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Gezeten aan de rechterhand des Vaders in den hemel, waar 
Hij heenging om voor de zijnen plaats te bereiden, roept de 
liefhebbende Bruidegom zijne geliefde bruid, die nog in de 
vreemdelingschap wandelt, gedurig de heerlijke woorden 
toe: »Ziet, Ik kom haastelijk!" Niet eens, niet tweemaal, 
maar verscheidene malen herhaalt Hij dezelfde woorden. 
Sla slechts het laatste gedeelte van het twee en twintigste 
hoofdstuk der Openbaring op, en gij zult daar, op die 
ééne bladzijde der Schrift, dezelfde belofte verscheidene 
malen herhaald vinden. Waarom zoo dikwijls? vraagt gij 
misschien. Heeft niet de bruidegom, die naar zijne bruid 
verlangt, behoefte haar gedurig te zeggen, dat zij weldra 
bij elkander en onafscheidelijk aan elkander verbonden zul
len zijn? Welnu, de Heere Jezus verlangt naar ons; zijn 
hart verheugt zich bij de gedachte, dat wij weldra bij Hem 
zullen zijn; Hij haakt naar het oogenblik, dat Hij ons in 
de vele woningen des Vaders kan binnenleiden, om ons 
zijne heerlijkheid te doen genieten en bovenal zijne liefde 
te doen smaken; en daarom heeft zijn hart behoefte ons 
gedurig toe te roepen: »Ziet, Ik kom haastelijk!" Welk 
een onuitsprekelijke liefde! Jezus verlangt naar ons — naar 
ons, zulke ellendige, ondankbare schepselen! Wie zou het 
kunnen gelooven, als het niet zoo duidelijk en zoo herhaal
delijk in Gods Woord geschreven stond! Maar, Gode zij 
dank! hoe onbegrijpelijk het ook is, het is waar. Wij zijn 
Hem door den Vader gegeven, en nu wil Hij, dat wij zijn 
zullen, waar Hij is. (Joh. 17.) O , dat is het heerlijkste 
van alles! Voorzeker, 't is gelukkig, wanneer wij naar 
Jezus verlangen; 't is verblijdend voor onze harten, wan-
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neer wij ons in zijne liefde en in zijne tegenwoordigheid 
verheugen; maar oneindig heerlijker is het, dat Jezus naar 
ons verlangt, en zich in onze tegenwoordigheid wil ver
heugen. Dat vervult de ziel met een onuitsprekelijke vreugde, 
en brengt ons vol bewondering en aanbidding aan de voe
ten van Hem, die niet alleen zijn leven voor ons gaf, maar 
ons verheft tot de hoogste heerlijkheid. 

Maar er is nog een andere reden, waarom de Heer zijne 
belofte zoo dikwerf herhaalt. Er is toch geen waarheid, 
die zoo spoedig vergeten wordt als de wederkomst van Je
zus. Nauwelijks waren de Apostelen des Heeren ontslapen, 
of de Gemeente vergat allengs de belofte van Jezus' we
derkomst; en het duurde niet lang, of deze heerlijke waarheid 
was geheel en al verloren gegaan. Eeuwen gingen voorbij, 
waarin niemand er aan dacht en niemand er aan geloofde. 
Doch wat behoeven wij zoover achter ons te zien, slaan 
wij slechts den blik op onszelven. Door Gods genade zijn 
onze oogen voor deze waarheid geopend geworden; wij 
hebben de roepstem van den Bruidegom vernomen; zij vond 
weerklank in ons hart, en wij hebben onze lampen in ge
reedheid gebracht om Hem te gemoet te snellen. Zalige 
blijdschap heeft ons hart vervuld, toen wij voor de eerste 
maal deze waarheid met het gansche hart omhelsden. De 
glans der hemelsche vreugde lag op ons gelaat, wanneer 
wij er onder elkander over spraken. Is dat nog zóó? Helaas, 
neen! Hoevele uren, j a , hoevele dagen gaan er voorbij, 
dat wij er nauwelijks of in 't geheel niet aan denken I Onze 
harten zijn kouder geworden. Die hoop is niet meer zoo 
levendig bij ons. Zij vervult niet meer zoo onverdeeld ons 
hart ; zij heiligt niet meer zoo geheel ons leven. Wij voe
len ons weer meer te huis op de aarde, in de aardsche om
standigheden en genoegens. Ziet, geliefden! daarom roept 
de Heer ons zoo dikwijls toe: «Ziet, Ik kom haastelijkl" 
Hij wist, dat wij het zoo licht zouden vergeten, en Hij 
heeft toch zoo gaarne, dat wij er veel aan denken. Of ver
heugt zich de bruidegom niet over het verlangen zijner 
bruid om bij hem te zijn ? En zou Jezus zich niet verblij-
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den, wanpeer wij sterk en vurig naar Hem verlangen? 
O, gewis! dat is zijne grootste vreugde. En daarom doet 
Hij alles om dat verlangen in ons te wekken, te versterken 
en te verlevendigen, 't Verveelt u toen niet, dat Hij 
er zoo dikwijls op terugkomt? Ik heb het wel eens ge
hoord, hoe men, wanneer er over de wederkomst van 
Jezus gesproken werd, zeide: »Nu al weer daarover, we 
hebben er nog pas over hooren spreken 1" — 't Is wel 
treurig, wanneer het zóó ver gekomen is. Voorzeker, de 
vrouw, die haren man liefheeft, zal bij eiken brief, waarin 
hij haar schrijft, dat hij spoedig weder zal komen, zich 
opnieuw verblijden; en 't zou zeer zeker tot groote droef
heid voor den man zijn, wanneer hij vernam, dat zij het 
vervelend vond, 'zoo dikwijls over zijne terugkomst te 
hooren. En welk een droefheid moet het dan niet voor on
zen liefdevollen Jezus zijn, wanneer Hij ziet, dat wij ons 
niet verblijden, als Hij ons toeroept: «Ziet, Ik kom haas-
telijk." Voor den geloovige, die Jezus vurig liefheeft, zal 
dat woord telkens opnieuw een heerlijke vertroosting zijn. 
J a , al werd het hem ook honderd maal op één dag toe
geroepen, het zou hem telkens met zalige blijdschap en 
heiligen ernst vervullen. Hoe goed zou het zijn, wanneer 
wij er elkander wat meer aan herinnerden! O , dat ééne 
woord: «Ziet, Ik kom haastelijk!" kan wonderen verrich
ten! — Daar is een broeder in nood, in zorgen, in moeielijk-
heden; de tranen vloeien hem langs de wangen; gij gaat 
tot hem, en roept hem toe: «Jezus komt haastelijk!" Welk 
een omkeering in dat hart, welk een verandering op dat 
gelaat! De zorg verdwijnt, de nood is minder drukkend, 
de moeielijkheden zijn minder groot, de glimlach der hoop 
schijnt door de tranen heen; dankbaar drukt hij u de hand, 
en gij gaat heen met het bewustzijn een broeder vertroost 
te hebben. — Ginds ligt een zuster op haar ziekbed; de 
dagen en vooral de nachten vallen haar lang; het lijden 
is zoo langdurig; zij is ongeduldig en zou zoo gaarne van 
hier. »Weldra komt de Heer!" roept gij haar toe, en 't is 
alsof ge balsem giet in de wonde, alsof het lijden op eens 
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gemakkelijker te dragen valt. — Op een anderen tijd ziet gij 
een broeder een verkeerden weg inslaan, of op het punt 
een zondige daad te verrichten; gij gaat tot hem, klopt hem 
zachtjes op den schouder, en fluistert hem in ' toór: »Ziet, 
Ik kom haastelijk!" Hij schrikt; hij slaat de oogen 
neer; hij komt tot zichzelven, en' eindelijk valt hij vol 
schaamte en berouw aan Jezus' voeten neer, om Hem zijne 
schuld te belijden, maar Hem tevens te danken, dat Hij 
hem verhinderd heeft den weg der zonde te betreden. — 
Bij een andere gelegenheid zoudt gij zoo gaarne eenig 
geld voor de armen of voor het werk des Heeren ver
zamelen, maar gij bemerkt, dat men ternauwernood de 
beurs uit den zak haalt en zeer karig geeft. «Spoedig 
komt de Heer, broeders!" roept gij uit; en 't is, alsof 
men op eens rijker is geworden; de verontschuldigingen 
zijn verdwenen, het hart is wijder geworden, de beurzen 
worden geleegd, en allen verkeeren onder den indruk, 
dat, wanneer Jezus komt, alles hier moet blijven en in 
de handen der ongeloovigen zal vallen, en het dus veel 
beter is met het geld en goed, dat God ons gaf, nu nog 
winst te doen voor de eeuwigheid. — Welk eene veran
dering brengt de herinnering aan de komst van Jezus 
derhalve te weeg in alle toestanden en omstandigheden 
des levens! Dit zal ons nog duidelijker worden, wanneer 
wij een oogenblik stilstaan bij de verschillende malen, 
dat de Heer Jezus in Openb. 22 over zijne spoedige we
derkomst spreekt. 

«Z ie t , I k k o m h a a s t e l i j k ; z a l i g i s h i j , d i e de 
w o o r d e n d e r p r o f e t i e d e z e s b o e k s b e w a a r t . " 
Ziedaar de eerste maal, dat de Heer hier belooft spoedig 
weder te komen! En wat is er aan die belofte verbonden? 
«Zalig is hij, die de woorden der profetie dezes boeks 
bewaart." De Heer zegt niet: »Behouden is hij, die de 
woorden der profetie dezes boeks bewaart;" want de behou
denis is niet afhankelijk van het geloof in de profetie, 
maar van het geloof in Jezus; maar Hij zegt: «ZaUg, 
dat is, welgelukzalig, gelukkig is hij, die de woorden der 
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profetie dezes boeks bewaart." De geloovigen toch, die 
de woorden der profetie dezes boeks üiet verstaan en der* 
halve ook niet bewaren, zijn wel behouden» maar kunnen 
onmogelijk gelukkig voor hun hart zijn; want zij meenen, 
dat zij gedurende de oordeelen, waarvan dat boek spreekt, 
op aarde zullen zijn. Nü is het onmogelijk welgelukzalig 
te zijn bij het lezen van al die ontzettende oordeelen, 
wanneer men zich voorstelt daarbij tegenwoordig te zul
len zijn; men zal dan integendeel met vrees eh schrik 
vervuld zijn, en in plaats van de woorden der profetie 
dezes boeks te bewaren, die zooveel mogelijk trachten te 
vergeten. Hij echter, die de woorden der profetie dezes 
boeks verstaat, weet, dat de Gemeente Valt Christus gé4-
durende de oordeelen, welke in dit boek beschreven Wor
den, in volmaakte rust bij haren Heer en Bruidegom in 
den hemel woont. Dat maakt zijn hart onuitsprekelijk ge
lukkig. Want bij het lezen en hooren dier vreèselijke 
ooideelen kan hij tot zichzelven zeggen: * Warmeer dat 
alles op aarde geschieden zal, zult gij er niét mees? zijn2 
want dan zijt gij reeds ingegaan in het huis des Vaders,' 
en omringt gij reeds den troon des Almachtigen.'' J a , dat 
is heerlijk! In plaats van vrees en schrik vervult blijdschap 
zijn hart bij het lezen van de woorden dezer profetie, want 
de liefde van Jezus straalt hem hier op heldere wijze te
gen, en roept hem toe: «Ik heb u niet alleen van het 
eeuwig verderf, maar ook van den toekomenden toorn 
verlost!" En wanneer hij dan die woorden niet alleen 
hoort en verstaat, maar ook, gelijk Maria, bewaart in zijn 
hart, dan blijft hij gelukkig, ook wanneer men hem van 
alle kanten op dé teekenen der tijden wijst, en men in 
de oorlogen en geruchten van oorlogen de uitstorting der 
oordeelen en de vervulling der profetieën wil zien. Be
daard en kalm antwoordt hij: «Dat kan niet zijn, want 
vóór de vervulling dier profetieën zal de Gemeente in 
den hemel zijn!" 

Verder lezen wij: « V e r z e g e l de w o o r d e n d e r p r o 
fe t i e d e z e s b o e k s n i e t ; w a n t de tijd i s nab i j . " 
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(vs. 10.) Tot Daniël werd gezegd: Verzegel de •woorden der 
profetie, want het zal nog lang duren, eer hare vervulling zal 
komen. Hier wordt gezegd: Verzegel niet, want de tijd is 
nabij. De vervulling dezer profetie zou haastelijk geschie
den, en daarom was het niet der moeite waardig het boek 
te verzegelen; want nauwelijks zon het verzegeld zijn, of 
het zegel zon weer opengebroken moeten worden. En wat 
volgt er nu? »Die onrech t doet , dat hij nog on
rech t doe; en die vui l is, dat hij nog vu i l wor
de; en die r e c h t v a a r d i g is, dat hij nog gerecht
vaa rd igd worde; en die he i l ig is, da t hij nog 
g e h e i l i g d worde." Ernstige woorden! De tijd is nabij, 
dat een iegelijk zal geoordeeld worden; en daarom moeten 
allen, zoowel de goddeloozen als de rechtvaardigen, rijp 
worden voor het oordeel. Die onrecht doet, dat hij nog 
onrecht doe, opdat hij zoodoende rijp zij om geoordeeld 
te worden. Die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaar
digd worde, opdat hij zoodoende rijp worde voor de heer
lijkheid. Geliefde broeders! overdenkt met heiligen ernst 
deze woorden. De tijd is kort; weldra komt de Heer; wat 
gij heden nog doen kunt, doet het nog heden; morgen 
kan de tijd van werken voorbij zijn, en dan zoudt gij het 
u te laat beklagen, zooveel, wat nog had moeten verricht 
worden, tot gelegener tijd te hebben uitgesteld. 

In verband hiermede staan de volgende woorden: «Ziet, 
Ik kom haaste l i jk ; en mijn loon is met mij, om 
een iegelijk te verge lden , gelijk zijn werk zijn 
zal." Wanneer de Heere Jezus komt in zijne heerlijkheid, 
dan zal Hij de zijnen beloonen voor het werk, dat zij op 
aarde in zijnen naam gedaan hebben. Gezeten op den troon 
zijner heerlijkheid, zal Hij den één macht geven over tien, 
den ander over vijf, den derde over drie steden. Allen 
zullen een plaats in zijn koninkrijk ontvangen; en de heer
lijkheid van die plaats zal afhangen van hetgeen zij op 
aarde hebben verricht. Ieder lid van de Gemeente heeft 
een gave, een talent van den Heer ontvangen om mede 
te woekeren. Ieder heeft een plaats van den Heer gekre-
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gen, oin Hem te verheerlijken. De een heeft een geringe 
en de ander een verheven plaats; maar beiden kunnen 
den Heer evenzeer verheerlijken, omdat beider plaats 
hun door Hem is aangewezen. De een is een prediker des 
evangelies, de ander een koopman, weer een ander een 
handwerksman, een vierde een landbouwer, een vijfde een 
huisvrouw; maar hoe verschillend hunne roeping ook zijn 
moge, zij zijn allen door den Heer in die roeping geplaatst 
en kunnen Hem daarin verheerlijken. Waren allen evan
gelieverkondigers , of allen handwerkslieden, dan zou alles 
in verwarring komen; maar nu heerscht er de schoonste 
orde, want nu kan de naam des Heeren op alle plaatsen 
en in alle betrekkingen verheerlijkt worden. Hoe gelukkig 
zou het zijn, wanneer deze heerlijke waarheid door alle 
christenen verstaan werd! Hoeveel redenen van ontevre
denheid en murmureering zouden er eensklaps verdwijnen! 
Hoeveel gelukkiger zou een ieder zich in zijne roeping 
en op zijne plaats gevoelen! Niets kan toch bij alle moeie-
lijkheden en bezwaren van het werk, dat wij te verrichten 
hebben, ons hart zóó vertroosten en bemoedigen, als de 
gedachte: ik werk voor den Heer, ik drijf handel voor 
den Heer, ik timmer voor den Heer, ik ploeg voor den 
Heer, ik voed mijne kinderen op en doe mijn huishouden 
voor den Heer. Dan is geen werk te nietig, te gering in 
onze oogen. Dan zullen wij niet naar wat anders verlan
gen, alsof wij daarin nuttiger konden zijn. Dan zal het 
ons eenig streven zijn om hetgeen wij te doen hebben, 
goed te doen, en de roeping, die de Heer ons gegeven 
heeft, getrouw te vervullen. En dan zullen wij eenmaal 
ons loon voor onzen arbeid ontvangen. 

