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Het werk is Godes 
Het Lied van Debora. 

et werk is G o d e s : deze gedachte moge 

ons b e z i e l e n in den nieuwen jaar-

kring. Zij lijkt ons bijzonder geschikt om 

er den vijftienden jaargang van ,,De 

Morgenster" mede te openen. In de voorbijgesnelde 

jaren w a s het v>erk Godes . Hem zij de eer! In den 

tijd, die nog voor ons ligt, hoe lang of hoe kort, 

weten wij niet, want we zijn menschen van een dag, 

en bovendien — de komst des Heeren, om Zijn ge

meente op te nemen, kan èlk oogenblik plaats hebben 

— in den nog voor ons liggenden tijd dan moge het 

ons allen duidelijk voor de aandacht blijven staan, 

dat het werk G o d e s i s . 

Het werk is Godes, en hij wijst elk zijn taak! 

Deze gedachte ontleenen we aan het schoone lied 

van Debora, hetwelk ons is opgeteekend in Richteren 

5, en waarover we enkele opmerkingen willen neer

schrijven, en dat begint met de woorden „Looft den 

Heere, van. het wreken der wraken in I s r aë l . , . v a n 
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dat het volk zich gewillig heeft aangeboden"*) — 

Ziet ge, daar hebt ge het. 

Er is oorzaak, om Jehovah een loflied te zingen, 

immers — Hij heeft zich op de vijanden gewroken 

in Israël. Niet Israël, neen de God van Israël heeft 

het gedaan. De apostel roept het ons" toe: „Aan Mij 

de wraak! Ik zal vergelden, zegt de Heer." (Rom. 

12 : 19). Maar er is öök oorzaak tot lof, wijl , , h e t 

v o l k zich gewillig heeft aangeboden. " ,— Dat is de 

inhoud van den heerlijken lofzang, dat het werk Codes 

is, en dat er dezulken zijn, die zich vrijwillig, gewillig, 

bereidwillig, aanbieden, om — niet hun werk maar 

— Zijn werk te doen. 

J a zeker, er zijn er ook, die hun schouder terug

trekken. Hoor hoe Debora van hèn spreekt. 

„In Rubens gedeelten waren de inbeeldingen des 

harten groot. Waarom bleeft gij zitten tusschen de 

stallingen, om te hooren de bleetingen der kudden ? 

De gedeelten van Ruben hadden groote onderzoe

kingen des harten." 

Een andere vertaling van dit vers luidt: „Omdat de leids-
lieden zich voorop hebben gesteld in Israël, omdat het volk 
van goeden wille is geweest — looft (daarom) den Heere!" 
Hier wordt er dus aan gedacht, dat de h o o f d e n in Israël hun 
roeping hebben verstaan, en het volk zijn goeden wilheeftgetoond. 

Onze gedachte, dat d e H e e r e het werk heeft verricht en 
het volk — althans voor een deel — zijn taak heeft begrepen* 
vinden we echter in het heele lied. Debora prijst daarom-
Jehovah, die v a n d e n h e m e l had gestreden. J. T. 
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Vele voornemens te hebben, plannen te vormen, 
te wikken en te wegen, en tenslotte niet mede op
trekken in den strijd en zich onttrekken aan het werk 
Gods, dat teekent Ruben. 

Het werk en de zaak van zijn God is hem het 
oversteken van de Jordaan niet waard. Ruben had 
wel eens meegestreden, onder den eed van Mozes 
staande, onder de legerscharen van den overwinnenden 
Jozua. Maar de dagen van Jozua waren voorbij, 
't Was de tijd van verval. Nu en dan een opleving, 
nu en dan een richter. Maar nu — slechts een vrouw, 
een Debora. Neen Ruben wikt en weegt, maar het 
blijft bij onderzoekingen, bij de overleggingen, bij de 
voornemens. Ruben leeft bij den roem van vroeger 
dagen ; de inbeeldingen des harten waren groot. En 
hij b 1 ij f t, als hij optrekken moet, bij het geblaat 
zijner kudden. 

„Gilead blèèf aan gene zijde der Jordaan." 
Gilead ? — In Gilead woonde met Ruben ook 

Gad en half Mannasse. 
„De kinderen van Ruben nu hadden veel vee." 
„En de kinderen van Gad hadden machtig veel." 
„Onze kinderen, onze vrouwen, onze have, en al 

onze beesten zullen aldaar zijn in de steden van Gilead." 
„Wij zullen toegerust overtrekken voor het aangezicht 
des Heeren naar het land Kanaan; en de bezitting 
onzer erfenis zullen wij hebben aan déze zijde der Jordaan.'' 

„Alzoo gaf Mozes hunlieden, den kinderen van 
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Gad, en den kinderen van Ruben, en den halven 
stam van Manasse het koninkrijk van Sihon en Og." 
Deze woorden uit Numeri 32 (n.1. de verzen 1, 26, 
32, 33) zeggen ons genoeg. 

Gilead is het land van zelfgenoegzame rust; het 
land van de herinnering aan den roem in het verleden, 
het land, waar de eigenliefde voedsel genoeg vindt» 
en waar de ijver voor 's Heeren Naam wordt verstikt. 
Gilead — trok niet over, zooals in Jozua's dagen. 
Gilead — blééf aan gene zijde der Jordaan ! 

Hoe striemt dat korte woord van Debora ! 
We! „veel vee", „machtig veel" zelfs, maar geen 

schouder voor den strijd van Jehovah, om zich te 
zetten onder het werk, dat Godes is. 

En zooals Ruben en Gad en half Manasse, zoo 
waren ook Dan en Aser. Beiden hielden zij zich 
liever bij hun handel, „in hun schepen," „aan de 
zeehaven," dan te gehoorzamen aan den oproep van 
Barak. 

Maar niet allen zijn als zij ! 
Efraïm en Benjamin, en Zebulon en Issaschar waren 

anders. En ook Naftali. 
Vooral is schoon, wat van Zebulon en Naftali 

wordt gezegd : Met doodsverachting waren ze Barak 
gevolgd. Ze hadden zich in de frontlinie geplaatst. Ze 
daalden den Tabor af naar het dal van Jizreël, naar 
de beek Kison. Daar vonden ze de horden der woeste 
Kanaanieten onder den krijgsoverste van Jabin. En 
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alleen dit woord hadden ze tof hun bemoediging, 
maar het was 'een woord van den Almachtigen God 
tot Barak (Richt. 4 : 7 ) : „Ik zal aan de beek Kison 
tof u trekken Sisera met zijn wagenen (negen honderd 
ijzeren strijdwagens, denk eens aan, meer dan de 
Egyptische strijdmacht bij den uittocht : vergelijk 
Richt. 4 : 3 met Ex. 14:7) en zijn menigte, en Ik zal 
hem in uwe hand geven.'' Ja alleen dit woord ! 
Maar welk een macht ligt er in het gehoorzamen van 
Gods Woord. Barak gehoorzaamt. En hij verzamelt 
zijn tienduizend uit Zebulon en Naftali. En Zebulon 
en Naftali gehoorzamen ook, en „versmaden hun 
ziel foi den dood" op de hoogten des velds. 

Het werk is inderdaad Godes! 
,,ïk zal trekken," zegt Gad tot Barak. „En den 

vijand in uwe hand geven.'' Maar gij — trek gij 
naar den Tabor en verzamel daar uw mannen. 

Maak door uw voorbeeld helden uit de zwakken en 
weifelenden. Ja, God doet het! 

Ik denk aan Prediker 9, waar zoo treffend staat: 
„Ik keerde mij, en zag onder de zon, dat de loop 

niet is der snellen, noch de strijd der helden 
dat ook de mensch zijn tijd niet weet, gelijk de visschen, 
die gevangen worden met het booze net; en gelijk de 
vogelen, die gevangen worden met den strik: gelijk 
die, alzoo worden de kinderen der menschen verstrikt, 
ter boozer tijd, wanneer dezelve haastelijk over hen valt.'' 

Zöö waren Jabins legerscharen. 
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Zóó waren Jabin en Sisera. 
Als visschen worden ze g e z o g e n naar de Kison. 

Als vogelen g e l o k t naar het dal hunner nederlaag. 
Want ze moeten gevangen worden. Ze moeten ver
strikt worden. De ontelbare menigten moeten worden 
geslagen door de getelde helden van Israël! 

Zoo komt het er dan maar op aan, om twee dingen 
in het oog te houden. Eerstens, dat de Heer het doet, 
en verder, dat Hij wil, dat wij doen, wat Hij ons als 
ons werk aanwijst. Niet allen hebben hetzelfde te doen. 
Barak moet voorop gaan, en verzamelen, en achter
volgen. Zebulon en Naftali moeten den vijand in het 
aangezicht vliegen. En Jaël, de moedige huisvrouw 
van Heber, die zulk een voorname plaats heeft ont
vangen in Debora 's lofzang, en van wie we nog niets 
gezegd hehben, Jaël moet ,,den hamer der arbeids
lieden ' ' nemen, en alzoo den trotschen Sisera een 
verachtelijken dood doen sterven. In de hand van 
Jaël geen zwaard. Neen, weldaden, als het nog cfe 
tijd ervoor is. „Water eischte Sisera, melk gaf zij; 
in een heerenschaal bracht zij boter.' ' Maar als de 
tijd van zegen voorbij is, en de tijd van de recht
vaardige vergelding is aangebroken, dan weet de teedere 
Jaël, die melk geven wil, als water geëischt wordt, 
zich om des Heeren wil te verkloeken. Alle gevoelens 
van barmhartigheid en ontferming worden verdrongen. 
Het is nu hef uur der volkomene wraak. Wat een vrouw! 

Om 's Heeren wil, omdat dit nu tot verheerlijking 
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van God is, omdat God wil, dat Zijn tegenstander 

zulk een verachtelijken dood sterven zal, daarom neem* 

ze „den hamer der arbeidslieden." Heeft ze gebeefd ? 

Heeft ze geaarzeld ? Ik denk ja, een oogenblik, want ze 

deed een vreemd werk voor een vreedzame huismoeder, 

die liever gasten teeder verzorgde. Maar ze versterkt 

haar hand. Haar oog is op Jehovah. Het werk was 

Godes, maar hier is haar taak : den nagel der tent ie 

nemen, om met dien nagel Sisera's slaap te doornagelen. ! 

Die trotsche vijand van God ! 

Hij had het zijn moeder gezegd, en deze herhaalde 

de woorden staande voor het getraliede venster : „Een 

liefje, of twee liefjes, voor iederen krijgsman." 

En nu valt hij door de hand eener vrouw ! 

„Gezegend zij boven de vrouwen, Jaël, de huisvrouw 

van Heber, den Keniet ; gezegend zij ze boven de 

vrouwen in de tente. ' ' (Vs. 24). 

In de tente, ja daar lag Jaëls taak *). Daar deed 

ze, wat Barak niet doen mocht. Had God niet gezegd 

*) Een kenner van het Oostersch leven, Dr. James Neil 
merkt op, dat Sisera in geen geval recht had, om jaëls tent 
binnen te treden. Geen zwaarder beleediging en grooter onrecht 
kon Hebers huisvrouw worden aangedaan, Haar echtgenoot 
of broeder zou verplicht geweest zijn, haar te wreken door 
Sisera het leven te benemen. En zoo was Jaël dus de voltrekster 
van het vonnis, dat Sisera zich op den hals had gehaald, jaël 
zag zich. plotseling en weerloos in een toestand gebracht, 
waarin alleen vrouwelijke list tegen brutaal en wanhopig ge
weld kon opwegen. En zoo is, ook van Oostersch standpunt 
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door Debora : ,,De Heere zal Sisera verkoopen in de 

hand eener vrouw?" (Richt 4 : 9 ) . 

,,Maar — we leven in een tijd van groote zwakheid 

en van diep verval," zegt iemand. ,,Het is niet de tijd 

voor groote daden." 

't Is wel. Maar waar blijft toch, dat ook in zulk 

een tijd het werk Godes is. J a , juist in zoo'n tijd ! 

Wat was de tijd van Debora ? 

„Werd er ook een schild gezien, of eene spies, 

onder veertig duizend in Israël ?" (vers 8). 

Het kon niet zwakker. Het volk was machteloos. 

Maar Debora herinnert zich. hoe Jehovah voorttoog 

van Seïr . . . hoe toen de aarde beefde . . . wat Jehovah 

gedaan had door den man met den ossenstok . . . vers 

4 — 6 , en dan zegt ze in haar hart : „God is dezelfde'" 

Laat ons zoo ook doen. 

God is machtig. Maar hij wil — Zelf het werk 

doende — door ons gediend zijn. 

En als dan Debora Barak versterkt, en Barak de 

mannen van Zebulon en Naftali weer versterkt, dan 

— ja dan keeren de dagen van Jozua terug. 

Net als bij Jozua, in den roemrijken tijd van Israëls 

gezien, Jaël een ware heldin. Merkwaardig, dat Debora er in 
haar lied den nadruk op legt, dat Jaël een Bedouienen-vrouw 
is, van het standpunt-ook der Bedouienen edel en rechtvaardig 
handelde: .Gezegend zij. Jaël onder de vrouwen der tent" — 
(Zie voor verdere bijzonderheden: „Palestina en de Bijbel" 
— De Vrouw). 
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grootste overwinningen, net zoo strijdt God van den 
hemel. Luister maar : „Van den hemel streden zij, de 
sterren uit hare loopplaatsen tegen Sisera." „De beek 
Kison wentelde hen weg. 

De vijanden . . . 
Zij komen om. Te allen tijde. Ze weken voor 

Jozua: ze vluchtten voor Barak. En als ze. in de 
toekomst zich allen zullen vereenigen in het dal van 
Josafat, onder de vanen van den anti-christ, dan 
zullen ze op één oogenblik worden verteerd. 

Debora blikt over de bergen Israëls in de wijde 
verte, en profetisch roept ze uit, als ze het verachtelijk, 
smadelijk einde van Sisera bezongen heeft : 

„Alzóó moeten omkomen al Uwe vijanden, o Heere !" 
Het licht zegeviert over de duisternis. 
Eenmaal zal alles tot God ferugkeeren. Als de 

vijanden zijn geoordeeld. Als de duivel met den anti
christ en het beest geworpen zijn in den poel des 
vuurs. Als het Koninkrijk is overgegeven door den 
Gezalfde in de, handen des Vaders. 

„Dan zullen de rechtvaardigen blinken — zegt 
de Heere Jezus — gelijk de zon, in het koninkrijk 
huns Vaders." (Matth. 13 : 43). 

«Dan moeten — zoo zingt Debora — die God 
liefhebben, zijn, als wanneer de zon opgaat in 
hare kracht." J. T. 
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De verborgenheden der 
Schrift 

III. De verborgenheid der godzaligheid. 

e apostel Paulus schrijft aan Timotheüs, 
wat deze noodig had te weten, nl. „hoe 
men in het huis Gods verkeeren moet." 
Tevens profiteert dezelfde apostel „dat in 

de laatste dagen sommigen van het geloof zouden 
afvallen, zich overgevende aan verleidende geesten en 
leeringen der duivelen." Daartusschen schrijft Paulus 
over „ de verborgenheid der godzaligheid. 

Deze verborgenheid is een van de twee groote. Die 
der Gemeente wordt door den apostel ook „groot" 
genoemd. Zie Efez. 5 : 32. 

Groot is de verborgenheid der godzaligheid ! 
De apostel stelt haar voor aan Timotheüs, en ook 

aan ons, als een monument ; als een zuil, die de 
eeuwen verduurt, en alle vijandschap en tegenkanting 
van den booze trotseert, en onwrikbaar vast staat te 
midden van alles, wat in den loop der eeuwen, door 
on- en bijgeloof, zich tegen haar openbaren zal. 

„En ongetwijfeld," zoo schrijft de apostel, „t/e 
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verborgenheid der godzaligheid is groot." Alzoo van 
allen twijfel, van iedere onzekerheid, vrij ; waard om 
ons volkomen vertrouwen er op te stellen ; om, te 
allen tijde, er ons aan vast te klemmen ; om voor tijd 
en eeuwigheid er ons op te verlaten, en er onze kracht, 
steun, vrede en vreugde in te genieten ! 

De verborgenheid der godzaligheid is het geheim 
of het beginsel van allen waren godsdienst. Niets 
brengt den mensch tot de kennis en de aanbidding 
van God, dan het verstaan van en het geloof aan 
deze verborgenheid. Deze is de waarheid, die door 
het huis Gods wordt uitgedragen en vertoond : God is 
geopenbaard in het vleesch, gerechtvaardigd in den 
Geest, gezien door de engelen, gepredikt onder de 
volken, geloofd in de wereld, opgenomen in heer
lijkheid." 

Hebben wij wel levendig en aanhoudend den Persoon 
van Jezus Christus voor onze oogen ? Hij is van alle 
eeuwigheid af in den schoot des Vaders; maar in 
het vleesch nedergekomen, lag Hij in de kribbe te 
Bethlehem. Hij wandelde te midden van de moeiten 
en de smarten des aardschen levens. Mij stierf aan 
het kruis. Hij verrees uit „de benedenste deelen der 
aarde," en voer op tot de hoogste plaats in den hemel. 
De schakels, die deze feiten aan elkaar verbinden, 
kunnen nimmer verbroken worden, hoewel zij het 
meest verhevene aan het meest nederige verbinden. 
De Heilige Geest houdt ze ons voor oogen, zooals 
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Hij ze verbonden heeft, en doet ons somtijds het verband 
er tusschen met Goddelijk welgevallen aanschouwen. 
In Ps. 23 en 24 treedt dit bijv. zoo treffend aan het 
licht. De geïnspireerde dichter-profeet stelt ons Jezus 
eerst in het nederig leven van geloof, «van afhankelijk
heid en van hoop hier op aarde voor, en daarna 
schildert hij Zijn ingaan als »de Heer, geweldig in 
den strijd», »de Heer der heirscharen», »de Koning 
der eere*, door »de eeuwige deuren» van Zijn Jeru
zalem in het Duizendjarig Rijk. 

.,Hef Woord is vleesch geworden, en heeft onder 
ons gewoond. :— ,,Het Woord", hetwelk in den be
ginne bij God was, en hetwelk God was. (Joh. 1 : 14). 

,,De Heere bezat mij in het beginsel zijns wegs, 
vóór Zijne werken, van toen aan. Ik ben van eeuwig
heid af gezalfd geweest, van den aanvang, van de 
oudheden der aarde aan. Ik was geboren, als de af
gronden nog niet waren, als nog geene fonteinen waren, 
zwaar van water; aleer de bergen ingevest waren, 
vóór de heuvelen was Ik geboren. Hij had de aarde 
nog niet gemaakt, noch de velden, noch den aanvang 
van de stofjes der wereld." {Spr. ö : 22—26.) 

Deze woorden bevestigen ons wat Joh. 1 : 1 en Kol. 
1 : 17 ons doen hooren : ,,Hij is vóór alle dingen, en alle 
dingen bestaan te zamen door Hem. Christus is de Zoon 
van God, door God gesteld tot erfgenaam van alles; door 
wien Hij ook de werelden gemaakt heeft" (Hebr. 1 : 2) 
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Christus ,,is het beeld des onzienlijken Gods, de eerst
geborene der gansche schepping; want door hem zijn 
alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op 
de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij 
tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij 
machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem ge
schapen." (Kol. 1 : 15, 17.) Welke waarheid ons door 
den Geest van God reeds in Spr. 8 : 27-31 meege
deeld wordt: 

„Toen Hij de hemelen bereidde, was ik daar; 
toen Hij eenen cirkel over het vlakke des afgronds 
beschreef", toen Hij de fonteinen des afgronds vast
maakte ; toen Hij der zee haar perk zette, opdat de 
wateren zijn bevel niet zouden overtreden ; toen Hij 
de grondvesten der aarde stelde ; toen was ik een 
voedsterling bij Hem, en ik was dagelijks zijne 
vermakingen, te aller tijd voor zijn aangezicht 
spelende; spelende in de wereld zijns aardrijks, en 
mijne vermakingen zijn met der menschenkinderen." 
— „Alle dingen zijn door hetzelve (of door hem) 
geworden ; en zonder hem is niet één ding geworden, 
dat geworden is." (Joh. 1 -. 3). 
Toen Christus als »God, geopenbaard in het vleesch* 

onder de menschen woonde, heeft God, èn bij den 
doop in de Jordaan, èn bij de verheerlijking op den 
te rg — bij deze twee gebeurtenissen, zien wij ook 
•weder het nederige en het koninklijk verhevene in één 
persoon vereenigd — aangaande Hem getuigd : Gij 
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zijt mijn geliefde Zoon, in u heb Ik mijn welbehagen 
gevonden.* (Luk. 3 : 2 2 ; 9 :35 ) . Johannes laat ons 
hooren: »En ik heb gezien, en heb getuigd, dat deze 
is de Zoon van God.» (Joh. 1 : 34). 

En de apostel Paulus, in den Brief aan de Romeinen, 
laat zich in de volgende woorden uit: »Hef evangelie 
van God, aangaande zijnen Zoon, (die geworden is 
uit het zaad van David naar het vleesch, die verklaard 
is Gods Zoon in kracht, naar den Geest der heiligheid, 
door de opstanding der dooden) ; »die God is over 
alles, gezegend tot in eeuwigheid, amen !« (Rom. 1 : 3, 
4 ; 9 :5 ) . 

Christus, de Zoon van God, »is het afschijnsel 
der heerlijkheid Gods, en het afdruksel Zijner zelf
standigheid*. (Hebr. 1 : 3). Hij, die tot Nicodemus 
kon zeggen : „Niemand is opgevaren in den hemel, 
dan die uit den hemel nedergekomen is, de Zoon des 
menschen, die in den hemel is. (Joh, 3 : 13). Hij, die 
Filippus kon vragen : „Ben ik zoo langen tijd bij 
ulieden, en hebt gij mij niet gekend, Filippus ? Die mij 
gezien heeft, heeft den vader gezien." (Joh. 14:9) . 

Christus i s : God geopenbaard in hef vleesch ! 
Hij was hier op aarde, „de Immanuël, God met ons. 
(Jes. 7 : 14). 

* 
„Gerechtvaardigd in den Geesf." 

„Het kind. „ons geboren", de Zoon „ons gegeven," 
op wiens schouder de heerschappij zich bevindt: 
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wiens naam is Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader 
der eeuwigheid. Vredevorst (Jes. 9 : 5), was hier 
beneden „het vleeschgeworden Woord, en heeft onder 
ons gewoond vol van genade en waarheid." (Joh. 
1 : 14.) In alles is Christus den broederen gelijk ge
worden ; aan vleesch en bloed heeft hij deelgenomen ; 
met onze zwakheden kan Hij medelijden hebben, omdat 
Hij in alle dingen verzocht is geworden gelijk wij. 
Was er dan in Hem, die Zich aldus geopenbaard 
heeft, zonde? Was de Heer Jezus, evenals wij, onder
worpen aan de slavernij der zonde ? O, neen ! en 
nogmaals neen ! Hij is ,,in alle dingen verzocht gelijk 
wij, uitgenomen de zonde." (Hebr. 4 ; 15.) Er was 
geen zonde in Hem. Door satan verzocht zijnde, kwam 
de Heer uit de verzoeking als zijnde de zondelooze, 
,,in Wien de overste dezer wereld niets vond. (Joh. 
14 : 30.) Hij deed niet alleen geen zonde, maar Hij 
kende de zonde niet, en kon niet zondigen. De Heilige 
Geest draagt er met de meeste nauwgezetheid zorg 
voor, dat, waar de vernedering van Gods Zoon wordt 
voorgesteld, de heerlijkheid Zijns Persoons op den 
voorgrond treedt. Zoo ook hier. „God is geopenbaard 
in het vleesch," — ziedaar Zijn vernedering. — „Ge
rechtvaardigd in den Geest," — ziedaar Zijn heer
lijkheid. De kracht des Heiligen Geestes openbaarde 
zich gedurende Zijn geheele leven ; blonk schitterend 
uit in Zijn sterven, en heeft Hem als Gods Zoon hv 
kracht verklaard door de opstanding der dooden. In 
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dezelfde omstandigheden, waarin wij verkeeren, heeft 
hij getoond boven het kwaad verheven te zijn niet 
alleen, maar volmaakt fe zijn in al wat goed is ,-
zoodat de afwezigheid van elke zonde gedurende Zijn 
geheele leven hier beneden openbaar werd voor de 
gewetens der menschen, gelijk zij met kracht is ge
openbaard in Zijn opstanding. 

