelt Mozes 
«fën Sinaï als den' troon van God ons voor, van 
Waar Hij Zijn Volk voorgegaan is door het land 
van den Vijand (Edom), en door het heuvelrijke, 
woeste -land van dè woestijn Paran, om het in 
het aan de vaderen beloofde laad in te voeren.— 
^Immers bemint Hij de volken (of stammen)?" 

Dit is de bron van alle zegeningen, óók voor 
Israël. — „Ik heb u liefgehad, .zegt de Heere... 
Was niet Ezau jakobs broeder? spreekt de Heere; 
nochtans heb Ik Jakob liefgehad." Deze woorden 
van denlaatsten der profeten (Maleachi) zijn als 
het ware de echo op .Mozes, den eersten profeet 
onder Israël. — „De Heere is,mij verschenen 
van 'verre: tijden," zegt Jeremia, en hij moet het 
overblijfsel Israëls laten hooren: „ja He heb u 
liefgehad "met eene eeuwige liefde, daarom heb 
Ik:'u getrokken met goedertierenheid." (jer. 31 : 3.) 
;,Alo;zijne heiligen zijn in Uwe hand; zij zullen 
in hét midden tüsschen Uwe voeten gezet worden, 
een ieder zal ontvangen van Uwé woorden.'? (iVs.3.) 
In de hand des Hèéren zijn zij volkomen bewaard 
en veilig; en in;het midden, tusschenidÈ-Voèteni 
kuntfen zij; zich vèrtrouwelijjkinieêrzetten; onrdk 
Zijner woorden pp te vangëniiWelk ;eën.heerlijke^ 
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gezegende; plaats!;Elk woord, dat uit den mond 
des Heeren ypprfkómt, is veel •kostelijker dan 
duizenden'^/an .goud of zilver, zoeter dan honing 
en honmgzeem^ <Ps, 19 :11 ; 119: 72,1^70 De 
Heere Je^us noemt het „het goede deel."., (Luk. 
10:42.)i — :ij,Mozes :heeft ons de wet geboden, 
eene erfenis van jakobs gemeente." (Vs. 4.) Onder 
de wet moeten-we niet alleen^ de tien geboden 
verstaan,, maar.•: alles wat God door Mozes tot 
Israël gesproken heeft; en door Maleachi wordt 
het volk opgeroepen: „Gedenkt der wet van 
Mozes, mijnen knecht, die Ik hem-bevolen heb 
op Horeb aan gansch Israël; der inzettingen en 
rechten." (Mal. 4 : 4.) Zoo ook worden de geloovi-
gen nu: door Gods Woord vermaand om „wat van 
den beginne gehoord is" te bewaren, en daarin 
te blijven.. :(Hebr. 2:1—4; 1 joh. 2 : 24; 3 :11 ; 
2 Joh. • •: .6.) — „En hij was koning inJeschurun, 
als. de hoofden des volks zich vergaderden, samen 
met de stammen Israëls." (Vs. 4.) Mozes was 
koning> vd.w.z. hij was in de plaats van den On-
zichtbaren;-God en .Koning Israëls, de man die 
aan het hoofd stond, en aan wien••.het volk zich 
in;jOnderdanigheid en gehoorzaamheid te gedragen 
had. ;>jHet volk vreesde den Heere, en geloofde 
in den Heere, en aan Mozes, Zijnen knecht," 
(Exod; 14:3L) — „In Jeschurun", d.w:z. „de 
oprechte," Mozes ziet Gods volk vanaf zijn ontstaan 
tot het glpriergJc einde; als wanneer Jiet geheele 
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volk tot; God bekeerd zal zijn, én dé profetie 
van" Jeskja vervulling ontvangen zal hebbenh„Uw 
volk zullen allen té zarriën rechtvaardigerei zijn/' 
(Jés. 6ÖV21.) ;,De overgeblevenen vanMaël^züllen 
geén; onrecht doen, noch leugen sprëké-ri, en iri 
hunnen rriond zal geene bedriegeHjke tong ge-̂  
vonden worden." (Zef. 3:13.) En evenals hij in 
Deüt. 34 het land Israëls heeft mogen aanschou
wen, zooals God het in de toekomst Zijn volk 
geven zal, zoo mag hij ook het volk iri toekom
stige rust en heerlijkheid zien, en den zegen 
vermelden. Daarom zulk een grootsch majestueus 
begin,,en een even rijk verheven einde! 

„Dat RUBEN léve, en niet sterve, en dat zijne 
lieden van getal'zijn." (Vs. 6.) — Welk een ver
schil met de woorden van Jakob, in Gén;49 : 3, 4! 
Wij vernemen, hier niets omtrent Rubens wispel
turigheid, niets ïomtrent zijn zonde; Gèriade%eëft 
de overhand, en- dé zegeningen vloeien rijkelijk 
uitstiet liefhebbend hart van-Gody dié dé stammen 
Israëls bemint. *En Hij zeide r Noem zij^éri haam 
Iio-Ammï, want'gijliedën zijt mijn vólk-hiët, zöö 
zal-vlk '-üóti 'de uwé riiéPzijm Nochtans zal hét 
ĝ ëtal dër kinderen Israëfs zfjri- als het zand dër 
zéép dat;nië* gemeten, noch geteld'kan;wordën." 
(Hbs. ^l'v:;9,<10i)-vDêl kleinste zal' tot 'duizend-
wefrcfën, • èW^é;rmïrisïevtbt éeri: -macMïg volk*'ifê; 
dé'-Keëré/^al^zuIks "té- zijnëPty^snélïijk^oénf 
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komen/- (Jes. 60 : 22.) Ja, eeriinaaf zal het viMk 
menigvuldig en groot van getal zijn.; „Voorzeker 
zal Ik üj o jakob! gansch verzamelen ; vóörz'etkef 
zal ik Israëls overblijfsel vergaderen; ïk zal "het 
té zamen; ze'fteh als schapen van Bozra, als èène 
kudde in het midden van hare kooi zullen zij van 
menschèfï deunen." (Mieha 2 : 12!) - ^ In den 
zégen van Ruben, den eerstgeborene van Jriköb, 
mogen we alzoo Israëls herstel als volk aanschou
wen. Jehovah getuigt immers iriJ Exod. 4 : 22•":•' 
„Mijn eerstgeborene is Israël?" 