Dit loon nu hangt natuurlijk niet af van de grootheid, 
de uitgestrektheid en de verhevenheid van het werk, dat 
wij verricht hebben, maar alleen van de getrouwheid, 
waarmee wij het deden. Een straatveger, die voor den 
Heer, in alle getrouwheid zijn werk heeft verricht, zal 
meer loon ontvangen dan de evangelieprediker, die in zijne 
prediking zichzelven gezocht heeft. Een huisvrouw, die 
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in stilte haar dagelijksch werk heeft verricht en hare 
kinderen heeft opgevoed voor den Heer, zal gewis even
veel loon ontvangen als de man, wiens naam door zijne 
christelijke werkzaamheden overal bekend is geworden. 
Een arme, die niets had om te geven dan een beker koud 
waters, en dit deed in den naam des Heeren, zal even
goed zijn loon ontvangen als de rijke, die honderden gul
dens heeft weggegeven. J a , niets, hoe gering, hoe nietig 
het ook zijn moge, hoezeer ook in het verborgen ge
schied, zal aan dien dag onbeloond blijven. De Heer zal 
alles aan 't licht brengen, en het geringste bewijs van 
liefde voor Hem niet vergeten. 

Uit welk een geheel ander oogpunt leeren wij hierdoor 
ons leven op aarde en onze -werkzaamheden beschouwen. 
Al doen wij dezelfde dingen, die de wereld ook doet, zoo 
hebben zij toch voor ons een geheel andere beteekenis, en 
worden met een geheel ander doel verricht. Zij houden op 
bloot aardsche bezigheden te zijn, maar staan voor ons, 
omdat wij ze voor den Heer, tot zijne verheerlijking doen, 
in verband met den hemel, en zullen eenmaal op hemel-
sche wijze beloond worden. J a , 't zal onuitsprekelijk heer
lijk zijn, wanneer wij daar uit den mond des Heeren 
zullen vernemen: "Wel gij goede en getrouwe dienstknecht, 
over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u 
zetten." Men zegge niet: »'t Is mij genoeg, wanneer ik 
maar in den hemel kom;" want daardoor bewijst men 
maar al te duidelijk hoe weinig liefde men voor den Heer 
heeft. Wat is ons toch aangenamer dan een geschenk van een 
onzer vrienden te ontvangen? Niet de pracht of de waarde 
van het geschenk maakt ons gelukkig, maar dat het een 
geschenk is van hem, dien wij liefhebben. Zoo zal het 
ook dan zijn. Het loon wordt ons door Jezus, onzen bes
ten Vriend, gegeven, en dat vervult reeds nu, in het 
vooruitzicht, mijn hart met zalige vreugde. En o, hoe 
heerlijk zal zijne liefde ons daar tegenstralen! Hij zal het 
werk beloonen, dat wij niet door onze, maar door zijne 
kracht hebben verricht. Hij zal eveneens handelen, alsof 
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wij bet alles zelf hadden gedaan, 't Is onbegrijpelijk, maar 
heerlijk! En 't zal zeer zéker met een onbeschrijfelijk ge
voel van dankbaarheid en zaligheid zijn, dat wij de kroon, 
door Jezus ons op het hoofd gedrukt, zullen afnemen en 
aan zijne voeten zullen werpen met de woorden: »Gij, 
Heer! zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de 
eer, en de kracht; want Gij hebt alle duigen geschapen, 
en door uwen wil zijn zij en zijn zij geschapen." 

« I k , J e z u s , h e b mi jnen e n g e l g e z o n d e n , om 
u l i e d e n d e z e d i n g e n t e g e t u i g e n in de gemeen
t e n . I k b e n de w o r t e l en h e t g e s l a c h t D a v i d s , 
de b l i n k e n d e m o r g e n s t e r . " Ziedaar opnieuw de be* 
lofte van Jezus' komst voor de Gemeente. Eer de dag 
aanbreekt, verschijnt de morgenster. Zoo zal Jezus, voor
dat de dag der wraak en der heerlijkheid op deze aarde 
zal aanbreken, als de Morgenster voor de Gemeente ver
schijnen , om haar vóór de ure der verzoeking te brengen 
in het huis des Vaders. En Zoodra nu de Bruidegom 
zich als Morgenster aan de Gemeente vertoont, ant
woorden de Geest en de bruid: »Kom!" De Bruidegom 
roept: »Ziet, Ik kom liaastelijk 1" en de bruid antwoordt: 
»Ja, kom, Heere Jezus!" Hoe zou het ook anders kunnen? 
Hij is het hoofd, en zij het lichaam; Hij de man en zij 
de vrouw; Hij haar één en haar alles, en zij de vervulling 
van Hem, die alles in allen vervult. J a , de bruid ver
langt bij den Bruidegom te zijn; daar is hare plaats, hare 
woning, haar »te huis." Daar eerst zijn al de wenschen 
haars harten bevredigd; daar eerst kan zij rusten van 
haren arbeid en van hare omzwervingen hier op aarde; 
daar eerst is zij volmaakt gelukkig. 

Is die gezindheid de uwe, waarde lezer? Verlangt gij 
evenals een bruid naar uwen bruidegom? Antwoordt gij 
altijd terstond op de belofte van Jezus: «ziet, Ik kom. 
haastelijk!" «Amen, ja , kom, Heere Jezus?" O, niets 
is gelukkiger en zaliger voor het hart! Het verbindt de ziel 
steeds nauwer aan den Heer, en vervult haar steeds meer 
met het gevoel zijner liefde. En wanneer die gezindheid uw 
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hart vervult, en gij met vurig verlangen roept:»Kom, Heere 
Jezus!" dan zult gij zeer zeker tot uwe medegeloovigen 
gaan, en hun toeroepen: »Die het hoort, zegge: Kom!" en 
dan gij zult uwe liefde uitstrekken tot degenen, die nog 
rondom u in de schaduwe des doods voortwandelen, en tot 
hen zeggen: »Die dorst heeft, kome; en die wil, neme het 
water des levens om niet." Ja , het geloof aan de komst des 
Heeren maakt ons ijverig in zijn werk, en vervult ons met 
medelijden voor degenen, die buiten zijn; want nog een 
weinig tijds en Hij, die te komen staat, zal komen en niet 
vertoeven; en dan zal het voor die duizenden, die ons om
ringen, te laat zijn, dan zullen zij moeten achterblijven 
om geoordeeld te worden. Mochten daarom onze harten 
steeds met de levendige verwachting van Jezus' komst 
vervuld zijn! Mochten wij ten allen tijde met blijdschap 
de belofte uit zijnen mond ontvangen, die Hij ons zoo 
gedurig toeroept: »Ziet, Ik kom haastelijk!" en er ter
stond op antwoorden: «Amen. Ja, kom, Heere Jezus!" 

© 

Volmaakte liefde. 

„Hierin ia de liefde bij ona volmaakt, opdat 
wij vrijmoedigheid mogen hebben in den 
dag des oordeels, dat gelijk Hij,is, wij ook 
zijn in deze wereld." (1 Joh. 4: 17.) 

De geschiedenis en de ervaring van alle christenen leert 
ons ten duidelijkste, dat er niets meer in overeenstemming 
is met de menschelijke natuur dan de neiging om te zien 
op hetgeen in ons is, in plaats van op hetgeen buiten ons 
in Christus is. Het geloof heeft echter zijn voorwerp buiten 

i ons en niet in ons; en hoe meer dit geloof bij ons aan
wezig is, des te gelukkiger zullen wij zijn. Zoodra wij 
evenwel den grond van ons geloof in ons zoeken, ver
liezen wij de rust en den vrede, welke wij kunnen ge-
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nieten. Daarom herhaal ik nog eens, dat het voorwerp, 
waarop het oog des geloofs gevestigd is, buiten ons ligt. 

De algemeene gewoonte om in zichzelven, in plaats van 
buiten zichzelven het oog te vestigen, heeft ten gevolge 
gehad, dat de hierboven aangehaalde woorden hunne 
goddelijke schoonheid, heerlijkheid en waarde voor velen 
verloren hebben, 't Is voorzeker een treurig en ondank
baar werk, zijne eigen liefde te onderzoeken, om te zien 
of die al dan niet volmaakt is. Men kan gerust jaren lang 
onderzoeken, zonder een haar breed te vorderen. Voorwaar, 
dit werk is nog veel hopeloozer dan dat hetwelk de kinde
ren Israëls moesten verrichten, toen zij door hunne hart
vochtige meesters gedwongen werden tichelen zonder stroo 
te maken. Ongetwijfeld had een Israëliet, die in de vel
den van Egypte ronddwaalde om materiaal voor zijn dag
werk te zoeken, meer hoop op goed gevolg, dan wanneer 
een arm, hulpeloos, onwaardig zondaar in de duisternis 
van zijn eigen hart naar iets volmaakts zoekt. Men kan 
zoeken, zoolang men wil, maar men zal niets vinden; 
integendeel, men zal gedurig meer tot de overtuiging ko
men, dat ons hart ten allen dage alleenlijk boos is. 

Mets is daarom verder van de bedoeling des Heiligen 
Geestes verwijderd dan de gedachte aan onze volmaakte 
liefde. Men behoeft slechts de boven aangehaalde woorden 
een weinig nauwkeurig te lezen, om dit duidelijk in te 
zien. «Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrij
moedigheid mogen hebben in den dag des oordeels, dat 
gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld." Hoe zon nu 
onze liefde ooit »volmaakt" genoeg kunnen zijn, om ons in 
den dag des oordeels vrijmoedigheid te geven? Hoe zouden 
wij ooit met een gelukkig hart voorwaarts kunnen zien naar 
den rechterstoel van Christus, wanneer wij op de vol
maaktheid onzer liefde ons vertrouwen moesten stellen? 

Maar wat bedoelt de Apostel dan, als hij zegt: »De 
volmaakte liefde drijft de vrees bvriten?" Hij bedoelt, dat 
de volmaakte liefde Gods, die zich in de overgave van 
zijnen geliefden Zoon heeft geopenbaard, en die «volmaakt 
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bij ons" is, alle vrees uit onze harten geheel en al ver
bant. Wanneer ik weet, dat God mij volkomen liefheeft, 
dan heb ik niet de minste reden meer om te vreezen. En 
op welke wijze heeft Hij zijne liefde voor mij geopenbaard? 
In het bloed, dat uit de doorboorde zijde van den ge
kruisigden Christus vloot. Dat bloed heeft niet alleen de 
gerechtigheid Gods met betrekking tot mijne zonden be
vredigd, maar ook zijne volmaakte liefde voor mijne ver
lorene ziel aan 't licht gebracht. De zonde is geoordeeld 
èn voor eeuwig weggedaan, en wel door dat bloed, 
hetwelk tegelijkertijd de diepste verborgenheden der lief
de openbaart, die in het hart van God voor verloren 
zondaars woont. Wat zal derhalve de dag des oordeels 
vóór de geloovigen zijn? Die dag zal voor het oog van 
den hemel, van de aarde en van de hel openbaren, dat 
er niets meer tegen hen is. Het licht van den rechterstoel 
van Christus zal toonen, dat er op elk »wit kleed," dat 
zijne reinheid aan het bloed van Christus te danken heeft, 
geen enkele vlek meer te vinden is.»Zoo is er dan nu geen 
verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn." Dat 
zal voor den rechterstoel van Christus ten volle geopen
baard worden, 't Zal daar blijken, dat er aan allen, die 
in Christus zijn, niets meer te veroordeelen valt. Heerlijke, 
onuitsprekelijk heerlijke waarheid! 

Maar hoe is nu de liefde Gods bij ons volmaakt? O , 
luisteren wij met ernst en aandacht naar het heerlijke 
antwoord. des Heiligen Geestes! »Gelijk Hij is , zoo zijn 
ook wij in deze wereld." Voorwaar, dat is wel de vol
maaktheid der liefde. Gelijk de Eechter is, zoo zijn ook 
wij. «Wij zijn in Hem volmaakt" — »wij zijn aangenomen 
in den Geliefde" — wij zijn een deel van Hem — Hij het 
Hoofd en wij de leden. Christus heeft onze plaats op het 
kruis ingenomen. Hij werd tot zonde voor ons gemaakt; 
Hij werd in onze plaats geoordeeld. Hij droeg het kruis 
en onderging den toorn; Hij betaalde de schuld en stierf 
voor ons. Hij nam onze plaats in, opdat wij zijne plaats 
zouden kunnen innemen. Hij kwam in de diepste diepte 



13 

onzer ellende, opdat wij de hoogste plaats der heerlijk
heid zonden kunnen deelachtig worden. «Gelijk Hij is, 
zoo zijn ook wij in deze wereld " Alzoo is de liefde Gods 
bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid hebben in den 
dag des oordeels. Waarlijk de Eechter zal ons niet ver-
oordeelen, want dan zou Hij zichzelven veroordeelen. Hij 
is onze gerechtigheid. Hij zal niet het minste gebrek in 
zijn eigen werk vinden. »Wij zijn Gods werk, gescha
pen in Christus Jezus." (Efez. 2 : 10.) Dat bewustzijn 
geeft rust en vrede aan het hart. Jezus zelf heeft mij 
gemaakt hetgeen ik ben, en mij de plaats aangewezen, 
waar ik sta. 