Heeft de Heer, aan het einde Zijns weg hier be
neden, de kreet moeten slaken: „Rechtvaardige Vader ! 
— en de wereld heeft U niet gekend !" : heeft de 
mensch in het algemeen, en den Vader en den Zoon 
niet gekend, en in vijandschap en boosheid tegen 
God, Christus verworpen, en als een Godslasteraar 
Hem veroordeeld als des doods schuldig, Hem aan 
het kruishout genageld en gedood, daar is de Heilige 
Geest gekomen, om Christus te verheerlijken. De komst 
en tegenwoordigheid des Heiligen Geestes op aarde, 
levert aan de wereld het overtuigend bewijs harer 
zonde ; de gerechtigheid Gods, en tevens het oordeel 
wat haar eens treffen zal, omdat haar overste (de 
duivel) reeds geoordeeld is. „Van zonde, zegt de 
Heer, omdat zij in mij niet gelooven. „Van gerechtig
heid, omdat ik tot mijnen Vader heenga." Heeft de 
wereld den Rechtvaardige onrechtvaardig veroordeeld 
en ter dood gebracht, daar heeft de Vader Hem in 
gerechtigheid tot Zich genomen. Kon de wereld geea 
betere en andere plaats den Rechtvaardige geven dan. 
het kruis, het vloëkhou|. God heeft Hem een plaats 
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aangewezen in het midden Zijns troons. En waar de 
overste der wereld, door het sterven van den Heer 
zijn oordeel over zich gehaald heeü, daar zal, op den 
tijd door den Vader bepaald, dit oordeel eenmaal 
voltrokken worden door den Zoon. „Want de Vader 
oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel aan den 
Zoon gegeven ; opdat allen den Zoon eeren, gelijk 
zij den Vader eeren." (Joh. 5 : 22, 23.) 

* * 
* 

„Gezien door de engelen." 
„Als God den Eerstgeborene inbrengt in de wereld, 

zegt Hij : „En dat alle engelen Gods hem aanbidden."" 
(Hebr. 1:6). — Christus, het lichaam, door den 
Vader Hem toebereid (Hebr. 10:5) , aangenomen 
hebbende, liggende in doeken gewikkeld, in de kribbe, 
te Bethlehem, was de Persoon en het Voorwerp van 
den lof en de aanbidding eener menigte van hemelsche 
heirlegers. (Luk. 2 : 13). Na veertig dagen en veertig 
nachten te hebben gevast, zijnde in de woestijn, werd 
de Zoon van God, de Mensch Christus Jezus, ver
zocht door den duivel. „En nadat de duivel alle ver
zoeking voleindigd had," (Luk. 4 : 13), wordt ons 
door Mattheüs medegedeeld: „Toen verliet hem de 
duivel; en zie, engelen, kwamen, en dienden hem." 
(Adatth. 4 :11 ) . De sterke, booze macht was door den-
Sterkere overwonnen ; en Hij, die als de zondelooze, 
als goud in de kroes der beproeving inging, is als 
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loutergoud er uit gekomen. Aanbiddenswaardige Heer 
en Heiland ! Des Vaders welbehagen ! 

Bij Zijn openlijk optreden in het midden van Israël, 
hooren wij Hem tot Nathanaël zeggen : ,,Voorwaar, 
voorwaar, ik zeg ulieden : Gij zult van nu aan den 
hemel zien geopend, en de engelen Gods opklimmende 
en nederdalende op den Zoon des menschen." (Joh. 
1 : 52). — Hoewel de engelen geen voorwerpen zijn 
van het heilgeheim Gods, sloegen zij toch vol be
wondering en aanbidding het groote geheim der 
menschwording gade, en verheugden zich in de on
uitsprekelijke genade, den mensch wedervaren. 

Na drie jaren van volmaakte toewijding en volmaakte 
gehoorzaamheid, van volmaakt dienen van Zijnen God 
en Vader, wordt Hem de bitterste drinkbeker te 
drinken voorgehouden. En in zwaren strijd zijnde, 
wijl de Heer volkomen Zich bewust was van wat die 
beker inhield, zoo deelt Lukas ons mede: „Verscheen 
Hem een engel van den hemel, die Hem versterkte." 
(Luk. 22 :43) . 

En is de drinkbeker, dien Hem de Vader gegeven 
heeft, door Hem gedronken; heeft Hij het werk, dat 
de Vader Hem gegeven heeft om te doen, volbracht; 
heeft Hij het gebod Zijns Vaders, om „Zijn leven af 
te leggen, opdat Hij het wederom zou nemen" (Joh. 
10: 17), volkomen gehoorzaamd, en is Hij als de 

'Overwinnaar over dood en graf zegevierend uit de 
dooden opgestaan, dan aanschouwen wij aan en in 
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het geopende graf, engelen, die aan Zijn discipelen 
en aan de vrouwen mededeeling doen van Zijn op
standing. (Matth. 2 8 : 2 , Mark. 1 6 : 5 . Luk. 24 :4 . ) 

Vaart de Heer ten hemel, zoo lezen wij in Hand. 

1 :10 : , terwijl Hij heenging, zie, twee mannen 
stonden bij de discipelen in witte kleederen" — Alzoo, 
„gezien door de engelen" vanaf de kribbe tot op het 
oogenblik, dat de Heer, die van God uitgegaan was, 
tot God heenging. 

* * 

„Gepredikt onder de volken." 
Dat Christus voor onze zonden gestorven is, naar 

de Schriften; en dat Hij is begraven en ten derden 
dage opgewekt naar de Schriften' (1 Kor. 1 5 : 3 , 4 ) , 
is de hoofdinhoud van het evangelie, dat door den 
apostel Paulus verkondigd is. — De genade en het 
het heil in Jezus Christus, door het geloof in Zijnen 
Naam, !s wel door de twaalven verkondigd geworden 
aan Israël, „beginnende van Jeruzalem," rnaar de Heer 
heeft in hun opdracht tot prediken ook gezegd „onder 
alle volken," (Luk. 24 : 47.) Nu zien wij den golfslag 
dier genade Gods in de Handelingen der Apostelen, 
steeds wijder afmeting nemen, n.1. eerst komt ze tot 
de Joden; daarna tot de Samaritanen en den Moor
man (Hand. 8); daarna tot de volken in Hand. 10, 
waar Cornelius en allen, die met hem waren, tot het 
geloof, en in het bezit van den Heiligen Geest kwamen, 
In dien tijd wordt Saulus van Tarsen bekeerd (Hand. 9). 
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en is deze het door den Heer „uitverkoren vat, om 
Zijnen naam te dragen beide voor volken en koningen, 
en zonen Israëis." (Hand. 9 : 16), God is niet slechts 
een God der Joden, maar een Heiland van alle men-
schen. Hij wil, dat alle menschen* behouden worden 
en tot kennis der waarheid komen." (l Tim. 2 : 4 ) . 

Paulus, „de apostel der volken" (Rom. 11 : 13 ; 
15 : 16), schrijft in Kol. 1 : 23, dat „het evangelie 
gepredikt is in de gansche schepping, die onder den 
hemel is ; ja, „van Jeruzalem af en rondom tot 
Illyrië toe, heeft hij de verkondiging van het evangelie 
van Christus volbracht." (Rom. 15 : 19). Illyrië was 
een Romeinsch wingewest, dat het kustland ten oosten 
der Adriatische zee omvatte. Het zuidelijk gedeelte van 
Illyrië heette toen reeds, zooals nu nog, Dalmatië. 
Titus heeft ook in Dalmatië gearbeid. (2 Tim. 4 : 10). 

„Geloofd in de wereld." 
In de wereld, niet door de wereld. 
De wereld komt niet tot het geloof. Het is, zooals 

Jakobus te Jeruzalem gezegd heeft, dat ,.God het 
eerst de volken heeft bezocht, om uit hen een volk 
aan* te nemen voor zijnen naam." (Hand. 15 : 14). 
Dit volk uit de volken wordt door den Heiligen Geest, 
door middel der prediking van het Evangelie, vergaderd 
lot één lichaam ; en dit lichaam is de Gemeente, 
-waarvan Christus het Hoofd is, verheerlijkt aan Gods 
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rechterhand. Dit Volk, deze Gemeente, wordt ons in 
Openb. 5 :8—10, in den hemel zijnde, beschreven, 
zingende „een nieuw lied, zeggende : Gij zijt waardig 
het boek (des oordeels) te nemen, en zijne zegelen te 
openen ; want gij zijt geslacht, en hebt Gode gekocht 
met uw bloed uit alle geslacht en faal en volk en 
natie, en hebt hen gemaakt tot koningen en tot 
priesters voor onzen God ; en zij zullen over de aarde 

heerschen." 
* * 

* 
„Opgenomen in heerlijkheid." 

De Zoon van God, die door den Vader in de 
wereld was gezonden, vleesch en bloed had aange
nomen, als mensch hier beneden in genade had ge
wandeld, is, na den wil des Vaders volbracht te hebben, 
en „nadat hij door zichzelven de reiniging van de 
zonden teweeggebracht heeft" (Hebr. 1 : 3), opgenomen 
in den hemel. „Nadat Hij door den Heiligen Geest 
aan de apostelen, die Hij uitverkoren had, bevelen 
had gegeven . . . . werd Hij opgenomen, terwijl zij het 
zagen, en een wolk nam Hem weg voor hunne oogen.' 
(Hand. 1 : 2 en 9.) 

Jezus Christus, aan het lichamelijk oog onttrokken, 
is de Persoon en het Voorwerp des geloofs der Zijnen. 
„Uw hart worde niet ontroerd. Gijlieden gelooft in 
God," — Dien gij nimmer gezien hebt — „gelooft 
ook in mij." — als Ik niet meer zichtbaar in uw 
midden zal zijn. Zoo sprak de Heer tot de discipelen. 
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Hij zou heen gaan tot den Vsder, en door Zijn ingaan-
plaats bereiden in het Vaderhuis voor allen, die in 
Hem zouden geiooven. (Joh. 14; 1—3). Christus is 
nu „verborgen in God" (Kol. 3 :3), en Hij is ons 
leven, onze vrede, onze blijdschap, onze vreugde. De 
apostel Petrus, schrijvende over de beproeving des 
geloofs, die bevonden zal worden tot lof en heerlijkheid 
en eer in de openbaring van Jezus Christus, voegt 
deze merkwaardige woorden er aan toe: „Dien gij, 
hoewel gij Hem niet gezien hebt, liefhebt; in wien 
gij, hoewel hem f hans niet ziende, maar geloovende, 
u verheugt met een onuitsprekelijke en verheerlijkte 
vreugde." (l Petr. 1 : 8). 

Opgenomen in heerlijkheid, is Hij de Persoon der 
aanbidding, en de Bron der blijdschap Zijner discipelen, 
zooals ons Luk. 24 : 52 meldt, 

Opgenomen in heerlijkheid, is Christus in Zijn ge-
loovigen de Hoop der heerlijkheid. (Kol. 1 : 28). 

Opgenomen in heerlijkheid, is Hij, de hemelsche 
Bruidegom, de Verwachting Zijner Bruid, de door 
Zijn bloed duurgekochte Gemeente, welke, door dea 
Heiligen Geest onderwezen, telkens weer opnieuw op
gewekt wordt, om den Heer uit den hemel te ver
wachten. D. R. 

* • 
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BESCHOUWING 
OVER 

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

(Vervolg van bladz. 136, vorigen jaargang). 

HOOFDSTUK 13 : 1—10. 

an het begin van het vorige hoofdstuk 
werd in de met de hoogste macht be-
kleede vrouw, de heerlijkheid van Israël 
onthuld. De gedachten en voornemens 

Gods, aangaande Zijn volk, zijn op een vaste, onbe-
weeglijken grond geplaatst. Wij zagen den „mannelijken 
zoon," en in Hem de Gemeente in den hemel wegge
nomen, als ook de vrouw — de Joodsche moeder 
van Jezus — in de woestijn in veiligheid gebracht, 
ierwijl satan in zijn persoonlijke woede de overigen 
van haar zaad vervolgde. Het is de geschiedenis van 
Israël in groote lijnen. Maar nu wordt onze opmerk
zaamheid gericht op gebeurtenissen, die ons een klare 
en volkomen ontvouwing geven van satanische werk
tuigen, nadat satan zelf uit den hemel geworpen is. 
Gelijk wij in hfdst. 1 7 : 3 den profeet vinden in een 
woestijn, en in hfdst. 21 : 10 op een hoogen berg. 
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alzoo telkens in een houding, die het karakter aangeeft 
zijner openbaringen, zoo zien wij hem hier op ,,het 
zand der zee." — Er stijgt een dier op uit „dezee." 
Wij hebben den lezer reeds met de symbolische be-
teekenis van dit dier bekend gemaakt. Het is het 
vierde dier uit Daniël — het Romeinsche rijk. Het 
opkomen der vier dieren uit „de groote zee," waarop 
de vier winden des hemels losbreken (Dan. 7 : 2), 
duidt allerwaarschijnlijkst ongehoorde volksbewegingen 
aan, welke de vorming van dit rijk zullen voorafgaan. 
Zoo wordt ook hier de ongeordende, revolutionaire 
toestand der volkeren bij ,,de zee" vergeleken, uit 
wier donkere, onrustig golvende diepte het Romeinsche 
rijk te voorschijn komt. De dagen der eerste drie 
dieren, of rijken, zijn voorbij ; hef vierde dier oefende 
ten tijde van Johannes zijn macht en heerschappij 
uit, en aan de vijandelijkheid van hetzelve had de 
apostel zijn verbanning op het eiland Patmos te danken. 
De oorkonden deelen ons het verval van dit rijk mede ; 
maar het oog van den profeet aanschouwt hier niet 
alleen zijne doodelijke wonde, maar ook zijn herstel
ling en zijn wederopleving ; het is het oorspronkelijk 
Romeinsche rijk, echter in een nieuwe gestalte en met 
een nieuw karakter. Het wordt ons hier getoond met 
„tien hoornen" en „zeven hoofden," en met „tien 
diademen op zijn hoornen" — alzoo in de gestalte,, 
waarin wij in hfdst. 12 satan gewaar werden. De 
„zeven hoofden" beteekenen het Romeinsche rijk in 
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zijn geheel ; het is in zijn regeoringsvormen voorge

steld door het getal der ,.hoofden." Het draagt echter 

•tien gekroonde hoornen, d.vv.z. het is uit tien konink

rijken samengesteld, waardoor, zoo het schijnt, een 

onbestendige heerschappij wordt voorgesteld. Het heeft 

intusschen deze tien koninkrijken in zich opgenomen, 

het bezit de macht van dezen rijken — de hoornen 

— en heeft die macht tot zijn dienst. De namen 

der lastering op de tien hoornen geven de vol

komen vijandschap aan van deze alzoo samenge

stelde macht. 

„En het beest dat ik zag, was aan een luipaard 

gelijk, en zijne voeten als van een beer, en zijn mond 

als de mond van een leeuw.'' Het „luipaard"' is het 

symbool van het Grieksche of Macedonische Rijk, en 

van de snelheid in het veroveren en onderdrukken 

-van andere machten. De „beer" — het Perzische rijk 

— drukt de taaiheid en hardnekkigheid uit van dit 

rijk. De „leeuwenmuil" herinnert aan het roofzuchtige 

Babylonische rijk. onder Nebukadnezar. *) Het Romein-

sche rijk zal alzoo in zijn laatsten vorm de onder

scheiden karakters der vroegere rijken in zich vereenigen 

*) Daniël geeft de vier dieren in omgekeerde volgorde. Hij 
leefde tijdens het Babylonische rijk, alzoo het eerste van de 
vier, en zag de andere achtereenvolgens ontstaan, terwijl 
Johanties zich onder de heerschappij van het laatste, het 
Romeinsche rijk, bevond, en daarom terug zag. 
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en alles, wat aan hetzelve macht en beteekenis verleent, 
toepassen en inlijven. Het zal om zoo te zeggen, al 
zijn voorgangers verslinden en dezelve vertegenwoor
digen. Doch tegelijk heeft er een gebeurtenis plaats, 
zooals nooit op aarde geschied'is. Satan zelf drukt 
op een kenmerkende wijze zijn stempel op dit dier, 
waardoor hij hetzelve „zijn kracht en troon en groot 
gezag" gee'f. (Vs. 2). Het is de volkomen samen
smelting van de macht van satan met de keizerlijke 
macht, en dit als een onmiddellijk gevolg van het uit 
den hemel werpen van satan. Hij heeft behoefte aan 
een werktuig, om den korten tijd, waarin hij naar 
willekeur kan werken te midden der bezigheden eener 
ontwikkelde wereld, zijn ganschen invloed op de men-
schen uit te oefenen, en daarom geeft hij aan dit dier 
zijn troon en zijn gezag. Een bijzondere verschijning 
boeit echter het oog van den profeet; hij ziet een der 
hoofden, hetwelk doodelijk verwond was, plotseling 
weder geheeld ; en „de gansche aarde, die met ver
bazing het beest achterna ging" (vs. 3). Zonder twijfel 
zijn de „zeven hoofden," die wij in hfdst. 12; 3 met 
den draak en hier met het dier in verbinding zien, een 
voorstelling van onderscheiden regeeringsvormen, die 
op elkander zijn gevolgd. De laatste daarvan zonder 
twijfel de keizerlijke vorm, is bij de doodelijke ver
wonding van het rijk ten gronde gegaan, maar zal, 
zooals het oog van den profeet vooruit gezien heeft, 
eens weder door duivelsche macht, en tot verbazing 



DE OPENBARING. 27 

•dsr gansche aarde, te voorschijn treden. Tot recht 
verstand van den lezer, wijs ik op het door Nebukad-
nezar geziene beeld, dat ook mede het Romeinsche 
•rijk voorstelde, maar in een voor zijn kracht nadeelige 
vermenging. De voeten van het beeld waren deels van 
ijzer, deels van leem. (Dan. 2 : 33). Het ijzer — beeld 
-der kracht van het Romeinsche rijk — was met de 
zwakke bestanddeelen van leem vermengd ; en de 
profetische verklaring luidt: , ,En dat gij gezien hebt 
ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich wel 
door menschelijk zaad vermengen, maar zij zullen de 
een aan den ander niet hechten, gelijk als zich ijzer 
met leem niet vermengt." (Dan. 2 :43 . ) Gebeurtenissen 
-van later dagen hebben dit getuigenis bevestigd. Reeds 
in de vijfde eeuw werd het machtige Romeinsche rijk 
door de indringende barbaren verbroken; van toen af 
nam de loop der geschiedenis een anderen weg. De 
geweldige kolossus was in stukken gehouwen; geschei
den koninkrijken zijn ontstaan: en niettegenstaande de 
bemoeiingen om de overgebleven brokstukken opnieuw 
te vereenigen, is alles in puin gebleven en zal zoo 
blijven tot op den door God te voren bestemden tijd. 
wanneer het tot verbazing der gansche aarde den 
duivel te stade zal komen, om het ten doode toe 
verwonde hoofd weder in het leven te roepen en aan 
hetzelve zijn gezag" en zijn troon te geven. De „doo-
delijke wonde" zal weder „geheeld" worden. Tot den 
tijd, waarvan hier het gezicht van dit hoofdstuk spreekt. 
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zal het Romeinsche rijk weder opnieuw gegrond en 
aan den wil van het dier, als het onmiddellijk werk
tuig van satan, onderworpen zijn. Uit den hemel ge
worpen zijnde, kan satan niet langer tegen de heiligen 
voor God zijn aanklachten inbrengen, en daarom zet 
hij al zijn kracht bij, om op de aarde openlijke lastering 
tegen God op te wekken. De verbaasde menschen 
erkennen den draak als den vorst der wereld en brengen 
hem, als ook het dier, hetwelk met zijn gezag bekleed 
is, eere, doordien ze roepen: „Wie is aan het beest 
gelijk? wie kan tegen hetzelve krijgvoeren?" (Vs. 4 } 
In hun oogen neemt het beest de hoogste plaats in, 
terwijl God op de aarde volkomen verworpen is. 

Hoe veranderlijk is de mensch! Zonder twijfel zal 
aan dit oogenblik een tijd van regeeringloosheid en 
verwarring voorafgaan, die uit haar schoot het beest 
doet geboren worden, hetwelk met sterke hand den 
teugel der regeering zal aangrijpen, zich op den troon 
der hoogste macht zal plaatsen, en een voorwerp der 
bewondering en aanbidding zal worden. Hoe verrassend 
snel veranderen de gedachten en meeningen der men
schen. Vandaag zoeken zij de overdrevenste ideeën 
eener zoogenaamde vrijheid te verwerkelijken, en morgen 
buigen zij zich onder den schepter van een despoot, 
bewonderen zijn macht en grootheid, en brengen zelfs 
den draak, de bron van alles, hun hulde. Dit alles 
zal daadwerkelijk zijn vervulling vinden, wanneer het 
met de macht van satan bekleede dier, als het hoofd 
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van een uit tien koninkrijken bestaand rijk, den keizer
lijken troon zal bestijgen. 

„En aan hetzelve werd een mond gegeven, die groote 
dingen en lasteringen sprak; en aan hetzelve werd 
macht gegeven, om te handelen twee en veertig maanden 
(vs. 5). Steeds meer treedt het beest als een door 
satan geïnspireerde tegenstander uit het donker te voor
schijn. Het oefent zijn drukking niet alleen uit op de 
menschen, maar verheft, zich zelfs tegen God, want 
het is hem toegestaan, gedurende twee en veertig 
maanden, die de „vrouw" in de woestijn doorbrengt, 
het listigste ongehinderd te volbrengen. In Dan. 7 
vinden wij hetzelfde. Nadat aldaar de profeet het 
vierde dier, als volkomen onderscheiden van zijn voor
gangers geschilderd heeft, gaat hij voort met te zeggen r 
„En het had tien hoornen. Ik nam acht op de hoor
nen, en ziet, een andere kleine hoorn* kwam op tus-
schen dezelve en drie uit de vorige hoornen werden 
uitgerukt voor denzelven; en ziet, in dienzelven hoorn 
waren oogen als menschen-oogen, en een mond groote 
dingen sprekende." (Dan. 7 : 78). De verklaring van 
dit gezicht is: „Het vierde dier zal het vierde rijk op 
aarde zijn, dat verscheiden zal zijn van al die rijken; 
en het zal de gansche aarde opeten, en het zal dezelve 
vertreden, en het zal ze verbrijzelen. Belangende nu 
de tien hoornen : uit dat koninkrijk zullen tien koningen 
opstaan, en een ander zal na hen opstaan; en dat 
zal onderscheiden zijn van de vorigen en het zal drie 
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koningen vernederen. En het zal woorden spreken 
tegen den Allerhoogste, en het zal de heiligen der 
hoogste plaatsen verstoren, en het zal meenen de tijden 
en de wet te veranderen; en zij zullen in deszelfs hand 
overgegeven worden tot eenen ti]d, en tijden, en een 
gedeelte eens tijds." (Dan. 7 : 23-25). In de Openbaring 
vinden wij over den „kleinen hoorn" niets: maar wat 
Daniël over hem spreekt, wordt in de Openbaring op 
„het beest" toegepast. Vergelijk Dan. 7 : 8 en 25 met 
Openb. 13, 5 en 6. Johannes maakt ons met het 
karakter of de grondbeginselen der komende laatste 
halve week bekend, terwijl Daniël ons de bijzonder
heden der gebeurtenissen mededeelt, en ons in het uit 
tien koningen bestaande Romeinsche rijk een tot nog 
toe onbekenden geweldenaar toont, die, hoewel zijn 
oorsprong zonder glans en heerlijkheid is, — de hoorn 
is een kleine hoorn — nochthans drie koningen ter 
zijde dringt, en zich ook tot een leider en hoofd vaa 
het gansche rijk weet te verheffen. De Openbaring 
herhaalt deze door Daniël reeds onthulde historische 
bijzonderheden niet; maar zonder twijfel zijn „de hoorn" 
en „het beest" onder twee verschillende beelden de 
aanduiding van een en dezelfde zaak. 

Wij zien hier „het beest" beschreven, als „zijnen 
mond tot lasteringen tegen God openend" en „Gods 
naam lasterend en Zijnen tabernakel, en hen, die in 
den hemel wonen," (Vs. 6.) Dit is alles wat hij, ten 
opzichte van den hemel, nog doen kan: zijn lasterende 
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mond opent zich tegen den Naam Gods, tegen den 
tabernakel Gods, d. i. de Gemeente, die in den heme! 
is, alsook tegen die heiligen, die, zonder dat zij den 
tabernakel Gods genoemd kunnen worden, toch ook 
hun woning in den hemel hebben. De draak kan 
„het beest'" op de aarde nog een troon geven; maar 
hij is uit den hemel verwijderd; het door hem bezielde 
„beest" kan, waar hem macht gegeven wordt over 
alle geslacht en volk en taal en natie (vs. 7), krijg-
voeren „tegen de heiligen der aarde en hen overwinnen,'' 
maar tegen de heiligen des hemels, die ontrukt en 
buiten zijn bereik gebracht zijn, kan hij slechts zijn 
lasteringen uitbrengen. Dit is 'alles. Maar voor een 
korten, begrensden tijd, is de aarde onder zijn macht; 
en vele heiligen zullen, zooals uit de tekstwoorden 
duidelijk blijkt, gedood worden; terwijl anderen, of
schoon verjaagd en vervolgd, op de aarde ontkomen. 
Tenslotte zullen „allen, die op de aarde wonen, ,.het 
beest"' aanbidden, een ieder, wiens naam, van de 
grondlegging der wereld af, niet geschreven staat in 
het boek des Levens des Lams, dat geslacht is (vs. 8), 
Een klein, uitverkoren overblijfsel, zal slechts een uit
zondering maken. 