„En dit is van JÜD A, dat hij- zeidè ï Hoor, 
Héere ! de stem van Jüjda,; en breng hem weder 
tot 'zijn volk, zijne handen moeten :hem genoeg
zaam zijn;" en zijt Gij' eehe hulp tégen zijne 
vijanden." jüda is dé koninklijke- stam. „Hij- ver
wierp de-tent van Jozef, en de stam van Èfraïrh 
vÊrkoos: Hij niet. Maar Hij verkoos dehstamv^in 
Juda, ..;." . e n Hij verkoos; Zijnen knecht- 'Davidy 
en; nam liem van ;de schaapsko'bien ; . . . . om' 'té 
wéïdén Jakob/ zijn volk, en Israël,- zijne erfenis!';-' 
(Ps, 78 : 6 7 ^ L ) ^ Ë n dezenj (^ü^afge iê l 
hebbende, verwekte Hij hun David föt'¥én kó'nïHg, 
wiehr 'hij - ook getüigehis ;gaf, ^ggèndé: ïk heb! 

gl-fröüdfeh';David;'' den;'zoon ^•ïvafr5ïsa'̂  =€ën man 
haar ntijn !ffört^; dre- af" mijne;n':wiPzal'xlÖehV8 

(f ;Sant?13^3rVkiïk f3H2^- :SV^^èns^aatï 
he^r^od^SaT;^ë^fëfófter; ^IsrSëïdè^Heiland1 
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Jezus .gebracht/; (Hand, 13 : 23) :•_,..... „Want het 
is. openbaar, |dat;.,onze Heer uit Juda gesproten 
is," (Hebr. 7 :!$)< en zelfs de. ohgeloovige Joden, 
tijdens, de ornwandeling des Heerch op aarde, 
erkenden in vragenden zin: „Heeft de Schrift 
niet tgezegd, dat de. Christus komt uit het zaad 
van David, en van het vlek Bethlehem, waar 
David was?" (Joh. 7 : 42'. V De apostel Paulus 
bevestigt deze. woorden,, in .2 Tim. 2 :8 , waar hij 
vermaant: „Houd Jezus Christus in gedachtenis, 
als uit de dooden opgewekt, uit het zaad Davids, 
naar mijn evangelie." — Hoe rijk begenadigd is 
Juda's stam! Uit hem sproot David voort; maar 
meer nog: uit dien stam is voortgekomen, wat 
het vleesch aangaat, de Christus, die God is over 
alles, gezegend tot in eeuwigheid." (Rom. 9:8.) 
„ . . . Jezus,.....' de wortel en het geslacht Davids.' 
(Openb. 22 : 16.) Van den Heere Jezus heeft de 
engel Gabriël tot Maria gezegd: „ . . D e Heere 
God zal hemden troon van zijnen vader David 
geven, en hij zal over het huis Jakobs koning 
zijn tot in eeuwigheid, en aan zijn koninkrijk 
zal geen einde zijn," (Luk. 1:32,33.) . 

In de bede: «breng hem weder tot zijn volk," 
ligt alzoo de begeerte,- dat de Koning tot Zijn 
volk moge wèdergebracht worden. En God zal 
die bede schenken,.en zal het woord, door den, 
engel. Gabriël gesproken, in vervulling brengen/ 
want onder meer lezen we in Jeremia 33:1.4—17. • 
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„Ziet; de dagen komen, spreekt dé Heerë,dat Ik 
het goede woord verwekken-zaV'dat ik tot het 
huis van - Israël^ëh over hét huis van Jüda ge
sproken heb: In die dagen en te dief -iija -zal Ik 
Davïd: eene SPRUIT der" gerechtigheid doenr uit
spruiten; en hij zal' recht én gerechtigheid döe'rï 
op aarde: Iri die dagéri zal Juda verlost worden, 
en Jeruzalem zeker wonen; en deze is, die haar 
roepen zal: De HEERE, ONZE GERECHTIGHEID."-'— 
Óver hét in dëri zegen van Ruben weer herstelde 
volk, zal alzóo het Koningschap v̂an den troon 
van David hersteld worden. 

Op Juda— den Koning — volgt L.EVI, dé 
priester.„En van Levi zeidë hij: UweThuriirnim 
en uwe Urim zijn aan den man, uwen gunstge-
noot; dien Gij verzocht hebt in Massa, met welken 
Gij getwist hebt aan de wateren van Mëriba. 
Die tot zijnen vader en tot zijrie moeder zeide: 
Ik zié hem niet, en die zijne broederen niet kende, 
en zijne zonen niet achtte; want zij onderhielden 
uw woord, èrt bewaarden uw verbond. Zij: zullen 
Jakób uwe rechten . leeren, én Israël uwé wét; 
zij zullen reukwerk voor tfwën neus leggen; ëa 
dat gansch verteerdK zal "wördëny op uw altaar; 
Zégény Héeré! zijri 'vermogen, én laat-U het werk 
zijner handen ;%ëï bevallen; versla -de ^èndéri 
defgériëri; diëvtegen hem opstaan en- hem ftateh; 
dat ^ tóe¥weaer^p^jaan,''-=(Vsi^81^f ïï) 
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, In Levi aanschouwen wij de heerlijke zegepraal 
van Gods vrije genade. De zegepraal aan het 
be^in en aan Jhet einde.. Het was.genade, die Levi 
in staat stelde, toen het gouden kalf was opge
richt; het zwaard aan te gorden, en pal te .staan 
voor de eer van Jehovah. — „Zoo bleef Mozes 
staan in dé poort des legers, en zeide: wie den 
Heer toebehoort, kome tot mij! Toen verzamelden 
zich tot hem al de zonen ;van Levi. En hij zeide 
tot hen,: alzoo zegt de Heere, de God van Israël, 
een ieder doe zijn zwaard aan zijne heup; gaat 
door en keert weder, van poort tot poort in het 
leger, en een iegelijk doode zijnen broeder en 
elk ; zijn en vriend, en elk zijnen naaste!- En de 
zonen van Levi- deden naar het woord van Mozes; 
en er vielen van het volk op dien dag omtrent 
drieduizend man. Want Mozes had gezegd: vult 
heden Luwe handen den Heere, want elk zal zijn 
tegen zijnen zoon en tegen zijnen broeder; en dit, 
opdat Hij heden zegen over ulieden geve." (E?cod. 
32 ..:26—29.) — Hier aanschouwen we de zegepraal 
yan: Gods genade aan het begin. In Ezech.44:1.5, 
16 hebben wij deze zegepraal aan het einde: 
«Maar de Levitische priesters, de kinderen van 
Zadpk, die de. wacht mijns heiligdoms hebben 
waargenomen,, als de kinderen Israëls van JVÜj 
afdwaalden, die zullen tol Mij naderen,,om Mij 
te .dienen,;, en, zullen voor Mijn.;4^ggzicht§taan, 
om Mij:het. vette en het bijped^te offerejOj sjy-̂ ekf 
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de Heerè Jehovah. Die zulten in mijn heiligdom 
ingaan; en die zullen tot mijne tafel naderen om 
te dienen, en zij; zullen mijne wacht waarnemen." 
Waar in déze profetie gesproken wordt van „het 
afdwalètr der kinderen Israëls," worden wij herin
nerd 'aan wat er plaats Vond ten-tijde van Eli, 
den hoogepriester (1 Sam- 2), en ten tijde, dat 
koning David vluchtte- voor Absalom. (2 Sam; 15.) 
God, de God aller genade, belooft in 1 Sam. 2 : 35: 
„Ik zal Mij een getrouwen priester verwekken; 
. ; . hij zal altijd voor het aangezicht Mijns Ge
zalfden wandelen." Deze belofte strekt zich veel 
vérdër uit dan het priesterschap der zonen van 
Eleazar onder David en Salomo. „De Gezalfde" 
is Christus ; en terwijl de Heere Jezus, gedurende 
het duizendjarig rijk, daarboven zal zijn als Koning 
en Hoogepriester naar de ordening van Melchi-
zédek, zal er op aarde een getrouw priesterdom 
zijn uit dé nakomelingen van Zadok, wier gehéele 
dienst zaP strekken tot verheerlijking van den 
uitverkoren Koning, Christus Jezus, den aan Gods 
rechterhand verhoogden mensen. „Van den opgang 
der zon tot haren ondergang, zal Mijn naam groot 
zijn onder de heidehen"; en aan allé plaats zkl 
Mijnen haam reukwerk toegebracht worderiy'en 
éeh rèiri spijsoffer; want Mijn haam zal gróót zijn 
öhdër de heidenen, zégt dé Hèerè der hëirserïa-
ren^ (Mal; 1 : 11;) 
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,.;>En:;.van BENJAMIN zeide hij: De beminde 
des rHeeren. Hij. zal zeker bij .hem wonen; Hij 
zal hem den ganschen dag overdekken, en tusschen 
zijne schouders zal Hij wonen." (Vs. 12.) —Welk 
een; schpone naam, welk een heerlijke plaats voor; 