Hieruit volgt natuurlijk, dat, wanneer de gedachte aan 
den dag des oordeels vrees verwekt in mijn hart, al moge 
het ook nog zoo weinig zijn, ik niet geloof, dat ik vol
maakt door God bemind word, en dat het bloed van Chris
tus mij volkomen reinigt. Vruchteloos is het, wanneer ik 
iets in mijn eigen hart zoek. Ik zal daar nimmer iets vin
den. En ook God zoekt niets in mijn hart. Hij eischt niets 
van mij. Hij heeft alles, wat Hij verlangt, op het kruis 
gevonden. Hij zelf heeft alles voor mij in orde gebracht. 
Hij kende de eischen zijner gerechtigheid, en Hij heeft ze 
volkomen bevredigd; Hij kende de behoeften van mijn hart, 
en Hij heeft er volkomen aan beantwoord; Hij kende de 
uitgestrektheid en grootte mijner schuld, en Hij heeft ze 
geheel uitgedelgd. Hij heeft de zonde geheel en al van zijn 
aangezidht weggedaan, zoodat wij nu in de tegenwoordig
heid zijnex oneindige heiligheid bestaan kunnen. Hij heeft 
zijne genade verheerlijkt in de vernietiging van datgene, 
wat ons in het eeuwig verderf zou gestort hebben, 't Is 
evenzeer onmogelijk, dat God en de zonde met elkander 
kunnen verbonden worden, als dat God en de geloovigen 
van elkander kunnen gescheiden worden. Daarom is de 
zonde volkomen en voor eeuwig weggedaan., en de geloo-
vige volkomen en voor eeuwig nabij gebracht. 

Welnu, waarde lezer! hoe staat het met u? Kent gij 
deze volmaakt© liefde Gods? Heeft zij reeds alle vrees bij 
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u buitengedreven ? Of ontzinkt u de moed bij de gedachte 
aan den dag des oordeels? Ik bedoel hiermede niet, of gij 
bekeerd of onbekeerd zijt; want gij kunt zeer goed bekeerd 
zijn en toch vreezen. Vele christenen zijn er, die gedurig 
vreezen en twijfelen. Velen zijn er ook, die zeggen, dat 
zij altijd zeker zijn, omdat zij weten dat dit zoo behoort, 
maar die toch vreezen. Indien zij oprecht voor zichzelven 
en voor God wilden zijn, dan zouden zij moeten getuigen, 
dat er wel o ogenblikken zijn, waarin de vrees hun hart 
bekruipt bij de gedachte aan de openbaarwording voor den 
rechterstoel van Christus. Gelukkig zou het zijn, indien 
zij dit wilden erkennen, want dan zou het mogelijk zijn, 
dat zij tot de ware rust en den ongestoorden vrede kwa
men. Ik vraag u dus nogmaals: Heeft de volmaakte liefde 
Gods reeds alle vrees bij u buitengedreven? Indien niet, 
o, wees dan verzekerd, dat gij niet in de liefde van God 
en in het bloed van Christus rust. Gij ziet op uzelven; 
gij zoekt iets in nw eigen hart — gevoel, geloof, liefde, 
ja , duizend andere dingen, die er in eeuwigheid niet te 
vinden zullen zijn. Gij gelooft niet, dat de liefde Gods 
volmaakt is; want indien gij dat geloofdet, dan zoudt gij 
weten, dat die liefde ook uwen toestand gekend en geoor
deeld heeft. Gij gelooft ook niet, dat het offer van Chris
tus volmaakt is; want indien gij dat geloofdet, dan zoudt 
gij weten, dat uwe schuld geheel uitgedelgd is. Wanneer 
er iets van u geëischt werd, dan zoudt gij zeker reden ge
noeg hebben om te vreezen en te beven; want dan zoudt 
gij niet het geringste kunnen betalen. Maar, Gode zij dank! 
alles is het werk van de volmaaktheid van Gods liefde, 
van de algenoegzaamheid van het bloed van Christus en 
van de getuigenis des Heiligen Geestes, zoodat er geen 
schaduw van twijfel meer overblijft. 

Sommigen meenen, dat twijfel en vrees teekenen van 
geestelijk leven zijn. Zij kunnen het in zooverre zijn, als 
rheumatische pijnen teekenen van het natuurlijk leven zijn; 
maar wie verlangt er naar zulke teekenen ? Wie zou wen-
schen voortdurend pijn te moeten lijden, om een duidelijk 
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bewijs vaü zijn bestaan te hebben? De Apostel verklaart 
uitdrukkelijk: «De volmaakte liefde drijft de vrees bui
ten; want de vrees heeft pijn. En die vreest, is niet vol
maakt in de liefde." 

o En wij hebben gekend en geloofd de liefde, die God 
tot ons heeft. God is l i e fde ; en die in de liefde blijft, 
blijft in God, en God in hem." (1 Joh. 4 : 16.) 

Rust voor liet hart. 

»Weest in geen ding bezorgd; maar laat uwe begeer
ten in alles, door bidden en smeeken, met dankzegging 
bekend worden bij God: en de vrede Gods, die alle ver
stand te boven gaat, zal uwe harten en uwe zinnen bewa
ren in Christus Jezus." (Fil. 4 : 6, 7.) Voorzeker dat geeft 
ware rust aan het hart! In welke omstandigheden wij ons 
ook bevinden, en welke zorgen ons hart ook vervullen, 
de Heer, onze God, roept ons tot Hem onze toevlucht 
te nemen. Hij is gewillig en machtig tevens ze allen op 
zich te nemen. In zijne teedere liefde voor ons wil Hij met 
ons ruilen. Hij neemt onze zorgen, en geeft ons zijnen 
vrede. Welk een heerlijke ruil! O, hoe onuitsprekelijk goed 
is Hij! Hij wil niet, dat ééne zorg ons hart zal bezwaren. 
Hij wil, dat ons hart zóó vrij van zorgen zal zijn als ons 
geweten vrij is van schuld. Hij heeft ons gerechtigheid ge
schonken in plaats van schuld, en Hij wil ons vrede ge
ven in plaats van zorg. 

Met welk een nederbuigende goedheid houdt de Heer 
zich met ons bezig! Hij bemoeit zich met onze dwaashe
den en gebreken, om er ons van te verlossen; en Hij houdt 
zich bezig met onze zorgen en bekommernissen, om er ons 
van te ontlasten, en onze harten met zijnen zaligen vrede 
te vervullen. Hij zegt ons uitdrukkelijk, in voor een ieder 
duidelijke taal: »Geef Mij uwe zorgen, van welken aard zij 
ook zijn mogen, of zij klein of groot zijn, of zij op uw 
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persoonlijk, huisselijk of openbaar leven betrekking hebben, 
geef ze Mij , en Ik zal u in plaats daarvan mijnen vrede 
geven, die alle verstand te boven gaat." Heerlijke gena
de! O , mogen onze harten er altijd een voldoend ant
woord op geven! Waarom zonden wij onze zorgen voor 
onszelven behouden, wanneer God ze wil hebben ? Waarom 
zouden wij voor onszelven zorgen, wanneer God voor ,ons 
zorgt? Hij denkt altijd aan ons. Niemand heeft nog ge
daan, wat Hij deed. Hij , de groote en heerlijke God, de 
Schepper des hemels en der aarde, heeft de haren van ons 
hoofd geteld! Welk een liefde! Welk een teederheid! Voor
waar , wij kunnen ons aan Hem toevertrouwen, onze har
ten kunnen gerust zijn te midden van al de stormen des 
levens, en vrolijk kunnen wij zingen: 

In U ben ik geborgen 
Voor tijd en eeuwigheid! 

Gij, Heer! zult voor mij zorgen, 
Zelfs in den bangsten strijd. 

Gij geeft mij moed en krachten, 
Zoodat ik pal kan staan, 

Al kwamen alle machten 
Des vijands op mij aan. 

Hoe ook de stormen loeien, 
Al is 't gevaar nabij, 

Al dreigen slavenboeien, 
Gij, Vader! zorgt voor mij. 

Gij zult mij niet begeven, 
Hoe fel de strijd ook zij; 

Mijn hart kan in dit leven 
Reeds vrolijk zijn en blij! 
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De Heer en zijne discipelen. 
(M&rk. 6.) 

Wanneer wij met een geloovig hart en een dooi? Gods 
Geest verlicht verstand het leven van Jezus hier op aarde, 
gelijk ons dat door de gewijde schrijvers in de Evangeliën 
wordt medegedeeld, nagaan, dan worden wij getroffen door 
zijne goddelijke volmaaktheid, die Hij overal tentoonspreidt. 
Hij is volmaakt in liefde, volmaakt in wijsheid, volmaakt 
in spaarzaamheid, volmaakt in milddadigheid, met één 
woord volmaakt in alles. Hij bleef zichzelven in alle om
standigheden volkomen gelijk, en was door niemand en 
door niets van den door Hem gekozen weg af te brengen. 
J a , wat meer zegt, de boosheid van den mensch, de ellende 
van zijn volk Israël, de zwakheid zijner discipelen en hon
derd andere dingen werden de aanleiding om zijne goddelijke 
volheid nog heerlijker te openbaren. Het bovengenoemde 
hoofdstuk levert ons daarvan zulk een duidelijk bewijs, dat 
het wel de moeite waard is, daarbij een oogenblik stil te staan. 

Teruggekeerd van hunne zendingsreis, waartoe de Heer 
hen twee en twee had uitgezonden, kwamen de discipelen 
weder te zamen tot Jezus, en verhaalden Hem alles, wat 
zij gedaan en geleerd hadden, (vs. 30.) Tot wien hadden 
sij zich ook beter kunnen wenden dan tot den geliefden 
Meester zei ven? Wie kon zooveel belang in hunne mede-
deelingen stellen als Hij? Wie kon beter dan Hij hun de 
gevaarlijke klippen aanwijzen, waarop de zwakke discipelen 
na zulk een gezegenden arbeid zoo licht konden verzeilen? 
Terwijl zij er zich over verheugden, gelijk wij elders lezen, 
dat ook de duivelen hun onderworpen waren, roept Hij 
hun toe: »Verblijdt. u daarin niet, dat de geesten u onder
worpen zijn; maar verblijdt u veel meer dat uwe namen 
geschreven zijn in de hemelen." (Luk. 10 : 20.) J a , waar
lijk , schitterende overwinningen op geestelijk gebied kun
nen een arbeider in het werk des Heeren zeer gemakkelijk 
verleiden, deze overwinningen in plaats van den Heer 
zelven tot het voorwerp zijner vreugde te maken, en hem 

x 2 
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tot hoogmoed en zelfverheffing brengen. En de Heer alleen 
bezit liefde en wijsheid genoeg, ons voor zulke dwalingen 
te bewaren. Hij kent onze zwakke harten; en Hij alleen 
weet het, hoe gevaarlijk het voor ons is, in het openbaar 
op te treden en een voorwerp van de verachting en ver
volging der wereld te worden. 

«En Hij zeide tot hen: Komt gijliéden in een woeste 
plaats hier alleen, en rust een weinig." (vs. 31.) Zij had
den het noodig een weinig met hunnen geliefden Meester 
alleen te zijn, om een weinig nit te rusten. Welk een 
voorzorgende, teedere liefde! De Heer zegt niet: »Werkt, 
werkt steeds voort!" Neen, zoodra de arbeid gedaan is, 
doet Hij hen de werkplaats verlaten, en neemt hen met 
zich alleen, om aan zijne zijde een weinig van hunne ver
moeienissen uit te rusten. En onder de hoede en de zorg 
van dezen wijzen en liefderijken Heer staat ieder arbeider 
in het werk des Heeren. De Heer eischt geenszins hun dag
boek als iemand, die, zonder de bezwaren van het werk te 
kennen, onmeedoogend ieder uur, als aan den arbeid besteed, 
wil opgeteekend zien. O, neen! Hij kent het werk en de 
bezwaren daaraan verbonden bij eigen ervaring. Als een 
eenvoudig prediker des Evangelies is Hij het land door
getrokken, en is moede geworden op zijne reis; Hij heeft 
honger en dorst geleden, allerlei moeielijkheden doorge
staan, de vijandschap der .menschen ondervonden en de 
zwakheden zijner discipelen verdragen. Hij weet, hoe het 
e§n arbeider in zijn werk te moede is; Hij kent de ge
varen, waarin deze zich bevindt, en de verzoekingen van 
een nimmer rustenden vijand, waaraan hij blootgesteld is. 
Zou ons dit niet aanmoedigen, om ten allen tijde bij Hem 
raad, troost en hulp te zoeken? Zon 't ons niet aanspo
ren, Hem alles, wat wij gedaan en geleerd hebben, mede 
te deelen, en in zijne nabijheid te komen, om, evenals 
Maria, aan zijne voeten te zitten en naar zijne heerlijke 
woorden te luisteren ? O , hoeveel behoefte hebben wij iede-
ren dag daaraan! Waar zulk een verborgen omgang met 
Jezus ontbreekt, daar zal het hart spoedig koud en dor 
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worden; en men zal alleen wit, plicht, of om der wille 
van het loon, of uit hoogmoed en zelfbehagen zijn werk 
verrichten. Zulk een dienst heeft haar waar karakter ver
loren, en kan onmogelijk door den Heer erkend worden. 
In zijne tegenwoordigheid alleen vindt het hart de ware 
bron van alle kracht. In 't licht zijner tegenwoordigheid 
wordt iedere verkeerde gedachte veroordeeld; daar verdwijnt 
alle zelfverheffing, en keert het gevoel van eigen onmacht 
terug; daar schept de afgematte, moedelooze ziel nieuwen 
moed; en daar ontvangt het hart troost, vrede en vreugde, 
zoodat het tot nieuwe werkzaamheid wordt opgewekt. 

De Heer zelf had echter Weinig tijd om uit te rusten. 
Nauwelijks toch had Hij zich met zijne discipelen naar een 
woeste plaats alleen begeven, »of de scharen, Hem ken
nende, liepen gezamentlijk te voet van alle steden der
waarts, en kwamen hun voor, en gingen samen tot Hem." 
En wat deed de Heer nu ? Wees Hij hen terug ? Zond Hij 
hen weg? Neen; Hij ontving hen als altijd vol ontfermen
de liefde. Wij lezen: »En Jezus, uitgaande, zag een groote 
schare, en werd innerlijk met ontferming bewogen over 
hen: want zij waren als schapen, die geen herder hebben; 
en Hij begon hun vele dingen te leeren." (vs. 33, 34.) — 
Hoogst bedroevend was de toestand van Israël. Van den 
God zijner vaderen afgeweken, doolde het volk zonder 
leidsman rusteloos rond. Hunnen waren Herder kenden zij 
niet. Zij wisten het niet, dat Jehova, wien zij verlaten 
en wiens wet zij verworpen hadden, op aarde was geko
men, om hen in genade op te zoeken en hunne zonden 
uit te wisschen. Helaas! de zonde zelve had hunne oogen 
verblind en hun hart verstokt. En toch riep juist die hope-
looze toestand de stralen zijner ontfermende liefde te voor
schijn. »Hij werd innerlijk met ontferming bewogen over 
hen; . . . . en Hij begon hun vele dingen te leeren." Zijne 
liefde en zijne trouw voor zijn arm, hulpeloos volk lieten 
Hem geene rust. 't Was zijne voortdurende bezigheid, hun
nen waren toestand hun voor oogen te stellen en hen uit 
te noodigen tot Hem te komen, opdat Hij hun rust zou 
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kunnen geven. J a , waarlijk, de zoo lang beloofde Ver
losser was in hun midden verschenen, om hun genade en 
vergeving te prediken, om hunne krankheden te genezen, 
en hen onder zijnen schepter zegen en vrede te doen ge
nieten. Maar, helaas! zij kenden Hem niet; en met diepe 
droefheid moest Hij uitroepen: » Den gansenen dag heb Ik 
mijne handen uitgestrekt tot een wederstrevig volk." (Jes. 
65 : 2.) Israël verwierp Hem. »Hij kwam tot het zijne, 
maar de zijnen hebben Hem niet aangenomen." (Joh. 1:11.) 
Ontzettende verblinding! En toch heeft zijne trouw niet 
opgehouden. Hoewel Israël voor een tijd verworpen is, zoo 
zal de dag opnieuw aanbreken, waarop Hij naar zijne 
oneindige genade zijn volk weer zal aannemen. Het oor
deel zal het louteren en reinigen; en dan zal gansch Is
raël zalig worden, gelijk geschreven is: »De Verlosser zal 
uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van 
Jakob." (Rom. 11 : 26.) 