Wanneer nu „het beest"' zijn weg van lastering en 
gruwelijkheid in steeds stijgende mate, vervolgt, dan 
moet de gedachte aan tegenstand en wedervergelding 
bij de heiligen wel voor de hand liggen, temeer als. 
wij denken aan het Joodsche standpunt, dat zij in-
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nemen. Doch een waarschuwende stem roept hun toe: 
,,Indien iemand ooren heeft, die hoore ! Indien iemand 
in de gevangenis leidt, die gaat in de gevangenis, in
dien iemand met het zwaard zal dooden, die moet 
met het zwaard gedood worden.- Hier is de volharding 
en het geloof der heiligen." (Vs. 9, 10). Hier hebben 
wij een algemeene, voor alle tijden en alle menschen, 
toepasselijken grondregel. Het zal een tijd lang aan 
,,het beest" toegelaten worden, in gevangenis te leiden 
en met het zwaard te dooden, tot eindelijk door God 
het recht van wedervergelding zal worden uitgevoerd. 
Voor de heiligen zal tegenstand in het geheel niet de 
weg van gehoorzaamheid zijn. Zij hebben behoefte 
aan het geloof ten opzichte van God, en aan de 
volharding met het oog op den vijand; en op Zijn 
tijd zal God ten hunnen gunste tusschenbeide komen. 
Hij zal ,,het beest" en diens aanhang, te juister tijd 
dooden, tot zoolang wordt „hef geloof en de volharding 
der heiligen" op de proef gesteld. Opmerkenswaardige 
waarheid! Waar deze plaats van geloof en volharding 
den heiligen der laatste, benauwensvolle, halve week, 
aangewezen is ; hun, die als Joden de vervulling hunner 
-aardsche beloften verwachtten, hoe veel te meer be-
hooren wij, die hemelsche verwachtingen hebben, deze 
plaats te allen tijde in te nemen! 

(Wordt vervolgd). 
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Lichtstralen 
van een vollen dag. 

n het Boek der Kronieken gaat het om 
David en zijn huis. En voor zoo verre 
David een type van Christus is, is Jezus 
ook van dit Boek de Hoofdpersoon en 

het Middelpunt. David, de beminde des Heeren, doet 
ons telkens denken aan den Geliefde des Vaders. 
Overal vinden we David in verbinding met zijn helden, 
met zijn volk. Zoo treffen we ook Jezus nergens 
alleen aan. Ja, één plaats is er, waar Hij gedurende 
drie uren geheel alleen, van allen verlaten was, De 
vrienden zijn bedeesd, de discipelen zijn gevlucht, de 
vrouwen staan van verre. En de droeve, aangrijpende 
klacht welt op uit Zijn hart: „Mijn God, mijn God, 
waarom hebt Gij mij verlaten?" Daar, aan het hout 
des vloeks, moest Hij alléén zijn. Daar kon niemand 
Hem volgen. Daar werd Hij Plaatsvervanger. En 
een plaatsvervanger is alleen! Gode zij dank! Hij 
droeg daar het oordeel ; Hij bracht daar verzoening 
aan, opdat Hij in eeuwigheid zou verbonden zijn — 
en niet meer alleen dus — met degenen, voor wie 
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Hij vrijwillig de straf heeft gedragen ! En daarom vinden 
we van de ure der opstanding af Jezus voortdurend 
bij en met de Zijnen. Tot Maria zegt Hij : „ Ga heen 
tot mijne broeders, en zeg hun: Ik vaar op tot mijnen 
Vader en uwen- Vader," waarmede Hij openlijk ver
klaart, dat de Zijnen van Zijn opstanding af ééne 
familie mef Hem vormen. Vóór Zijn dood stond Hij 
alléén, na Zijn opstanding is Hij op het innigst en 
tot in eeuwigheid met de Zijnen verbonden. Het ta w e 
gman was in de aarde gevallen, en had vrucht ge
dragen! (Joh. 12 : 24.) Om den arbeid Zijner ziel 
was Hij verzadigd geworden! Zijn ziel had Hij tot 
een schuldoffer gesteld, en Hij zag zaad! (Jes. 
53 : 11, 10.) En als Jezus in de heerlijkheid is in
gegaan en verschijnt aan Paulus op den weg naar 
Damaskus, dan zegt Hij : „Saul, Saul, wat vervolgt 
gij Mij." Saulus van Tarsen vervolgde de Gemeente, 
maar Jezus zegt „Mij!" En als eenmaal de hoop 
der Gemeente zal vervuld zijn, dan wordt ook het 
woord van den apostel werkelijkheid : ,,En aldus zullen 
wij altijd mei den Heer zijn." (l Thess. 4 : 17.) 
Altijd met den Heer ! O, dit woord is van zoon diepe 
beteekenis. Is Hij in den hemel : wij zijn daar met 
Hem ! Is Hij korter of langer op de aarde : wij zijn 
dan met Hem! Oordeelt Hij de vijanden : wij zijn 
vereenigd met Hem en in Zijn tegenwoordigheid ! 
Overal en te allen tijde met Hem ! Dat is de volzalige 
verwachting van allen, die in Jezus Christus mogen 
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gelooven! Is deze verwachting ook reeds uw deel, 
mijn lezer? 

Dat het in het Kroniekenboek waarlijk om David 
gaat, komt al aanstonds zoo treffend uit. Eenigen tijd 
geleden nam ik dit Boek ter hand, om het voor mij
zelf eens te lezen en te onderzoeken. Ik dacht aan 
de geslachtsregisters, die de eerste hoofdstukken geheel 
innemen, en vroeg mijzelf af, wat wel de eerste histo
rische mededeeling wezen zou na de vermelding der 
geslachten. Tden ik naar deze mededeeling zocht en 
haar in hoofdstuk tien tenslotte vond, was ik aanvan
kelijk teleurgesteld. Daar vond ik niet den zoon van 
Isaï, maar den zoon van Kis.' Waarom eerst Koning 
Saul, en niet dadelijk Koning David? Het antwoord 
op deze vraag vond ik aan het slot van hoofdstuk 
tien. Als zoo kort mogelijk de historie van Saul, of 
eigenlijk alleen van Sauls einde is verhaald en ook 
het einde van zijn huis — „Alzoo stierf Saul, en zijn 
drie zonen; ook zijn gansche huis is tegelijk ge
storven" — dan lezen we in vers 13 en 14 van 
hfdst. 10 : „Alzoo stierf Saul in zijn overtreding, 
waarmede hij overtreden had tegen den Heere, tegen 
het Woord des Heeren, hetwelk hij niet gehouden had, 
en ook omdat hij de waarzegster gevraagd had, haar 
zoekende, en den Heere niet gezocht had — en dan 
verder de aangrijpende slotwoorden, die we afzonderlijk 
vermelden i 

„Daarom doodde Hij hem en . . . . 
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keerde hef koninkrijk tot David, den zoon van Isaï." 
Nietwaar, het is hier zoo duidelijk mogelijk voor

gesteld, waar het om gaat ! Saul en zijn huis moeten 
wijken. David wordt ingevoerd. De ongehoorzame, 
de tegenstander, die niet maar „gedwaald" had in het 
een of ander, maar „met opgeheven hand" tegen God 
gezondigd had — tegen den Heere en tegen h$t 
Woord — hij wordt door den Heere „gedood." De 
onbesnedenen rennen op hem aan, maar niet zij 
dooden hem. Neen, God „doodde Saul. Omdat hij 
overtreden had! Omdat hij God niet had gezocht, 
maar de waarzegster. Zóó wordt Sauls einde belicht. 
Vreeselijk einde! 

En we denken aan de dichtregelen, die van een 
ander, nog vreeselijker einde, gewagen en de triomf 
van het licht bezingen : 

„Amen ! Jezus Christus 1 Amen t 
Ja, Gij zult in 't groot heelal 
't Rijk der duisternis beschamen, 
Tot het niet meer wezen zal. 
Amen! heerlijkheid en macht 
Worde U e e u w i g toegebracht I" 

De zoon van Kis heeft plaats gemaakt voor den 
zoon van Isaï! Met den „beminde des Heeren," met 
David, den koning naar Gods hart, worden we on
middellijk in hoofdstuk elf bezig gehouden. En dan 
niet — letten we er wel op — met den vluchtenden 
David, zooals in het Eerste Boek van Samuël, maar 



LICHTSTRALEN VAN EEN VOLLEN DAG. 3 7 

met David, zooals hij door het gansche volk als 
koning wordt gekend en gehuldigd en naar Jeruzalem 
trekt, om daar zijn regeering te vestigen over het 
geheele volk. Dus niet de zeven en een half jaar van 
voorloopig bewind over een paar stammen. Neen, de 
volle macht is hem gegeven ! 

„Toen vergaderde zich gansch Israël tot David te 
Hebron, zeggende : Zie, wij zijn uw gebeente en uw 
vleesch, waarop dan de erkenning — wij zouden 
bijna zeggen de belijdenis volgt, dat David Gods 
gezalfde ook reeds was bij Sauls leven; dat hij toen 
reeds Israël had in- en uitgeleid; dat God toen reeds 
tot hem gezegd had: „Gij zult mijn volk Israël weiden, 
en gij zult voorganger zijn van mijn volk Israël." 

Hoe schoon is dit alles ! 
Gansch Israël valt voor David neer. Gij mijt ónze 

koning! Gij waart het, maar wij erkenden u niet. 
Wij achtten u een afvalligen, door Saul vervolgden 
rebel. Maar gij waart de door God verkorene! 
Nu zien we het! Nu erkennen we het! Wij hangen 
u aan ! Wij zijn uw ! Uw vleesch en uw gebeente! 

Zal niet eenmaal het overblijfsel van Gods aardsche 
volk zóó voor Jezus Christus staan ? 

ZuHen zij geen rouw bedrijven ? Als nooit bedreven 
werd ? Hem aannemen, dien zij eerst verwierpen ? 
Hem huldigen, dien zij hebben versmaad ? Voor 
Hem in aanbidding zich buigen en uitroepen: „Mijn 
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God, wij, Israël, kennen U!" (Hosea 8 : 2 ; Zach. 
12: 10—14.) 

Ja waarlijk, een treffend tooneel wordt ons geschilderd 
door den Heiligen Geest in 1 Kronieken 11 : „Alle 
oudsten in Israël kwamen tot den Koning naar Hebron, 
en David maakte een verbond met hen te Hebron 
voor het aangezicht des Heeren, en zij zalfden David 
ten Koning over Israël, naar het Woord des Heeren 
door den diensi Samuëls." 

Verschillende belangrijke waarheden vinden we hier 
vereenigd. Gansch Israël heeft het reeds uitgesproken : 
„Wij zijn uw gebeente en uw vleesch.' Maar nu 
treden nog eens de oudsten naar voren. Afzonderlijk ! 
De oudsten hadden David niet erkend. Maar nu staan 
ze vöör David. En dan is Davids houding vooral 
zoo treffend. Met die oudsten maakt hij een verbond. 
Het gaat van hèm uit. En hij maakt dat verbond voor 
het aangezicht des Heeren. Dat verbond heeft van nu 
aan Goddelijke sanctie! En dan herinneren die oudsten 
zich den grooten Samuël. Had die niet naar 's Heeren 
Woord David in afzondering, onder zijn broederen, 
in het huis zijns vaders, gezalfd met de heilige zalfolie ? 
Zeker, dat had Samuël gedaan. En zij ? Zij hadden 
dien dienst niet erkend, noch het Woord des Heeren; 
waarop die dienst had gesteund, en waaraan die dienst 
zijn waarde en gezag had ontleend! En daarom moet 
voor de oogen des gansenen volks worden herhaald 
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door die oudsten, wat door den profeet tevoren in 
het verborgen was geschied ! 

Christus is de ware Gezalfde ! Van Hem geldt: 
„Ik toch heb mijnen Koning gezalfd over Sion, den 
berg mijner heiligheid." (Ps. 2 : 6). Daarom worden 
de koningen der aarde en de vorsten opgeroepen, om 
hun vijandschap tegen den Heere en tegen Zijnen 
Gezalfde af te leggen, en zich voor Hem neder te 
buigen. Doch zij roepen : „Laat ons de banden ver
scheuren, de touwen van ons werpen. Maar wat zal 
het einde zijn? „Die in den hemel woont, zal lachen, 
de Heere zal bespotten." Hij zal ze Zijn besluit voor
houden : Zijn Zoon, door Hem tot Koning gezalfd, 
zal regeeren ! Hij kan eischen, en wat Hij eischt, zal 
God Hem geven : de volkeren tot een erfdeel, de 
einden der aarde tot Zijn bezitting. En dan zal Hij 
— altijd nog volgens Psalm 2 — de tegenstanders 
verpletteren met een ijzeren schepter ; als een potten-
bakkersvat zal Hij ze in stukken slaan." •—Maar. . . 
en dat is het heerlijk slot ! . . . 

Welgelukzalig zijn allen, die op Hem 
betrouwen. (Ps. 2 : 12.) 

Hèn doet Hij Zijn heerlijk rijk binnengaan i 
„Hij zal" — volgens het woord van den aartsengel 

Gabriël aan Maria — „over het huis Jakobs Koning 
zijn tot in eeuwigheid." En de apostel van Patmos 
zegt zoo schoon : „En ik zag tronen, en zij zaten 
daarop, en hun werd het oordeel gegeven ; en ik zag 
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de zielen dergenen, die om de getuigenis van Jezus 
en om het Woord Gods onthoofd waren, en der
genen, die het beest of zijn beeld niet hadden aange
beden, en het merkteeken aan hun voorhoofd en aan 
hunne hand niet ontvangen hadden;" — dat zijn 
derhalve alle verlosten! — ,,en* zij leefden en 
heerschfen met Christus duizend jaren . . . . Wei-
gelukzalig en heilig, die aan de eerste opstanding 
deel heeft ; over dezen heeft de tweede dood geen 
macht ; maar zij zullen priesters zijn van God en 
van Christus, en zullen, mei hem heerschen, de 
duizend jaren . . . ." (Openb. 20 : 4, 6). 

Ja, schooner dagen, dan waarvan 1 Kronieken 11 
ons spreekt, wachten ons in de toekomst. Kronieken 
geeft ons de eerste, de zoo verkwikkende, lichtstralen 
van den vollen dag, dien we tegemoet gaan ! 

„Ik heb mijn Koning gezalfd over Sion, den berg 
mijner heiligheid !'' 

Dat Woord geldt profetisch Christus. 
't Zal door niemand worden tegengesproken. 
Maar zie nu den zoon van Isaï, als hij regeert óver 

gansch Israël. Letten we nu op, dat allereerst volgt 
in 1 Kronieken 11 : „En David toog henen, en gansch 
Israël, naar Jeruzalem." 

Jeruzalem is nog Jebus, dus nog in de hand van 
den vijand. 

Maar „David won nochtans den burg Sion, welke 
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is de stad Davids. Joab, de krijgsoverste, neemt den 
burcht in en wordt alzoo tot een hoofd. (Vers 6.) 

„David nu woonde op den burcht — en hij bouwde 
de stad .rondom — en David 

ging geduriglijk voort en werd groot, 
want de Heere der heirscharen was met hem. (Vers 7-9.) 

Zoo is dan het beeld volkomen ; David. groot in 
het midden zijns volks, regeerende op den berg van 
Gods heiligheid, Sion! 

Hoe zal het eenmaal in de toekomst wezen ? 
Jesaja geeft het antwoord in zijn heerlijk lied (hfdst. 12): 

„Gijlieden zult water scheppen met vreugde uit de 
fonteinen des heils. en zult te dien dage zeggen : 
Dankt den Heere, roept Zijnen naam aan, maakt Zijne 
daden bekend onder de volkeren, vermeldt, dat Zijn 
naam verhoogd is. 

Psalmzingt den Heere, want Hij heeft heerlijke 
dingen gedaan, zulks zij bekend op den ganschen 
aardbodem. 

Juich en zing vroolijk, gij 
inwoneres van Sion, 

want 
de Heilige Israëls is groot in hef midden van U." 

David was in véél lijden geweest, maar zijn God 
had hem ondersteund. 

Hoe treffend stort hij zijn hart uit voor den Heere, 
als „hij in de spelonk was." Zie Ps. 142. Daarwas 
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zijn geest in hem ..overstelpt," maar ,,God had zijn 
pad gekend." Hij voelde zich zoo eenzaam, zoo ver
laten. ,,Ik zag uit ter rechterhand en zie, zoo was 
daar niemand, die mij kende . . . Tot U riep ik, o 
Heere ! ik zeide : Gij zijt mijn toevlucht, mijn deel in 
het land der levenden . . . voer mijn ziel uit de ge
vangenis, om Uwen naam te loven . . ." 

In dat lijden, in zijn verlatenheid had God David 
getrouwen gegeven, die al het lijden met hem hadden 
gedeeld, en die met hem volhard, hadden in al zijn 
verdrukkingen. Op hen, op die rechtvaardigen, die 
hem omringen in de spelonk, die in doodsgevaar hem 
nabij waren gebleven, vestigt David het oog, en roept 
<lan aan het eind van zijn klacht uit : 

„De rechtvaardigen zullen mij omringen, wanneer gij 
wel bij mij zult gedaan hebben." (Ps. 142 : 8b.) 

De Heere had wèl bij David gedaan ! God had 
David gróót gemaakt. De Heere der heirscharen was 
mèt hem ! 

Waar zijn thans die rechtvaardigen, die hem in de 
verwerping hadden gevolgd ? 

We vinden ze nu vóór alle dingen aan ons voor
gesteld. 

David woont in den burcht Sion en heerscht over 
het gansche volk. En zijn „helden" omringen hem daar ! 

Onmiddellijk lezen we in vers 10 : 
,,Dezen nu waren 
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de hoofden der helden, die David had, 
die zich dapper bij hem gedragen hadden . . . . 
Jasobam, het hoofd der dertig, . . . na hem Eleazar, 
. . . onder die drie helder, en drie uit de dertig . . . 
Abisaï, het hoofd van drie, . . . Benaja, de heerlijkste 
van de dertig . . . Asahel, Elhanan, Sammoth, Helez, 
Ira, enz. enz., totdat we eindigen met Eliël en Obed, 
en Jaasiël van Mezobaja." Al de helden, met name 
genoemd f 

Om hunne namen, en om hunne heldendaden, en 
om hunne toewijding (zie b.v. vers 18) te teekenen, 
gebruikt Gods Geest acht-en-dertig verzen van het 
heele hoofdstuk. Welk een genade ! Niemand wordt 
vergeten. Niets blijft onvermeld. Zij waren met David. 
Zijleden met David. Zij streden voor hem! „Dertig" 
zijn er, en dan nog „drie" en verder nóg drie: „de 
eerste drie." Een ieder op zijn plaats. Een elk met 
een eigen vermelding. En boven allen Joab. Naar 
de belofte van David zelf: ,,A1 die de Jebusieten het 
eerst slaat, zal tot een hoofd en tot een overste worden... 
Toen beklom Joab, de zoon van Zeruja, dien het 
eerst; daarom werd hij tot een hoofd . . ." (Vers 6.) 
In Samuël, waar de helden ook genoemd worden, en 
Uria, de Hethiet, de man van Bathseba, het laatst 
wordt vermeld, lezen we aan het slot: „zeven en dertig 
in aUes:' (2 Sam. 23 : 39.) 

Mijn gedachten gaan van de „spelonk," naar „de 
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toegeruste opperzaal" in Jeruzalem. Daar is Jezus 
omringd door de weinige getrouwen. Hoor, hoe Hij 
spreekt: „Gij zijt het, die met mij volhard hebt in mijne 
verzoekingen. En ik verordineer u een koninkrijk, ge-
lijkerwijs mijn Vader het mij verordineerd heeft, opdat 
gij-" eet en drinkt aan mijne tafel 

in mijn koninkrijk, 
en zit op tronen, 

oordeelende de twaalf stammen Israëls'" (Luk. 22 : 29, 
30.) Op hen paste de Heere Jezus toe, wat later 
door Gods Geest is neergeschreven door middel van 
Paulus : 

„Indien wij namelijk m e t h e m lijden, opdat wij 
ook m e t h e m verheerlijkt worden." (Rom. 8 : 17.) 

Niet door onze toewijding, niet door onze werken 
"wordt ons de ingang geschonken in de heerlijkheid. 
Niets anders dan Gods genade op grond van het 
door Zijn Zoon op Golgotha volbrachte werk opent 
voor zondaren den hemel. 

Dit sta vast voor elk onzer. En blijve onaangetast! 
Maar waar is öök, dat nooit vergeten wordt, wat een 
discipel verrichtte uit liefde voor den Meester. Zoo 
schoon wordt door den Heere Jezus van Maria van 
Bethanië gezegd : 

„Zij heeft een goed werk aan Mij verricht. Tot 
hare gedachtenis zal van haar gesproken worden." 
(Matth. 26 : 10, 13.) Een beker koud water wordt 
door Hem beloond. Waarom ? Omdat het aan Hem 
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(nl. in de Zijnen) gedaan is! (Matth. 1 0 : 4 2 en 25.) 

Van de „toegeruste opperzaal" gaan mijn gedachten 
hooger op. Naar den hemel. Naar den Rechterstoel, 
waar in het volle licht alles openbaar wordt. Ik denk 
niet aan den grooten, witten troon, waar het oordeel 
wordt uitgesproken over de verlorenen. Maar aan den 
Rechterstoel, waarvoor de geloovigen zullen worden 
„geopenbaard." Daar zal het eerstens eerst goed 
worden gezien, dat niemand hunner daar gevonden 
wordt anders dan door genade. Ze worden met den 
Rechter, in dezelfde heerlijkheid, aanschouwd. Daar 
kunnen ze niet meer worden veroordeeld. De Rechter 
is Hij, die hen redde met Zijn leven, en reinigde door 
Zijn kostbaar bloed ! Maar ze worden er ,;geopen~ 
baard." Ze zien zichzelf, zooals ze zijn. Met hun 
geheele geschiedenis. In het licht van dezen Rechterstoel 
heeft Paulus gewandeld. En hij zegt zoo treffend : 
„Opdat een iegelijk ontvange." Daar wordt het loon 
uitgedeeld! Dèèr is de vergelding. En Hij, die de 
weegsteenen van het Heiligdom heeft, en de drijfveeren 
van allen dienst kent. Hij zal het loon uitdeelen. Daar 
worden gevonden, die met Jezus waren, die Hem 
hebben gevolgd, toen Hij door de wereld verworpen 
was. Opdat zij met Hem openbaar zouden worden 
in heerlijkheid ! Zij mogen Hem volgen uit den hemel, 
deelnemen aan Zijn regeering, en de wereld zal er
kennen, dat Cod hen heeft liefgehad. Zij zijn over-
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winnaars geworden door Hem, die hen heeft liefgehad. 
(Joh. 1 7 : 2 3 , Rom. 8 :37. ) Zouden we niet, denkende 
aan de helden uit het Kroniekenboek, met verlangen 
uitzien naar de opening der Hemelsche Kronieken, 
waarin alles staat opgeteekend, en ^waarin de namen 
zijn opgeschreven van hen, die Jezus hebben liefgehad 
en voor Hem zich hebben gebogen, als voor hun 
Redder en Heer? Kunt ge u reeds daarover verblijden, 
mijn lezer, dat uw naam in de hemelen staat opge
schreven, in het boek des levens ? 

We hebben nu enkele lichtstralen van den vollen 
dag opgevangen, maar er zijn er nog meer. We 
willen daartoe even wijzen op hoofdstuk 12. Natuur
lijk vertrouwen we, dat de lezers het hoofdstuk voor 
zichzelf lezen zullen. Wat zullen ze dan opmerken ? 
Dit, dat Gods Geest voortgaat met een merkbaar 
welbehagen te vermelden, wie er tot David kwamen., 
nog voor hij in heerlijkheid regeerde. Wie er tot hem 
kwamen, toen hij nog in Ziklag was, opgesloten voor 
het aangezicht van Saul, en hoe zij „van de broederen 
Sauls," uit „Befijamin" waren. Dat waren dus degenen, 
die door den band des bloeds zich niet hadden laten 
weerhouden, om David te erkennen en te volgen als 
den Gezalfde des Heeren. En voorts worden de Ga-
dieten vermeld, die David ,,in de vesting" en ,,in de 
woestijn" zochten, wier aangezichten waren als aan? 
gezichten der leeuwen en die snel waren, als „de reeën 
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op de bergen." Zij waren „over de Jordaan gegaan 
in de eerste maand, toen dezelve vol was aan alle 
hare oevers." Verder vermeldt de ,.Kroniek" eiken 
stam, zoodat geen stam onvermeld blijft, als het gaat 
om de huldiging van David, als Koning, (verzen 
24—57), om dan te eindigen met de treffende woorden: 

,,A1 deze krijgslieden, die zich in slagorde konden 
houden, kwamen 

met een volkomen hart te Hebron 
om 

David koning te maken 
over 

gansch Israël. 
En ook was 

al het overige van Israël één hart, 
om David koning te maken. En zij waren daar bij David 

drie dagen lang 
etende en drinkende, want hunne broeders hadden voor 
hen wat toebereid. En ook de naasten aan hen, tot 
aan Issaschar en Zebulon en Naftali — de-ver-weg-
wonende-stammen — brachten brood op ezels en op 
kameelen en op muildieren en op runderen, meelspijs, 
stukken vijgen en stukken rozijnen, en wijn, en olie, 
en runderen en klein vee in menigte. 

want daar was blijdschap in Israël." 
(Verzen 38—40.) 