Benjamin! „De beminde des Heeren," doet ons 
denken aan Mozes? woorden: „Iirimers: bemint 
Hij-de volken (of stammen) !'• (Vs. 3.) De tien-; 
duizenden der stammen Israëls als één volk in 
het land,-in het bezit:van den Koning en onder 
heb herstelde priesterschap, zijn de beminden 
Jehovah's. Zij wonen.in zekerheid of veiligheid. 
De profetie van Bileam zal dan vervulling ge
kregen hebben: „Dat volk zal alleen wonen, en 
het -zal onder de heidenen niet gerekend worden. 
Wie zal. het stof van Jakob tellen? en het getal, 
ja het vierde deel van Israël ?" (Num. 23 : 9,10.) 
„De Ster uit Jakob" is verschenen (Num. 24 : 17), 
„het geklank des Konings is bij hem", (Num. 
2 3 : 11). „Israël dan zal zeker alleen wonen," 
(Peut. 23 : ,28). Jehovah zal Zijn volk „den 
ganschen dag y— den...dag der heerlijkheid van 
Christus— -overdekken,"- ~De Heere zal over 
aHe woning; f ;yan-; den berg Sions,. en over hare^ 
vergaderingen, schepeen oeene wolk des daags,-, 
en veenen jooks en-den glans eens vlammendeiL 
vuurs des nachtsj: want over alles^ wat heerlijk 
is, zal eene beschutting wezen.? En daar zal ee»e 
hut zijn tot eene schaduw des daags tegen de 
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hitte, eri tot éené-tóevluëhtentót eehe verberging 
tegen den vloed en tegen deri regent- (Jes. 4:5;6^) 

„Tusschen zijne (Benjamins) schouders zal Hij 
(jehovah) wonen." — Jeruzalem —•' de stad: des 
groófen* Koriings" (Psr 48:3), en dé Tempel, 
Gods Heiligdom, zullen in dé toekomst ihhét* 
midden der stammen Israëls aanschouwd wórden. 
Zie hiervóór Ezech. 48 : 8—22. 

„En van JÓZËF zeide hij: Zijn land zij-geze-
gêhd van den Heéré, van hef üitnéméhdste des 
hemels, van dèri dauw, en van dè diepte, die 
beneden is liggende; en ; van de uitnëméndsfe 
inkomsten der zóri en van de üitriemendsté voort
zetting der maan; en van hét voornaamste der 
oude bergen, en van het uitnemehdsté der eeuwige 
heuvelen; en vah' het uitriemeridste der aarde èn 
hare volheid, en van - de goedgunstigheid Des-
genen, die in het braamboséh woonde, komende 
zegehing op hét hoofd van Józèf-: én óp dén 
schedel des aigezondërden vah zijne broederen. 
Hij heeft rde heerlijkheid vah d«h eerstgeborene 
zijiis osses; én zijne hoornen zijn hóórheh1 i*lës 

: eenhoorns'; met dezelve zal hij de vólkéh té zamen 
stDóteh tot aan dé einden des lands'; Déze nu 
zijn de tienduizenden van Efraïm, én dézen zijn 
"de-duizenden van Manassa." (Vs. 13-^17.) 

Joiefïs ; i éen merkwaardig ty£é'van• Christus. 
Mét -wHk een nadruk" spreekt- ^Mózés vah de 
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omstandigheid;, dat; Jozefr afgezonderd: was van 
2ijn-;broederen.. Doorrijn vader bemind, werd hij 
doqrvzijn broeders ;gehaa.t, en — door God ver
hoogd. Verworpen, in den kuil neergelaten,, als 
slaaf verkocht,^ ging hij — in figuurlijken zin — 
idqor;; de diepe wateren, des doods, en kwam 
daarna op de plaats der eere. Uit de gevangenis 
bevrijd, werd hij de tweede regeerder in.Egypte-
land, en de behouder en onderhouder zijner broe
deren; In dit alles:was hij eensprekend voorbeeld 
van Ghristusj, die. stierf aan het kruis, gelegd 
werd .in het graf, en thans gezeten is in den 
troon der Majesteit in de hemelen.-
. W e l k een reeks van kostbare zegeningen!,, En 
alle voortspruitende uit en gegrond op zijn lijden. 
Het is bijna onnoodig te zeggen, dat-deze zege
ningen eerlang voor Israël tot werkelijkheid zullen 
worden. Het lijden van Christus, den waren Jozef, 
zal den onvergankelijken grondslag vormen van 
;de toekomstige zegeningen Zijner broederen in 
het land Kanaan; en dit niet alleen, maar dg 
iStropni; van zegen zal, diep en vol, van dat hoog 
^begunstigde land in yerfrisschende kracht.uitgaan 
rqyer de geheele aarde. „Ook,.zal het te dien dage 
^geschieden, 4at er levende; wateren uitjeruzalem 
ryltetgnvzullen, de: helft yan éitcnaar de Oostzee, 
en de?helft;van;die naak die achterste zee aaji,; 
zij; zullen ;des ^zomers egvdes^inters zijn.fj(Zach. 
44 : 18^; Gezegend, liejejrlijk vooruitzicht voor 
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Jeruzalem,-: yppr.-het 4and, ja voor de> geheels 
aarde i ; 