Voor den tegenwoordigen tijd is »door hunnen val de 
zaligheid den heidenen geworden." Tot op hunne herstel
ling vergadert de Heer zich een volk uit alle volken der 
aarde, namelijk, de Gemeente, de bruid des Lams, die 
met Christus gezegend is in de hemelsche gewesten. En 
met dezelfde ontfermende liefde gaat Hij nu den verloren 
zondaar na, om hem uit de wereld, die weldra geoordeeld 
zal worden, te verlossen en hem te brengen in de hemel
sche heerlijkheid. Zijn hart is nu evenzeer met ontferming 
bewogen over den verloren zondaar, als het toen was over 
het verdwaalde Israël. Elke ziel, die gered wordt, is een 
getuigenis van zijne eeuwige liefde en grenzenlooze ontfer
ming. Hij wordt niet moede »te zoeken en zalig te ma
ken, wat verloren is." Hebt ook gij reeds, mijn waarde 
lezer, deze liefde en ontferming leeren kennen? Of hebt 
gij tot nu toe nog weerstand geboden? O, hoe vreeselijk voor 
u om in uwe zonden te volharden en een zeker en ver
schrikkelijk oordeel te gemoet te snellen! Gij kunt nu om 
niet behouden worden en om niet al de rijkdommen der 
genade en der heerlijkheid ontvangen. De armen van Je-
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sus zijn voor u geopend; en zijn hart is met innerlijke ont
ferming over u bewogen. Wilt gij dit alles verachten, en 
wachten, totdat de armen eener eeuwige verdoemenis u 
voor altijd omvat hebben? O , dat dit toch nimmer uw 
deel zij! Moge de Heer u daarvoor bewaren! 

«En als het nu laat op den dag geworden was, kwa
men zijne discipelen tot Hem, en zeiden: Deze plaats is 
woest, en het is nu laat op den dag; laat ze van u , op
dat zij heengaan in de omliggende dorpen en vlekken, en 
brooden vooi* zichzelven mogen koopen; want zij hebben 
niet, wat zij eten zullen." (vs. 35, 36.) De blik der dis
cipelen vestigde zich, als gewoonlijk, op de omstandighe
den. Zij wareü niet in staat, om de ellende, waarin Israël 
zich bevond, te begrijpen, en daarom waren zij ook onvat
baar, om het diepe medelijden van den Heer te verstaan. 
Misschien zagen zij in Hem slechts den ijver van een leer
aar, die te veel met de innerlijke behoeften van het volk 
bezig was, om zich over hun lichamelijk welzijn te bekom
meren, en die daarom aan tijd en omstandigheden moest 
herinnerd worden. De avond toch was reeds gevallen, en 
de plaats was woest, en de menigte had behoefte aan spijs. 
Deze omstandigheden hadden hen zeker reeds lang in stilte 
verontrust, en drongen hen nu , om hun hart lucht te ge
ven in de woorden: «Deze plaats is woest, en het is nu 
laat op den dag; laat ze van u." O , dat arme, ongeloo-
vige hart! Hoe dikwijls geven ook wij ons over aan de
zelfde dwaze zorgen! De Heer heeft zichzelven voor ons 
gegeven; Hij gaf zijn leven voor ons over, toen wij nog 
goddeloozen en zondaars waren; Hij gaf ons duizenden 
bewijzen zijner liefde en trouw; en toch kunnen wij ons 
dikwerf in de dagelijksche omstandigheden aan zulk een 
onrust overgeven, alsof wij van dat alles niets ondervonden 
hadden. Het arme, zwakke hart is altijd geneigd op de 
omstandigheden in plaats van op den God der omstandig
heden te zien. Wij vestigen onze oogen zoo menigmaal op 
onszelven, op onze zwakheid en onmacht, in plaats van op 
den Almachtige, die de liefde is, en in wiens gunst wij staan. 
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«Laat ze van u," zeggen de discipelen. Dat was naar 
hunne schatting de eenige weg, om van alle zorgen ont
heven te worden. Zij waren onvatbaar om in Christus de 
bron van iedere gave en van elke zegening te aanschou
wen; zij zagen in Hem niet dengenen, die beloofd had, 
de armen zijns volks met brood te verzadigen; (Ps. 132 :15.) 
zij kenden geenszins zijn hart , zijn medegevoel, zijne goed
heid. Zij wilden, dat Hij de scharen zou laten gaan, opdat 
zij die woeste plaats zouden kunnen verlaten, maar zij begre
pen niet, dat men, van Hem verlaten, eerst recht in de woes
tijn komt. Met Jezus in de woestijn zal 't ons aan niets 
ontbreken; zonder Jezus in de grazige weide zullen wij 
hongeren en dorsten. O, mochten wij toch in al onze noo-
den tot Hem de toevlucht nemen, en eiken hulpbehoe
vende fop Hem, de eenig ware bron van zegen, wijzen, 
in plaats van het schepsel tot onzen steun te nemen en 
daar hulp te zoeken, waar het nu eens faalt aan macht 
dan eens aan bereidwilligheid om te helpen! Bij den Heer 
is echter een volheid van macht en van liefde; en in plaats 
van de scharen te laten gaan, zegt Hij: «Geeft gij hun 
te eten." Hij kan ze niet hongerig van zich laten gaan; 
want 't is zijne vreugde te geven en niet ledig weg te 
zenden. O, hoe onuitsprekelijk goed is de Heer! Welk 
een liefde! Welk een nederbuigende ontferming! Hij zorgt 
niet alleen voor de ziel, maar ook voor het lichaam; j a , 
in geen enkel opzicht laat Hij het ons aan iets ontbreken. 

»Geeft gij hun te eten." Maar vanwaar zouden de dis
cipelen het eten voor zoovele duizenden halen? Zij stonden 
geheel verlegen; zij waren ten einde raad. «Zullen wij 
heengaan, en koopen voor twee honderd penningen brood, 
en hun te eten geven?" Zij dachten er niet aan, dat de 
Heer machtig was, die duizenden te spijzigen. En toch 
welke gedachte had eerder bij hen moeten opkomen! Zij 
hadden gezien, hoe Hij kranken genas, dooven het gehoor, 
blinden het gezicht hergaf en dooden opwekte; en zou 
Hij dan geen hongerigen kunnen spijzigen? Maar, helaas! 
hieraan dachten zij niet. En zoo gaat het dikwerf. In 
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plaats van op den Heer te vertrouwen, neemt men de 
toevlucht tot allerlei middelen en tot allerlei menschen 
om geholpen te worden. Hoe dikwijls klagen wij onzen 
nood aan anderen, in plaats van er eenvoudig mede tot 
den Heer te gaan! Hoe dikwijls is juist Hij de laatste, 
tot wien wij onze toevlucht nemen! En toch handelt de 
Heer altijd met ons naar den rijkdom zijner genade en 
langmoedigheid. Hoe menigmaal helpt Hij ons niet, zonder 
dat wij hulp bij Hem gezocht hebben! Hoe dikwijls be
schaamt Hij ons ongeloof! 

Zoo ging het ook hier. Het ongeloof der discipelen werd 
beschaamd. Met vijf brooden en twee visschen werden 
vijfduizend mannen gespijzigd. En wat het heerlijkste van 
alles is, die ongeloovige, wantrouwende discipelen werden 
door den Heer gebruikt tot kanalen, waardoor de ze
gening tot het volk kwam. Zoolang zij de ware bron niet 
kennen, vragen zij met twijfelmoedige harten: «Waar zullen 
wij brooden koopen voor zoovelen?" Maar zoodra zij ver
staan, dat zij het slechts uit de hand van den Heer be
hoeven te nemen, deelen zij het gewillig uit, totdat allen 
verzadigd waren. Welk een aanblik! De bron droogde 
niet op; de behoeften van allen werden gestild; ja , er 
bleven zelfs twaalf volle manden over. Ieder discipel be
hield een volle mand voor zich. Hadden zij vóór de spij
ziging ongeloovig gevraagd: »Waar zullen wij brooden 
koopen voor zoovelen?" nu konden zij vragen: «Waar vin
den wij menschen voor zooveel brood?" Hoe heerlijk is dit 
alles! Wanneer de Heer zegent, dan zegent Hij overvloe
dig. Hij geeft niet alleen genoeg, maar Hij geeft overvloed. 
En waar wij ons tor kanalen voor zijne zegeningen laten 
gebruiken, daar zullen wij niet alleen genoeg hebben om 
uit te deeleii, maar zullen voor onszelven nog rijkelijk 
overhouden. Zijn wij gierig, dan lijden wij en anderen ge
brek; zijn wij mild, dan zullen wij en anderen overvloed 
hebben. O, hoe weinig kennen wij nog de onuitputtelijke 
bron van zegen in den Gever van alle goede gaven! De 
Heer wil ons zoo gaarne tot kanalen zijner genadebewijzen 
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maken; maar, ach! hoe nauw zijn die kanalen dikwijls! 
Voorwaar, 't ligt niet aan gebrek aan zegeningen, wanneer 
Gods volk armoede moet lijden, maar aan de nauwe 
kanalen, door welke die zegeningen moeten vloeien. O, 
mocht ons hart toch wijd geopend zijn voor eiken nood, 
voor elk lijden, voor elk bezwaar, voor elke moeielijkheid! 
Er is geen grooter voorrecht dan in de hand Gods het 
middel te mogen zijn om de vreugde en den zegen van 
anderen te helpen bevorderen, en in den nood van ande
ren te voorzien. Eenmaal zullen wij het allen in volmaakt
heid verstaan, wanneer wij, opgenomen in den hemel, in 
den waren zin van het woord, de kanalen zullen zijn, 
waardoor het aardsche volk Gods in het duizendjarig rijk 
zijne zegeningen zal ontvangen. Dan zullen die zege
ningen ongestoord en in rijken overvloed vloeien; dan 
zullen wij het voorrecht ten volle verstaan en genieten, 
uitdeelers te mogen zijn van de menigerlei genadegaven 
Gods; dan zullen wij waarlijk ondervinden, dat geven 
zaliger is dan ontvangen. 

De toestand der wereld na de opname 
der Gemeente. 

De opname der Gemeente is, zooals wij bewezen heb
ben, ") de heugelijke gebeurtenis, die ieder oogenblik 
kan plaats hebben, en die geschieden zal, vóórdat de 
Heer zijne voorspellingen omtrent Israël en de wereld in 
vervulling zal doen treden. Wij moeten nu onzen blik 
vestigen op den toestand der wereld na de opname der 
Gemeente, en daartoe in de eerste plaats de vraag beant
woorden, of die opname voor de wereld zichtbaar of on
zichtbaar zal zijn? Wij gelooven, dat de Schrift ons het 
laatste leert, en dat wel om de volgende redenen. 

*) Wij verwijzen onze lezers en vooral de nieuwe inteekenaren naar de beschou
wingen over de wederkomst van Christus, welke m den vangen jaargang voorko
men, en waarmede wij m dezen jaargang hopen voort te gaan 
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1. In Joh. 14 : 19 zegt de Heer: »Nog een kleinen tijd, 
en de wereld zal mij niet meer zien; maar gij zult mij 
zien; want ik leef; en gij znlt leven." Wanneer men de 
laatste woorden van Jezus (Joh. 13—17.) met opmerk
zaamheid leest, dan wordt het duidelijk, dat de Heer, 
over zijn heengaan sprekende, niet bedoelt zijn gaan in 
den dood, maar zijn gaan naar het huis des Vaders. Hij 
verplaatst zich in den geest na de opstanding, nadat Hij 
het werk der verlossing volbracht had en tot den Vader 
kon heengaan, om de heerlijkheid, die Hij had, eer de 
Wereld was, uit de handen des Vaders te ontvangen: »De 
kleine tijd," waarover de Heer hier spreekt, is derhalve 
niet de tijd tussehen zijnen dood en zijne opstanding, maar 
de tijd tussehen zijne hemelvaart en zijne wederkomst. 
Wel is de Heer na zijne opstanding aan zijne discipelen 
verschenen, maar wij weten, dat de discipelen Hem toen 
verscheidene dingen hebben gevraagd, en dat de Heer 
hen zelfs over hun ongeloof heeft bestraft. En nu lezen 
wij in Joh. 16 : 23, dat de Heer, sprekende over dien 
kleinen tijd, zegt: »In dien dag zult gij mij niets vra
gen;" zoodat het zeer duidelijk is, dat de Heer met dien 
kleinen tijd den tijd tussehen zijne hemelvaart en zijne 
komst om de Gemeente op te nemen bedoelt. Bij die komst 
zullen de discipelen niet alleen gelooven, maar bekennen, 
dat Jezus in zijnen Vader is, en zij in Hem, en Hij in 
hen; dan zullen zij Hem niets meer vragen, want dan 
zullen zij Hem zien van aangezicht tot aangezicht, en 
hetgeen ten deele was, zal dan te niet gedaan zijn. Doch 
van die komst zal de wereld niets zien; want, zegt de 
Heer: ><Nog een kleinen tijd, en de wereld zal mij niet 
meer zien; maar gij zult mij zien," waaruit dus volgt, dat de 
opname der Gemeente voor de wereld onzichtbaar zal zijn. 

2. Alle voorbeelden, welke wij in de Schrift van de 
opname der Gemeente vinden, geven ons aanleiding te 
gelooven, dat die opname voor de wereld onzichtbaar /al 
zijn. Van Henoch wordt gezegd, dat, nadat hij met God 
gewandeld had, »hij niet meer was, want God nam hem 
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weg;" (Gen. 5 : 24.) »dat hij weggenomen is geweest, op
dat hij den dood niet zien zou; en hij werd niet gevon
den, daarom dat hem God weggenomen had." (Hebr. 11 :5 . ) 
Hieruit volgt natuurlijk, dat niemand zijne wegneming 
heeft gezien. — Toen Elia ten hemel voer, bekwam alleen 
Eliza als een bijzonder voorrecht de vrijheid daarbij tegen
woordig te zijn, terwijl zelfs de zonen der profeten er niet 
bij tegenwoordig waren (2 Kon. 2.) — De Heer Jezus zelf, 
het Hoofd der Gemeente, werd bij zijne hemelvaart alleen 
door zijne discipelen gezien. Evenzoo zal het met de Ge
meente gaan. Zij zal niet meer gevonden worden, omdat 
God haar zal weggenomen hebben; en alzoo zal de naam 
» verborgenheid," welke de Schrift haar geeft, ook in hare 
opname bewaarheid worden. Zij is een verborgenheid in hare 
vorming, (Efez. 3 : 3—7.) een verborgenheid in haar ver
borgen leven uiet Christus in God, (Kol. 3 : 3 , 4 . ) een 
verborgenheid gedurende hare reis door de wereld, die haar 
niet kent, (2 Kor. 6 : 9, 10.) en eindelijk een verborgenheid 
in haar heengaan van deze aarde. 