Kan het schooner ? 
Moeten we hieraan nog veel toevoegen? 
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Of gevoelen we niet, dat hier een voorsmaak ge
noten is van duizendjarigen vrede en blijdschap, ah 
Christus heerschen zal ? 

En gaat het verlangen onzer harten niet uit naar 
den hemel, waar we niet drie da.gen (een volkomen
heid), maar tot in eeuwigheid zullen verkeeren met 
Jezus, en waar we de gemeenschap der heiligen vol
maakt zullen genieten ? 

't Stil verlangen onzer harten 
Gaat naar 't Vaderhuis omhoog ! 
Daar geen 'droefenis en smarten, 
Daar geen traan meer in het oog ! 
Wat geen engel uit kon denken, 
Zult Gij daar aan de Uwen schenken, 
Daar geeft Gij in eeuwigheid 
Ongestoorde zaligheid 1 

J. T. 

* * 
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De verborgenheden 
der Schrift. 

IV. De verborgenheid der Gemeente. 

aarde Heilige Geest aangaande „de Ver
borgenheid der godzaligheid" ons als 
eerste waarheid vermeldt: „God is ge
openbaard in het vleesch," daar is het 

de Persoon van Jezus Christus, als Zoon des menschen, 
die dadelijk ons voor oogen wordt gesteld. In en door 
Jezus Christus, heeft God al Zijn raadsbesluiten, al 
Zijn voornemens, al Zijn beloften in vervulling doen 
treden. 

Christus — het Zaad der vrouw — heeft de werken 
des duivels verbroken. Christus — het Zaad Abrahams 
— heeft voor alle volkeren der aarde den zegen aan
gebracht. Christus — de Wortel en het geslacht Davids 
— heeft Zijn bloed gestort, waardoor Hij nu de Borg 
is voor het nieuwe verbond, hetwelk in het laatste der 
dagen met het huis van Juda en met het huis van 
Israël zal worden opgericht, volgens Jer. 31 ; 31. 
Ja, „zoo vele beloften Gods er zijn, in Christus is 
het ja, en in Christus is het amen, Gode tot heer-
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lijkheid door ons," schrijft de apostel Paulus in 
2 Kor. 1 : 20. 

Ook vele wegen en handelingen Gods met den 
mensch, hebben plaats gevonden, om af te schaduwen, 
wie en wat Christus in de toekomst zijn zal, zooals 
bijv. het formeeren van Eva, als vrouw van Adam, 
het huwelijk van Izak met Rebekka, Jozefs en Mozes' 
huwelijk, de dienst in den Tabernakel, enz. Deze 
vooruitgeworpen schaduwen waren alle schaduwen van 
Christus, hef Beeld-Zelf der zaken" (Kol. 2 : 17 ; 
Hebr. 10 : 1.) 

* 
In ons artikel over »de Verborgenheid der god

zaligheid^ schreven wij op pag. 2 0 : »Het is, zooals 
-Jakobus te Jeruzalem gezegd heeft, dat God het eerst 
•de volken heeft bezocht, om uit hen een volk aan 
f e nemen voor Zijnen naam.» (Hand. \5 : 14.) 
Dit volk uit de volken wordt door den Heiligen Geest, 
door middel der prediking van het Evangelie, ver
gaderd tot één lichaam ; en dit lichaam is de Gemeente, 
waarvan Christus het Hoofd is, verheerlijkt aan Gods 
rechterhand. Dit volk, deze Gemeente, wordt ons in 
Openb. 5 : 8—10, in den hemel te aanschouwen 
gegeven, daar zingt zij »een nieuw lied,« zeggende : 
»Gij zijt waardig het boek (des oordeels) te nemen, 
en zijne zegelen te openen, want Gij zijt geslacht, en 
hebt Gode gekocht met uw bloed uit alle geslacht en 
taal en volk en natie, en hebt hen gemaakt tol koningen 
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en tot priesters van onzen God, en zij zullen over 

de aarde heersenen." 
* • 

• 
De Gemeente van Christus wordt ons in de Schrift 

op tweeërlei wijze voorgesteld. Ten eerste als hef; 

lichaam van Christus, hetwelk door den Heiligen 

Geest tezamengevoegd en tot „een geestelijk huis" 

(1 Petr. 2 : 5 ) , tot ,,een woonstede Gods in den Gees t" 

opgebouwd wordt. (Efez. 2 :22.) Hieraan kan niets 

bedorven of gewijzigd worden; geen macht, van welken 

aard ook, kan de Gemeente, in dit karakter gezien, 

overweldigen of vernietigen. 

Maar er is ook een ander karakter, waarin de 

Gemeente ons wordt voorgesteld, en wel als ,,het 

huis Gods , " waarin de mensch, als mede-arbeider^ 

onder verantwoordelijkheid staat, hoe en ".val hij tot 

den bouw aandraagt. *) 

*) De apostel Paulus schrijft hierover in 1 Kor. 3:9—17, 
een elk onzer vermanende met de ernstige woorden: „Doch 
een iegelijk zie toe, hoe hij er op (nl. op het fondament, d.i. 
Christus) bouwt." (Vs. 11.) Deze vermaning is, helaas! niet 
ter harte genomen. Men is naar eigen meening en goeddunken 
te werk gegaan. Reeds tijdens het leven des apostels, die als 
„een wijs bouwmeester het fondament gelegd heeft" (1 Kor. 
3:10), moet hij aan Timotheüs over het huis Gods schrijven^ 
als over een „groot huis met allerlei vaten, niet alleen gouden 
en zilveren, maar ook houten en aarden vaten; sommige tot 
eer, maar sommige tot oneer." En ora door den Meester tot 
alle goed werk te kunnen worden gebruikt, schrijft hij ons, dat 
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De Gemeente, gezien van uit haar hemelsch karakter, 

is echter in elk opzicht volmaakt en heerlijk. Zij heeft 

Jbaar oorsprong in God, van vóór de grondlegging 

der wereld ; en zij zal tot in alle eeuwigheid de ver

heerlijking van God , den Vader', en van Jezus Christus, 

als ook de bewondering der engelen Gods uitmaken. 

Van Adam af tot op Christus, als Hij verheerlijkt 

is aan de rechterhand des Vaders, is de Gemeente 

een verborgenheid geweest, zooals ons zoo duidelijk 

door den apostel Paulus medegedeeld wordt : »dat 

mij door openbaring de verborgenheid is bekend ge

maakt, — gelijk ik te voren kortelijk geschreven heb, 

waaraan gij, zulks lezende, mijn inzicht kunt erkennen 

in de verborgenheid van Christus — die in andere 

geslachten den zonen der menschen niet bekend gemaakt 

is, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijne heilige 

het noodig is om ons van de vaten tot oneer te reinigen. (2 
Tim. 2:20, 21.) 

In dit karakter gezien, ontvangen wij van de Gemeente een 
-aanblik, die ons op droeve wijze de ontrouw van 's menschen 
doen te aanschouwen geeft, en waarover eens ongetwijfeld 
het oordeel zal worden uitgevoerd, waarvan wij in de Zend
brieven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië lezen kunnen 
(Openb. 2 en 3), en waarover het eindoordeel ons in Openb. 
18 medegedeeld wordt. Hoe beschamend en verootmoedigend 
is dit voor ons, die gelooven! Maar tevens, hoc gewichtig en 
voor den Heer welbehaaglijk, om ons van „de vaten tot oneer" 
te reinigen, en het bewijs te geven, dat wij „ooren hebben, 
-om te hooren, wat de Geest tot de gemeenten zegt." 
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apostelen en profeten in den Geest; . . . . en voor 
allen in het licht te stellen, welke de bedeeling is der 
verborgenheid, die van alle eeuwen verborgen was in 
God, die alle dingen geschapen heeft.* (Efez. 3 : 3-9.) 
— „Thans verblijd ik mij in het lijden voor u, en vul in 
mijn vleesch aan, wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen 
van Christus voor zijn lichaam, dat is de Gemeente, 
welker dienstknecht ik geworden ben naar het rent
meesterschap van God, dat mij gegeven is voor u, 
om het woord Gods te voleindigen: de verborgenheid, 
die van eeuwen en geslachten her verborgen is geweest, 
maar nu geopenbaard is aan zijne heiligen, aan wie 
God heeft willen bekend maken, welke de rijkdom zij 
van de heerlijkheid dezer verborgenheid onder de volken, 
welke is Christus in u, de hoop der heerlijkheid.» 
(Kol. 1 : 24—27.) — ». . . . volgens de openbaring 
van de verborgenheid, die in de tijden der eeuwen 
verzwegen is geweest, maar die nu is geopenbaard, 
en die, door profetische Schriften, naar het bevel des 
eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder 
alle volken is bekend gemaakt.» (Rom. 1 6 : 2 5 , 26.) 

De Heilige Geest is thans werkzaam om uit de 
wereld de Gemeente bijeen ie vergaderen. «Want 
ook wij allen zijn door éèn lichaam gedoopt, hetzij 
Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en 
wij allen zijn tot éénen Geest gedrenkt.« (l Kor. 
12: 13.) Als »de volheid der volken zal ingegaan zijn 
(Rom. 11 : 25), komt de Heere Jezus, de hemelsche 
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Bruidegom, om Zijn Bruid, de Gemeente, in de heer
lijkheid in te voeren. Hier op aarde is de Gemeente 
het voorwerp van den dienst der engelen ; — in de 
heerlijkheid Gods. zien wij haar ook boven de engelen 
haar plaats innemen, rondom den troon Gods. 
(Openb. 4 : 4 . ) 

Op de nieuwe aarde, daalt de Gemeente uit den 
hemel neder, van waaruit een groote stem zegt.- „Zie, 
de tabernakel Gods is bij de menschen, en Hij zal bij 
hen wonen ; en zij zullen Zijn volk zijn, en God-Zelf 
zal bij hen zijn, hun God." (Openb. 21 : 3.) 

De Gemeente i s : hef lichaam van Christus. 
(Efez. 1 : 22 en 23 ; 2 : 16; Kol. 1 : 18 en 24; 3 : 15; 
1 Kor. 12:12—27.) Dit lichaam kon niet bestaan vóór 
dat Christus gestorven ivas. (Efez. 2 : 11 —16.) Doch 
dit niet alleen. Christus moest ook uit de dooden 
opgewekt zijn, want de Gemeente kon geen lichaam 
zijn van een dooden Christus. (Efez. 1 : 20—23.). En 
eindelijk, omdat de Gemeente het lichaam van Christus 
is, moet de Geest van Christus in haar wonen ; evenals 
de geest des menschen in den mensch woont. De 
Heilige Geest, die eerst nè de verheerlijking van Jezus 
op aarde komen kon (Joh. 7 : 30), verbindt de Ge
meente hier op aarde met haar verheerlijkt Hoofd in 
den hemel. 

De geboortedag der Gemeente 
brak aan met de komst van den Heiligen Geest op 
aarde. 
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Reeds in het begin der omwandeling des Heeren 
Jezus op aarde, hooren wij Hem geheel nieuwe be
ginselen openbaren, die onder de Joden niet bekend 
waren. Hij antwoordt op de vraag der Samaritaansche 
vrouw, naar de plaats der aanbidding : „Vrouw ! ge
loof mij, de ure komt, dat gij noch op dezen berg, 
noch te Jeruzalem den Vader zult aanbidden. Maar 
de ure komt, en is nu, dat de ware aanbidders den 
Vader aanbidden zullen in geest en waarheid ; want 
de Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzoo aan
bidden." (Joh. 4 : 21—23.) 

Er is dus nu voor den geloovige geen bepaalde 
plaats, te weten geen stad of tempel meer, waar hij 
God moet aanbidden; maar nu geldt het: „Waar 
twee of drie in Mijnen Naam vergaderd zijn, daar 
ben Ik in het midden van hen:' (Matth. 18:20.) 
Het is geheel hetzelfde, waar men nu vergadert, in 
een hut of in een paleis. Ons heiligdom is in tegen
overstelling van dat van Israël niet met handen gemaakt, 
maar in den hemel. (Hebr. 9 : 24.) In dit heiligdom 
kunnen wij, door het bloed van Jezus, met vrijmoedigheid 
binnentreden, op den nieuwen en levenden weg. (Hebr. 
10:19.) Dit is ons heerlijk voorrecht. En hoewel 
misschien voor sommigen die verplaatsing des heiligdoms 
van de aarde naar den hemel moeielijk te begrijpen 
is, zoo is toch de eenige wijze, om Gode waardiglijk 
te dienen, een dienst in geest en waarheid. Alleen in 
den hemel kunnen wij gemeenschap met God hebben ; 
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want God komt nu niet op aarde, zooals Hij dit deed 
in Israël. Jezus is nu ons Altaar, ons Offer, onze 
Verzoening, onze Hoogepriester; en Hij is in den 
hemel, ter rechterhand Gods. 

En toch is er een tempel Gods op aarde, doch 
niet aardsch of. van de aarde, maar gebouwd van 
levende steenen, zooals Petrus zegt. (l Peir. 2 : 5.) 
Dit huis of deze tempel is de Gemeente, van welke 
Jezus-Zelf de uiterste Hoeksteen is, in Wien het gansche 
gebouw, wel te zamen gevoegd, opwast tot een heiligen 
tempel in den Heer; in Wien ook gij mede opgebouwd 
wordt lot een woonstede Gods in den Geest." (Efez. 
2 : 20—22.) 

De iieere Jezus zegt in Matth. 16: 18 tot Petrus, 
dat Hij Zijn Gemeente zal bouwen. Aizoo, te voren 
kan zij er niet geweest zijn. 

Hij, die bouwt, is Christus-Zelf. Hij bouwt Zijn 
Gemeente. Hij bouwt haar op een rots. De machten 
des doods zijn niet in staat haar te overweldigen. 

Christus is het, die bouwt. — Kan iemand 
anders dit beter doen dan de Heer ? Hij, van Wien 
wij lezen, dat „door Hem alle dingen geschapen zijn, 
die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk 
en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, 
hetzij overheden, hetzij machten : alle dingen zijn door 
Hem en tot Hem geschapen; en Hij is vóór alle 
dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem ; 
en Hij is hef Hoofd des lichaams, der Gemeente, 
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Hij die het begin is, de Eerstgeborene uit de dooden, 
opdat Hij in alle dingen de eerste plaats zou innemen." 
(Kol. 1 : 16—18.) 

Christus bouwt Zijn Gemeente op de rots. 
Deze rots (Petra) is, wat Simon Petrus beleden heeft, 
nl. dat Christus is de Zoon des levenden Gods. Christus 
is in de opstanding uit de dooden openbaar geworden, 
als te zijn de Zoon des levenden Gods. Als een steen, 
waarmede de bouwlieden geen weg wisten, en door 
de overpriesters en oudsten van Israël verachtelijk ter 
zijde gesteld en gedood, is Hij door God uit de 
dooden opgewekt. De apostel Petrus schrijft ons in 
zijn lsten Brief, hfdst. 2 : 4 en 5 : „Tot wien komende, 
als tot een levenden steen, door menschen wel ver
worpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar, zoo 
wordt ook gijzelven, als levende steenen, opgebouwd 
tot een geestelijk huis, een heilig priesterdom, om 
geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aange
naam zijn door Jezus Christus." 

Christus, de Zoon des levenden Gods, is de 
Rots. — „Op deze Rots," heeft de Heer gezegd, 
,,zal Ik mijne Gemeente bouwen." De Heer is daar
mede ook begonnen, en zet dit bouwen voort tot de 
laatste levende steen zal zijn toegevoegd ; en dan 
komt Hij om Zijn Gemeente, als Zijn Bruid, van deze 
aarde weg te nemen, en haar met Zich te vereenigen 
in het Vaderhuis. 

De poorten van den hades (d.w.z. de machten des 
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doods) zullen de Gemeente niet overweldigen. Na al 
hetgeen wij boven kortelings mochten schrijven over 
de Gemeente, zal het ons zeker duidelijk geworden 
zijn, dat de machten des doods en des duivels niet in 
staat zijn te overweldigen, wat Christus heeft aange
vangen te bouwen ; en dat de Rots, waarop Hij bouwt, 
nl. de Zoon des levenden Gods, niet te vernietigen is. 
O, neen ! Christus heeft „hem, ^die de macht des 
doods had, nl. den duivel" (Hebr. 2 : 14) te niet ge
daan ; en allen, die in Christus Jezus' gelooven, be-
hooren voor eeuwig Hem toe, aan „Wien alle macht 
in hemel en op aarde gegeven is." (Matth. 2 8 : 18,) 

* 
De Gemeente van Jezus Christus, de Gemeente 

des levenden Gods, is in de vorige bedeelingen den 
kinderen der menschen niet bekend geweest. Wel zijn 
alle geloovigen, van Abel af tot op de uitstorting des 
Heiligen Geestes (Hand. 2) voor eeuwig behouden 
geworden, maar zij behooren niet tot de Gemeente. 
Alle geloovigen uit de vorige bedeelingen behoorden 
immers ook niet tot Israël? Israël, als volk, was Gods 
aardsche volk ; de Gemeente is in Christus gezet in 
den hemel, en gezegend met alle geestelijke zegening 
in Christus." (Efez. 1 : 3.) De apostel Paulus schrijft 
over de Gemeente, dat „hem door openbaring de 
verborgenheid is bekend gemaakt die in andere 
geslachten den zonen der menschen niet bekend ge
maakt is, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijne heilige 
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apostelen en profeten in den Geest, dat die uit de 
volken mede-erfgenamen zijn en mede-ingelijfden en 
mededeelgenooten zijner belofte in Christus Jezus, door 
het evangelie (Efez. 3 : 3—6.) 

In Efez. 5 : 30 schrijft de apostel : „Want wij zijn 
leden zijns lichaams, van zijn vleesch en van zijne 
beenen . . . . Deze verborgenheid is groot, maar ik 
zeg dit op Christus en op de Gemeente." 

D. R. 

• * 

* 

Gedachte. 
et is mogelijk dat wij, ten gevolge van 

onze dwaasheden, „het hanengekraai" 
moeten hooren, berispt moeten worden, 
naar buiten hebben te gaan en bitterlijk 

te weenen hebben; maar het hart van den Heer Jezus 
berouwt zich nooit over Zijn voornemen in goedheid 
over ons. Zijn doel is te behouden, en Hij zal be
houden. Zijn voornemen, is te zegenen, en Hij zal 
zegenen ! En wie zal het Hem beletten ? 

Wij hebben den vrede door Zijnen dood, het leven 
door Zijne opstanding, en de heerlijkheid door Zijne 
wederkomst. 
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De „Ik ben." 

e Heere God heeft Zich aan den mensch 
op onderscheiden wijze geopenbaard. Van 
Adam tot op Abraham als Elol, d.i. 
God, de Schepper. Aan Abraham als 

El-Schaddaï, d. i. God. de Almachtige. Aan Mozes 
als de „Ik ben" of Jehovah, „En Ik ben aan Abraham, 
Izak en Jakob verschenen, als God de Almachtige ; 
doch met mijnen naam Heere (of Jehovah) ben Ik 
hun niet bekend geweest." (Exod. 6 : 2.) 

Toen God aan Mozes verscheen „in een vuurvlam 
uit het midden van een braambosch," om hem naar 
Egypte te zenden tot verlossing der Hebreen, zeide 
Mozes tot God : „ Zie, wanneer ik kom tot de kinderen 
Israëls, en zeg tot hen : De God uwer vaderen heeft 
mij fot ulieden gezonden, en zij mij zeggen ; Hoe is 
zijn naam ? Wat zal ik tot hen zeggen ? En God 
zeide tot Mozes : Ik ben, die Ik ben ! *) Ook zeide 
Hij : Alzoo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen : 

*) Zóó is de meer juiste vertaling. Van der Palm heeft 
het zoo, alsook de „Elberfelder Ubersetzung," en meer anderen. 
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Ik ben heeft mij tot ulieden gezonden ; . . . . dat is 
mijn naam eeuwiglijk, en dat is mijne gedachtenis van 
geslacht tot geslacht." (Exod. 3 : 13, 14, 15.) 

Nu is „in de volheid des tijds" (Gal. 4 : 4 ) de 
Zoon van God gekomen, en Deze is „God geopen
baard in het vleesch," (1 Tim. 3 : 16), „Emmanuël. 
hetwelk, overgezet, is: God met ons." (Matth. 1 : 23.) 
Ja, „het Woord dat in den beginne was, en dat bij 
God was, en dat God was" (Joh. 1 :1) ; „het Woord 
is vleesch geworden, en heeft onder ons gewoond vol 
van genade en waarheid." (Joh. 1 : 14.) — Deze 
Jezus, komende in deze wereld, „niet om gediend te 
worden, maar om te dienen, en zijn leven te geven 
tot een losprijs voor velen" (Mark. 10:45), was de 
„Ik ben." Hij, en Hij-alleen is het, die heeft kunnen 
zeggen op de vraag : „Wie zijt gij ? Geheel wat ik 
u ook zeg." (Joh. 8 : 25.) Als wij den Heere Jezus 
dit antwoord hooren geven, wordt ons Rom. 3 : 4 
bevestigd, waar wij lezen: „Maar. God zij waarachtig, 
en ieder mensch leugenachtig." — Hij heeft tot twee
maal zijn vijanden, die kwamen om Hem gevangen te 
nemen, ter aarde doen vallen, alleen op Zijn woord : 
„Ik ben het!" 

In het Evangelie van Johannes, waarin wij den Heere 
Jezus, als zijnde de Zoon van God, beschreven vinden,, 
vernemen we tot zevenmaal toe de woorden ,,Ik 
ben," nl. : 
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*-^~ het Brood des levens. (Joh. 6 : 35.) 
«̂ —• het Licht der wereld. (Joh. 8 : 12.) 
Li—] de Deur der schapen. (Joh. 1 0 : 7 , 9.) 
£ Q de goede Herder. (Joh. 10: H , 14.) 

de Opstanding en het Leven.. (Joh. 1 1 : 25.) 
^Xx ^ e Weg, de Waarheid en het Leven. (Joh. 14:6.) 
••—-' de ware Wijnstok. (Joh. 15: 1.) 

En Hij. „die God is over alles, gezegend tot in 
eeuwigheid" (Rom. 9 : 5), Hij kondigt Zich aan in de 
Openbaring als ,,Tk ben de wortel en het geslacht 
Davids." — Met deze woorden ontvangen we het 
Goddelijk antwoord op de vraag des Heeren aan de 
farizeën, welk antwoord zij Hem moesten schuldig 
blijven : „Indien dan David hem „Heer" noemt, hoe 
is hij zijn Zoon?" (Matth. 22 : 45.) — Ja, uit Hem die 
„des Heeren Spruite" is (Jes. 4 : 2), uit Hem is 
David voortgekomen; en Hij is, als Zoon des menschen 
tevens Degene, van Wien Jeremia geprofeteerd heeft : 
„Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik 
aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken ; 
die zal, Koning zijnde, regeeren, en voorspoedig zijn, 
en recht en gerechtigheid doen op de aarde." (Jer. 23:5.) 

En dan, ten slotte, kondigt de Heere Jezus aan 
Zijn Gemeente, Zijn duurgekochte Bruid, Zich aan 
met deze heerlijke, bemoedigende woorden : 

„Ik ben de blinkende Morgenster! 
(Openb. 22 : 16.) 
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O, als de Heer Jezus Zich voor onze harten en oogen 
stelt als „de blinkende Morgenster," zoo wil Hij ons 
op bijzondere wijze de innige verhouding doen smaken, 
in welke wij tot Hem gebracht zijn. De wereld kent 
Hem als zoodanig niet, en zal Hem nimmer als „de 
Morgenster," maar alleen als haar Rechter aan
schouwen. Maar wij kennen Hem als onze Hoop, en 
behooren Hem eeuwig toe. Hij heeft ons lief en Hij. 
heeft Zichzelven voor ons overgegeven in den dood. 
En wij weten, dat hij verlangt, om ons altijd bij Zich 
te hebben, in Zijn nabijheid, in Zijn heerlijkheid. 
Daar zullen wij alles met Hem deelen; en de liefde, 
welke Hij ons toedraagt, volmaakt kennen en ook 
genieten. Doch ook nu reeds mogen wij ons in Zijne 
liefde verheugen; nu reeds bestaat een zoo innige, 
verborgen band tusschen Hem en ons, waaraan de 
wereld geheel vreemd is. Wij kunnen niet anders dan 
Hem toeroepen: 

„Kom, Heer J e z u s ! " 

Ons hart moge zoo nu en dan, voor een oogenblik, 
door aardsche dingen afgeleid worden, maar zoodra 
Jezus als „de blinkende Morgenster" Zich weder aan 
ons voorstelt, ontwaken onze zielen tot het bewustzijn 
onzer innige betrekking tot Hem, en wij roepen met 
den Geest Hem in vernieuwd, vurig verlangen toe: 

„Amen! Kom Heer Jezus !" 