r-. Van7 „hetbraambosch,'' waar JehovahrZijn goed-r 
gunstighejd begon ie: bewijzen aan Zijn-volk, toen 
Hij ;kwam, -om.-het uit de slavernij te verlossen 
en'••;tot .>Zijn eigen- volk te maken, tot aan „h^t 
ujtnem^ridste der^eeuwige. heuvelen" spreekt Mozes 
in]; den;-zegen van Jozef; In No, 4, ^ l a d z ^ } ^ , 
schreven wjj, naar aanleiding van ^jakobs laatste 
woorden": „De eeuwige heuvelen schijnen ons_ 
heen te wijzen naar- hemelsche zegeningen, die 
haar grondslag vinden in den ter rechterhand 
öods yejhppgden Zoon des menschen." -^ Hier 
is -sprake ,;van \yhet uitnemendste ; der eeuwige 
heuvelen.": Het rkomt ons yoor,:dat wij hier een 
feeenwij,zing,-ontvangen naar Dan.;;? : 22 en;27, 
waar wij, lezen: „ .... Totdat deyQude van dagen 
kwam, en ^het; gericht >gegeyen werd aan,»de hei
ligen rderthooge plaatsen^ en dat de bestemdejijd 
jkwam^ödatAde -heiligen het-rijk- bezaten." --r-
^Ma^arheit: rijk, ,en; de heerschappijn; en de groot
heid der /kp^kri jk^^ ganschenlieniel, 
zal v:gegeven voorden aan het volk der-; heiligen 
der^ hooge plaatsen^ welks rijk een eeuwig, rijk 
zijn ;zali,ujen alle: heerschappijen zullen hem eejren 
ert gehoorzamen.''•*• Wanneer dit aanschouwd; zal 
worden;: „zal de heerlijkheid, majesteit, macht ,en 
gezag YaöKhekKoninkrijk der hemelertvOnty^uwd 
WOïdenvrïen^de woorden ;uit Pa.: 103;;:; H) vinden 
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dan vervulling: „De Heef e heeft Zijnen" ttoon in 
de hemelen bevestigd, en Zijn koninkrijk hèerseht 
T)vèr: alles:"' — '.„Velen van Oosten en Westen 
zullen met Abraham, en Izaak, ëh jakob aan
zitten in het Koninkrijk der hemelen." — 'Dan, 
iiï „de wedergeboorte?," zullen de twaalf apostelen 
zitten "op twaalf tronen, oótóeelendë dé twaalf 
stammen Israëls, als de Zoon dës mehschen ge
zeten zal zijn op dën troon Zijner heerlijkheid." 
(Matth;Ü9 : 28.) 

En van ZEBULON zeide hij -:'" Verheug u, 
Zebulon! over uwen uittocht, en ISSASCHARI 
óver ^uwer hutten. Zij zullen de volken tot dèh 
berg roepen; daar zullen zij offeranden der geL 

rëchtigheio^ offefrën : want zij zullen den over vloed' 
derzeëëïi -z-üïgeny én-de bedekte verborgene din
gen des zands." (Vs718,19). Zebulon'en Issasehar 
hebben1 zich té vèrheuge'ri óver het wëdër'-inbrën-
gen ën Bef wonen in liet land. "Als God-Zijn 
volk. Isfaël- in hef land dér vaderen zal hebben 
.tênïggébraéfit, en hef aldaar -zëkëf,öf'veilig, 
wönéri zalV ouder de heerschappij van denf Mes
sias,'; eri-de ëefediehst'- geheel' hersteld • zafcwezèn> 
dan zullen de ïsfaejiëtehy die uit ide 'volken dp-
röepéh -om' mét hen"-Jehovah té offerend ^ïiiëfot, 
gij hèidèhen-(öf volken), met Zijn-vb'lk !" (Deut. 
32 -43 r ;Röm.^l5: 10.) i^En véle Volken zullen 
Üèengaaü ëric zeggen :* Komt, ^aSt ©hsnöpga3ïh i&t 
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den;fber,g des Heeren* tot het huis. van den- God 
J#kpbs, ppdat Hij .ons leere van Zijne wegen; en 
dat wij.waiideleri;in Zijne paden; want uit Siort. 
*al de-wet ;tiitgaan> en des Heer.en woord uit 
Jeruzalem." (jes; 2 :3;) „Al gij. volken! klapt in 
de.jhand ^-juicht Gode met eene stem van vreugr 
d.egezang;.;: ?warjt jde : Heere, de Allerhoogste, is 
vreeselijk, eeii groot Koning over de gansche 
aajfde. .;. . God regeert over deheidenen; God-
zit op:den jtropn zijner, heiligheid. De edelen der 
volken, zijn verzameld tot het volk van; den God 
van Abraham; want.de schilden;der aarde zijn 
Godes. Hij is zeer verheven." (Ps.; 47.) 

Issaschar en Zebulon zullen, volgens Ezech. 
48 : 26,27, evenals de andere stammen, een.strook 
lands; erven in het zuiden van het land, strek
kende van den opsiter- tot den westerhpek. Alle 
stammen ontvangen een piaats aan de zee* en het 
volk zaK-alzpo „̂ len overvloed der: zeeën zuigen." 
En^waar Issaschar en Zebulon in de- toekomst in 
het zuiden hun erfdeel pntvangen> zal dit gelegen 
zijn,- y@pr;jeen,rgroot gedeelte, in de woestijn van 
Berséba;»" Hierop zinspeelt wellicht de Geest; van 
Gpd, jals;vHij spreekt van, „de bedekte verborgene 
dingejL.des zands." 

„En van QAD zeide hij: Gezegend zij, die 
aan GacL ruimtecfliaakt! hij woont 'als;, een pïide 
l«eu.w* «n verscheurt den.^rnxijapokjdenschedel; 
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En hij: heeft zich van het eerste voorzien, omdat 
hij aldaar in het deel des wetgevers bedekt was0; 
daarom kwam hij met de hoofden des volks, hij 
verrichtte de gerechtigheid des Heereh, en Zijne/ 
gerichten met Israël." (vs. 20, 21.) In den zegen 
van Gad wordt .ons te vernemen "gegeven, dal: 
God Zijn volk ruimte, een wijd-uitgestrekt gebied, 
zal schenken. Vanaf Damaskus (Syrië), in hef 
noorden, tot aan het twistwater van Kades, jiri 
bet zuiden, zal het land Israëls zich uitstrekken. 
Volgens Ezech. 48:28 zal het erfdeel: van Gad 
in de toekomst begrensd worden door de land-
pale van Thamar, naar het twistwater van Kades, 
voorts naar de beek (Wady Dscheib?) "henen, 
tot aan de gröote (óf Middellandsche') zee!" In 
het toekomstig erfdeel van Gad:, ligt ook de berg 
Nebo, vanwaar de wetgever, Mpzes, het land in 
zijn geheele uitgestrektheid gezien heeft, en waar-
hij stierf en hem door God een graf is aangewezen; 
daarom lezen we: „Omdat hij aldaar in hét deel 
des wetgevers bedekt was." Israël zal zich in de 
toekomst:sterk en krachtig, „als een öüdëlèeuw,-
openbaren, én zoowel den arm (de macht)" als 
den schedel' (het hoofd : verstand óf 'inzicht) van: 
den vijand verscheuren, en hierin de "gérechJïg-
heid en het oordeel Gods uitoefenen. 