De wereld zal derhalve van de opname der Gemeente 
niets zien. In een punt des tijds, in een oogenblik zullen 
de geloovigen van de aarde verdwijnen, zonder dat iemand 
weet, waarheen zij gegaan zijn en op welke wijze zij ver
trokken zijn, 't Spreekt echter van zelf, dat deze buiten
gewone gebeurtenis niet onopgemerkt voorbij zal gaan. 
Evenals men vroeger Henoch gemist heeft, zoo zullen 
ook dan de geloovigen gemist worden. Men denke er slechts 
een oogenblik over na, en men zal zich gemakkelijk kun
nen voorstellen, welk een ontzettende opschudding die voor 
ons zoo heerlijke gebeurtenis zal te weeg brengen. Duizen
den menschen zullen op eens verdwenen zijn. De man zal 
zijne vrouw en de vrouw haren man missen; de ouders zul
len hunne kinderen en de kinderen hunne ouders tevergeefs 
zoeken; de vriend zal zijnen vriend niet meer kunnen vin
den; den vorigen, ja, misschien denzelfden dag waren zij nog 
te zamen, en nu is een van beide er niet meer. En wat nog 
treffender zal zijn, geheele huizen zullen ledig staan, waarin 
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de bewoners al hunne goederen en al hun geld hebben 
achter gelaten; — gansche familiën zullen verdwenen zijn, 
zonder dat men er eenig spoor van kan vinden Welk een 
ontsteltenis, welk een opschudding zal dit te -weeg bren
gen ! 't Zal gewis in de eerste dagen en weken het onder
werp van alle gesprekken uitmaken; de dagbladen zullen 
er vol van staan, en men zal zeer zeker tot de ongerijmd-
ste gissingen de toevlucht nemen, nog ongerijmder dan 
die van de zonen der profeten ten tijde van Elia. En dit 
zal niet in één land of in één werelddeel plaats hebben» 
maar in ëlle landen der wereld, overal waar er geloovigen 
zullen zijn. Voorzeker, sinds de zondvloed heeft er geen 
gebeurtenis plaats gehad, die zulk een indruk teweegge
bracht en zulk een belangstelling opgewekt zal hebben. 

Maar gelijk het met alles en ten allen tijde in de wereld 
gaat, zoo zal het ook dan gaan — tóen zal, na er lang 
over gedacht, naar gegist en waarschijnlijk mede gespot 
te hebben, de zaak vergeten. Andere gebeurtenissen zullen 
weldra de aandacht zóó boeien en de harten zóó bezig
houden, dat men geen tijd meer zal hebben, aan het ver
dwijnen der christenen te denken. De oordeelen zullen toch 
na de opname der Gemeente met zulk een verrassende 
snelheid over de wereld worden uitgestort — de gebeurte
nissen, in de profeten voorspeld, zullen elkander zóó snel 
opvolgen — de oorlogen en pestilentieën zullen zóó ver-
schrikkelijk zijn, dat men zeer spoedig en zeer gemakke
lijk het andere zal vergeten. J a , wij kunnen bij de ken
nis, die wij hebben van het menschelijk hart, nog een 
schrede verder gaan, en zeggen, dat de wereld zich ten 
slotte zal verblijden van de lastige waarschuwingen en 
vermaningen der fijnen bevrijd te zijn En wanneer zij dan 
eindelijk het geld en goed, dat de christenen hebben ach
ter gelaten, in bezit zal kunnen nemen, dan kunnen wij 
ons licht voorstellen, dat de schrik en de droefheid van 
het eerste oogenblik spoedig in uitgelaten vreugde zal 
veranderen. 

Staat hier een oogenblik stil, waarde broeders! en denkt 
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een oogenblik na. Wanneer de Heer komt om ons op te 
nemen in zijne heerlijkheid, dan zullen wij alles, wat wij 
bezitten en verzameld hebben, op aarde moeten achterla
ten; zelfs de kleederen, die wij aan hebben, zullen, even
als de mantel van Elia, op aarde vallen; en alles zal het 
deel worden van de kinderen dezer wereld. Welk een ern
stige gedachte! Het geld en goed, dat wij nu bezitten, 
zal eenmaal in de handen der ongeloovigen vallen. »Maar 
ik verzamel mijne schatten voor mijne kinderen," zal menig
een zeggen. Dit kunt gij wel doen; wanneer gij denkt te 
sterven, maar niet wanneer gij gelooft aan de komst des 
Heeren, of gij zoudt moeten wenschen, dat uwe kinderen 
op aarde blijven om geoordeeld te worden, terwijl gij wordt 
opgenomen in den hemel. En dat zult gij toch wel niet 
wenschen, niet waar? Gij zult toch wel met mij den Heer 
bidden, dat uwe kinderen deel mogen hebben aan de brui
loft des Lams. Welnu, dan kunt gij ook uwe schatten 
niet vergaderen of uw geld niet bewaren voor uwe kinde
ren; maar dan moet gij u voorstellen, dat eenmaal alles 
het eigendom van de wereld zal worden. Werd dit wat 
meer bedacht, en vervulde het geloof aan de komst van 
Jezus wat meer het hart, dan zou men er niet aan den
ken, om zich hier op aarde schatten te vergaderen; maar 
men zou zich met het geld en het goed, dat de Heer ons 
gaf, en waarover Hij ons als rentmeesters aanstelde, schat
ten vergaderen in den hemel, waar ze de mot en de roest 
niet kunnen verteeren, en waar de dieven kunnen door
graven noch stelen. Hoe beschamend zal het zijn voor 
allen, die, aan het aardsche goed gehecht, dit zorgvuldig 
hebben bewaard, en met ledige handen moeten ver
schijnen voor den rechterstoel van Christus! Het goed, 
dat zij vergaderden of bewaarden, blijft achter, en zij 
hebben zich geene schatten vergaderd in den hemel. Komt, 
geliefden! laat het geloof aan Jezus' komst onze harten en 
handen wijd openen! Verblijdt met uwe gaven de armen, 
die de Heer in zijne plaats achterliet; ondersteunt den 
arbeid des Evangelies en degenen, die daarin arbeiden; 
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doet wel aan allen en op allerlei wijzen, en bedenkt, dat 
het penninkske der weduwe evenveel waarde heeft voor 
den Heer als de guldens der rijken. Dit doende zult gij 
u een schat vergaderen in den hemel, en uwe werken 
zullen u eenmaal volgen. 

Doch wij moeten tot ons onderwerp terugkeeren. Uit 
hetgeen ik gezegd heb, blijkt, dat, hoewel het verdwijnen 
der Gemeente schrik en ontsteltenis zal te weeg brengen, 
de wereld zich evenwel niet zal bekeer en. Wel geloof ik, 
dat er enkelen zullen zijn, die, met de Schrift bekend 
zijnde, zullen begrijpen, wat er geschied is, en die zich 
daarop zullen bekeeren; doch dit zullen slechts zeer wei
nigen zijn; de groote massa zal onbekeerd blijven, ja, zal 
in meerdere goddeloosheid toenemen. :t Zal worden gelijk 
het was in de dagen van Noach, en gelijk het was in 
Sodom en Gomorra ten dage van Lot. (Luk. 17 : 26—30.) 
De boosheid zal menigvuldig zijn op de aarde; de godde
loosheid zal haar toppunt bereiken; de revolutie-geest 
zal overal losbarsten en het ongeloof zal op den troon zitten; 
zoodat ten slotte alle van God gestelde machten zullen 
ten onder gebracht zijn en de geheele wereld hare knieën 
zal buigen voor den mensch der zonde, den zoon des ver-
derfs. 't Zal een ontzettende tijd zijn, zoodanig als er niet 
is geweest van de grondlegging der wereld af. »De men-
schen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, 
laatdunkend, hoovaardig, lasteraars, den ouderen ongehoor
zaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, on
verzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde 
tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer lief
hebbers der wellusten dan liefhebbers Gods." (2 Tim. 3 : 
1—4; zie ook 1 Tim. 4 : 1; 2 Petr. 2 en 3 en Judas.) 
Hoe ontzettend boos is toch het menschelijk hart! 't Is 
door niets te verbeteren. Noch de banvloeken der wet, 
noch de prediking der genade, noch de treffendste gebeur
tenissen zijn in staat eenige verandering in den toestand 
van dat hart te brengen, 't Is en 't blijft altijd even boos, 
even vijandig tegen God. Gelijk men de opstanding van 
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Jezus willens en wetens ontkend heeft, zoo zal men ook 
de opname der Gemeente loochenen. J a , zelfs de vreese-
lijke oordeelen, die over de wereld zullen worden uitge
stort, zullen geen verandering te weeg brengen. Wanneer 
de oordeelen zóó ontzettend zullen zijn, dat de menschen 
den dood zullen zoeken, dan nog zullen zij niet verande
ren, maar integendeel voortgaan met de duivelen te aan
bidden, en zij zullen zich niet bekeeren van hunne dood
slagen, noch van hunne venijngevingen, noch van hunne 
hoererijen, noch van hunne dieverijen. (Openb. 9 : 20, 21.) 
En wanneer hunne smart zóó groot zal zijn, dat zij hunne 
tongen kauwen van pijn, dan zullen zij, in plaats van 
zich te bekeeren, den God des hemels lasteren van wege 
hunne pijnen en van wege hunne gezweren. (Openb. 16 : 
10, 11.) Verschrikkelijke toestand van verharding en 
boosheid! Wel mogen wij God loven en prijzen, dat Hij 
ons door zijne onuitsprekelijke genade uit dien toestand 
verlost heeft! 

Maar hoe zal de wereld zoo op eens tot zulk een god
deloosheid vervallen ? Dit zal ons geenszins verwonderen, 
zoodra wij bedenken, wat er gebeuren zal. Wanneer toch 
de Gemeente in den hemel opgenomen zal zijn, dan zal 
ook de Heilige Geest de aarde verlaten hebben; dan is het 
licht der wereld en het zout der aarde verdwenen; dan is alles 
duister geworden en aan het verderf prijs gegeven. De 
Gemeente, in wie de Heilige Geest woont, houdt nu den 
stroom der ongerechtigheid nog tegen; (2 Thess. 2.) de 
geloovigen oefenen nu nog invloed uit op de ongeloovigen, en 
hunne getuigenis houdt de volkomen openbaring van het 
ongeloof nog tegen; maar zoodra zij van de aarde zullen 
verdwenen zijn, dan kan alles zijnen vrijen loop hebben, 
dan is er niemand meer die tegenhoudt, en dan zal 
daarom de boosheid der menschen zich in al hare verschrik
kelijkheid openbaren. Men sla de wereld slechts gade, en 
men zal overal al die beginselen vinden, welke dan tot 
hunne volle ontwikkeling zullen komen. Neemt niet de 
goddeloosheid ieder jaar toe? Wordt niet de afwijking van 
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Gods geboden steeds grooter? Wankelen niet bijna alle 
troonen door de revolutie-geest der volkeren? Steekt het 
ongeloof niet meer en meer liet hoofd op, en durft het 
niet stoutweg loochenen, wat het voor eenige jaren nog 
niet durfde ontkennen? Welnu, stelt u voor, dat de 
ware christenen op eens verdwijnen, dat het licht wordt 
weggenomen en de getuigenis der waarheid ophoudt, en 
gij zult het u gemakkelijk kunnen verklaren, dat de boos
heid hand over hand en met groote snelheid zal toene
men. De mensch, overgelaten aan zichzelven, en geheel 
prijsgegeven aan de macht van den duivel, die dan uit 
den hemel op de aarde zal geworpen zijn, (Openb. 12 : 9.) 
zal zich in zijne gansche boosheid en vijandschap tegen 
God vertoonen; de ongerechtigheid en het ongeloof zal als 
een stroom de aarde bedekken en hun toppunt bereiken 
in de aanbidding van den Antichrist. Maar dan ook zal 
de Heer komen, om met vlammend vuur wraak te doen 
over de werkers der ongerechtigheid. (2 Thess. 1 : 8.) 

Welk een ontzettend lot wacht dus de wereld! Zouden 
wij koel en onverschillig kunnen blijven bij het vreeselijke 
oordeel, dat over haar uitgestort wordt? Neen, gelijk 
Jezus weende over Jeruzalem, en uitriep: »Och, of gij 
ook bekendet, ook nog in dezen uwen dag, hetgeen tot 
uwen vrede dient!" zoo zullen ook onze harten met droef
heid vervuld zijn, en onze tranen vloeien bij het zien van 
een wereld, die zich dagelijks meer dompelt in zonde 
en onrechtigheid, en die met rassche schreden het ver
derf te gemoet gaat. Maar bij weenen alleen moet het niet 
blijven; neen! wij moeten het evangelie der genade ver
kondigen, opdat er nog velen van den toekomenden toorn 
mogen verlost worden. Het uur des oordeels, hoe nabij 
het ook is, heeft nog niet geslagen. De deur der genade 
is nog open, en het is nu nog mogelijk deel te krijgen 
aan de hemelsche zegeningen der Gemeente, aan de brui
loft des Lams. O, mocht God ons een vuriger liefde voor 
Christus geven en een grooter medelijden met de arme 
zielen, die op den weg naar het eeuwig verderf wandelen! 
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Broeders! de tijd is kort. De uren snellen voorbij. Weldra 
zullen wij geen gelegenheid meer hebben in de wereld 
voor onzen Heer en Meester te getuigen en zielen voor 
Hem te winnen. Komt! laten wij daarom getrouw zijn aan 
onze roeping, opdat het eenmaal voor den troon van God 
openbaar moge worden, dat wij vele zielen gebracht heb
ben tot Jezus! 

Nederigheid. 

1. Er is een groot onderscheid tusschen nederig voor 
God te zijn en voor God vernederd te worden. Ik word 
voor God vernederd, omdat ik niet nederig geweest ben. 
Ik word vernederd, omdat ik gezondigd heb. Indien ik 
nederig geweest was, dan zou dit door de genade zijn 
voorkomen. Want »God wederstaat den hoovaardige, maar 
den nederige geeft Hij genade." 

2. Wie in Gods tegenwoordigheid wandelt, zal waarlijk 
nederig zijn. Als wij die tegenwoordigheid verlaten, dan 
zijn wij in gevaar onszelven te verheffen. Velen denken, 
dat het gevaarlijk is, wanneer men dikwijls op den berg 
vertoeft. Ik geloof echter, dat wij niet in gevaar zijn, als 
wij op den berg vertoeven, maar als wij er af komen. 
Wanneer wij van den berg afdalen, dan beginnen wij ons 
te verheffen, dat wij er op zijn geweest. Paulus behoefde 
geen doorn in het vleesch, toen hij in den derden hemel 
was; maar wel, toen hij weer terug was gekomen in den 
gewonen toestand, want toen bestond er gevaar, dat hij 
zich op die hooge openbaringen zou verheffen. 