D. R. 
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Kom, Heer Jezus! 

Zooals Gij eens werdt opgenomen, 
Zoo zult Gij heerlijk wederkomen; 
U, Hoofd en Heiland, wachten wij. 
Verlangend staart ons oog naar boven, 
Weldra vervangt het zien 't gelooven, 
En is de pelgrimstijd voorbij. 
Heer, neem ons tot U van deez' aard, 
En haal ons allen hemelwaart! 

Gij zult eens de gevangnis wenden ; 
Gij zult de dagen dra volenden ; 
O kom, Heer JezusI toef niet lang! 
Het wordt zoo duister om ons henen; 
Van heimwee gaan onze oogen weenen, 
En 't wachten valt ons droef en bang. 
De wereld drijft met God den spot, 
De Christenheid verloochent God ! 
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De kinderen van Zilpa. 

a „Bilha's zonen'' *) vragen de kinderen 
van Zilpa onze aandacht; ,Gad en Aser 
— zonen eener slavin — evenals Dan 
en Naftali. Gad de sterke; Aser, de 

welvarende. 

Bij de geboorte van Zilpa's éérsten zoon, Gad, 
riep Lea uit: „Er komt hoop / " Toen Aser werd 
geboren was Lea's woord: „Tot mijn geluk!" 

Treffende woorden heeft Jakob aangaande zijn zonen 
op zijn sterfbed gesproken. Van Gad zeide de aarts
vader : „Een bende zal hem aanvallen, maar hij zal 
aanvallen in het einde," m. a. w, de laabte aanval 
berust bij Gad, hij, de sterke, de geweldige, zal over
winnaar zijn!" Aangaande Aser was Jakobs woord : 
„Zijn brood zal vet zijn, en hij zal koninklijke lekker
nijen leveren," derhalve — Aser is de rijke, de wel
varende, die uit de korf zonder zorg leeft; hij kan 
uitdeden met milde hand ; voor hun goud kan. hij 
leveren, al wat de omwonenden begeeren. 

*) Zie het artikel in vorigen jaargang, blz. 161. 
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Nadat we Lea en Jakob hebben beluisterd, willen 
we nog hooren. wat Mozes spreekt. In de zegening 
der stammen voorzegt de van God gegeven leidsman 
aangaande G a d : „Gezegend zij, die aan Gad ruimte 
maakt! Hij woont als een oude leeuw, en verscheurt 
den arm, ja ook den schedel. En hij heeft zich van 
het eerste voorzien, omdat hij aldaar in het deel dés 
wetgevers bedekt was ; daarom kwam hij met de hoof
den des volks, hij verrichtte de gerechtigheid des 
Heeren, en zijne gerichten met Israël." (Deut. 33 : 20 
en 21.) Dr. Kuiper vertaald deze verzen aldus: „Ge
zegend is de Heere, die aan Gad ruimte heeft gemaakt. 
Nu woont Gad als een oude leeuw, en verscheurt 
arm en schedel. Gad kreeg het eerst zijn erfdeel, 
omdat Gad aan het hoofd der stammen optrok." En 
een nieuwere vertaling dan onze Staten-Vertaling, zet 
aldus over: 

„Gezegend is hij, die Gad ruimte maakt! 
Als een leeuw legert hij zich en verscheurt den 

arm, ja zelfs den schedel." 
Hij heeft het eerste gedeelte n.1. van het erfland 

voor zich gekozen (of afgezonderd), omdat daar het 
deel van den wetgever *) bewaard was. 

Hij is aan de spits van het volk opgetrokken. **) 

•) Bedoeld wordt waarschijnlijk hef grof van Mozes op het 
gebied van Gad. 

8*) Zie Nuro. 52 : 28—33. 
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Hij heeft de gerechtigheid van Jehovah en des 
Heeren oordeelen met Israël uitgevoerd.'' 

Over Asers stam sprak Mozes : „Aser zij gezegend 
met zonen ; hij zij zijn broederen aangenaam, en 
doope zijn voet in olie. IJzer en koper zal onder 
uwen schoen zijn; en uwe sterkte gelijk uwe dagen !" 
(Deut. 33 : 24. 25.) 

Trekken we nu al deze uitspraken te zamen, dan 
vinden we derhalve melding gemaakt van geluk en 
welvaart, in Aser met rijkdom en rust gepaard, 
terwijl de overwinnende kracht van Gad de hoop 
doet gloren. Met den geweldigen zoon van Zilpa^ 
die op de kracht van zijn arm vertrouwt, en aan het 
hoofd van de stammen het erfland binnentrekt, om 
Gods gerichten te oefenen aan de vijandige volken, 
wordt de poort der hope geopend. Hij moge worden 
aangevallen, toch is hij de laatste aanvaller, d. i. de 
overwinnaar ! En in den rijken, welvarenden Aser, in 
zijn uitermate gezegend land aan de helling van den 
Libanon, op de grenzen van het machtige en rijke 
Tyrus en Sidon, wordt uiterlijke welstand aan Israëls 
stammen verzekerd. Gad is de krachtmensch, Aser is 
gétukshind: Hij doopt zijn voet in olie ! 

* • 
• 

Gad, de man, die op zijn krachtigen arm vertrouwde, 
trok aan de spitse van het leger met Ruben en half 
Manasse door de Jordaan het erfgebied binnen, maar 
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nadat de vijanden waren neergeworpen, is hij naar 
gene zijde van de scheidsrivier teruggetrokken, en 
daar is hij grensbewoner gebleven. Door gebrek aan 
geestelijke kracht verkoos hij die plaats boven een 
erfdeel in het land. Daar bleek het, dat Gad geen 
ongedeeld hart bezat. Want toen een gemeenschap
pelijke vijand Israël besprong, wilde hij zijn kracht 
niet stellen in den dienst van Jehovah tot heil van het 
geheel. Vandaar Debora's klacht: „Gilead bleef aan 
gene zijde der Jordaan. Aser zat aan de zeehaven, 
en bleef in zijn gescheurde plaatsen." Het doet daar
om als tegenstelling zoo weldadig aan, wat we lezen 
van de Gadieten in 1 Kron. 12 : 8 en 14 en 15. 
„Ook scheidden zich van de Gadieten af tot David, 
in die vesting naar de woestijn, kloeke helden, krijgs
lieden ten oorlog, toegerust met rondas en schild ; en 
hunne aangezichten waren aangezichten der leeuwen ; 
en zij waren als de reeën op de bergen in snelheid. 
Deze waren van de kinderen van Gad, hoofden des 
heirs: een van de kleinsten was over honderd, en 
de grootste over duizend. Deze zelven zijn het, die 
over de Jordaan gingen in de eerste maand, toen 
dezelve vol was aan al hare oevers ; en zij verdreven 
al de inwoners der laagten, tegen het Oosten en tegen 
het Westen." Het was de liefde tot David, die de 
Gadieten alle bezwaren over hef hoofd deed zien en 
licht deed achten. Die toegenegenheid jegens den ge
zalfde des Heeren was het geheim van hun kracht. 
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Het is schoon, als ons geheele leven wordt beheerscht 
door Christus ! Als de liefde tot Hem ons krachtige 
daden doet verrichten. 

„Der jongelingen sieraad is hunne kracht," zegt de 
Spreukendichter, maar het is gelukkig, wanneer die 
kracht wordt gesteld in den dienst des Heeren. En 
waarom? Wel, omdat daaraan verbonden is „de 
belofte des tegenwoordigen en des toekomenden levens," 
Zit 1 Tim. 4 : 8. Het is noodzakelijk, dat de ge~ 
loovige in het oog houdt, wat de psalmist zegt in 
den 33sten Psalm, n.1. dat „een koning niet be
houden wordt door een groot heir, en een held niet 
gered wordt door groote kracht, maar dat des Heeren 
oog is over degenen, die Hem vreezen, op degenen, 
die op Zijne goedertierenheid hopen," en tevens zich 
blijft herinneren de waarheid van Psalm 147 : 10 en 
1 1 ; „Hij heeft geen lust aan de sterkte des paards ; 
Hij heeft geen welgevallen aan de beenen des mans. 
De Heere heeft een welgevallen aan hen, die Hem 
vreezen, die op Zijne goedertierenheid hopen." Als 
we onze sterkte — lichamelijke en geestelijke kracht — 
bij God zoeken, dan kunnen we van beide een Gode 
welgevallig gebruik maken. Dan zijn we welgelukzalig. 
Gad beteekent „geluk." Welnu, aan zulke mannen 
is voor Gods koninkrijk behoefte, die hun .geluk" 
vinden in Christus en in Zijn dienst, die échte ,,Gads" 
zich tóonen. Die kunnen zeggen en niets anders 
wülen zeggen dan ; „Het is God, die mij met kracht 
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omgordt" (Ps. 18 : 33a), en van wie dan de Heilige 
Geest betuigt: ..Welgelukzalig is de mensch, wiens 
tterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen 
zijn.'' (Ps. 84 : 6.) 

* 
Aser is de man van de welvaart. Zijn brood- was 

vet. Dat was een zegen van Jehovah. En nóg is het 
een zegen te achten, een zegen, waarvoor men God 
van harte danken mag en zal, wanneer het huis met 
welvaren wordt verrijkt. Immers God maakt arm en 
Hij maakt rijk. Abram was een groot man in het 
koninkrijk Gods, en hij was zeer rijk aan goederen. 
Lot zocht den rijkdom, Abram ontving van des Heeren 
hand zijn welvaart. Hierin ligt het verschil. 

Treffend, dat we het in de geschiedenis van het
zelfde volk vinden, dat de eene maal de verkregen 
zegen gepaard gaat met ware dankbaarheid, en den 
anderen keer de zegen (en dan öök van God) wordt 
gevolgd door geestelijke inzinking. Ik bedoel Israël 
in de woestijn. Leg Exodus 16 naast Numeri 11. 
Dan zult ge in Exodus brood en vleesch, kwakkelen 
en manna vinden, en dan een volk, dat dankbaar 
de zegeningen geniet. Maar in Numeri 11 ontmoeten 
we een weenend volk, belust op de lekkernijen van 
Egypte, versmadend het hemelsch brood, uitroepend : 
„Maar nu is onze ziel dor, en er is niet met al, be
halve dit Man voor onze oogen." Een wind vaart 
uit en strooit ontelbare kwakkelen, waaraan het volk 
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zich dood eet. Het volk was „belust" en de Heere 
sloeg het. „Hij gaf hun hunne begeerte, maar Hij 
zond aan hunne zielen een magerheid." (Ps. 106: 15.) 
En zoo zien we dan, dat „het genieten" nooit doei 
mag zijn. Het eten van de „smakelijke spijze" ver-
donkerde den geloofsblik van een Aartsvader. Hei 
genot van de geestelijke spijze en de waardij der 
hemelsche dingen gaat zoo licht door den rijkdom, 
door een weelderig leven, verloren, en dan brengt 
de welvaart tot zonde. De apostel Paulus vermaant 
zoo ernstig aan het slot van Rom. 1 3 : „Doet aan 
den Heer Jezus Christus, en verzorgt net vleesch niet 
tot begeerlijkheden." Genietende al het goede, dat 
God ons in spijze en genotmiddelen verleent, behooren 
we toch steeds te bedenken, dat we deze zegeningen 
niet ontvangen, opdat we na en dóór het gebruik de 
begeerlijkheden zouden voldoen, 't Is wel treffend, dat 
zulk een vermaning verbonden is aan het woord : 
„Doet Jezus Christus aan!" d.w.z. „laat zien, dat 
ge een Christen zijt 1" 

Wanneer we ons door Gods Geest laten leiden, 
zullen we maat houden. Dan zullen we weten, wat 
doel en wat middel is. Het woord van onzen geliefden 
Heer is zoo ernstig : „Werkt niet om de spijs, die 
vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige 
leven welke de Zoon des menschen u geven zal, 
want deze heeft de Vader verzegeld, namelijk God." 
(Joh. 6 : 27.) Wordt de spijs, die vergaat, doel, dan 
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treft ons dal andere Woord uit denzelfden Mond : 
„Dwaas! in dezen nacht zal men uwe ziel van u 
afeischen : en wat gij bereid hebt, wiens zal het zijn?" 
(Luk. 12 : 19. 20.) 

De Prediker heeft onder de zon een goede, een 
schoone zaak gezien: „te eten en te drinken, en te 
genieten het goede van al zijn arbeid . . . want dat is 
(des menschen) deel. Ook een iegelijk mensch, aan 
denwelken God rijkdom en goederen gegeven heeft, 
en Hij geeft hem de macht, om daarvan te eten, en 
om zijn deel te nemen, en om zich te verheugen van 
zijn arbeid, datzelve is een gave van God." Maar — 
er volgt nog iets. En dat moeten we vooral niet 
voorbijzien: „Hij zal niet veel gedenken aan de dagen 
zijns levens, dewijl hem God verhoort in de blijd
schap zijns harten." (Hfdst. 5 : 17—19.) Dat laatste 
woord klinkt als een waarschuwing, terwijl we in het 
Nieuwe Testament den Volmaakten Prediker, den 
Heer Jezus Christus, hooren spreken (in Lukas 16) 
over een man, die niet gedacht had aan de dagen 
zijns levens, die in dit zijn leven zijn goed had ont
vangen — hij leefde vroolijk en prachtig — maar 
die na zijn sterven de oogen opsloeg „zijnde in 
pijnen." Daarom moet Timotheüs den rijken bevelen 
„hun hoop niet te stellen op de onzekerheid des 
rijkdoms." De rijkdom is voor vandaag, niet voor 
morgen ! Op wien zullen we dan onze hoop stellen ? 
Wel, zegt de apostel, op „God, die — en letten 
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we nu op deze woorden, die hier volgen — die ons 
alles rijkelijk geeft — om te genieten." Hij geeft ons 
dus rijkelijk. En we mogen genieten van wat ons 
rijkelijk wordt verleend, maar we moeten het gebruiken 
in 's Heeren dienst, d. i. we moeten — zoo vervolgt 
dan de apostel — wèl doen, in goede werken rijk 
zijn, mild en mededeelzaam, en a l z ó ó — en nu komt 
de toekomst — een goed fondament ons wegleggen 
voor de toekomst, omdat wij het ware leven ver
werven. " (l Tim. 6 : 17—19.) Schoone woorden l 
Die ons. als we ze behartigen, ware „Asers" maken. 
Aser leverde „koninklijke lekkernijen." Welnu, dan 
leven we koninklijk ! Niet als kluizenaar, niet als as
ceten, niet als smulpapen ook, maar als dezulken, 
die zich verblijden, als hun „brood vet" is, als zij 
„hun voet doopen in olie," opdat anderen een konink
lijk deel mede ontvangen mogen 1 En bedenken we 
dan daarbij, dat we dit beginsel van het stoffelijke, 
het materiëele, mogen uitbreiden ook over het geeste
lijke, opdat we Anna, de profetes, de weduwe uit 
den stam van Aser, gelijken, die koninklijke lekker
nijen uitdeelde in alle huizen, waar zij te Jeruzalem 
binnentrad, om tot allen te spreken van Hem, dien 
zij als haar Verlosser had begroet in den Tempel. 
Zie Lukas 2 : 36—39. 

Aser beteekent „welgelukzalig." Toen de Heer Jezus 
op den berg zittende, het „welgelukzalig" deed hooren, 
begon elke nieuwe zaligspreking met het woord „Aser." 
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Is het nu niet opmerkelijk, dat het eerste „welgeluk-
zalig'" „den armen van geest" geldt ? Gelukkig, als 
we in dezen toestand des harten ons bevinden. Als 
we niet vertrouwen op iets van onszelf. Jeremia zegt 
zoo schoon in zijn profetie, hfdst. 9 : 23 en 2 4 ; 
„Een wijze beroeme zich niet in zijne wijsheid, en 
de sterke beroeme zich niet in zijn sterkheid ; 

en 
een rijke beroeme zich niet in zijnen rijkdom; 

maar, die zich beroemt, beroeme zich hierin, dat hij 
verstaat, en 

Mij kent, dat Ik de Heere ben, 
doende weldadigheid, recht en gerechtigheid op de 
aarde ; want in die dingen heb Ik lust, spreekt de 
Heere." 

Gad is de sterke en Aser is de rijke. Beiden 
wil God gebruiken in Zijn dienst, mits hun roem, 
hun vertrouwen, niet zij in hun Kracht en hun welvaart, 
maar in hun God ! 

Dat zal in de toekomst ook gezien worden. Twaalf 
maal twaalf duizend verzegelden staan als slaven van 
God, en dan vinden we ook (zie Openbaring 7 ) : 
twaalf duizend uit Gad en twaalf duizend uit Aser ! 

J. T. 
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BESCHOUWING 
OVER 

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

(Vervolg van bladz. 32). 

HOOFDSTUK 13: 11—18. 

ij krijgen nu „een ander beest te zien. 
Het stijgt niet, zooals zijn voorganger, 
uit de vormlooze massa der volkeren, 
„de zee, om heerschappij te verkrijgen, 

neen „de aarde, het reeds vroeger aangegeven beeld 
van een staatkundig geordende toestand, is de plaats 
van zijn oorsprong. Zoo spoedig het zevenhoofdig 
monster opstijgt, komt alles in een toestand van op» 
winding en verheffing; doch bij het verschijnen van 
het „andere beest," zijn de bruisende golven tot stil
staan gekomen. De orde is hersteld, en de dingen 
krijgen weer een rustig verloop. Het beest vertoont 
den vorm der macht van Christus. „Het heeft twee 
hoornen, aan die van een lam gelijk." Waar in „de 
Openbaring" de hoornen in het algemeen als symbolen 
van koningen gebruikt worden, zoo zijn ze tegelijk 
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ook als teekenen van macht te beschouwen. De Heer 
Jezus-Zelf zien wij als „ een Lam met zeven hoornen 
en zeven oogen." In de „twee hoornen" zien wij 
daarom eenerzijds een onvolkomen nabootsing van 
Christus, maar ook anderzijds een vereenigde macht, 
die, nadat alles weer hersteld en geordend is, na het 
opstijgen van het eerste beest, te voorschijn treedt. 
Doch een ieder, die een Goddelijk geoefend oor bezit 
herkent spoedig de stem van den draak. (Vs. 11.) 
Satan gaf aan het eerste beest zijn macht en zijn 
troon ; maar hier vertoont zich meer een overeen
stemming in wezen met den draak. Het eerste beest 
ontvouwt openbaar in de goddelooze wereld satans 
maeht en heerlijkheid ; doch in het tweede beest ont
dekken wij de kenmerkende trekken van satan in zijn 
onmiddellijk verzet tegen Christus. Het is de werkelijke 
antichrist, de valsche profeet, de in zijn eigen naam 
komende koning van Israël. Zie Joh. 5 : 43. 

De twee beesten zijn in hun doel en handelingen 
overigens zoo nauw aan elkaar verwant, dat het 
dikwijls moeielijk is, om den eigenlijken antichrist in 
hen te onderscheiden. Het zal daarom nuttig zijn, ons 
eens bij enkele Schriftuurplaatsen, welke met dit onder-
Werp in betrekking staan, te bepalen. Het woord „anti
christ" vinden wij eigenlijk alleen in den Eersten Brief 
van Johannes. Daar lezen wij: „Kinderkens! het . is 
de laatste ure: en gelijk gij gehoord hebt, dat dé 
antichrist komt, zoo zijn ook nu vele antichristen ge* 



DE OPENBARING, 77 

worden, waaruit wij weten, dat het de laatste ure is. 
Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren niet van 
o n s ' . . . . Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat 
Jezus de Christus is. Deze is de antichrist, die den 
Vader en'den Zoon loochent." (l Joh. 2 : 18—22.) 
Hèt is alzoo duidelijk, dat voor en tijdens het leven 
van den apostel Johannes. de geest van den anti
christ reeds werkzaam was ; en wij weten, dat deze 
gifplant van leugen en afval, van eeuw tot eeuw, tot 
op den tegenwoordigen tijd, ontelbaar vele bladeren 
en bloesems gedragen heeft, terwijl de vrucht — de 
persoonlijke antichrist — zich nog niet heeft geopen
baard ; maar, door den duivel zelf aangekweekt, met 
ongelooflijke snelheid de volle rijpheid tegemoet gaat. 
De personen, die den geest van den antichrist ver
breidden, hadden, zooals Johannes schrijft, voorheen 
den naam van Christus beleden, en, zonder in wer
kelijkheid kinderen Gods te zijn, de plaats van zonen 
ingenomen. En wat zijn hun kenmerken ? Zij loochenen 
niet alleen, dat Jezus de Christus is, maar zij loochenen 
ook cUn Vader en den Zoon; want: „een iegelijk, 
die den Zoon loochent, heeft ook den Vader niet." 
(l Joh. 2 : 23.) Verder schrijft de apostel: „Iedere 
geest, die niet Jezus Christus als in het vleesch ge
komen belijdt, is niet uit God ; en dit is de geest van 
den antichrist, welken gij gehoord hebt, dat komen 
zal, en hij is nu reeds in de wereld." (1 Joh. 4 : 3 . ) 
En wederom: „Want er zijn vele verleiders uitgegaan 
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in de wereld, die niet Jezus Christus als in het vleesch 
gekomen belijden. Deze is de verleider en de anti
christ." (2 Joh. : 7.) Hoe ernsfig! De antichrist is 
nu nog niet ten volle ontwikkeld. Maar, zooals de 
Heilige Geest in de Gemeente werkzaam is, zoo ook 
werkt deze valsche geest, die niet alleen het werk 
van Christus aanrandt, maar die ook den Persoon van 
den Zoon veracht en loochent. En deze geest van 
God-verloochening, welken de duivel, om zoo te 
zeggen, onder de vele verleiders verdeeld heeft, zal 
zich, tot volkomen ontwikkeling gekomen, in de toe
komst in een persoon, als in één brandput, concen-
treeren ; en deze zal de antichrist zijn ; die niet alleen 
in de Openbaring, maar ook in de Brieven van Jo-
hannes, als een geestelijk booze invloed en als een 
verleider, en een uit de aarde opstijgend „beest." als 
een machthebber beschreven wordt, welke een onder
worpen rijk in zijn macht heeft. 