;;En vanc DAN zeïde hij: Dan i«-eëö jonge 
leeuw, hij zal uit Bazan vbortSpririgeh." (Vs. 22# 
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— Van dezert stam lezen we in Ezech. 48:1 : 
wVan/het einde - noordwaarts,, aari de zijde des 
wegs van Héthlon>waarmen komt te Hamath* 
Hazar Enah, de landpale van Damaskus, noord
waarts aan de-zijde van Hamath, (ook zal hij 
den ooster--èn westèrhoekhebben) zal Dan één 
snoer- hebben." — Deze stam stelt ons Israëls 
fiere kracht en moed voor. Het volk zal zich van 
uit dit hoog noordelijk gebied verheffen als „een 
jonge leeuw,'? en het land van Bazan als het 
ware 'gebruiken als zijn plaats van uitgang. Is het 
niet, alsof we bij den zégen van Dan, David 
hooreh gewagen van het Bazangebergte: „De 
berg. Bazan is een berg Gods; de berg Bazan is 
een bultige berg. Waarom-springt gij. op,- gij 
bultige bergen? Deze berg — n.1. Sion —heeft 
God begeerd tot Zijne woning; ook zal er de 
Hëere wonen in eeuwigheid." (Ps. 68•: 16, 17.) 
Van uit dit bultige of toppenrijke Bazangëbied, 
hetwelk den Siön tracht te overvleugelen, zal' 
Israël eéhs 'als een jonge leeuw zich laten gelden, 
én-den berg Sion huldigen, als de woning van 
Jehovah. 
>: *En van NAFTHALI zeide hij: Ö, Nafthalï * 
zijfr verzadigd van de goedgunstigheid, en vol 
van déri zégen des? Hèéren; bezit erfelijk hét 
wéstén en het zuiden." (vs. 23.) ^Verzadigd van 
de goedgunstigheid, én vol van den legért dés 
Heeren," zal eenmaal Israëls volk zljti. Weliebbèrt 
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Ps. 6ö maar te lezen, waar Dayid het uitjubelt: 
„;Gij bezoekt het land, en hebbende het begeerig 
gemaakt, verrijkt Gij het grootelijks; de rivier; 
Gods is vol waters; wanpeer Gii het alzoo ben 
reid; hebt, maakt Gij hunlieder koren gereed, Qij 
maakt zijne opgeploegdeaarde dronken; Gij doet 
ze dalen in zijne voren; Gij maakt het week door 
de druppelenj Gij zegent zijn uitspruitsel, Gij 
kroont het jaar uwer goedheid, en uwe voet
stappen druipen van vettigheid. Zij bedruipeHide 
weiden ^der woestijn, en de: heuvelen zijn aange-
gord met yerheugirig. De velden zijn: bekleed 
met kudden, en de 'dalen, zijn bedekt met koren; 
zij juichen* pok zingen zij." Welk een zegen! 
Wat al goedgunstigheid! 

Is er in den zegen van Gad sprake van het 
noorden en het oosten, hier is het: „bezit erfelijk 
het westen.: en - het zuiden." De belofte van God 
aan Abraham 'zal dan israëls bezitting zijn. In 
Gen. 13-14—17 lezen we; „Hefuwe^qogenop; 
en zie van de plaats, waar gij zijtj noordwaarts 
en zuidwaarts, en oostwaarts en westwaarts. Want 
al dit land, dat gij ziet* zal Ik u geven,, en aan 
uw zaad,; tot in eeuwigheids vEn^k zal uw zaad 
stellen, als :het stof der aarde, zopdat, indien 
iemand; het stof der aarde ;zal; kunnen tellen, zal 
ook uw zaad /geteld wqrden.-Maak u op, wandel 
door dit land, in; zijne lengte en jin zijne-brfigdte; 
want Ik zal het: u geven." 
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„Eh vah- ASBRzeïde iiij: Aser zij gezegend 
met zonen; hij :zt| zijriëh broederen aangenaam, 
en doópe zijnëh'Vbèt iri olie. IJzer en koper zal 
'ónder uw&n' söriöeh zifri-:; en'-uwe «tërkté;gelijk 
uwe dagen !** (Vs.^24,25.) — Het -begin varï dezen 
zegen;; aan den'ciaatsten stam'toegezegd, sluit 
zich aa» "bij dèn eersten • „dat zijne lieden van 
getal zijn." Hét zaad"ïsraeis zal als hét Stof der 
aarde, als hét zand :derzée, als dé sterren des 
hemels in menigte zijn. 
•„Hi j zij zijitén-broederen aangenaam." —Eens, 
¥ls" 'God het volk Israël in" hët:land tefuggebra'eht 
zal hebben, zal-er geen naijver, géén"'twist, geen 
scheuring "méér "zijn, zöoals dit'voorheen bestaan 
heeft. „Jehbvah zal een; banier oprichten onder 
de lieidenënr en ^Hïj zal de verdrevenen van 
Israël verzamelen,1 en- dé ver strooiden uit Juda 
vergaderen, vah"de' vier" einden dés aardrijks.:ïEh 
dé nijd van Effaïm zal %f eg wij ken, eiï-dë fegen-
partijders' van- Judazullen '•üitgefaëitf'/'wbrdeh': 
Efraïm zal Juda niet benijden, en juda:zalEfraïm 
niet benauwen/'' (Jes. 1 1 :M2- 13;) 

„ Hij tioope Zijnen voet -iw olie.?' — - In „ het 
Lied• van Mozés" (Deut. 32'^-13), maakt'3<£eze 
ïëèds-melding van de butfehgeworië- vrüchtbaar-
ftëM ;varï het lahdy alé hij- spreekt van" „^fë'-iïit 
den kéï der rots" Goö 2al eens dëbnvrucrïtoaafstë 
gedëéltëri • des lahds vruchtbaar maken, i, De woes1 

tijn en de dorre -plaatsen"- zullen; Merover>'4tö&\$k. 
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gijn^ en de wildernis zal jZichrverheugen, en zal 
bloeien als eea roos." (Jes. 35.: ï.) 
..„IJzer en koper zal onder uwen, schoen zijn^' 

.--, De bodem des lands; bevatte reeds ijzer- en 
kopermijnen,ten tijde van Mozes. We lezen toch, 
td.a.t hij Israël mededeeling doet over het land, 
dat zij .toen zouden erven, en höoren hem o,m. 
*dft zeggen: „Een-land, welks steenen ijzer zijn, 
en uit welks bergen gij -koper uithouwen zult." 
(Deut. 8:9.) 

„Uwe sterkte zij gelijk uwe dagen." —-Als 
fret volk, zóó gezegend zal zijn; dat „de kleinste 
tot duizend zal worden, en de minste tot een 
machtig volk" [Jes. 60 : 22); als er geen scheuring, 
maar eenheid en aangenaamheid onderling ge
smaakt zal worden; als alles, zoowel wat uit 
den vruchtbaren bodem opspruii, als wat zich in 
den. bodem; bevindt, van overvloed, rijkdom en 
kostbaarheid getuigen ,zal, en het deel, de erye 
van 's Heeren volk zal zijn, dan zal hun.snerkte 
zijn gelijk hunne dagen!" Jehovah zal hunne 
dagen vermenigvuldige-n: „ . . . De dagen mijns 
volles^ zullen zijn als de dagen eens booms, en 
mijiie uitverkorenen: zullen; het- werk hunner han
den verslijten,'' (J|s. 65 : 22.) „Zij zullen genaamd 
worden eikeboomèri der gerechtigheid, eene plan
ting ; des Heeren, rögdat Hij verheerlijkt worde." 
(Jes.y 61:3.);.'KZijn hun>: dagen yele^Jehoyah.zal 
jnaaic.die .mate hun sterkte yerleenen. 
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••-v Na d,ezentienyoudigen- zegen, -*- Simeon *.) 
wordt niet gënoe-rnd, .en in den zegen van Jozef 
worden Efraïm en" Manasse vermeld, zoodat we 
twaalf namen yernerrien — wendt: Mozes zich 
tot gansch Israël, m^t dje verheven en bewond-e-
renswaardige^woorden::: „Niemand is er gelijk 
Gpd,.o,:Je$churun!'';:Oi7 „Er is geen God, als 
die der rechtvaardigen," 7- „Uw volk zullen allen 
te. zarnen rechtyaardigen zijn," (jes.,60 : 21)!roept 
de profeet uit, als hij Israëls heerlijk herstel en 
gezegend: einde mag aankondigen. En die in elk 
opzicht onvergelijkelijke God, in macht en sterkte; 