3. Ware nederigheid bestaat niet daarin, dat wij slecht 
van onszelven denken, maar daarin, dat wij in het geheel 
niet aan onszelven denken. 
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Het herstel van het Romeinsche rijk. 

Het volk Israël, door God uitverkoren om zijnen naam 
op de aarde te bewaren en zijne heerlijkheid en gerechtig
heid onder de volken te openbaren, was het middelpunt 
van al de volken der aarde en Jeruzalem de zetel van Gods 
bestuur over de overige natiën. Doch toen dit volk door 
zijne voortdurende zonden en door de hardheid zijns harten 
den Heer langen tijd had vertoornd, verloor het de verhe
ven plaats, die het in de geschiedenis der wereld innam, 
en werd de heerschappij over de gansche aarde aan de vol
ken of heidenen *) gegeven. Eerst werden de tien stammen 
door Salmaneser, koning van Assyrië, gevankelijk wegge
voerd, om nimmer in hun land terug te keeren. En toen 
daarop de twee stammen voortgingen in de zonden van Israël 
te wandelen, j a , Jeruzalem zelfs meer gruwelen beging 
dan hare zuster Samaria, werden ook deze aan het oor
deel overgegeven. Fe Heer liet tegen hen komen den 
koning der Chaldeën, die, nadat hij de stad en den tempel 
verwoest had, het volk gevankelijk naar Babel voerde. Van 
dat oogenblik af kwam de heerschappij over de volken der 
aarde in handen van Nebukadnezar; gelijk wij dit uit den 
mond van den profeet Daniël vernemen: »Gij, o koning! 
zijt een koning der koningen: want de God des hemels 
heeft u een koninkrijk, macht, en sterkte, en eer gegeven; 
en overal, waar menschen-kinderen wonen, heeft Hij de 
beesten des velds en de vogelen des hemels in uwe hand 
gegeven, en Hij heeft u gesteld tot een heerscher over al 
dezelve." (Dan. 2 : 37, 38.) Wel is Juda na een zeventig
jarige ballingschap in zijn land teruggekeerd, en heeft 
het de stad en den tempel herbouwd, maar macht en 

*) Het woord, dat zoowel in liet Oude als in het Nieuwe Testament door 
i, heidenen" vertaald is, beteetent in het ooispronkelijke eenvoudig „volken." Israël 
was het eenige volk, dat door God gekend, beschermd en gezegend werd, terwijl de 
overige natiën onder den naam van , volken of heidenen" bekend staan 
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heerschappij heeft het niet meer teruggekregen; integen
deel het is onderworpen gebleven aan de elkander opvol
gende wereld-monarchien; en dit zal zoo blijven, totdat 
de zoon van David, de gezalfde koning Sions komen zal, 
om de teugels van het bewind in handen te nemen en in 
gerechtigheid en gericht over de gansche aarde te regeeren. 
Tot dien tijd toe behoort de heerschappij aan de volken; 
en het is deze tijd, welke door het Woord Gods »de tijden 
der heidenen" genoemd wordt. (Luk 21 : 24.) 

Onderzoeken wij nu, wat de Schrift ons leert aangaande 
de gebeurtenissen, welke in die «tijden der heidenen" zul
len plaats hebben. De eerste profetie dienaangaande vinden 
wij in het tweede hoofdstuk van Daniel. In het groote beeld, 
door God aan den koning Nebukadnezar in den droom ge
toond, wordt ons de geheele geschiedenis van de » tijden 
der heidenen" zinnebeeldig voorgesteld. Naar de uitlegging 
van Danièl zouden er achtereenvolgens vier koninkrijken 
op aarde bestaan, namelijk, het Babylonische, het Medo-Per-
zische, het Grieksche en het Eomeinsche rijk. Van de drie 
eerste rijken vinden wij in het boek van Daniël herhaalde 
malen melding gemaakt, (zie Dan. 8 : 20, 21.) terwijl onder 
de heerschappij van het vierde rijk de Messias geboren werd. 
(Luk. 2 : 1 . ) Uit de profetie volgt, dat het vierde rijk het 
voornaamste is. Terwijl van de eerste drie weinig gezegd 
wordt, wordt het vierde uitvoerig beschreven. Het is dan ook 
dit vierde rijk, hetwelk in verband staat met de aanstaande 
gebeurtenissen. Het beeld van Nebukadnezar toch zal in 
het vierde, het Romeinsche rijk, door den steen, zonder 
handen afgehouwen, worden vermalen. De God des hemels 
zal een koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet 
zal verstoord worden; en dat koninkrijk zal aan geen ander 
volk overgelaten worden; het zal al die koninkrijken ver
malen en te niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwig
heid bestaan. Dit is onwedersprekelijk het koninkrijk van 
Christus; waaruit dus volgt, dat het Eomeinsche rijk, 
waarin zich de vorige rijken hebben opgelost, door de komst 
van Christus, den steen zonder handen afgehouwen, zal wor-



35 

den vernietigd. En aangezien het Eomeinsche rijk op dit 
oogenblik als rijk niet bestaat, zoo blijkt hieruit, dat het 
vóór de komst van Christus hersteld moet worden. 

In Dan. 7 wordt ons dit nog duidelijker en met meer 
bijzonderheden voorgesteld. Wij vinden daar onder ande
re zinnebeelden dezelfde vier koninkrijken terug, welke 
kan Nebukadnezar onder den vorm van een beeld werden 
vertoond. Vier groote dieren klimmen op uit de zee. 
Het Babylonische rijk wordt afgebeeld door het eerste 
dier, dat gelijkt op een leeuw met arends vleugelen. Het 
Medo-Perzische rijk wordt voorgesteld door het tweede dier, 
dat een beer gelijk was, en zich aan de eene zijde stelde, 
en het had drie ribben in zijnen muil tusschen zijne tanden; 
en men zeide aldus tot hetzelve: » Sta op, eet veel vleesch." 
Het derde dier, Griekenland, was gelijk een luipaard, en 
het had vier vleugels eens vogels op zijnen rug, en vier 
hoofden, de welbekende zinnebeelden van de vier deelen, 
waarin het Grieksche rijk na den dood van Alexander den 
Groote werd gesplitst. Wat het vierde dier, het Eomein
sche keizerrijk, betreft, zoo was dit «schrikkelijk], en gru
welijk, en zeer sterk; en het had groote ijzeren tanden, 
het at, en verbrijzelde, en vertrad het overige met zijne 
voeten; en het was verscheiden van al de dieren, die 
vóór hetzelve geweest waren; en het had tien hoornen." 
Dit komt geheel en al overeen met de beschrijving van 
het vierde rijk in Dan. 2. Doch er wordt hier een bijzon
derheid bijgevoegd, die wij daar niet vinden. Gelijk de voe
ten van het beeld tien teenen hadden, zoo heeft dit beest tien 
hoornen. Maar nu lezen wij verder: » Ik nam acht op de 
hoornen, en ziet, een andere kleine hoorn kwam op tus
schen dezelve, en drie uit de vorige hoornen werden uitge
rukt voor denzelven; en ziet, in dienzelven hoorn waren 
oogen als menschen-oogen, en een mond, groote dingen 
sprekende." De verklaring hiervan vinden wij in vs. 24. 
»Belangende nu de tien hoornen: uit dat koninkrijk zullen 
tien koningen opstaan, en een ander zal na hen opstaan; 
en dat zal verscheiden zijn van de vorige, en het zal 
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drie koningen vernederen." Dit is zeer duidelijk. Het vierde 
koninkrijk moest eerst bestaan in zijne eenheid en in zijne 
gansche macht, en later zullen tien koningen of konink
rijken uit zijn midden opstaan, en daarna een ander koning, 
de kleine hoorn, welke drie van de tien zal vernederen. Dit 
alles is nog niet vervuld. Wel heeft het Romeinsche rijk 
reeds bestaan, doch slechts als één geheel; nooit is het in 
tien koninkrijken verdeeld geweest, die, gelijk wij in Openb. 
17 : 12 lezen, op ééne ure macht ontvangen met het beest. 
Eenige geleerden mogen in hunne studeervertrekken met 
de grootste moeite trachten de koningen der Barbaren, die 
in de vijfde eeuw het Romeinsche rijk overweldigden, op 
dit getal te brengen; doch op die wijze worden de profetieën 
niet vervuld. Toen de vier rijken over Israël heerschten, 
wist ook de onwetendste Israëliet zeer goed, of hij de Ba-
byloniërs, de Perzen, de Grieken of de Romeinen tot gebie
ders had; en evenzoo zal het zijn, wanneer het vierde dier met 
zijne tien koninkrijken zal opstaan. Hieruit volgt dus, dat 
het vierde rijk, het Romeinsche rijk nog eenmaal hersteld zal 
worden, en wel onder den vorm van een tienhoofdig koninkrijk. 

Wat nu die kleine hoorn aangaat, zoo lezen wij daar
van: "Het zal woorden spreken tegen den Allerhoogste, 
en het zal de heiligen der hooge plaatsen verstoren, en 
het zal meenen de tijden en de wet te veranderen, en zij 
zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, 
en tijden, en een gedeelte des tijds." Ziedaar de verschil
lende karaktertrekken van de loopbaan van dezen kleinen 
hoorn: — zijne lasteringen tegen den Allerhoogste, zijne 
vervolgingen van de heiligen, zijne verandering van de 
tijden en de wet, en de tijd gedurende welke deze in zijne 
handen zullen overgeleverd zijn. Drie en een halfjaar zal 
zijne macht duren. Wij zullen later zien, dat door dezen 
kleinen hoorn het hoofd van het Romeinsche rijk in ver
binding met den Antichrist bedoeld wordt. Doch daarna 
komt het einde. Evenals het beeld van Nebukadnezar zal 
worden vermalen, zoo zal het vierde dier gedood en zijn 
lichaam verdaan en overgegeven worden, om van het vuur 
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verbrand te worden, (vs. 11.) »En ik zag in de nacht-ge
zichten, en ziet, er kwam één met de wolken des hemels, 
als eens menschen zoon, en hij kwam tot den Oude van 
dagen, en zij deden hem voor Denzelven naderen. En hem 
werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk; 
dat hem alle volken, natiën en tongen eeren zouden; zijne 
heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet vergaan 
zal, en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden".(vs. 13,14.) 
En in vs. 26, 27 lezen wij: «Daarna zal het gericht zit
ten, en men zal zijne heerschappij wegnemen, hem verdel
gende en verdoende, tot het einde toe. Maar het rijk en 
de heerschappij en de grootheid der koninkrijken onder 
den gansenen hemel, zal gegeven worden den volke der 
heiligen der hooge plaatsen, welks rijk een eeuwig rijk 
zijn zal, en alle heerschappijen zullen hem eeren en gehoor
zamen.'' Ook hieruit volgt, dat het Romeinsche rijk, het
welk ten tijde van Jezus' omwandeling op aarde heerschappij 
voerde over de volken der wereld, en hetwelk later door 
de invallen van de volken uit het Noorden als rijk ophield 
te bestaan, wederom moet hersteld worden. Het kan na
tuurlijk niet door den Zoon des menschen te niet gedaan 
worden, wanneer het niet bestaat. 

Wanneer wij nu de Openbaring van Johannes opslaan, 
dan vinden wij daar in het 13de en 17de hoofds*uk een 
beschrijving van dit vierde rijk van Daniël, het Bomein-
sche rijk in zijnen nieuwen vorm. 

»En ik z a g u i t de zee een b e e s t o p k o m e n , h e b 
b e n d e z e v e n h o o f d e n en t i e n h o o r n e n ; en op 
zi jne h o o r n e n w a r e n t i e n k o n i n k l i j k e h o e d e n , en 
op zi jne h o o f d e n was een n a a m van l a s t e r i n g . 
En h e t b e e s t , d a t ik z a g , was een p a r d e l ge l ij k , 
en zijne v o e t e n a l s e e n s b e e r s v o e t e n , en zijn 
mond a l s de mond e e n s leexiws; en de d r a a k gaf 
hem zijne k r a c h t en zi jnen t r o o n en g r o o t e 
m a c h t . En ik zag één v a n zijne h o o f d e n a l s t o t 
d e n d o o d g e w o n e ! , e n z r j n e d o o d e l i j k e w o n d e w e r d 
g e n e z e n ; en de g e h eel e a a r d e v e r w o n d er de z i ch 
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a c h t e r he t bees t . E n zij a a n b a d e n den d r a a k , d i e 
h e t b e e s t m a c h t g e g e v e n h a d , en zij a a n b a d e n 
h e t b e e s t , z e g g e n d e : W i e is d i t b e e s t ge l i j k? 
wie k a n k r i j g v o e r e n t e g e n h e t z e l v e ? En he t 
z e l v e w e r d een m o n d g e g e v e n , om g r o o t e d in
g e n en l a s t e r i n g e n te s p r e k e n ; en h e t z e l v e w e r d 
m a c h t g e g e v e n , om z u l k s te d o e n , t w e e en veer
t i g m a a n d e n . E n h e t o p e n d e z i jnen m o n d t o t l a s 
t e r i n g t e g e n G o d , om z i jnen n a a m t e l a s t e r e n , 
en z i jnen t a b e r n a k e l , en d ie in den h e m e l w o n e n . 
En h e t z e l v e w e r d m a c h t g e g e v e n , om d e n h e i l i 
gen k r i jg aan te d o e n , en om d ie t e o v e r w i n n e n , 
en h e t z e l v e w e r d m a c h t g e g e v e n o v e r a l l e ge
s l a c h t en taa l en volk . En a l l e n , d ie op a a r d e 
w o n e n , z u l l e n h e t z e l v e a a n b i d d e n , w e l k e r na
men n i e t zijn g e s c h r e v e n v a n de g r o n d l e g g i n g 
d e r w e r e l d in h e t b o e k des l e v e n s , des L a m s , d a t 
g e s l a c h t is". ( H o o f d s t . 13 : 1—8.) 