Op dezen wonderlijken persoon vestigt de profeet 
Daniël ons oog, wanneer hij zegt: „En die koning 
zal doen naar zijn welgevallen, en hij zal zichzelven 
verheffen, en groot maken boven allen God, en hij 
zal tegen den God der goden wonderlijke dingen 
spreken ; en hij zal voorspoedig zijn, totdat de granv 
schap voleind zij, want het is vastelijk besloten, het 
zal geschieden. En op de goden zijner vaderen zal 
hij geen acht geven, noch op de begeerte der vrouwen *, 
hij zal ook op geenen God acht geven, maar hij zal 
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zich boven alles groot maken. En hij zal den 
God Maüzzim (d.w.z. der vestingen) in zijne stand
plaats eeren; namelijk den god, welken zijne vaders 
niet gekend hebben, zal hij eeren met goud, en met 
zilver, en met kostelijk gesteente, en met gewenschtè 
dingen. En hij zal de vastigheden der sterkten maken 
met den vreemden god : dengenen, die hij kennen zal; 
zal hij de eer vermenigvuldigen, en hij zal ze doen 
heerschen over velen, en hij zal het land uitdeden 
om prijs." (Dan. 11 : 36—39.) Het is van allen 
twijfel ontbloot, dat wij hier een zichzelf verheffend 
persoon in het land Judea voor ons hebben. — een 
koning, die naar zijn welgevallen zal doen en den 
God zijner vaderen niet achten zal ; het is „het uit 
de aarde opstijgend beest," de valsche profeet, en 
wel voorgesteld als een boven God zich verheffende, 
zichzelf verheerlijkende, aardsche macht, die haar zetel 
in Palestina, in „het land des sieraads" (Dan. 11 : 16) 
hebben zal, hetwelk God Zich tot een getuigenis tegen 
alle afgoderij heeft uitverkoren, en dat eens een ge
tuige zal zijn van den stoutsten vorm der zelfverhef
fing eens menschen boven God. De komende koning 
der Joden zal den God zijner vaderen verachten, 
zich boven allen god verheffen, en de menschen 
dwingen, hem te erkennen en ze beloonen. terwijl hij
zelf aan een „vreemden god" zich onderwerpt. —r 
Ook in den 2en Brief aan de Thessalonikers vinden 
wij dezelfde karaktertrekken van dezen grooten tegen-
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stander. „Dat niemand u op eenigerlei wijze misleide! 
want die dag (n.1. de dag van Christus) komt niet, 
tenzij eerst de afval gekomen zij, en geopenbaard zij 
de mensch der zonde, de zoon des verderfs, die zich 
verzet en verheft tegen al wat God genoemd wordt, 
<">f een voorwerp van vereering is, zoodat hij zich in 
den tempel Gods nederzet, zichzelven vertoonende, 
dat hij God is." (2 Thess. 2 : 3, 4.) Wie voor de 
tegenwoordige dingen een geopend oog heeft, voor 
dien zal zeker de alles overstelpende haast, met welke 
het ongeloof zijn pad vervolgt, niet verborgen blijven, 
waardoor de vreeselijke ontwikkeling van den alge-
meenen afval van het geloof wordt voorbereid. Spoedig 
zal ,,de mensch der zonde" volgen! Hij geeft ons de 
schrilste tegenstelling van Christus, den Mensch der 
gerechtigheid. Hij is ,,de mensch der zonde," ,,de 
zoon des verderfs." Hij verzet en verheft zich boven 
alles wat God genoemd wordt; en de tempel -te 
Jeruzalem, nadat deze weer zal zijn opgebouwd, zal 
de plaats zijn, waar hij zich als een voorwerp van 
vereering neerzet en zich een eer zal aanmatigen, welke 
alleen God toekomt. „En nu, gij weet wat hem tegen
houdt, opdat hij geopenbaard worde te zijner tijd. 
Want de verborgenheid der wetteloosheid werkt reeds ; 
alleen hij, die hem nu tegenhoudt, zal dit doen, totdal 
hij uit het midden zal weggenomen zijn. En dan zal 
de wettelooze geopenbaard worden, dien de Heer Jezus-
zol verteren met den adem zijns monds. en te niet 
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doen door de verschijning zijner komst." (2 Thess. 
2 : 6—r-8.) Evenals het oog van Johannes reeds „vele 
anti-christen" ontdekte, zoo zag Paulus de werkzaamheid 
van „de verborgenheid van den wettelooze.' Het is 
een en dezelfde zaak. Maar aan de volkomen open
baring van dezen „mensch der zonde," stond, en staat 
tot nu toe, nog een hinderpaal in den weg. En ik 
twijfel er in het minst niet aan, dat de macht, die hem 
tegenhoudt, de Geest van God is ; en dat de wette
looze, de anti-christ, niet vóór de wegneming der 
Gemeente, welke de woonplaats van den Heiligen Geest 
is, tot zijn volle openbaring zal kunnen en mogen 
komen. Eerst dan, wanneer elk getuigenis door gruw
zaamheid en overmoed tot zwijgen gebracht is, zal 
,,de mensch der zonde," gelijk een stormwind in izijn 
volle goddeloosheid losbreken, wijl God dan aan de 
bewoners der aarde den oorlog verklaard zal hebben, 
en het den satan geoorloofd zal zijn, voor een kleinen 
tijd, zijn slimste plannen tot rijpheid te brengen. 

Doch keeren wij tot ons hoofdstuk terug. 
Drie personen treden voor ons op, die in hun geheele 

verschijning zeer nauw met elkaar in verbinding staan: 
Wij zien de woede van den draak, de wereldmacht 
van het eerste, en de politieke en godsdienstige macht 
van' het tweede beest. Het laatste neemt de gewichtigste 
plaats in. „En het oefent al de macht van het eerste 
beest uit vóór hetzelve; en het maakt, dat de aarde, 
en. die daarop wonen, het eerste beest aanbidden, 



82 DE MORGENSTER. 

welks doodelijke wonde genezen was." (Vs. 12.) Het 
is de anti-christ, de door satan gezonden valsche 
Christus, .die de aarde aan de macht van het satanisch-
Romeinsche rijk onderwerpt. Zoodra de draak uit den 
hemel geworpen is, levert hij, op bedrieglijke wijze, 
voor de rechten van het beest, dezelfde leekenen, waarvan 
Elia zich bediende, om de rechten van Jehovah vast 
te stellen, evenals in 2 Thess. 2 ,,de mensch der zonde," 
de wonderen van Christus nabootst, om zich als de 
ware Christus voor te stellen. Maar, terwijl in den 
Brief aan de Thessalonikers de volken, ,,die de liefde 
tot de waarheid niet aangenomen hebben" (2 Thess. 
2 : 10), bedoeld worden, ontwikkelt de anti-christ zijn 
werkzaamheden meer op den bodem van het Joodsche 
land. Het uit ,,de zee" opstijgende eerste beest, zal 
zijn heerschappij en machtigen invloed in het westen 
uitoefenen, zoodat Jeruzalem of Palestina niet zoo 
dadelijk tot zijn werkkring behoort. Veelmeer is het 
waarschijnlijk het tweede beest, hetwelk zijn macht 
over Judea zal laten gelden. Het kenmerk van den 
anti-christ is, dat dit tweede beest, doordat het „vuur 
van den hemel doet nederdalen," de bewoners der 
aarde bedriegt door zijn wonderen, en hen toelaat» 
om voor het gewonde en weer geheelde eerste beest, 
een beeld te maken. (Vs. 13, 14.) Ach! zoo God 
den mensch loslaat, is hij tot alles in staat! Hoe zouden 
zij, die den waren Messias en den waren God Israëis 
verloochenden, bekwaam zijn om het bedrog van zulk 
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een verleider te onderscheiden en hem te wederstaan, 
die de macht en het gezag van Christus zoo fijn weet 
na te bootsen, en «wiens komst is naar de werking 
des satans in allerlei kracht en teekenen en wonderen 
der leugen.*' (2 Thess. 2 :9.) Hij zal loochenen, dat 
»Jezus de Christus* i s ; hij zal »den Vader en den 
Zoon« loochenen. En hoe ontzettend groot zal dé 
macht van dezen >wettelooze« zijn 1 »En hetzelve werd 
gegeven aan het beeld van het beest adem te geven, 
opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en 
maken, dat allen, die het beeld van het beest niet 
aanbaden, zouden gedood worden.« (Vs. 15.) Natuurlijk 
is het satan, die zich achter de schermen verbergt; 
maar de anti-christ is het satanisch uitgeruste werktuig, 
die alle klassen van menschen er toe dwingt, het 
kenteeken der openlijke huldiging van hei beest en zijn 
dienst, aan het voorhoofd en aan de rechterhand te 
dragen. Niemand zal dan kunnen handel drijven, dan 
alleen zij, die dit merkteeken der slavernij en den 
naam van het beest, of het getal zijns naams bezit. 
(Vs. 16, 17.) Wat dit getal (666) beteekent ? Hierover 
hebben reeds velen, geleid door hun voorop-gezette 
meeningen, nuttelooze berekeningen en evenzoo nutte-
looze strijdvragen te voorschijn geroepen, die tot resultaat 
hadden, dat de een den paus, een ander Luther, een 
derde Mohammed, en een vierde Napoleon in dit ge
heimzinnig getal meende ontdekt te hebben. Wij zijn 
van meening, dat, wanneef die tijd gekomen en- de 
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.anfi-christ geopenbaard zal zijn, en niet eerder, de 
»verstandigen« den sleutel ook tot oplossing van dit 
raadsel zullen bezitten. 

Het gewichtigste voor ons is, dat wij ons steeds 
herinneren, dat reeds nu vele anti-christen zich openbaren, 
en »de laatste ure* daarom ingegaan is, opdat wij 
ons, afgezonderd voor Christus, verre houden van allen 
anti-christelijken invloed. Het is ons groote voorrecht, 
het spoor van den stroom te kunnen volgen vanaf zijn 
oorsprong tot aan zijn geweldige uitstorting. Satan is 
nu nog als anti-priester in de hemelsche gewesten, 
waar hij als aanklager der broederen de keerzijde van 
het priesterschap van Christus vertoont. Doch wanneer 
hij uit den hemel geworpen zal zijn, dan zal hij als 
koning en profeet de aarde en haar bewoners trachten 
te verderven. Hij is de bron der macht van het eerste 
beest, terwijl het tweede beest, de anti-christ, door hem 
gezonden zal worden om de menschen te bedriegen, 
en de afgoderij in de meest verachtelijken vorm in te 
voeren. De verheffing van het eerste beest tot een 
groote wereldmacht vormt, zoo het schijnt, het hoofddoel 
zijner werkzaamheid; maar tegelijkertijd, en wel in 
geestelijke dingen, verhoogt hij zich zelf. Zonder twijfel 
zal het heilige land het middelpunt zijner macht en 
zijner bedriegerijen zijn. Daar, waar de Heere Jezus 
in den naam Zijns Vaders gekomen is, zal hij zich in 
zijn eigen naam openbaren. De Joden hebben den 
-waren Christus verworpen, én zij zullen een valschen 
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Christus aannemen, die, omdat hij. bezield door den 
duivel, de menschen door vleierij aan zich verbindt, 
den hoogsten invloed uitoefent en een onweerstaanbare 
macht ontvouwen zal. Weliswaar zal zich zijn macht 
over de grenzen van Palestina uitbreiden ; doch, terwijl 
de wereld in haar geheel zich gewillig onder het eerste 
beest buigt, moet hij, die zich als messias en koning 
verheft, hoofdzakelijk zich bij de Joden de erkenning 
en huldiging zijns persoons afdwingen. Ofschoon de 
macht, die God lastert en de heiligen vervolgt, zich 
in de handen van het eerste beest bevindt, zoo zal 
toch. en wel vooral in Palestina, het bedrog der on
gerechtigheid door het tweede beest uitgeoefend worden, 
dat, als de valsche Christus, het Christendom en de 
rechten van Christus verloochent, en de menschen 
door teekenen en wonderen verrukt en onder zijn macht 
brengt. 

Schrikkelijke verwachtingen \ Het natuurlijke oog 
ziet ze niet. Maar als het Woord van God den sluier 
der toekomst een weinig op zij schuift, dan krijgt men 
te zien, met welk een snelheid de wilde stroom des 
verderfs zijn doel tegemoet ijlt. De genade Gods toont 
ons deze dingen vooruit, opdat onze harten van elke 
gemeenschap met de wereld los worde, ook dan, wanneer 
de wereld zich in een Christelijke gedaante aan ons 
voordoet. 

* • 
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Het eerste Lied. 

et eerste Lied, dat tot verheerlijking van 
Jehovah aangeheven en in den Bijbel 
opgeteekend werd, is dat der kinderen 
Israëls aan den oever der Sehelfzee, een 

lied van volkomen verlossing, waarin de God Israëls 
wordt gróót gemaakt. 

Het is een Lied, dat niet alleen van verlossing, 
maar ook van gemeenschap spreekt, en waarin het 
gezag van den God der bevrijding erkend wordt. 

Deze drie heerlijke dingen 
verlossing, gemeenschap en gezag 

zijn 
verbonden met de Woning Gods. 

Van deze Woning wordt in dit treffende Lied op 
een schoone wijze en wel op tweeërlei wijze gewaagd: 
het verloste volk wil zijn God een Woning bereiden, 
maar het is God, die Zijn Huis bouict in het midden 
van de Zijnen. 

Van die Woning uit 
heerschf Hij over de gansche aarde. 

Tenslotte: het Lied verbindt de eere Gods op het 
nauwst aan een door Hem gegeven 
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middelaar, 
tot wien de gansche schare der verlosten gedoopt werd 

onder de wolk en in de zee. 
Laat ons nu, nadat we in hoofdtrekken het Lied 

hebben weergegeven, een oogenblik bij de bijzonder
heden stilstaan. 

# • 
* 

Het lied spreekt wel van verlossing, maar het be
zingt Jehovah. Dit is zeer belangrijk. 

God — als de God der verlossing, zeer zeker! 
— heeft de eerste plaats in dezen schoonen zang. 
Met Hèm zijn allen bezig. Tevergeefs zullen we in 
dit Lied zoeken naar uitingen des volks, waarin 
voorkomt, wat dit volk was, of geworden is. Misschien 
meent iemand, dat vers 2 een uitzondering is, omdat 
daar gezegd wordt: „Deze is mijn God, daarom zal 
ik Hem een liefelijke woning maken," maar dit be-
bevestigt veel meer, wat we gezegd hebben, want 
daar spreekt het volk bij monde van Mozes het uit, 
wat Jehovah waard was te ontvangen van de hand 
Zijn volks. Neen, het „ik" ontbreekt in dit Liedt 

Wel lezen we viermaal „ik zal," maar deze woorden 
waren in den mond van den vijand : „Ik zal vervolgen, 
achterhalen, den buit deelen, mijn zwaard trekken, 
om uit te roeien" (Vers 9.) Doch de vijand verstomt! 
De HEERE heeft Zijn rechterhand uitgestrekt en de 
aarde heeft hem verslonden. 

Jehovah wordt dus in dit Lied bezongen. 
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Zeven malen achtereen, telkens iceer auders, wordt 
Hij verheerlijkl. 

Laat ik ze even onder elkaar plaatsen, en spreke 
dan deze reeks tof ons hart. 

1. Jehovah (de HEERE) is mijn kracht en lied 
en Hij is mij tot een heil geweest." (Vers 2). 

2. Jehovah is een krijgsman, Jehovah is Zijn 
naam." (Vers 3). 

3. „o, Jehovah, Uwe rechterhand is verheerlijkt 
geworden; in macht." (Vers 6a). 

4. „o, Jehovah, Uwe rechterhand heeft den vijand 
verbroken." (Vers 6b). 

5. „o, Jehovah, wie is als Gij onder de goden? 
Wie is als Gij, verheerlijkt in heiligheid, vreeselijk 

in lofzangen, doende wonder?" (Vers 11). 

6. „De vijanden zullen verstommen, totdat hét 
volk, dat Gij, Jehovah, verworven hebt, henen door-
kome." (Vers 16.) 

7. „Jehovah zal in eeuwigheid en geduriglijk 
regeeren.'' (Vers 18.) 

De verlossing, die de Hand des HEEREN heeft 
aangebracht, was volkomen I 
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Het geknechte volk was ontrukt aan de slavernij 
van Egypte. 

De vijand, die het volk met zijn keurbende na
jaagde, was als lood vérzonken in diepe wateren. 

De wateren des doods waren een doorgang tot het 
leven geworden. 

De zee maakte scheiding tusschen de bevrijders 
des Heeren en het diensthuis van Egypte. 

Er was niets meer te vreezen. 
Gods weg was in de zee: Zijn pad in groote 

wateren; en nu „leidde Hij Zijn volk verder als een 
kudde door de hand van Mozes en Aaron!" 

De apostel Paulus spreekt in 1 Korinthe 10 over 
de vaderen, en zegt dan: „dat onze vaders allen 
onder de wolk waren, en allen door de zee door
gegaan zijn, en 

allen tot Mozes gedoopt 
zijn in de wolk en in de zee." 

Tot Mozes gedoopt! 
In het veertiende hoofdstuk lezen we na de ver

melding van het feit van den doortocht: „ Het volk 
vreesde Jehovah, en geloofde in Jehovah, en 

aan Mozes, Zijn knecht." 
Aan Mozes waren ze nu verbonden: hij was hun 

middelaar, hun leidsman. 
Aan Mozes waren ze gehoorzaamheid verschuldigd: 

zijn gezag hadden ze te erkennen. 
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Weleer onder de heerschappij van den Egyptischen 
Farao staande, waren ze nu gebracht onder de heer
schappij van den zoon van Amram. 

Wij, die in Christus hebben geloofd, zijn gedoopt 
in den Naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen 
Geestes. We zijn 

tot Christus gedoopt, 

den waren Middelaar, het Hoofd van Zijn Huis, 
„Wiens Huis wij zijn." (Hebr. 3 : 6.) Hij is onze 
Heer. Onder Zijn gezag zijn wij gebracht. Uit de 
macht der duisternis gerukt, zijn we overgebracht 
in het Koninkrijk van den Zoon van Gods liefde. 
De Zoon van God heeft op ons, naar ziel en lichaam, 
een recht verworven door Zijn bloed. 

Daarom hebben we in onzen wandel mei Zijn ver
heerlijking te rekenen, naar Zijn stem te luisteren, 
Zijn woord te bewaren. 

Gelukkig, wanneer we, deel hebbende aan de vol
komen verlossing, die in Christus Jezus is. Hem, die 
ons liefhad en ons van onze zonden gewasschen heeft 
in Zijn bloed, tot Voorwerp van ons lied hebben. 
Wanneer niet ons eigen ik, niet onze eigen wil 
openbaar wordt, maar slechts de wensch in het hart 
leeft ter verheerlijking te leven van Hem, die. Zelf op 
aarde zijnde, in alles den wil van God heeft gedaan 1 

Als vrucht van de verlossing, en steunende op het 
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gezag, komen we nu tot de gemeenschap van het 
volk met God. 

De g e m e e n s c h a p is 
vrucht van de verlossing. 

Van een gemeenschap met God kan geen sprake 
zijn, wanneer niet eerst de verlossing is geschonken. 

Een niet-verlost volk kan met God geen gemeen
schap oefenen. 

God had het lam gegeven. 
Het bloed des lams (aan den bovendorpel en zij-

posten) had beveiligd. 
En daarom kan er nu sprake wezen van gemeen

schapsoefening. 
..Ik zal den HEERE een liefelijke woning maken" 

is het nu. En een paar hoofdstukken verder (25 : 8) 
is het: 

„Zij zullen Mij een heiligdom maken, dat Ik in 
het midden van hen wone." 

Als eenmaal de Tabernakel is opgericht, en God 
Zijn plaats ingenomen heeft boven het verzoendeksel, 
tusschen de cherubim, in de wolk, om van boven 
dat verzoendeksel tot het volk te spreken, dan is het 
noodig, dat er gedurig 's morgens en 's avonds een 
brandoffer worde opgeofferd, en eiken dag bloed 
vloeie. 

Geen dag zonder offer. 
Geen gemeenschap, anders dan op den grondsla'g 

van het bloed. 
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De g e m e e n s c h a p steunt 
op hef gezag. 

Het geheele volk heeft het gezag van God te 
erkennen. Aan dat gezag zich te onderwerpen. Daarin 
ligt voor het volk de zegen. Dan heeft het vrucht van 
de gemeenschap. Zoo dat volk gewilliglijk naar dé 
stem van zijn God hoort, zal het gezegend worden. 
Toen het volk dat gezag verwierp, verwierp het God. 
Hef werd weggevoerd in ballingschap en was ver
stoken van Gods Huis en gemeenschap. 

Geen gemeenschap anders dan op den grondslag 
der verzoening. 

Geen gemeenschap anders dan bij de erkenning 
van Gods gezag. 

De vrucht van de volmaakte verlossing, door Jezus 
Christus aangebracht, is de eeredienst in de Gemeente. 

De Gemeente-zelve is „ de Woonstede Gods in den 
Geest." (Ef. 2 : 22). 

In de Gemeente en ook door de Gemeente worden 
Gode opgeofferd geestelijke offeranden, die Gode 
aangenaam zijn door Christus Jezus. (1 Petr. 2 : 5.) 

Van dien eeredienst kan onmogelijk sprake zijn, 
wanneer hij niet steunt op het Offer. 

Gelukkig, dat Hij, die het Offer was, het Lam, 
dat geslacht is, in het midden kemt der Gemeente, 
in het midden dergenen, die in Zijn Naam vergaderd 
zijn. Daar is de herinnering aan het gestorte bloed. 
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Eens voor altijd werd het vergoten. Het bewerkte een 
eeuwige verzoening en verlossing. Van een herhaling 
is natuurlijk geen sprake. Kan ook geen sprake zijn. 
Wel van de herinnering eraan. En wel door Brood 
en Beker in het midden der Gemeente, aan de Tafel 
des Heeren vergaderd, om' haar heerlijke gemeenschap 
met God en onderling uit te drukken. 

Deze gemeenschap kan slechts genoten en gehand
haafd blijven op grond van het gezag. 

Het Hoofd der Gemeente is Degene, die het gezag 
bezit. 

Aan Hem hebben we ons te onderwerpen. En 
als allen zich aan Hem onderwerpen, dan onderwerpen 
ze zich zeker ook gaarne aan elkander. 

Het Lied werd gezongen aan den oever der Schelf-
zee. Maar het blijft niet bij het oogenblik der ver
lossing ; het blijft ook niet staan bij den Tabernakel-
(vers 2), neen, het blikt in de toekomst. Het ziet 
vijf eeuwen vooruit. Ja, het strekt zich zelfs tot in 
de verre toekomst uit! 

„In het v i e r - h o n d e r d - e n - t a c h t i g s t e 
j a a r n a d e n u i t t o c h t d e r k i n d e r e n 
I s r a ë 1 s" (zie 1 Koningen 6 : l) werden door 
Salomo de grondslagen gelegd van den Tempel op 
den berg der heiligheid. En het Lied, dat we nu 
overdenken zegt (vers 17): 

^Die zult Gij inbrengen en planten ze op den berg 



94 DE MORGENSTER. 

Uwer erfenis, ter plaatse, welke Gij, o Jehovah, ge
maakt hebt tot Uwe Woning, het Heiligdom, hetwelk 
Uwe handen gesticht hebben, o Jehovah ! 

Het is duidelijk, dat hier gedacht wordt aan den 
vijf eeuwen later te bouwen Tempel. 

Maar onmiddellijk volgt dan : « 
„Jehovah zal in eeuwigheid en geduriglijk re-

geeren." 
En dat gaat veel verder dan Salomos tijd. Salomo 

was wel een koning des vredes, maar niet de Vrede
vorst. 

Deze zal niet in Salomos Tempel binnentreden. 
Salomo's Tempel is verwoest. Zerubbabels Tempel, 

door de teruggekeerde ballingen gebouwd, is verbrand. 
De Tempel, door Herodes gebouwd, (en veertig jaren 
lang was er over gebouwd) is door Titus in 70 ver
brand. De anti-christ zal een Tempel hebben. Maar 
deze zal instorten. Om dan plaats te maken voor 
den Tempel, waarvan Ezechièï spreekt (hfdst. 40—42). 
Van dien Tempel uit zal de Koning Israëls, de 
Priester-Koning, heerschen — duizend jaren f 

Welk een onbeschrijfelijk groote genade van God! 
Welk een nimmer gekende vreugde en blijdschap zal 
Israël dan smaken! De profeet Zefanja, Jeruzalems 
heerlijke toekomst voorspellende, roept „ den overge
blevenen van Israël" toe: „Zing vroolijk, gij dochter 
Sions! juich, Israël! wees blijde en spring op yan 
vreugde van ganscher harte, gij dochter Jeruzalems I 
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De Heere heeft uwe oordeelen weggenomen. Hij heeft 
uwen vijand weggevaagd; de Koning Israêls, Jehovah, 
is in het midden van u, gij zult geen kwaad meer 
z ien . . . ' ' Jehovah, uw God, is in het midden van u, 
een Held, die verlossen zal; Hij zal over u vroolijk 
zijn met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijne liefde. 
Hij zal zich over u verheugen met gejuich.'' (Zef. 
3 : 14, 15 en 17.) 

De liederen in het Oude Testament, zooals het 
Lied van Mozes, het Lied van den put, dat van Debara, 
van Hanna, het Lied der boogschutters, het Hooglied, 
de inhoud van Jesaja 12, en vooral vele van de » 
Psalmen, die wel het Liederboek van Israël genoemd 
kunnen worden, zullen dan in het hart en op de lippen 
van Israël, Gods volk, gevonden worden. „De ver
heffingen Gods zullen in hunne keel zijn, " (Ps. 140 : 6) 
om Hem in vrijheid in Zijn heiligdom te loven, evenals 
in het uitspansel (Ps. 148), en in de gemeente Zijner 
gunstgenooten (Ps. 149), met al de verschillende 
muziek-instrumenten des tempels. Jehovah zal worden 
geprezen voor Zijn groote mogendheden; men zal 
Hem loven naar de grootheid Zijner Majesteit, ja, 
alles wat adem heeft, wordt opgeroepen, Jehovah 
te loven. (Ps. 150.) 

En als Hij dan „gedurende de duizend jaren" zal 
hebben geregeerd, dan zal Hij het Koninkrijk over
geven aan Zijnen Vader. Om dan op de nieuwe 
aarde en onder den nieuwen hemel een Woning. 
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té hebben, waar de gelukzaligheid tot in eeuwigheid 
woont. Daartoe moeten we Openbaring 21 opslaan, 
willen we hiervan een beschrijving lezen. 