_*) ü.e * verdeeling" en „verstrooiing," die Simeon injakobs 
laatste woorden waren aangekondigd (Gen. .49:7) , zijn in 
vervulling' gekomen, "doordien Simeóri geen afgerond gebied, 
maar slechts eenige steden' in; Juda's erfdeel ontving. (Joz. 
19: 1—9.) Later werd een deel vari dezen stam nog meer 
verstrooid, daar; het. zich. door pverwinhenden. krijg, eenige 
plaatsen in; Arabië toeëigende (1 Kron. 4 : 28—43). In den tijd 
<ler, Ri.chteren wordt „Simeon niet genoemd, Bij Dayids troon-
bestijging was" hij tamelijk sterk vcrtegeawoordig.d. (1 Kron. 
12:25) ' Bij de scheuring'des rijks sloot'Siméon zich ook aan 
b~i}: Jeróbearh, en verviel niede tot afgodendienst. (2 Kron. 
34 :.4--6); i Enkeletf; bleyeri •:• echter, bij Juda. (2 Kron. 15:3<) 
Helden uit Simeon voltooiden onder Hiskfa Gods oordeel over 
Amalek, dat Saul verzuimd had ten uitvoer te brengen. (1 Kron. 
4 :.38.). Waaróm Mozes Simeon niet vermeld, kunnen we on
mogelijk" met beslistheid zeggen. In "de toekomst zal Simèbn 
zijn erfdeel ontvangen tussehen- Benjamin en Issasèhar. (Ezéch. 
48:24). : Onder dfc 144000 verzegelden in .Openb.; 7, wordt 
Simepn :ook genoemd. 
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in noogheicl en -majesteit, in heiligheid en ge
rechtigheid;. in genade en goedgunstigheid; in 
heil en in zègéfi; die God, ^diè op den hemel 
vaart tot uwé hulp, en met Zijne hoogheid op de 
bovenste wolken''', „de eeuwige Üod zij u eene 
woning." — ja, dan zal Israël wonen,, ü i : een 
plaats'-van -fust en zekerheid- gevonden; hebben 
ïn dien God," dié hunne overtreding vergeven eh 
hun zonde bedekt heeft.r{Ps;'32 :-'!.) In waarheid 
zal het volk dan kunnen betuigen : „Gij zijt mij 
éene Verberging \ Gij behoedt mij voor benauwd^ 
heid; 'Gif omringt mij met vroolijke gezangen 
van bevrijding." (Ps. 32:7.) — „En onder u 
eeuwige armen,'-' d.w.z.: Hij heeft Zijn eeuwige 
armen onder u uitgebreid om u te dragen, zooals-
éen adelaar zijn jongen.draagt. „BijyefdHjve den 
vijami, voor uw: aangezicht, .en zegge: — als een 
banvloek over hem; -r- Verdelg!" — In Bileams-
laatste spreuk, lezen We dat dé Moabiet, al de 
"kinderen ; des oproers, niet alléén dé Moabieten, 
maar ook de Ahimonieten, en Edom, de Kaïniet,.. 
As&ur, Heber, ja elke vijand van Gods» volk zal 
verdelgd,: en ten ondergebracht worden. (Num.. 
24:17—24.): Wanneer eenmaal Christus, dé Mes
sias, aan het hoofd van Zijtf'volk Israël in kracht: 
en majesteit geopenbaard, zal zijn, zal Hij „konin
gen verslaan ten dage Zijns, toorns ..-.., . Hij zat 
verslaan dengene, die - het hoofd is over een groot 
land," n.1. „het Beest" én „den valschen profeet,"' 
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den antichrist. (Ps. 110: 5,6; Openb. 16:13—16; 
19:20, 21). 
.„Israël dan zal zeker alleen wonen; enjakobs 

oog zal-zijn op een land van koren en most;ja 
zijn hemel zal van dauw druipen." (Vs. 28). Ook: 
het eerste gedeelte van dit vers wordt door de: 

woorden; van Bileam bevestigd, _ waar deze heeft 
moeten spreken : „Dat volk zal alleen wonen, en 
het zal onder de heidenen niet gerekend worden.'' 
{Num. 23 :S.) En niet alleen dit:; maar het oog 
der nakomelingen van Jakob, den begenadjgdej: 

"zal een land aanschouwen van koren en, most,x 
een land van melk en • honing,, vloeiende; en de 
•hemel boven hem zal van dauw druipen, d.w.z, 
-dien vruchtbaren bodem; eiken nacht opnieuw 
bevochtigen en bevruchtigen. De profeet Hoséa. 
kondigt deze voor Israël zoo heerlijke toekomst 
aan met de woorden: „En Ik zal u Mij onder
trouwen ,in. eeuwigheid•;..ja Ik zal u Mij, onder-, 
trouwen -in .gerechtigheid ..en in ,• gericht* en i% 
^oedertierenlieid en in barmhartigheden. En Ijk. 
zal u Mij ^ondertrouwen; in geloof;;en gij zult 
den Heere: kennen. En het:zal te dien dage ger. 
-schieden, dat Ik verhooren zal, spreekt de;Heere • 
Ik zal den hemel verhpqren, -en? die zal jde aarde 
verhooren; en de aarde.zal3h£t koren verhooren, 
«ütsgade,rs de ^most^en ^ e ^lie; en die zullen 
jizreël |d.i..het zaad ppds);verhooren;" ;(Hpséa; 
3 : ia—-21/) Welk [een : schitterend ^heerlijke en. 
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overvloedig rijk gezegende toekomst staat Israël 
te wachten'. 

Wanneer de man Gods dit alles, door' den 
Geest Gods, aanschouwen en medëdeelen mag, 
moet hét ons niét bevreemden, dat hij in ver
rukking uitroept: „Welgelukzalig zijt gij, o 
Israël! wie is u gelijk ?" (Vs. 29a). — Dat volk, 
hetwelk zoo enorm groot zal zijn, dat Bileam 
vraagt: „Wie zal het stof van Jakob tellen? 
en het : getal, ja het Vierde deel van Israël?" 
(Nüm. 23:10), met aan hun hoofd den Koning 
eri een priesterdom, door Jehovah overdekt en 
beveiligd-; gezegend met het uitnemendste des 
hérhels en niet het uitnemendste der aarde; dat 
volk, hetwelk de omliggende volkeren tot den' 
berg dés Heerën roept, om zich met JehÖvah's 
volk te verheugen; omdat God Zijn volkrruimte 
gemaakt en krachten geschonken heeft- om de 
gefi'èhten en gerechtigheden des Heeren uit té 
öëfénen'; dat volk, hetwelk verzadigd is van de 
goedgunstigheid, en den zegen des- Heerën; dat 
volk,'hetwelk dén voet doopt in olie,-en onder 
welks voet de aarde ijzer en koper bevat; dat 
volk, hetwelk' evenveel sterkte bezitten zal als 
de lengte der dagen, daV valk is ;éën volk, ver
lost'••dóór den Heere;"~eh dé Hëeré is voor dat 
Volk „ h é t Schild zijner hulp; een Zwaard zijhér5 

höoghéid?'v(Vsv2gb;){Èi Ps. Hf 5, waar van Israét 
gezegd'wórdt: ^Gijüèdeiïzijtderi Heeregezegend/-
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wordt het volk, het huls van Aaron, ja allen, die 
den Heere vreezen, opgewekt niet de woorden*. 
„Vertrouwt op den Heere, Hij is hunne Hulpen 
hun Schild'' (Vs. 9—11.) „De Heere zal zegenen, 
en den zegen over hen vermeerderen, over hen 
en over hun kinderen." (Vs. 13, 14.) 