« H e t b e e s t , d a t gij g e z i e n h e b t , was en is n i e t ; 
en h e t za l o p k o m e n u i t d e n a f g r o n d , en t e n ver -
d e r v e g a a n ; en d i e op de a a r d e w o n e n , z u l l e n 
v e r w o n d e r d zi jn, ( w e l k e r n a m e n n i e t zijn ge
s c h r e v e n in h e t boek des l e v e n s v a n de g r o n d 
l e g g i n g der w e r e l d ) z i e n d e h e t b e e s t , d a t w a s en 
n i e t i s , h o e w e l h e t is. H i e r is h e t v e r s t a n d , d a t 
w i j she id heef t . D e z e v e n hoofd en zijn ze ven ber 
g e n , op w e l k e de v r o u w zit . E n h e t zijn ook 
z e v e n k o n i n g e n : de vijf zi jn g e v a l l e n , en de één 
i s , de a n d e r is n o g n i e t g e k o m e n , en w a n n e e r hij 
z a l g e k o m e n zijn, moe t hij een w e i n i g t i jds bl i j
ven . E n h e t b e e s t , d a t was en n i e t i s , d ie is ook 
de a c h t s t e k o n i n g , en is u i t de z e v e n , en g a a t 
t e n v e r d e r v e . E n de t i e n h o o r n e n , d i e gij g e z i e n 
h e b t , zijn t i e n k o n i n g e n , d i e h e t k o n i n k r i j k n o g 
n i e t h e b b e n o n t v a n g e n , m a a r a l s k o n i n g e n m a c h t 
o n t v a n g e n op é é n e u r e met h e t b e e s t . D e z e n heb
ben e e n e r l e i m e e n i n g , en z u l l e n h u n n e k r a c h t 
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en m a c h t h e t b e e s t o v e r g e v e n . D e z e n z u l l e n 
t e g e n h e t L a m k r i j g e n , e n h e t L a m z a l h e n o v e r -
w i n n e n ( w a n t h e t is een H e e r de r h e e r e n , en 
een K o n i n g de r k o n i n g e n ) en d ie met hem zi jn , 
de g e r o e p e n e n en u i t v e r k o r e n e n en g e l o o v i -
gen . ( H o o f d s t . 17 : 8 - 1 4 . ) 

Reeds bij een oppervlakkige lezing dezer profetieën zal 
men tot de overtuiging komen , dat hier gesproken wordt 
over het vierde dier van Daniël, over het laatste gedeel
te van het beeld van Nebukadnezar. Dit zal ons evenwel 
nog duidelijker worden, wanneer wij de verschillende bij
zonderheden dezer voorzeggingen achtereenvolgens zullen 
nagaan. Het zal ons daarbij tevens blijken, dat deze pro
fetieën nog niet vervuld zijn, hetgeen trouwens reeds volgt 
uit het vroeger geleverde bewijs, (IXde jaargang, pag. 
159.) dat de Openbaring van Johannes nog vervuld 
moet worden. Staan wij nu bij de verschillende bijzon
derheden dezer profetie stil, opdat wij ons een juist begrip 
van het geheel zouden kunnen vormen. 

1. Evenals de vier dieren van Daniël komt ook het 
beest van Johannes op uit de zee. De zee nu met hare 
onstuimige golven is in de profetie een zinnebeeld van de 
revolutiën der volken. In hoofdst. 17 : 15 wordt gezegd: 
»De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn 
volken en scharen en natiën en tongen." Ook in Jes. 
17 : 12, 13 en 57 : 20 wordt hetzelfde beeld gebruikt. Hier
uit volgt dus, dat het Romeinsche rijk zijn herstel zal te 
danken hebben aan den revolutiegeest der volken. 

2. Het beest van Johannes vereenigt in zich de drie 
eerste dieren van Daniël. Het is gelijk aan een pardel of 
luipaard, zijne voeten zijn als eens beers voeten, en zijn 
mond als de mond eens leeuws. Deze dieren komen hier 
echter in omgekeerde orde voor; waarvan de reden on
getwijfeld deze is, dat Daniël deze koninkrijken in de toe
komst en Johannes in het verledene zag. Hieruit volgt, 
dat het Romeinsche rijk bij zijn herstel het grootste 
gedeelte van de drie voorgaande rijken zal omvatten. Het 
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Babylonische rijk is grootendeels in het Meclo-Perzische 
overgegaan, het Medo-Perzische in het Grieksche, het 
Grieksche in het Eomeinsche, zoodat dit laatste de bouw
vallen van al die rijken in zich vereenigt. Vandaar dan 
ook, dat, wanneer er een steen afgehouwen wordt zonder 
handen, die het beeld aan zijne voeten van ijzer en leem 
zal slaan, niet alleen het ijzer en leem, maar ook het koper, 
zilver en goud werd vermalen, en gelijk werd aan het kaf 
van de dorschvloeren des zomers. (Dan. 2 : 34, 35; 
7 : 11, 12.) Met het Eomeinsche rijk wordt het geheele 
beeld van Nebukadnezar vernietigd. 

3. Het beest heeft een duivelsch karakter; »en de draak 
gaf hem zijne kracht en zijnen troon en groote macht." 
In het vorige hoofdstuk wordt ons gezegd, dat »de draak 
is de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, 
die de geheele wereld verleidt." Wij zien hem daar uit 
den hemel geworpen, en hooren de heiligen in den hemel 
roepen: »Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen! 
want de dui\el is tot u afgekomen, en heeft grooten toorn, 
wetende, dat hij een kleinen tijd heeft." De duivel op de 
aarde geworpen, zal aan het Eomeinsche rijk macht en 
heerschappij geven, en hij zal het een mond geven, om 
groote dingen en lasteringen te spreken. Bij Daniël lezen 
wij, dat de kleine hoorn een mond had, die groote dingen 
sprak. Gelijk wij reeds opmerkten, moeten wij onder dien 
kleinen hoorn het hoofd van het Eomeinsche rijk in ver
binding met den Antichrist verstaan. Onder den invloed 
van den Antichrist, die volgens 2 Thess. 2 groote dingen 
zal doen, en die ons in Openb. 13 : 11 - 18 uitvoerig be
schreven wordt, zal dit hoofd \an het Eomeinsche rijk 
groote dingen en lasteringen spreken. En hoc lang zal 
dit duren? Daniël zegt ons een tijd, en tijden, en een 
halven tijd, dat is drie en halfjaar; en Johannes geeft op 
twee en veertig maanden, dat is ook drie en half jaar; 
zoodat het Eomeinsche rijk in het karakter, waarin het 
ons hier getoond wordt, namelijk, in vereeniging met den 
Antichrist, drie en een halfjaar bestaan zal, om dan door 
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de komst des Heeren te worden vernietigd. In dien tijd 
zal het de heiligen vervolgen, en macht hebben over alle 
geslacht en taal en volk. »En allen, die op de aarde 
wonen, zullen hetzelve aanbidden, wier namen niet ge
schreven zijn van de grondlegging der wereld in het boek 
des levens, des Lams, dat geslacht is." (vs. 8.) 

4. »Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en 
het zal opkomen uit den afgrond en ten verderve gaan; 
en die op de aarde wonen, zullen verwonderd zijn, (wel
ker namen niet zijn geschreven in het boek des levens 
van de grondlegging der wereld) ziende het beest, dat 
was en niet is, hoewel het is." (hoofdst. 17 : 8.) De ver
klaring hiervan is deze: in een zeker tijdperk, b. v. nu, 
zal men van het Romeinsche rijk kunnen zeggen, dat het 
was — dat het niet is — en dat het evenwel later zal 
bestaan. Niemand twijfelt er aan, of het Romeinsche rijk 
bestaan heeft. Daarna heeft het als één machtig rijk opge
houden te bestaan. Doch het is niet voor altijd van het too-
neel der wereld verdwenen, het zal opnieuw te voorschijn tre
den. Maar wanneer het wederom verschijnen zal, dan zal het 
opkomen uit den afgrond, en de draak zal het zijne kracht 
geven en zijnen troon en groote macht; en alsdan zul
len allen, wier namen niet geschreven zijn in het boek 
des levens, zich verwonderen en het volgen, om eindelijk 
met hetzelve ten verderve te gaan. Wij vinden hier dus 
een duidelijke en besliste verklaring, dat het Romeinsche 
rijk nog eenmaal zal worden hersteld. Zien wij nu in wel
ken vorm het hersteld zal wordeu. 

5. Het beest heeft zeven hoofden en tien hoornen. »Hier 
is het verstand, dat wijsheid heeft," zegt de Geest; «de 
zeven hoofden zijn zeven berden, op welke de vrouw zit."' 
Dat hiermede Rome bedoeld wordt, hetwelk op zeven ber
gen gebouwd is, zal wel door niemand tegengesproken 
worden. Doch de zeven hoofden van het beest hebben ook 
nog een andere beteekenis; «het zijn ook zeven koningen," 
die achtereenvolgens over het Romeinsche rijk heerschten. 
Wanneer toch de dieren, zoovel in Daniel als in de Open-
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baring, koninkrijken of keizerrijken afbeelden, dan is het 
duidelijk, dat de hoofden van die dieren de regeeringen 
van die koninkrijken moeten voorstellen. Het middelpunt 
van die regeering kan een koning, een keizer, een presi
dent, een volks vergadering of iets anders zijn; maar in
dien een dier een koninkrijk voorstelt, dan moet het hoofd 
van dit dier noodwendig de macht voorstellen, die het be
stuurt en die de regeering uitoefent. Het Eomeinsche rijk 
nu wordt ons afgebeeld met zeven hoofden, welke derhalve 
zeven regeeringsvormen voorstellen. Van deze hoofden wordt 
gezegd: »De vijf zijn gevallen, en de één is, en de ander 
is nog niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, 
moet hij een weinig tijds blijven." Toen deze uitlegging 
aan Johannes gegeven werd, waren vijf van deze regee
ringsvormen reeds voorbijgegaan, terwijl één, zooals wij 
weten, de keizerlijke, nog bestond. De zevende moest nog 
komen; en wanneer die komen zal, moet hij een weinig 
tijds blijven. Dat die zevende regeeringsvorm het Pausdom 
niet kan zijn, gelijk velen meenen, blijkt daaruit, dat zij 
slechts een weinig tijds blijven moet, terwijl het Pausdom 
reeds veel langer bestaan heeft dan één van de vorige zes 
regeeringsvormen. Wij houden het voor'waarschijnlijk, dat, 
wanneer het Eomeinsche rijk hersteld zal zijn, deze zevende 
regeeringsvorm eerst een korten tijd bestaan zal, om dan 
plaats te maken voor het achtste hoofd. »En het beest, 
dat was en niet is, die is ook de achtste koning, en 
is uit de zeven, en gaat ten verderve." Nadat de ze
vende regeeringsvorm, die slechts weinig tijds blijven 
moet, voorbijgegaan is, komt er een achtste regeerings
vorm , die »uit de zeven" moet zijn, d. i., die, als 't ware, 
de herstelling zal zijn van een, die reeds vroeger bestaan 
heeft; evenwel met dit onderscheid, dat zij uit den afgrond 
zal zijn. Door dit achtste hoofd zal het herstelde Romein-
sche rijk zich zoodanig laten beheerschen en leiden, dat 
het daarmede geheel één zal zijn, en daarom kan hier het 
beest en het achtste hoofd als 't ware vereenzelvigd wor
den. »Het beest, dat was en niet is , die is ook de achtste." 
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Aangaande de tien hoornen van het beest wordt gezegd: 
»En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien konin
gen , die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar 
als koningen macht ontvangen op ééne ure met het beest." 
Wij vinden hier een treffende overeenstemming met de 
profetieën van Daniël. Zoowel in de uitlegging van den 
droom van Nebukadnezar als in die van het vierde dier 
in hoofdst. 7 wordt ons voorzegd, dat de laatste vorm van 
het vierde rijk een tienhoofdig koninkrijk zal zijn. Even
zoo is het hier. Het herstelde Romeinsche rijk zal in tien 
koninkrijken worden verdeeld, »die op ééne ure macht 
ontvangen met het beest." Gelijk wij reeds hier boven gezegd 
hebben, is het Romeinsche rijk nog nimmer in tien ko
ninkrijken verdeeld geweest; doch al zou dit ook waar zijn, 
dan nog zou er hier van een verdeeling in tien konink
rijken gesproken worden, die onmogelijk reeds plaats kan 
gevonden hebben. Deze tien koningen toch ontvangen op 
ééne ure macht met het beest, dat was en niet is, en 
dat uit den afgrond zal opkomen, en dan ten verderve 
zal gaan. En welk is het karakter van deze tien konin
gen? «Zij hebben eenerlei meening, en zullen hunne kracht 
en macht het beest overgeven." Dit wil met andere woor
den zeggen: zij zullen zich met elkander vereenigen, en 
door hunne vereeniging en onderwerping het beest groot 
maken. En waartoe zal deze machtsontwikkeling moeten 
strekken? Om krijg te voeren tegen het Lam: »zij zullen 
tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen, 
(want het is een Heer der heeren en een Koning der 
koningen) en die met hem zijn, de geroepenen en uitver
korenen en geloovigen." 

Het is derhalve uit de profetieën van Daniël en Johan-
nes bewezen, dat het vroegere Romeinsche rijk zal wor
den hersteld. Twee vragen zweven ons nu op de lippen: 
1. Wanneer zal het hersteld worden? en 2. uit welke lan
den zal het bestaan? 

De eerste vraag is zeer gemakkelijk te beantwoorden. 
Wij hebben vroeger bewezen, dat de opname der Gemeente 
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zal plaats hebben vóór dat de profetieën des Ouden en 
Nieuwen Testaments rnet betrekking tot de aanstaande ge
beurtenissen worden vervuld; en derhalve zal het Romein-
sche rijk worden hersteld na de opname der Gemeente. 
Het is zeer wel mogelijk, j a , hoogst waarschijnlijk, dat 
er vóór de opname der Gemeente reeds gebeurtenissen 
zullen plaats hebben, die dat herstel voorbereiden. Zoo 
geloof ik, b.v., dat de oorlog, die in het vorige jaar 
gevoerd is , een groote voorbereiding is voor dat aanstaand 
herstel. Dat herstel zelf zal echter niet plaats vinden, zoo
lang de Gemeente nog hier op aarde is. 

Om de tweede vraag: Uit welke landen het Romeinsche 
rijk bestaan zal ? te kunnen beantwoorden, is het noodig, 
dat wij ons het gebied van het oude Romeinsche rijk in 
zijnen hoogsten bloei voorstellen. De noordelijke grenzen 
van dat rijk waren de Donau en de Rhijn, de zuidelijke 
de woestijn van Afrika, zoodat de Romeinsche heerschap
pij zich uitstrekte over de volgende landen, die wij naar 
hunnen tegenwoordigen naam opgeven: — Italië, Grieken
land, Europeesch Turkije, Oostenrijk tot aan den Donau, 
Zwitserland, Spanje, Portugal, Frankrijk met de Rhijn-
provinciën, België, Engeland zonder Schotland en Ierland, 
Palestina, Egypte en de Noordkust van Afrika. Over dit
zelfde gebied zal de heerschappij van het herstelde Ro
meinsche rijk zich derhalve ook uitstrekken. 