De eerte hemel (uitspansel) en de eerste aarde zijn 
dan voorbijgegaan. Van geen Tempel, door menschen-
handen gebouwd, is meer sprake.* De heilige stad, 

het nieuwe Jeruzalem, 
(d. i. de Gemeente Gods, de Bruid, de Vrouw dea 
Lams: zie daarvoor Openbaring 21 : 9—22 : 5) 
daalt neder van God. En dan wordt een stem ge
hoord uit den hemel, zeggende : „Zie 

de Tabernakel Gods is bij de menschen, 
en 

Hij zal bij hen wonen; 
en zij zullen zijn volk zijn, en 

God-Zelf zal bij hen zijn, hun God. 
En daar, waar 

volzalige gemeenschap tot in eeuwigheid 
zal worden gemaakt, zijn 

alle dingen nieuw. 
De eerste dingen zijn voorbijgegaan. 
Geen tranen meer, noch dood, noch rouw, noch 

geschrei, noch moeite zal daar zijn. 
En die op den troon zit, getuigt: 
..Deze woorden zijn getrouw en waarachtig !" 

J. T> 
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BESCHOUWING 

OVER 

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

{Vervolg van bladz. 85). 

HOOFDSTUK 14 : 1—13. 

e zevende bazuin, vergezeld van sterke 
stemmen en den lof der aanbiddende 
hemelsche heiligen, heeft haar ernstig en 
vreeselijk geluid laten hooren. Tegelijker

tijd aanschouwt Johannes in algemeene trekken de 
verwoestende en de aarde beroerende werkingen. 
(Hfdst. 11 : 15—18.) In satan, alsook in de twee 
,,beesten," zien we de bron, het karakter en de werk
tuigen van den booze, waarover de schalen des foorns 
worden uitgegoten. (Hfdst. 12 en 13.) Doch hier 
ontvouwt zich de machtige tusschenkomst Gods, om 
afdoende maatregelen te treffen, teneinde aan deze 
macht en al het booze een einde te maken, 
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Het is in de eerste plaats echter noodig, dat, zooals 
vroeger de hemelsche, nu de aardsche heiligen erkend 
en in afzondering gesteld worden. 

De profeet ziet ,,het Lam, staande op den berg 
Sion, en met Hem honderd vier ^n veertig duizend, 
hebbende Zijnen naam en den naam Zijns- Vaders op 
hunne voorhoofden geschreven." (Vs. 1.) Sion is het 
middelpunt der heerschappij en der heerlijkheid op de 
aarde. Hier vestigt Hij, die geleden heeft, Zijn troon 
als Koning, en wel voornamelijk als Koning op den 
berg Sion, die, in tegenstelling met Sinaï, zich als de 
bodem der genade voor onze oogen verheft. Het is 
de genadige tusschenkomst Gods ten gunste van hen, 
die aan de zijde des Lams staan. God is het, die de 
heerlijkheid Zijns Zoons op aarde verzekert, en vóór 
Hem en rondom Hem een overblijfsel vergadert, het
welk Hij niet alleen als ,,slaven Gods" verzegelt-
(Hfdst. 7), maar eveneens op Sion met het Lam in 
gemeenschap brengt. Wij zien hier alzoo de tusschen
komst Gods in de laatste dagen, wanneer Hij een 
voltallig overblijfsel van godzaligen verkiest, als met
gezellen van Christus. Zij dragen zijn Naam en den 
Naam Zijns Vaders op hun voorhoofden'. Waarom 
de Naam „Zijns," en niet „huns" Vaders? Omdat 
deze geloovigen niet den Geest van het kindschap 
bezitten. In de Openbaring wordt nergens de ver
houding van kind tot den Vader vermeld; zelfs van 
de geloovigen in deze bedeeling der genade wordt 
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het kindschap verzwegen, en van hen heet het, dat 
zij tot koningen en priesters gemaakt zijn, niet van 
,,hunnen" maar van ,.Zijnen" Vader. Zij wandelen 
in de voetstappen van het Lam, die op aarde den 
naam Zijns Vaders openbaarde. Zij lijden met Hem, 
en erkennen openlijk Zijn Naam. En, waar de godde-
loozen het teeken van het „beest" dragen op hun 
rechterhand en voorhoofd, daar glinstert de Naam des 
Lams en die des Vaders op de voorhoofden dezer 
honderd-vier-en-veertig-duizend. 

Hier aanschouwen wij alzoo een nieuwe verbinding 
tusschen de aarde en den hemel. De Heer des hemels 
door de heiligen van de aarde omringd, richt Zijn 
troon te Sion op. Iets geheel nieuws geeft ons deze 
verschijning te zien, n.1. de zegeningen eener verloste 
aarde, — zegeningen, welke als een eerstelingsvrucht 
te voorschijn komen in hen, die als getrouwe getuigen 
geleden hebben. De hemel verheerlijkt dit feit met 
„een stem van vele wateren, en als van een grooten 
donderslag." De toon der vreugde klinkt er echter 
machtig door, want de stem, die Johannes hoorde, 
„was als van harpspelers, die op hunne harpen spelen." 
(Vs. 2.) De stem der macht, der majesteit en des lofs 
vervult het ruim des hemels. „En zij zongen een nieuw 
lied voor den troon, en voor de vier dieren en de 
oudsten ; en niemand kon het lied leeren dan de 
honderd-vier-en-veertig-duizend, die van de aarde ge
kocht waren." (Vs. 3.) Wie zijn deze zangers? In 
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Hfdst. 5 vernamen wij een lofzang, die gekarakteriseerd 
werd door de uitdrukking der verlossing, door priester
lijke voorbidding en door een diepe kennis der zangers 
fen opzichte hunner innige betrekking tot het Voorwerp 
van hun lof. Het was het nieuwe lied der met den 
troon verbonden heiligen, die de Gemeente vormen. 
Het nieuwe lied in Hfdst. 14 evenwel draagt een 
gansch ander karakter, en het wordt ook door een 
geheel andere klasse van zangers aangeheven. 

Deze zangers staan voor de „vier dieren" en „de 
oudsten," en kunnen daarom zelf niet „de oudsten" zijn-
Hun lied is de triomf over de macht van den booze. 
Deze triomf bestaat in een volharden in het lijden, 
en de uitdrukking ervan is een vreugdevolle huldiging 
der hoogheid van Hem, die Zijn troon in Sion ves
tigt : en hun „nieuwe lied" verbonden met een hoop 
voor deze aarde, is een uiting, geheel in overeen
stemming met die van dehonderd-vier~en-veertig~duizend„ 
die „van de aarde gekocht" zijn. Het is het lied der 
verlossing, maar in verbinding met aardsche zege
ningen, en niet met het koningschap en priesterdom 
in den hemel, hoewel de hemel met deze verlossing 
in directe verbinding staat. Wij hebben hier derhalve 
heiligen voor ons, die na de wegneming der Gemeente 
hun plaats innemen, in groote trouw de groote ver
drukking ondergaan, en, ofschoon nog op de aarde, 
toch bekwaam zijn, om het ,.nieuwe lied" te leeren. 

Wij zien ze hier in verbinding met de hemelsche 
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overwinnaars — een voorrecht, dat „de groote schare, 
bekleed met lange, witte kleederen," die ook uit de 
groote verdrukking gekomen zijn (Hfdst. 7 : 14), niet 
te beurt valt. Het „nieuwe lied" kan niemand leeren, 
dan alleen de honderd~vier-en-veertig-duizend, die het 
aardsche lijden des Lams hebben gedeeld, en nu als 
medegenooten worden aanschouwd van Zijn aardsche 
koninkrijk en heerlijkheid. Zij hebben weliswaar geen 
hemejsche plaats, maar zij staan onberispelijk voor 
den troon, en deelen in de aardsche heerlijkheid van 
het Lam, doordien zij bij de openbaring dezer heer
lijkheid Zijn gevolg uitmaken. Zij worden hierdoor 
gekenmerkt, dat zij ,,zich met vrouwen niet bevlekt 
hebben." Dit beteekent, dat zij zich met het hen om
gevende verderf der afgoderij niet hebben vereenigd, 
dat zij in maagdelijke reinheid hebben gewandeld. 
„Zij volgen het Lam, waar het ook heengaat; zij zijn 
uit de menschen gekocht tot eerstelingen Gode en 
het Lam." (Vs. 4, 5.) Zij zijn „de eerstelingen" der 
aarde, en God aanschouwt hen „zonder bedrog" en 
„onberispelijk," daar zij door Zijn genade bewaard 
gebleven zijn voor de verleidende macht van het „beest." 
Terwijl wij de uit de volken verzamelde sehare „in 
witte kleederen" (Hfdst. 7 : 13), voor den troon van 
God ^ien staan, waar zij Hem dag en nacht dienen 
in Zijnen tempel, zien wij hier het geloovig overblijf
sel uit Israël met het Lam op aarde, en in zeker op
zicht met den hemel vereenigd. 
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Doch de ure des oordeels nadert snel, en kort voor 
deze alles beslissende catastrophe zendt God, als laatste 
aanmaning tot alle volken der aarde, door een engel 
„het eeuwig evangelie." Dit is niet het evangelie des 
heils, niet de blijde boodschap onzer dagen, hetwelk 
den schuldigen zondaar in den gestorven en opgestanen 
Christus de Bron der eeuwige behoudenis, en den in 
Christus geloovigen de gerechtigheid Gods openbaart; 
neen, het is ,,het eeuwig evangelie" : „Vreest God, 
en geeft Hem heerlijkheid!" — een evangelie, dat van 
het begin tot het einde der schepping geldend is ; 
maar dat ten tijde, wanneer de menschen onder de 
leiding van satan niet alleen God verwerpen, maar 
ïn Diens plaats een schepsel op aarde aanbidden, van 
bijzonder gewicht en beteekenis zal zijn. 

Er zijn verschillende soorten of karakters van evan
geliën.— Abraham ontving het evangelie of ,,de blijde 
boodschap," dat hij een vader van vele volken worden 
zou. — Het aan Israël gerichte evangelie verkondigde 
het erven van hef aan de vaderen beloofde land. — 
Het evangelie van Johannes den Doopér, dat de Heer 
zelf en Zijn discipelen verkondigden, luidde : „Het 
koninkrijk Gods is nabij gekomen." — Het evangelie 
der apostelen bewees te zijn : „Gods kracht tot be
houdenis, voor een iegelijk die gelooft." (Rom. 1 : 16.) 
Kortom, een elk dezer evangeliën was verschillend, 
en geheel passend voor en overeenstemmende met hen 
tot wie het kwam. Maar dit „eeuwig evangelie" is 
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vanaf den dag, dat God zeide, dat ,,het zaad der 
vrouw den kop der slang vermorzelen" zou, tot op 
de oprichting van het rijk en de zegeningen voor de 
van den vloek bevrijde schepping. Wanneer het oor
deel in aantocht is, om aan den loop der dingen een 
andere wending te geven, dan richt God tot de in 
afgoderij verzonken menschheid een laatste oproep 
door ,,het ten allen tijde geldende eeuwig evangelie, " 
de menschen aanmanende Hem te aanbidden ,,die den 
hemel en de aarde, en de zee en de fonteinen der 
wateren gemaakt heeft.'' (Vs. 7.) 

Nadat nu de profeet den val aangekondigd heeft 
van Babyion — een gebeurtenis waarop wij later zullen 
terugkomen, — als hij heeft geprofeteerd over de ver
nietiging der bron, die, met een bruischenden vloed 
verderf over de menschen gebracht heeft, (Vs. 8) dan 
laat hij ernstige waarschuwingen en bedreigingen hoorea, 
sprekend van eeuwige kwelling voor een elk, die het 
„beest" aanbidt, en het merkteeken aan zijn voorhoofd 
of op zijn hand ontvangt. Zij, die het ,.beest" ver
werpen, worden in elk opzicht aan zijn woede prijs
gegeven ; maar de drinkbeker van den toorn Gods is 
gevuld met den wijn Zijner gramschap ; en de duis
tere, onheilspellende wolken van het eindoordeel pakken 
zich ongestoord samen, en wee, wee allen, die hel 
„beest" aanbidden. Nog slechts een korte tijd wordt 
er gevraagd voor „de volharding der heiligen." — 
en Hij, die gezegd heeft: „Aan Mij de wraak, Ik zal 
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vergelden" — zal aan de woede des satans, aan de 
aanmatiging van den mensch en aan het lijden van 
Zijn getrouw overblijfsel een einde maken. (Vs. 9—12). 

Maar wanneer het „eeuwig evangelie" gepredikt is 
en het uur des oordeels zal zijn aangekondigd ; wanneer 
God gereed zal zijn om Zijn heerlijk Koninkrijk op 
de aarde aan te vangen, — dan zullen degenen, die 
gedood geworden zijn, zich niet over een verlies be
klagen. Een stem uit den hemel zegt: „Welgelukzalig 
de dooden, die in den Heer sterven, van nu aan ! 
Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hunnen arbeid ; 
want hunne werken volgen hen." (Vs. 13.) Ongetwijfeld 
kunnen deze woorden in het algemeen op de ontslapen 
heiligen van eiken tijd worden toegepast; doch zij 
hebben hier toch uitsluitend betrekking op dien tijd, 
waarin de getrouwe geloofsgetuigen hun leven hebben 
ingeboet en hun belooning op den arbeid bij de ver
schijning van Christus openbaar wordt. Onmogelijk 
kunnen zij op de Gemeente worden toegepast, omdat 
een groot deel harer leden bij de komst des Heeren 
levend-overgebleven zal zijn, en veranderd zal worden, 
zonder den dood te hebben gezien. Hier hebben wij 
alzoo een klasse van personen voor ons, welke in die 
dagen in den Heer sterven zullen. En wat zal hun lot 
zijn? In Hoofdst. 20 wordt ons meegedeeld, dat zij, 
die onder de vervolging van het „beest" sterven, weer 
opgewekt worden, om met Christus te leven en te 
heerschen. Inplaats van door den dood hun deel in 
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het Koninkrijk van Christus te verliezen, zullen zij een 
voortreffelijker deel der zegeningen winnen, en dit, 
zonder er lang op te moeten wachten, genieten. Zij 
zullen welgelukzalig zijn „van nu aan," d.w.z. vanaf 
het oogenblik, dat verdrukking en dood voorbij, en 
rust en belooning zullen gekomen zijn. De Heilige 
Geest, die nu deelneemt aan het zuchten der heiligen, 
en Zich over de spoedige overwinning en het loon 
verheugt, voegt Zijn plechtig „ja" er aan toe. En 
hiermee eindigt dit tooneel, dat met de ontrukking 
van „den mannelijken Zoon" in den hemel, een begin 
genomen heeft. 
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De verborgenheden 
der Schrift, 

V. De verborgenheid der opneming 
van de Gemeente. 

eder mensch is van nature geneigd, te 
trachten, om wat verborgen is, te ont
sluieren, Wat worden dikwijls vragen 
gedaan, waarop men antwoorden moet, 

dat de Schrift daarover zwijgt. Reeds in Paulus' dagen 
waren er dezulken, wat blijkt uit de woorden : „in
dringende in hetgeen hij niet gezien heeft." (Kol. 2 : 18.) 

Maar omgekeerd is het. zoo bevreemdend, dat, waar 
God ons verborgenheden openbaart, dat de mensch 
— en, helaas! ook vele geloovigen, die „menschen 
Gods" genoemd worden — deze verborgenheden niet 
kent. Zij staan toch zoo duidelijk in het Woord aan
gegeven, en behooren tot de „vele dingen," waarvan 
de Heer Jezus spreekt tof Zijn discipelen in Joh. 
16 : 12 en 1 3 : „Nog vele dingen heb ik u te zeggen, 
doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die 
zal gekomen zijn, de Geest der waarheid, zal hij u 
in al de waarheid leiden ; want hij zal van zichzelven 
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niet spreken, maar al v/at hij zal gehoord hebben, 
zal hij spreken, en de toekomende dingen zal hij u 
verkondigen.'' 

Tot die toekomende dingen behoort ook de verbor
genheid der Gemeente, waarover in No. 2 van dezen 
jaargang geschreven is, en tevens de verborgenheid 
der opneming van de Gemeente, waaraan wij dit 
artikel wijden. 

Wanneer de apostel ons in de vijftig eerste verzen 
van het gewichtige en hoogstbelangrijke 15de hoofdstuk 
van den lsten Brief aan de Korinthiërs de waarheid 
der opstanding des lichaams ontvouwd heeft, schrijft 
hij in vs. 51 : „Zie, ik zeg u een verborgenheid." Tot 
op dien oogenblik was deze openbaring voor de 
Korinthiërs een verborgenheid geweest, en zij is, hoewel 
nu volkomen klaar geopenbaard, helaas ! voor vele 
geloovigen nog verborgen. 

En wat was toen die verborgenheid ? 
„ Wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen 

allen veranderd worden." 
Niet allen zullen ontslapen ! Neen, niet allen ! Hoe-

velen ontsliepen reeds ! Welk een wonderbaar heerlijk 
en vertroostend woord is het woord „ontslapen!" 
Hoe geeft het ons duidelijk aan, dat zij die in Christus 
gestorven zijn, zich vertrouwend hebben neergelegd in 
de armen van Jezus. Dat zij het moede hoofd aan 
Zijn liefdevol hart hebben neergevlijd, met de zalige 
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zekerheid, dat Jezus, die eenmaal stierf, van Wien 
de Schrift niet zeggen kan, dat Hij ontsliep, voor hen 
alles goed, alles wèl gemaakt heeft; alles bij God in 
orde gebracht heeft, toen Hij Zich ,voor hen in den 
dood overgaf aan het vloekhout op Golgotha. 

Hoe menigeen is ontslapen, om te ontwaken bij den 
Heer Jezus ! 

Aan het werk van den dood komt echter eens een 
einde. „Wij zullen niet allen ontslapen," en: ,,de dood 
is verslonden tot overwinning !" roept ons de Heilige 
Geest triomfeerend toe. (1 Kor. 15:54.) 

Er komt een oogenblik, dat de dood niet meer 
gezonden wordt ; dat ook geen engelen meer de zielen 
der ontslapenen in de rust brengen, maar dat de Heer 
komt, de Heer-Zelf! 

Welk een heerlijk en majestueus oogenblik zal dat 
zijn ! ,,In een punt des tijds, in een oogenblik, bij de 
laatste bazuin ; want de bazuin zal klinken, en de 
dooden zullen on verderfelijk worden opgewekt, en wij 
zullen veranderd worden." (1 Kor. 15 : 52). 

„Bij de laatste bazuin." — De apostel denkt hier 
aan ,,de laatste bazuin," die in het Romeinsche leger 
het signaal was van uitrukken of afmarcheeren. Op 
hef hooren der eerste bazuin werden de krijgslieden 
opgeroepen ; bij het tweede geschal moest men aan
treden en zich in het gelid stellen ; met de derde of 
laatste bazuin trok het leger uit. — Zoo ook met de 
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geloovigen in Christus. De eerste roep van den Zoon 
van God heeft ons uit den dood tot het leven ge
roepen, toen wij bekeerd werden. — Lees Joh. 5 : 25. 
— De tweede roepstem heeft ons tot één gebracht : 
„één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen 
zijt in ééne hoop uwer roeping," enz. (Efez. 4 : 4, 5). 
Wanneer voor de geloovigen de derde of „laatste 
bazuin" zal klinken, zal dit zijn om ons van deze 
aarde- naar den hemel te doen henengaan. Zege
vierend over den dood en den hades, zal de Gemeente, 
in haar geheel, haar hemelschen Bruidegom, haar Hoofd 
en Heer, tegemoet ijlen in de lucht, om door Hem 
in haar hemelsche woning, het Vaderhuis, te worden 
ingeleid. Dan zal de belofte des HeereninJoh. 1 4 : 3 
gesproken, in vervulling treden. 

In een punt des tijds, in een oogenblik zal de bazuin 
klinken, en zullen de in Jezus ontslapenen uit hun 
graven verrijzen ; niet meer bekleed met een sterfelijk 
en verderfelijk lichaam, maar met een lichaam blinkend 
door de heerlijkheid des hemels, gelijkvormig aan het 
lichaam van Hem, die over dood en graf heeft ge
zegevierd. En op hetzelfde oogenblik zullen de nog 
levende geloovigen, waar zij zich ook bevinden mogen, 
in een oogwenk veranderd worden. Het sterfelijke 
lichaam zal dan de onsterfelijkheid aandoen ; het ver
derfelijke ontvangt dan onverderfelijkheid ; het omhulsel 
der aarde, uit stof geformeerd, wordt opeens veranderd 
in een bekleedsel des hemels, volkomen geschikt, om 
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daarmede God in Christus fe aanschouwen en in Zijn 
tegenwoordigheid eeuwig te verkeeren. En wanneer 
dan de opgewekte en veranderde heiligen zullen zijn 
vereenigd, als één lichaam, als de Bruid voor den 
Bruidegom, als de Gemeente in haar geheel, dan zullen 
zij ook in hetzelfde oogenblik van deze aarde af ten 
hemel opgenomen worden, om in de lucht hun Bruidegom 
en Vriend te ontmoeten, die, om hen met Zich te 
vereenigen, de plaats aan de rechterhand Zijns Vaders 
verliet, en die hen dan onder het gejuich en gejubel der 
engelen, inleidt in Zijn hemelsche heerlijkheid, in het 
Vaderhuis met zijn vele woningen, om daar met hen 
tot in eeuwigheid, in hef ongestoorde genot eener zalige 
vrijheid, eener volmaakte liefde en eener volkomen 
vreugde te deelen. In 1 Thess. 4 : 13—18 wordt deze 
waarheid ons door den apostel ook medegedeeld. 

Dit is., „de verborgenheid," door Paulus ons in 
1 Kor. 15 ontvouwd. De geloovigen zullen ongetwijfeld 
toen door deze mededeeling met blijdschap en vreugde 
vervuld geworden zijn. De apostel leefde in voortdurend 
verlangen naar de komst des Heeren. „Wij zullen 
veranderd worden," zegt hij ; en daarmede drukt hij 
zijn verwachting uit, dat ook hij en de gemeente te 
Korinthe zou behooren tot hen, die, op dat tijdstip 
nog op de aarde aanwezig zijnde, niet zouden sterven. 
En hoewel deze verwachting niet in vervulling is ge
treden, maar Paulus en de Korinthische gemeente zullen 



DE VERBORGENHEDËN DER SCHRIFT. 111 

behöoren tot degenen, die door het bazuingeschal uit 
hun graven zullen opgewekt worden, zoo blijkt er ons 
evenwel uit, dat hij geen enkele gebeurtenis, ja zelfs 
geen tijdruimte plaatste tusschen het oogenblik, waarop 
hij sprak en dat, waarop de Heer kon komen. Het 
was mogelijk, dat de Heer nog dien dag verscheen ; 
het was ook mogelijk, dat Hij nog eeuwen vertoefde. 
En indien het toen reeds waar was, dat de Heer 
dagelijks kon komen, dan is. het nu nog meer waar, 
daar wij voorzeker reeds veel nader gekomen zijn aan 
het door God bepaalde tijdstip onzer opneming. 
Daarom, willen wij Hem weibehaaglijk zijn, dan is het 
noodzakelijk, dat wij, Hem verwachtende, ieder oogenblik 
gereed zijn Hem te ontmoeten en tot Hem te gaan. 

Wat zal het zijn, als de Heer komt! 
Hoe zal het ons zijn, als dat oogenblik zal daar zijn ! 

„En wanneer dit verderfelijke onverderfelijkheid zal 
aangedaan hebben, en dit sterfelijke onsterfelijkheid zal 
aangedaan hebben, dan zal het woord geschieden, dat 
geschreven staat: „De dood is verslonden tot over
winning." Deze aanhaling uit Jes. 2 5 : 8 is zeer merk
waardig. Hier wordt ons door Paulus alleen het feit 
voorgesteld, dat de dood verslonden is tot overwinning. 
Doch de vergelijking met Jesaja toont ons, dat dit 
niet aan het einde der wereld zal plaats hebben, maar 
aan het einde van die periode, wanneer door de op
richting van het Koninkrijk Gods in Sion het deksel, 
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onder hetwelk de volken in onwetendheid en duisternis 
verkeerd hebben, zal weggenomen zijn. 

Voor den Christen is de dood geheel en al over
wonnen. In zijn zedelijk karakter is de dood vernietigd. 
De geloovige bezit in den opgestanen Christus een 
leven, hetwelk hem boven den dood verheft. De dood, 
als de vrucht der zonde en des oordeels, heeft al zijn 
macht over de ziel verloren. Hij is zóó volkomen 
overwonnen, dat er zelfs duizenden zullen zijn, die 
niet sterven. Alle Christenen — de ware geloovigen 
— bezitten Christus als hun leven. Indien Hij afwezig 
is, en indien Hij niet terugkomt — en dit zal het geval 
zijn, zoolang Hij zit ter rechterhand Zijns Vaders, en 
zoolang ons leven met Hem in God verborgen is — 
dan sterven wij lichamelijk ; d.w.z. dan wordt de ziel 
van het lichaam gescheiden. Doch wanneer Hij terug
komt, en den troon Zijns Vaders verlaten heeft, om 
de Zijnen tot Zich te nemen, vóórdat Hij de oordeelen 
over de wereld brengt, dan zal Hij Zijn macht over 
hen uitoefenen, en de dood is buiten staat eenigen 
wederstand te bieden. Alle geloovigen, die dan leven» 
zullen zonder te sterven den hemel binnengaan. Voor
zeker, de schepping van den mensch uit het stof der 
aarde, was een heerlijk bewijs der almacht Gods, 
maar heerlijker bewijs dier almachtige kracht is de 
opstanding van den tot stof teruggekeerden mensch. 
Doch boven dit alles staat de verandering der levende 
heiligen bij de komst van Jezus, daar zij ons op een 
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schitterende wijze toont, hoe volkomen Christus over 
den dood heeft gezegevierd, en hoe volkomen Hij zelfs 
de laatste sporen der zonde heeft uitgewischt. 