Het Zwaard zijner hoogheid zal heKvolk be
schermen. „Zij zullen weiden en nederliggen, e,*a 
niemand zal hen verschrikken." (Zef. 3 : 13.) 
^Rusi van de kwade dagen/' is dan hun deeh 
(Ps. 94:13.) 
- „Daarom zullen zich uwe vijanden, geveinsdelijk, 
aan U onderwerpen, en gij zult op hunne hoogten 
treden/' (Vs. 29c,) 

Uit het einde der woorden van Mozes, is het 
zeer duidelijk, dat hij het volk als verlost ziet aan 
het einde, in j,de laatste dagen." We hebben 
slechts de Psalmen 66, 67 en 68 te lezen, om 
de bevestiging te vinden. „Om de grootheid Uwer 
sterkte zullen zich uwe vijanden geveinsdelijk aan 
U onderwerpen." (Ps. 66 : 3). Dit is ook wel> 
aanvankelijk, als een voorbeeld, het geval geweest 
tijdens de regeering van David (2 Sarn. 22:45.;; 
Ps. 18:45); doch dit was als het wareeen voor
spel, van het groote orkest, dat in de toekomst 
gehoord zal worden, aïs; Israël, Gods aardsche 
yplkj boven' alle volken der aarde verheven zal 
zijn. „Want zoo zegt de Heere :,RpepUuidfiover 
jakob ;met vieugde,; en juicht vanwege, het hoofd 
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der heidenen: doet hét 'hö'oreii, lofzingt, en zegt: 
O Heere! behoud Uw volk, hét overblijfsel van 
Israël.'' (Jer; 31:7). f 

Zoö Israël, in het verleden, naar de stem des 
Heerèri" gehoord had; zou dit hun deéltoen reeds 
geweest zijn. „Maar," hoe hooren we God klagen 
i'n-'Ps. 81 : „Mijn volk heeft mijne stem niet ge
hoord, en Israël heeft mijner niet gewild" .;. . . 
„Och, dat Mijn volk naar Mij gehoord had, dat 
Israël in mijne wegen gewandeld had. In kort 
zou Ik^hunne vijanden gedempt hebben, en mijne 
hand gewend hebben tegeri hunne wederpartijders. 
Dié den Heere haten, zouden zich Hem geveins-
delijk onderworpen hebben, maar hunliedèr tijd 
zou eeuwig zijn." (Vs. 12, 14, 15, 16.) 

In de toekomst, in het duizendjarig rijk, zal 
dit echter zoo zijn. Als Israël zich „zal verlustigen 
in den Heere, dan zal Hij hén doen rijden op 
dé hoogten der aarde; Hij zal hen spijzigén met 
de erve van hun vader Jakob ; want de mond des 
Heeren heeft het gesproken." (Jes. 58:14.) En 
Habakük eindigt zijn gebed met deze woorden 
van geloof én: vertrouwen: ^DeHëere Heere is 
rhïjrié Sterkte; -én Hij zal mijrièJ voeten maken 
als- der hinden, én Hij zal mij doen treden op 
m^rie hoogten." (Hfdst; 3:19); 

Ofschoon irfhét duizendjarig; tijk ;,de kérftfis 
dés Heéréh óver dé géheéle;aardé zijn zal," (jes; 
11 : Wj, zoo- zülïéW-fóehr velen deiv Hëeir- met van 
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harte vreezen en dienen, maar zich geveinsdelijk 
aan Hem onderwerpen, omdat de gerechtigheid 
dan heerschefl • izal, èïf zij * bevreesd zullen zijn 
door de gerechtigheid gestraft te-worden. Maar, 
is deze bedeeling eenmaal geëindigd, dan zal de 
meriseh1 zljri aaW^öö'd vijandige natuur opnieuw 
openbaren: In Öpenb. 2Qf7—10 lezen we daar
over: „En wanneer de duizend jaren zullen vol
eindigd zijn, zal de Satan uit zijne gevangenis 
wördeft losgelaten.;. : en hij zal uitgaan . om de 
volken te verreiden,, die in de vier hoeken der 
aarde zijn, Dog en Magog, om hen tot den krijg 
te verzamelen,, wier, getal, is als het zand dert zee. 
En zij kwamen op, over de. breedte der aarde, 
en omsingelden delegerplaats der heiligen (Israël) 
en de geliefde stad (Jeruzalem"); en er daalde 
vuur neder uit den hemel, en verslond hen. En 
de/duivel, die hen verleidde, werd-geworpen in 
den poel van vuur .en zwavel, waar^zoowel- riet 
beest als de valsche profeet zijn; en zij zullen 
gepijnigd worden . dag* en nacht, tot in alle 
eeuwigheid." 

* 
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Door Zijne harte. 

„Het welbehagen des Heerenzal 
door Zijne hand £elukkiglijk voort
gaan." •' . (]é:s. 53:10). 

l ^ f anneer we de laatste verzen van J*esaja 
53 lezen, worden we onwillekeurig ertoe gebracht 
om uit te roepen : „O, diepte dés rijkdoms, béide 
der wijsheid en der kennisse Gods !" (Rom. 11:33.) 
"•' Alles wat dë mensen gemeend; alles wat hij 
aangaande Christus verkeerd gedacht en gehan
deld' heeft ; alles wat hij voornemens was ten 
opzichte; van Hem, „Wiens graf men bij dë god-
dëïoozen gesteld hééft," alles wordt door God 
verijdeld, en het wórdt schitterendi heerlijk be
vestigd, , dat de wegen eh^dë gedachten GdQs, 
boven de wegenden de gedachten des mensëhëh 
verheven zijn, zóó verheven, als de hemelen1 hoo-
ger zijn dan de aarde. (Jes. 55:9.) 

De rriensch heeft „den Knecht Gods"-niet geacht, 
Hem als „den onwaardigste onder de menschen" 
een plaats verwezen aan het kruishout, tusschen 
twee misdadigers. Me^ „achtte Hem, dat Hij ge
plaagd, van God geslagéh en verdrukt was." — 
Lukas deelt ons mee, hoe het volk en de oversten, 
alsook de Romeinsche krijgsknechten, niets anders 
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gedaan hebben, dan7 Hem, die voor dé overtreders 
bad, bespotten^ honen; (Hfdst. 23: 34-^37;) De 
werelxfviërde 4iaar hoogtijd ! Dé mënsch dacht in 
zqn vijandschap tégen God de stérkste té zijn, 
éh: de tiüïvel, de;overste der wereld,meende het 
gewonnen'tè;-rïebbeh, en door de verwerping van 
6hristüsr Gods raadsbesluiten ëh voornemens te 
kuhneii vernietigen.•'• " J' 

Maar wat ^s geschied ? 
Wat hééft God gedaan? 
God hééft Christus, „welke overgeleverd is om 

onze zonden," uit de doóden opgewekt, ter recht
vaardiging' van een iegelijk, die iri Christus ge
looft. Zie Rom. 4:25 en 5 : 1 , 2. -1- In<Tésv 
53 uVQ lézen we : „Doch het behaagde den Heerê 
hem te verbrijzelen; Hij heeft hem kran-k ge
maakt." — Judas Iskarioth heeft zijn Meester 
voor dertig;- zirvérlihgen overgeleverd aan -"de 
6udsteh:>der joden ; Kajafas met de joden hébbérï' 
hün:Méssias;'aahü1Pilatus^ den Roméïnscheh stad-' 
hbiïdér •OTérgelëvei'di en Pilatiïs heeft Jezus:övër-
gèlèvérd om gekruisigdie worden. ;Dit alles hëefï 
dé^ënsch7 gë^aari; ;Dë médaille heeft echter tw^è; 
zi|deri>'€h döbr dëh apostel petrus WoTaen'dW 
tféiiëvzijtfeh, dié van God en vafr den mèhschV 
onVaaïigetóbnd. Iii '^Handel; %:22^-24 iezén w^r 
0ezu&Edeh^azarenèr; yy . ^Wö^dëri^bépaalüeii 
fïiékfrth3 ^fkënnisrïé(MS'öv^ 
dèb^^é'^hahid';*-ée$ öh^^ëhtigerï';aati hët'krtiïs 
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gehecht en ter dood gebracht;. welken GodL op-
gewekfc\heeft, ^de,^marien- des doods ontbonden 
hebbende, naar-dien; het niet .mogelijk; was,,.4at 
hij,;sdoor. dezen wer.d ,vastgehouden.'V— Verder 
dan 3aan ;het Jcruis, heehten,.1kon de mensch niet 
gaan., De, Heere heeft hem verbrijzeld; de Heem 
heeft ^hern krank, gemaakt; God heeft Christus 
overgeleverd om onze zonden tev,Yerzoenen.lrEn 
waar „Christus voor onze zonden, gestorven- is, 
naar de Schriften, daar- is: hij ook begraven en 
ten .derden dage • opgewekt, haar de Schriften." 
(1 Kor. 15:3, 4). „Als ̂  zijne ziel zich tot een 
schuldoffer gesteld zal hebben, czoo - zal hij zaad 
zien, hij zal de dagen verlengen; en Het welbe
hagen des Heeren zal door zijne hand gelukkiglijk 
voortgaan." " 

Nog eens, wat is geschied ? 
Christus heeft door Zijn dood aan het kruis 

verzoening en vergeving der zonden, het leven 
en de onverderfelijkheid, aangebracht voor allen 
die in Hem gelooven. Niet alleen jyoor den Jood, 
maar ook voor den geloovige uit de yölken. Chris
tus is gestorven, „ppdat hij ook de; verstrooide 
kinderen Gods tol één zou vergaderen." (Joh. 11: 
52.);rHet is door Christus, en wel doordat ,Hij\ Zijn 
ziel tot een schuldoffer-gesteld heeft, idat God 
deri zondaar genadig kan zijn, enliern vaneen; 
vijancUgt ^ijngeliefd kind ĵcan aannemen, enioteejti 
etf^naam Zjjne^oeeuwige Jieerjijkheidwil maken* 
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i „Door Zijnv (Christus) Mhd;' gaat tof ^èi&£-
hpgëti des • / /&/^gél t ikkiglp voort/' -^ In Efeze * 
1^3^10 ; vernemen wè dienaangaande vvethei 
welbehagen :van><30dt: v, Gezegend ẑij de God en 
Vader 'Van onzen Heef Jezus Christus, die ons 
"gezegend'i-heeft1 met a\Xè geestelijke zegehingfh 
de hemelsche gewesten in Christus; gelijk Hij 
ons uitverkoren-hééft in hém vóór dé grohdleg^-
ging der wefeldV opdat wij heilig en onberispelijk 
zouden zijn> voor Hem in de liefde;- die öhs tè 
voren verordineerd heeft tot; hét zóonschap-door 
Jezus Christus voor Zichzêlvén, naar* het welbe
hagen van zijnen wil, tot vlof der heerlijkheid 
Zijner gënadé, in :welke Hij ons aangenaam gef 
maakt heeft in den Geliefde, in wierir wij de 
verlossing hebben door zijn bloed, dé. vergeving 
der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade, 
waarmede Hij overvloedig is geweest jègehé ons 
in alle wijsheid en inzicht; ons bekendgemaakt 
hebbende de verborgenheid van zijnen wil> naar 
zijn welbehagen, hetwelk Hij bij Zichzelven had 
voorgenomen, aangaande de heüèelihg van de 
volheid der tijden, om namelijk alles onder één 
hoofd te zamen te brengen in-Christus, wat in 
de hemelen en wat.op de aarde is." — Hieruit 
blijkt, wat God voornemens was, en hoe dit voor
nemen' nu in en door: Christus ten. uitvoer ge
bracht wordt, alles naai'Zijni welbehygen. 

Waar in onzen tijd de machtwd# Satans zich 
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verheft; de geest van on- en bijgeloof meer op 
den voorgrond treedt;; de menscli in Ongerechtig
heid; en hej .bedrijven van zondevzreh njeer én 
meer openbaart;, o,:-laat. ons,daar,;ie middènvan 
dit alles, het oog des ^gelpofs en des vertrouwens 
nieer richten op den Heer Jezus,«op Hem, door 
wiens; hand;Aefr;we/fte^^en -cfgs Heeren geluk-
kiglijk ,yopxtgfi;atj welk welbehagen doof geen 
rn;achtf; hoe; sterk e,n van welken, [aard ook, verr 
hindèrd,: of tegengehouden kan worden. Het zal 
«epmaal ziin; „Het; .koninkrijk der wereld van 
.onzen .Heer en van zijiien: Ghristus is gekomen, 
en-hij zal heerschen tot in alle eeuwigheid]" 
(OpeÉb, 11:15). Het welbehagen des. Heeren zal 

.gëlukkiglijk voortgaan, totdat eenmaal een nieuwe 
hemel en een, nieuwe waardeer, zijn zal, in welke 
gerechtigheid woont,, \(2 P e t r . 3 : 13; Openb. 2.1: 
1—5.) Dan is- de tabernakel Gods bij de men
schepen ; Hij zal bij hen wonen; en. zij zullen 
Zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn, hun 
God, en . . . . „God zal zijn alles in allen." 
(1 Kor. 15 : 28,) 

J3. R* 
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