Bij de opneming der Gemeente hooren wij de 
heiligen dan ook zegevierend uitroepen : „Waar is, o 
dood! uw prikkel ?" Deze woorden zullen de levend-
overgeblevenen, die veranderd geworden zijn, triom-
feerend roepen. „Waar, o hades ! uwe overwinning ?" 
vragen zij die uit de dooden zijn opgewekt. Zij allen 
zijn door den dood en de opstanding van Christus 
volmaakt verlost „De prikkel des doods," nl. de zonde 
als macht, heeft Christus teniet gemaakt, doordien Hij 
op het kruis tot zonde gemaakt geworden is. De wet, 
die de kracht der zonde is, waar door haar de zonde 
uitermate zondig geworden is — zie Rom. 7 : 1 3 — 
daaraan heeft Christus volkomen voldaan, en een ieder 
die in Hem gelooft, staat niet langer onder haar heer
schappij en oordeel. Door het geloof kan de ware 
Christen zich hierin nu reeds verblijden ; en bij de 
komst onzes Heeren zal deze verlossing door allen 
volmaakt ondervonden worden. 

In Joh. 11 : 25 en 26, vinden wij ook te dezen 
opzichte door den Heere Jezus de zeer merkwaardige 
woorden tot Martha gesproken : „ Ik ben de opstanding 
en het leven, die in mij gelooft, zal leven, al ware hij 
ook gestorven, en een iegelijk, die leeft, en in mij 
gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid." 
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De Heer vraagt dadelijk, na deze woorden, aan 
Martha: „Gelooft gij da t?" 

Lezer of lezeres ! ook wij zijn zoo vrij, u de vraag 
te stellen, of gij deze waarheid gelooft. 

Toen de Heer tot Martha sprak, was het voor deze 
een geheel nieuwe waarheid, waarvan de uitgestrektheid 
onmogelijk door Martha kon worden overzien. Dit 
blijkt duidelijk uit haar antwoord : „Ja, Heer ! ik ge
loof, dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in 
de wereld komen zou." Maar, waar ons door den 
Heiligen Geest de „verborgenheid der opneming van 
•de Gemeente" op meer dan ééne wijze medegedeeld 
is, daar kan de Heer toch van ons verwachten, dat 
wij deze waarheid, zoo heerlijk en hoopvol, gelooven, 
en met eiken dag uitzien naar de komst des Heeren. 

Behalve door de woorden uit 1 Kor. 15 : 51—57, 
heeft de Heer, die de Opstanding en het Leven is, deze 
waarheid dus ook onthuld, dat niet allen ontslapen 
zullen. „Een iegelijk die leeft, en in mij gelooft, zal 
niet sterven in eeuwigheid" heeft de mond van Hem, 
die de Waarheid is, gesproken. 

De apostel Paulus, geleid en geïnspireerd door den 
Heiligen Geest, heeft o m. over deze waarheid ge
schreven in 2 Kor. 5 : 2—4 : „Want ook in dezen 
{tabernakel, in dit ons lichaam) zuchten wij, vurig 
verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is, 
©verkleed te worden . . . . naardien wij niet willen 
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ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke 
door het leven verslonden worde." 

„Want onze wandel is in de hemelen, waaruit wij 
ook als Heiland den Heer Jezus Christus verwachten, 
die het lichaam onzer vernedering veranderen zal tot 
gelijkvormigheid aan het lichaam zijner heerlijkheid, 
naar de werking der macht, die hij heeft om alle dingen 
aan zichzelven te onderwerpen." (Fil. 3 : 2 0 , 21). 

De geloovigen verwachten den Heer als Heiland. 
Voor de wereld zal Hij verschijnen als de Rechter, 

als Zoon des menschen. 
Uit de woorden, boven aangegeven uit Fil. 3, blijkt 

duidelijk, dat, wanneer, de Heer als. Heiland komt, 
Hij dan komt om het lichaam onzer vernedering te 
veranderen. Hij, de Heiland, die voor ons in Bethlehem 
geboren werd, (Luk. 2 : 1 1 ) ; de Heiland, die Zich
zelven voor ons in den dood overgaf, om onze ziel 
te verlossen van den eeuwigen dood. Hij komt weldra 
weder als Heiland, om ons lichaam te verlossen. Rom. 
8 : 18—23 doet ons deze heerlijke en blijde hoop ook 
hooren : „Want ik acht, dat het lijden van den tegen-
woordigen tijd niet waard is vergeleken te worden met 
de toekomende heerlijkheid, die aan ons geopenbaard 
zal worden. Want de schepping verbeidt reikhalzend 
de openbaring van de zonen Gods . . . . Want wij weten, 
dat de gansche schepping te zamen zucht, en te zamea 
in barensnood is tot nu toe. En niet alleen zij, maar 
ook wijzelve, die de eerstelingen des Geestes Jiebben, wij. 
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ook zelve zuchten in onszelve, verwachtende het zoon

schap, nl. de verloss ing o n z e s lichaams." 

W a a r de Heer in Joh . 1 7 : 2 tot den Vader zegt: 

gelijk Gij hem macht (of recht, ,of gezag) gegeven 
hebt over alle vleesch, opdat al wat Gij hem gegeven 

hebt, hij hun het eeuwige leven geve," ligt in deze 

woorden ook de zalige verwachting voor elk geloovige 

opgesloten, dat eenmaal deze macht over alle vleesch 

door den Heer, als hun Heiland, aan hen bewezen 

zal worden, wanneer Hij hun lichaam veranderen zal. 

„ . . . V e r b e i d e n d e de barmhartigheid onzes Heeren 

Jezus Christus ten eeuwigen leve," schrijft Judas ons 

vermanend. ( Judas : 21 b). 

Daar zal het heerlijk wezen ; 
Daa> is geen smart te vreezen; 
Daar is geen scheiding meer. 
Daar zullen we eeuwig wonen ; 
Daar werpen we onze kronen 
Aan Jezus' voeten neer. 

„Want dit zeggen wij u door het woord des Heeren, 

dat wij, de levenden, die overblijven tot de komst des 

Heeren, niet zullen voorkomen hen, die ontslapen zijn; 

want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem 

eens aartsengels, en met de bazuin Gods nederdalen 

van den hemel; en de dooden in Christus zullen eerst 

opstaan; daarna zullen wij, de levenden,, die overblijven, 

te zamen met hen in wolken opgenomen worden den 

Heer tegemoet in de lucht; en aldus zullen wij altijd 
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met den Heer zijn. Zoo vertroost dan elkander met 
deze woorden." (l Thess. 4 : 15—18). 

Wanneer deze belofte des Heeren zal vervuld zijn, 
de Gemeente als het lichaam van Christus, Zijn duur-
gekochte Bruid, Hem tegemoet gevoerd zal zijn in de 
lucht, en door den hemelschen Bruidegom in het 
Vaderhuis met vele woningen zal zijn ingeleid, dan 
zal een stem ,,als van een groote schare, en als van 
vele wateren, en als van sterke donderslagen" zich 
laten hooren : Laat ons blijde zijn en juichen, 
en Hem de heerlijkheid geven ; want 

de bruiloft des Lams is gekomen, 

en zijne vrouw heeft zich toebereid." (Openb. IQ: 1—7). 
De „groote verborgenheid," waarvan Paulus gewaagt 

in Efez. 5 : 3 1 en 32, wordt dan in den hemel vol
maakt ontsluierd, om spoedig daarop, nadat deoordeelen 
Gods over de wereld zullen uitgestort zijn, op deze 
aarde in volkomenheid geopenbaard te worden. „En 
een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, 
vol van de zeven laatste plagen, kwam en sprak met 
mij, zeggende ; Kom herwaarts, ik zal u de bruid, 

de vrouw des Lams 

toonen." (Openb. 21 : 9). 
Dan wordt de profeet in den geest op een grooten 

en hoogen berg gevoerd, en wordt de Vrouw des 
Lams in al haar Goddelijke heerlijkheid en schoonheid, 
onder het beeld van ,,de heilige stad, Jeruzalem, 
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nederdalende van God, uit den hemel," aan zijn 

zienersoog voorgesteld. 

Welk een vreugde, welk een eer zal het zijn voor 

onzen geliefden Heer en Heiland, als Hij Zijn Gemeente 

met Zich in heerlijkheid aanschouwen zal ! Haar, voor 

wie Hij Zichzelven heeft overgegeven ! 

Welk een vreugdevolle zaligheid zullen dan de 

verlosten genieten, met hun Heer en Heiland voor 

eeuwig volmaakt vereenigd en Zijn heerlijkheid en eer 

deelende ! 

Zijne volheid dan (e aanschouwen, 
Hem (e prijzen in hun lied 

Hem te zien, o, hun Vertrouwen ! 
Welk een heugelijk verschiet! 

Och, dat wij, die door de genade Gods, in Zijnen 

Zoon gelooven mogen, toch meer leefden in de ver

wachting van 's Heeren wederkomst ! 

Hoevele geloovigen denken aan den dood ; leven 

in de gedachte van te moeten sterven. Het is moge

lijk, dat wij ontslapen. Maar de dood is toch niet 

de hoop, het uitzicht van den Christen. — „Ja , " 

zegt men dan, „mijn ziel gaat dan naar het Paradijs ; 

daar smaakt ze dan hemelschen zegen. Wij zijn daar 

„inwonende bij den Heer," enz. — Dit is ongetwij

feld waar en zeker ! — Maar dit is toch niet de hoop 

van den waren geloovige. W a r e dit zoo, dan zou men 

in plaats van te roepen: „Kom, Heere Jezus !" „Kom, 
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o dood !" laten hooren. Neen, in Kol. 1 : 27 wordt 
ons gezegd dat het is 

„Christus in u, 
de hoop der heerlijkheid." 

Ja, de Heer Zelf zal komen." (l Thess. 4 : ló.) 
Ons voorrecht is, te mogen uitzien naar en wachten 

op den Heer. De gansche wandel en het karakter 
van een geloovige hangt daarvan af, of hij de Heer 
verwacht. Het moet aan den geloovige te zien zijn, 
dat hij „bekeerd is van de afgoden tot God, om den 
levenden en waarachtigen God te dienen, en Zijnen 
Zoon uit de hemelen te verwachten." (l Thess. ï : 9, 10.) 

Die deze dingen getuigt, zegt: „Ja, Ik kom haas» 
lelijk!" (Openb. 21 : 20). 

D. R. 
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Dingen, die aanstaande zijn, 

enige jaren geleden schreef een Duifsch 
staatsman over dit ernstig onderwerp een 
boek, waardoor hij in korten tijd een 
populair man geworden is. Deze man 

was Walter Rathenau, die het vorig jaar door moor
denaarshanden werd omgebracht. Een elk wilde gaarne 
iets weten betreffende de dingen, die aanstaande zijn. 
Na den dood van R. hebben zich deze dingen op 
politiek, maatschappelijk en sociaal gebied gedeeltelijk 
voorgedaan. Van de dingen op godsdienstig gebied, 
zoover deze ons in Gods Woord worden meegedeeld, 
heeft R. niets geschreven. En juist deze zijn toch van 
de grootste beteekenis en van eeuwig belang. Wel was 
R., deze man met een rijken geest, niet geheel onbekend 
met Gods Woord, want hij las daarin veel, en, hoewel 
een Jood, ook in het Nieuwe Testament. Hij zeide : 
„Noemt mij een in-den-Messias-geloovigen Israëliet." 
Maar gesproken of geschreven heeft hij niet over Hem, 
van Wien het heil komt voor den enkele zoo wel als 
voor alle volkeren. 

Dat wij staan op het keerpunt van twee tijdperken, 
waarop de Messias, die, na verworpen te zijn aan het 
kruishout als Heiland der wereld stierf, en die uit de 
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dooden is opgestaan en als Rechter zal wederkomen, 
is van zeer ernstige beteekenis. Vrees en radeloosheid 
heeft de volkeren en hun oversten bevangen. Overal 
zijn geweldige omkeeringen op allerlei gebied, en bij 
velen is de gedachte, alsof het einde der wereld 
aanstaande zou zijn. 

Wat zegt echter hef Woord Gods over onzen üjd? 

Meeningen en gevoelens zijn geen te vertrouwen 
leidslieden in kleine zoomin als in groote gevallen. 
Boven deze staat de Heilige Schrift, het Woord van 
God. De apostel zegt: „Wij hebben het profetische 
woord, dat bevestigd geworden is ; en gij doet wèl, 
daarop 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.) Dit 
profetisch woord nu, dat door de verheerlijking van 
Christus op den berg een bevestiging van groote be
teekenis gevonden heeft ten opzichte van het toekomende 
oordeel en het koninkrijk van Christus op aarde, geeft 
ons een lange reeks van ernstige toestanden en ge
beurtenissen in de toekomst. 

Eenige daarvan willen wij den lezer voorhouden. 

Het verval der belijdende Christenheid ten tijde 
van het einde. 

„En weet dit, dat er in de laatste dagen zware tijden 
zullen wezen; want de menschen zullen zijn liefhebbers 
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van zichzelve, liefhebbers van het geld, grootsprekers 
hoogmoedigen, lasteraars, den ouders ongehoorzaam, 
ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onver
zoenlijk, kwaadsprekend, losbandig, wreed, zonder 
liefde tot het goede, verraders, roekeloos, opgeblazen, 
meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God, 
hebbende een gedaante van godzaligheid, maar de 
kracht daarvan verloochenende." (2 Tim. 3 : 1—5.) 

Inderdaad, dit profetisch woord vinden we in onze 
dagen geheel en al bewaarheid. 

Gebeurtenissen der laatste dagen. 

.Volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen 
koninkrijk. En er zullen groote aardbevingen zijn in 
verscheidene plaatsen, en hongersnooden, en pestilentiën; 
en er zullen schrikverwekkende dingen en groote teekenen 
van den hemel geschieden . . . . en op de aarde be
nauwdheid der volken, in radeloosheid, bij het bruisen 
van zee en watergolven." (Luk. 21 : 10, 11, 25.) 

Wat dunkt u ? Zijn bovengenoemde dingen in be
ginsel niet reeds waar te nemen ; en wat zal de 
ontplooiing en het einde er van zijn ? De „zee" en 
de „watergolven" zijn een beeld van de omwenteling 
van vele volkeren, zooals het bruisen der zee, dat is 
van het geluid dat hierdoor ontstaat. „Wee der veelheid 
der groote volken, die daar bruisen, gelijk de zeeën 
bruisen; en wee het geruisch der natiën, die daar 
ruischen gelijk de geweldige wateren ruischen." (Jes. 
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17 : 12.) Ja, wij zien reeds het begin of de opkomst 
dezer verschrikkingen in Europa. Van de donkere 
schaduwen der gebeurtenissen, die staan te komen, 
kunnen wij in onzen tijd reeds een duidelijke belijning 
zien. 

Maar niet alleen toekomstige gebeurtenissen worden 
ons in Gods Woord aangekondigd, maar ook toekomstige 
personen, nl. : 

1. De Anü-christ. 

Ten opzichte van dezen persoon heeft de Heer Jezus 
gezegd: „Ik ben gekomen in den naam mijns Vaders, 
en gij neemt mij niet aan ; zoo een ander komt in 
zijnen eigen naam, dien zult gij aannemen." (Joh. 5 : 43.) 

Deze persoon wordt ons in drie karakters door de 
Schrift voorgesteld, nl. als „de mensch der zonde," 
„de zoon des verderfs," en „de wettelooze." (2 Thess. 
2 : 3—6.) De afval der Christenheid is er nog wel 
niet, maar baant zich toch reeds een weg. In onze 
dagen, wordt te aller plaatse met spoed de ontvangst 
voorbereid van den anti-christ, „die zich verzet en 
verheft tegen al wat God genoemd wordt, of een 
voorwerp van vereering is." (2 Thess. 2 : 4.) O, zeker, 
er zijn op aarde'nog altijd dammen, die tegenhouden; 
een „iets" dat tegenhoudt, en ook „Een," die tegen
houdt. De Heilige Geest, en de ware geloovigen, in 
wie Hij woont, zijn deze twee, die tegenhouden. Waren 
deze dammen er niet, zoo zou de geest van den anti-
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chrisf, die in de gemeente, in de school, in de pers 
en in de wetgeving over de gansche aarde zijn invloed 
laat gelden, reeds lang in den persoon van den anti
christ zijn verschenen. 

Te midden dezer werking des satans onder de 
volkeren, roept de Heer der heerlijkheid van den hemel 
de afvallige Christenheid toe : ,,Ik weet uwe werken, 
dat gij noch koud zijt, noch heet. Och ! of gij koud 
waart of heet! Zoo dan, omdat gij lauw zijt, en noch 
koud noch heet, zal ik u uit mijnen mond spuwen. 
(Openb. 3 : 15, 16.) 

Maar vóór Christus Zich van de belijdende, doode 
Christenheid losmaakt, haar „uitspuwt," en het onzout 
geworden zout „wegwerpt, om door de menschen 
vertreden te worden" (Matth. 5 : 13), zal Hij de kern 
der Christenheid, alle ware geioovigen, die de Gemeente, 
het lichaam van Christus, vormen, van deze aarde 
wegnemen. Christus zal als de Bruidegom uit den 
hemel nederdalen in de lucht, en Zijn Bruid van de 
aarde wegnemen, en haar tot de bruiloft des Lams 
invoeren. Lees 1 Kor. 1 5 : 5 1 , 5 2 ; 1 Thess.4:16, 
17; Matth. 2 5 : 1 0 . Op deze wijze „bewaart" de 
Heer dezijnen, zooals Hij beloofd heeft, „vóór de ure 
der verzoeking" en den dag des toorns, die vanwege 
den komenden anti-christ over de gansche aarde kómen 
zal. (1 Thess. 1 . : 10 ; Openb. 3 :10. ) 

Behalve de anti-christ, zal nog een andere persoon 
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uit het rijk der duisternis en ,,uit den afgrond," over 
de aarde zijn heerschappij uitoefenen, nl. : 

2. „Het Beest." 

Van hem en zijn rijk lezen wij in Openb. 13: 1 —10 
en 17:8—14. Het is het staatkundig hoofd van het 
weer-opnieuw-ontstane wereldrijk, het Romeinsche rijk, 
dat uit tien zelfstandige rijken bestaan zal, een volken
bond vormend met een éénheids-hoofd. Het zal zijn 
residentie in de stad der zeven heuvelen hebben. 
(Openb. 17:9.) Dat s t a a t k u n d i g hoofd in het 
Westen, nl. in Rome, zal voor het g o d s d i e n s t i g 
hoofd in het Oosten, nl. in Jeruzalem, den anti-christ, 
in vijandschap tegen God niet onderdoen. Beiden 
vormen een langen tijd één bond, wat in Openb. 13 
ons wordt medegedeeld. Onder hun vereende vijand
schap, zal de massa der afvallige Christenheid en der 
ongeloovige Joden, alsook het geloovig overblijfsel 
uit Israël, en allen „die het merkteeken van het beest" 
niet willen aannemen, vreeselijk te lijden hebben. 

Benevens deze beide menschen cler boosheid, die 
om hun volkomen ontaarding en goddeloosheid „liet 
beest", en „een ander beest" genoemd worden (Openb. 
1 3 : 2 , 11), komen ook geesten, Satan en zijn engelen, 
in dezen tijd der groote verdrukking, op aarde. Lees 

- Openb. 12 : 9—12. Onder hun macht en werkzaamheid 
zullen de menschen, die op de aarde wonen, die vroeger 
„de waarheid niet geloofd hebben, maar een welgevallen 
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vonden in de ongerechtigheid, niet alleen veel ver
schrikkelijks moeten doormaken, maar ook, tengevolge 
hunner „werkzaamheid der dwaling, de leugen gelooven." 
(2 Thess. 2 :9—12.) 

De verschrikkelijke tijd der „groote verdrukking," 
„zooals dergelijke niet geweest is Van het begin der 
schepping, die God geschapen heeft, tot nu toe, en 
niet meer zijn zal" (Mark. 13 : 19), zal zijn einde 
vinden door 

3. de wederkomst en de openbaring des 
Heeren Jezus 

van den hemel met de engelen Zijner kracht, in vlammend 
vuur ; en in het midden Zijner heiligen. Lees 2 Thess. 
1 : 7, 8 en Judas, vers 14 en 15. 

Dan zal de Heer Jezus vergelding en gericht uit
oefenen in gerechtigheid. Behalve Zijn bijzonder oordeel 
over „het Beest" en den anti-christ, en behalve dat 
Hij den Satan onschadelijk maken zal (Openb. 19 : 20, 
21 en 2 0 : 1 — 3), zal de groote Rechter dan over 
allen, die God niet kennen en het Evangelie onzes 
Heeren Jezus Christus niet gehoorzaam zijn geweest, 
Zijn rechtvaardig oordeel brengen. Zij „zullen tot straf 
lijden het eeuwig verderf van hef aangezicht des Heeren 
en van de heerlijkheid zijner sterkte." (2 Thess. 1 : 9.) 

In enkele trekken trachtten wij „de dingen, die 
aanstaande zijn," mede. te 'deelen aan de hand van 
het onbedrieglijk Woord van God. We hebben dit 
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gedaan, om u bij den ernst van dezen tijd te bepalen. 
Wij staan ongetwijfeld aan het einde van den tijd der 
genade. De dag des heils gaat ziender-oogen het einde 
tegemoet. Het oogenblik nadert, dat Jezus Christus, 
de Zoon van God, niet meer door het geloof kan 
worden aangenomen als Heiland en Redder. Ja. de 
Heer is nabij ! Hij kan heden komen, om, zooals boven 
reeds gezegd is, Zijn verlosten, naar Zijn belofte,, 
van deze aarde weg te nemen en in het Vaderhuis in 
te voeren (Joh. 1 4 : 3 ; Openb. 3 : 10.) Heeft dit plaats 
gevonden, dan-wordt de deur der genade gesloten. Te 
vergeefs zal men dan aan de deur kloppen en roepen: 
„Heer! Heer! doe ons open!" maar dan zal van uit 
de bruiloftszaal worden geantwoord : „ Voorwaar, ik 
zeg u: Ik ken u niet." (Matth. 25 : 12.) 

Dr. E. D. 

• • 
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„Hij komt!" 
De trouwe Heiland komt, dien wij van harte minnen, 

Het lijden loopt ten eind, dra heelt Hij elke wond. 
Weg is dan smart en rouw, dan gaat het feest beginnen, 

Want zie, de Bruidegom toeft langer niet; Hij komt! 

Hij komt! Sla 't oog omhoog, bij 't woeden der oikanen,. 
Wier kracht zich machtloos slaat, als waar de tijd te kort, 

O, zie toch naar omhoog, dra klieft gij 's hemels banen, 
Dra wordt geen traan meer door het kind van God gestort. 

„Ik kom!" — Die roep klink'luid en worde ook nu vernomen 
Door ieder in den strijd, en klink' hem steeds in 't oor! 

Hij geve kracht en moed, om, zonder angst en schromen, 
Te bidden: „Kom, o Heer!" met ieder die het hoor'. 

„Hij komt!" — Werp alles heen wat u zou kunnen hindren, 
Om, vol van vreugd en rust Hem tegemoet te gaan. 

Hij .komt, de Bruidegom, voor Gods geliefde kindren, 
.Voor wie Hij Zich op 't kruis met zonden wou belaan. 

„Hij komt!" — Ga, wereld! ga met uw verleidend lokken; 
Ga, met uw eer en al wat gij zoudt kunnen biên. 

O, vlied, o vlied van ons, wij wachten onverschrokken 
Op Hem, wiens vreugd het is, ons eeuwig thuis te zien. 

.„Hij komt!" —O, mocht dil woord uw wapenschild orneeren, 
En mocht Gods Geest het zelf graveeren in uw hart. 

„Hij komt!" Dat zij uw leus, dat zij uw hoogst begeeren, 
Dat zij.uw bede en wensch in lijden en in smart. 

En mocht dan satan soms uw vrede willen storen, 
Zoodat het lofgezang als door éên slag verstomt, 

Tracht hij door schijngenol uw harte te bekoren, 
Zeg dan in 's Heeren kracht: „Zwijg, satanas! Hij komt!" 