Wij behoeven ons dus waarlijk niet te verwonderen, 
wanneer de profeet ons verklaart, dat het beest moet op
klimmen uit de zee, uit de revolutiën der volken. Er zal 
toch heel wat moeten gebeuren, eer de kaart van Europa 
een verandering zal hebben ondergaan, als noodig is om 
het Romeinsche rijk daar te stellen, eer die gedeelten, 
welke tot dat rijk behooren van de andere deelen, welke 
er niet toe behooren, zullen losgescheurd zijn, eer, bij 
voorbeeld, Hongarije en Bohemen van Oostenrijk, de Rhijn-
provincién van Pruissen, Schotland en Ierland van Enge
land, Aziatisch van Europeesch Turkije zal gescheiden zijn. 
Ieder gevoelt, dat deze verandering niet zonder ontzettende 
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omwentelingen en geduchte oorlogen kan geschieden. Daar
bij komt dan verder, dat het geheele Romeinsche gebied 
zich in tien koninkrijken moet verdeelen, waardoor er na
tuurlijk nog veel meer verandering moet plaats hebben; vor
sten zullen van hunne troonen gestooten worden, sommige 
koninkrijken zullen ophouden te bestaan, terwijl anderen 
daarentegen gesticht zullen worden; met één woord, het zal 
een tooneel van verwarring en ellende zijn, waarvan wij 
ons nu geen begrip kunnen vormen, 't Is dus geen won
der , dat, wanneer er te midden dier verwarring en ellende 
één zal opstaan, die met ijzeren hand de teugels van het 
bewind in handen zal nemen, en die het oude Romeinsche 
xijk uit dien chaos 2al te voorschijn roepen, de geheele 
aarde zich zal verwonderen, en den duivel zal aanbidden, 
die het beest macht gegeven had. Evenals de Franschen 
zich na de revolutie van 1795 onder den ijzeren schepter 
van den eersten Napoleon bogen, zoo zullen dan de vol
ken van het Romeinsche gebied zich buigen voor denge
nen, die orde en regel zal herstellen. Deze, die waarschijn
lijk keizer van het Romeinsche rijk zal genoemd worden, 
zal drie van de tien koningen vernederen; en zich daarna 
in verbinding met den Antichrist, die tevens koning der 
Joden zal zijn, gesteld hebbende, zal hij zijnen duivelsehen 
invloed over het geheele rijk doen gelden, zoodat er gezegd 
kan worden, dat het rijk zich met hem, als 't ware, zal 
vereenzelvigen. In dezen laatsten, anti-christelijken toestand 
zal het rijk drie en half jaar bestaan, en dan vernietigd 
worden door de komst van den Heere Jezus Christus met 
de heirlegers uit den hemel. 

Wij zouden hier onze beschouwing kunnen eindigen, ware 
het niet, dat er nog een belangrijke karaktertrek van het 
beest in de profetie van Johannes was overgebleven. Wij 
bedoelen de vrouw, die op het beest zit, en die genoemd 
wordt de groote hoer. Reeds in onze beschouwing over 
het verval der Gemeente (jaarg. I X pag. 90.) hebben wij 
aangetoond, dat de christelijke kerk, die zich de Gemeente, 
de bruid van Christus noemt, maar het in waarheid niet 
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is, door den Geest de groote hoer wordt genoemd. Ont
zettend is de beschrijving, die ons hier van haar gegeven 
wordt! »Kom herwaarts, ik zal u toonen het oordeel der 
groote hoer, die daar zit op vele wateren; met welke de 
koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde 
bewonen zijn dronken geworden van den wijn harer hoe
rerij. En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, 
en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood 
beest, dat vol was van namen der lastering, en had zeven 
hoofden en tien hoornen. En de vrouw was bekleed met 
purper en scharlaken, en versierd met goud en kostelijk 
gesteente en paarlen, en had in hare hand een gouden 
drinkbeker, vol van gruwelen en van onreinigheid harer 
hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven: 
Verborgenheid; het groote Babyion, de moeder der hoe
rerijen en der gruwelen der aarde. En ik zag, dat de 
vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van 
het bloed der getuigen van Jezus." Welk een schilderij! 
Hoe diep is de val der kerk geworden! Geroepen om als 
een reine, kuische maagd haren Bruidegom te verwach
ten , heeft zij zich een plaats gezocht in de wereld, j a , 
is met de wereld één geworden. In plaats van een vreem
delinge te blijven op aarde, is zij een macht geworden, 
waaraan de volken der aarde zich onderwerpen. Haar in
vloed op de gewetens verkocht zij voor purper en schar
laken , welke haren Meester als spotkleed aangedaan 
werden. In plaats van de vervolgingen te verdragen, is zij 
zelve de vervolgster geworden van allen, die in oprecht
heid en waarheid den Heer wilden vreezen; en in plaats 
van den heiligen naam »Verborgenheid der godzaligheid" 
op haar voorhoofd te dragen, draagt zij dien van »Ver
borgenheid, het groote Baby Ion, de moeder der hoererijen 
en der gruwelen der aarde." 

»Maar," zal men zeggen, »dit alles ziet op de Room-
sche kerk." Mijn antwoord is: wel voornamelijk, maar niet 
uitsluitend. Niet alleen de Koomsche, maar ook de Protes-
tansche kerk is van den Heer afgeweken en heeft met 
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de volken der aarde gehoereerd. De groote hoer stelt niet 
een gedeelte van de afvallige kerk voor, maar het geheel. 
Evenwel zal Rome er het middelpunt van uitmaken; want 
i>de zeven hoofden zijn zeven bergen, op welke de vrouw 
zit." Hieruit volgt, dat, wanneer het Romeinsche rijk 
hersteld zal zijn, de christelijke kerk haren invloed op 
dat rijk zal uitoefenen, ja, het besturen zal. Dit is toch 
de beteekenis van het hier gebruikte zinnebeeld. De vrouw 
zit op het beest, en het beest wordt dus door haar gere
geerd. In plaats dat de Roomsche kerk haar einde nu reeds 
te gemoet gaat, geloof ik, dat zij integendeel nog een 
groote rol op het tooneel der wereld zal spelen en de 
plaats wederom zal innemen, die zij in de dagen van haren 
'grootsten bloei bekleedde; dan echter niet meer alleen, 
maar in vereeniging met alle andere kerkgenootschappen. 
Mij dunkt ten minste, dat er na de opname der ware ge-
loovigen een vereeniging van alle kerkgenootschappen, 
gelijk die nu reeds zoo dikwijls ter spraak wordt gebracht, 
zal plaats hebben, zoodat er wederom zal zijn één alge-
meene christelijke kerk, wier zetel in Rome zal zijn, en 
waarin de smaak, het gevoel en het genie van den mensch 
zal worden gestreeld en aangebeden. 

Doch dit zal niet lang duren. Nadat toch de hoer ee-
nigen tijd op het beest zal gezeten en het bestuurd zal 
hebben, zullen de tien koningen tegen haar opstaan, en 
"zullen de hoer haten, en zullen haar woest maken, en 
naakt, en zij zullen haar vleesch eten, en zullen haar met 
vuur verbranden." Deze koningen zullen de middelen zijn 
in Gods hand om het oordeel over de afvallige christenheid 
te brengen. » Want God heeft hun in hunne harten gegeven, 
dat zij zijne meening doen." De Heer zal zijnen ganschen 
toorn over de afvallige kerk uitstorten. Hoort slechts, wat 
Hij zegt tot de geloovigen, welke in die dagen op de aarde 
zullen zijn: «Gaat uit van haar, mijn volk! opdat gij aan 
hare zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van hare 
plagen niet ontvangt. Want hare zonden zijn de een op de 
andere gevolgd tot den hemel toe, en God is harer onge-
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rechtigheden gedachtig geworden. Vergeldt haar, gelijk 
als zij ulieden vergolden heeft, en verdubbelt haar dubbel, 
naar hare werken; in den drinkbeker, waarin zij geschon
ken heeft, schenkt haar dubbel. Zooveel als zij zichzelve 
verheerlijkt heeft, en weelde gehad heeft, zoo groote pij
niging en rouw doet haar aan: want zij zegt in haar hart: 
Ik zit als een koningin, en ben geen weduwe, en zal 
geen rouw zien. Daarom zullen hare plagen op één dag 
komen, dood en rouw en honger, en zij zal met vuur ver
brand worden; want sterk is de Heere God, die haar oor
deelt." De christelijke kerk zal derhalve van den aardbo
dem verdwijnen; hare kerken en tempels zullen verwoest, 
hare dienaars gedood, hare pracht en schoonheid vernietigd 
worden. Zoo hoog als zij zichzelve verheven heeft, zoo 
diep zal zij worden vernederd. Men leze de ontzettende 
schildering van hare vernietiging in het achttiende hoofd
stuk. Niets zal er van haar overblijven. En terwijl de ko
ningen der aarde en de kooplieden en alle stuurlieden haar 
zullen beweenen en rouw over haar zullen bedrijven, zeg
gende: »Wee, wee, de groote stad Babyion, de sterke 
stad! want uw oordeel is in ééne ure gekomen;" zullen 
de engelen in den hemel zich verblijden, en den bewoners 
des hemels toeroepen: »Bedrijft vreugde over haar, gij hemel! 
en gij heilige apostelen, en gij profeten! want God heeft 
uw oordeel aan haar geoordeeld." Vreeselijk einde van 
haar, die geroepen was, de heerlijkheid Gods op aarde 
te openbaren! De christelijke kerk heeft opgehouden te 
bestaan. En wat zal er dan komen? De godsdienst van 
den Antichrist. En daarna? De Heere Jezus Christus van 
den hemel, om met vlammend vuur wraak te doen over 
de werkers der ongerechtigheid. 
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Jezus' opstanding*: 

EEN GENEESMIDDEL VOOS ALLE KWAAD. 

Hoe diep en verschillend de behoeften der ziel ook zijn 
mogen, zij worden allen bevredigd door den dood en de 
opstanding van Christus. Is de ziel bedroefd over ha
re zonden, — de opstanding is het heerlijke bewijs van 
de volkomen uitdelging der schuld. Van het oogenblik af, 
dat ik Jezus aan de rechterhand Gods aanschouw, zie ik 
het einde der zonden; want Hij kon daar niet zijn, wan
neer de zonde niet geheel verzoend was. »Hij werd over
geleverd om onze overtredingen;" Hij hing als onze plaats-
bekleeder aan het kruis; Hij nam onze ongerechtigheden 
op zich, en daalde, daarmede beladen, in het graf. «Maar 
God heeft Hem opgewekt uit de dooden," en drukte daar
door zijne volkomen goedkeuring op het werk der ver
lossing uit. Daarom lezen wij: »Hij werd opgewekt om 
onze rechtvaardigmaking." De opstanding van Christus be
vredigt derhalve de behoefte der ziel met betrekking tot 
de zonde. 

Wanneer wij nu verder gaan, en het vaak moeielijk 
pad van den christen gadeslaan, dan vinden wij, dat de 
opgestane Jezus een uitnemend geneesmiddel is voor al de 
smarten des levens. Dit wordt ons duidelijk voorgesteld 
in Joh. 20. Maria gaat vroeg in den morgen naar het 
graf; en, zooals wij uit de gelijkluidende plaats in Mar
kus zien, was haar hart niet alleen bedroefd door het ver
lies van haren hemelschen Vriend, maar ook bekommerd 
door de moeielijkheid, hoe zij den steen van de spelonk 
zou afwentelen. De opstanding bevrijdde haar van de smart 
en tevens van den last. De opgestane Heer vervulde het 
ledig in haar troosteloos hart, en wentelde van hare schou
ders den last, dien zij niet kon torschen. Zij vond den steen 
afgewenteld van het graf, en zij vond ook haren geliefden 
Meester, die voor een tijd door den dood van haar was 
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weggenomen geweest. Zulke heerlijke dingen kon de 
opstanding te weeg brengen. Evenzoo is het met ons. Zijn 
onze harten gebroken door de ijskoude hand des doods, is 
de band der liefde door zijn kouden adem verscheurd, dan 
is de opstanding het eenige geneesmiddel. Ja , de opstan
ding, die groote hersteller, zoowel van de vermoeide als 
van de gevallen natuur, vervult elk ledig, maakt iedere 
gapende klove dicht, heelt alle smart. Als het geweten 
ontrust is door het besef van zonde, dan brengt do 
opstanding het tot rust door de zekerheid, dat het werk 
der verlossing is aangenomen. Is het hart door smart 
ter nedergebogen en als van één gereten door het ver
lies van dierbare betrekkingen, dan heelt en vertroost 
de opstanding, door ons de hereeniging te verzekeren 
met al degenen, die ons vóórgingen. Zij zegt ons »niet 
te treuren als dezulken, die geen hoop hebben; want 
als wij gelooven, dat Jezus gestorven is en opgewekt, zoo 
zal ook God degenen, die in Jezus ontslapen zijn, wederbren-
gen met Hem." (1 Thess. 4 : 13, 14.) Men denkt zoo vaak, 
dat de tijd ieder ledig, hetwelk door den dood in het hart 
ontstaan is, weder aanvult, maar bij den geestelijken tnensch 
is dit onmogelijk. De arme wereldling kan wellicht in 
voorbijgaande omstandigheden iets vinden, dat de leegte, 
door den dood ontstaan, aanvult, niet alzoo de christen; 
voor hem is de opstanding de groote gebeurtenis, waarop 
hij zijnen blik vestigt, omdat daardoor elk verlies vergoed 
en hij van alle kwaad verlost wordt. 

Evenzoo is de opstanding de eenige bevrijding van de 
moeite en den druk der tegenwoordige omstandigheden. Tot 
zoolang moeten wij van dag tot dag werken, dragende onze 
lasten, en verdragende den arbeid van den tegenwoordigen, 
kommervollen tijd. Gelijk Maria mogen wij uitroepen: 
»Wie zal ons den steen afwentelen?" Wie? De opgestane 
Jezus. Zoo gij de opstanding aanneemt, zijt gij verheven 
boven den invloed van eiken druk. Wij zullen, wel is 
waar, nog menigen last te dragen hebben, maar hij zal 
ons niet in het stof doen neerzinken, omdat onze harten 
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levend gehouden worden door de heerlijke waarheid, dat 
ons Hoofd uit de dooden is opgewekt, en nu gezeten is 
aan de rechterhand Gods; ja , dat ook onze plaats da^r is 
met Hem. Het geloof verheft onze ziel naar boven; het 
stelt ons in staat onze bekommernissen op den Heer te 
werpen, en zeker te zijn, dat Hij ons ondersteunen zal. 
Hoe vaak zijn wij teruggedeinsd voor een beproeving 
of moeielijkheid, die in de verte verscheen, gelijk een 
donkere wolk aan den gezichteinder; en, zie! als wij nader
bij kwamen, vonden wij den steen afgewenteld van het 
graf. De opgestane Jezus had hem weggenomen. Hij heeft 
de donkere wolk weggevaagd en de lucht opgeklaard 
door het licht zijner heerlijke tegenwoordigheid. Maria 
was tot het graf gekomen, terwijl zij een grooten steen 
tusschen haar en het voorwerp harer liefde verwachtte: 
doch in plaats daarvan vond zij den verrezen Jezus tus
schen haar en de gewaande moeielijkheid. Zij was ge
komen om een dood lichaam te zalven, maar werd ge
lukkig gemaakt door een opgestanen Zaligmaker. Zie
daar de weg van God en de macht en de waarde der 
opstanding. Zonden, smarten en lasten—alles verdwijnt, 
wanneer wij ons bevinden in de tegenwoordigheid van een 
levenden Heer. Toen Johannes op het eiland Patmos als 
een doode in het stof nedergebogen was, wat richtte 
hem toen weder op? De opstanding — de levende Jezus. 
»Ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwig
heid." Dit deed hem rechtop zijne voeten staan. Gemeenschap 
met Hem, die het leven ontworsteld heeft aan den dood, 
nam zijne vrees weg, en gaf goddelijke sterkte aan zijne ziel. 

Ook bij Petrus en Johannes vinden wij een voorbeeld 
van de macht der opstanding. Zij zijn blijkbaar verslagen 
door al hetgeen zij bij het graf aanschouwd hadden. De 
grafdoeken zoo zorgvuldig te zien samengerold, dat was 
onverklaarbaar. Maar zij zijn slechts verslagen, omdat»zij 
alsnog de Schriften niet kenden, dat Hij van de dooden 
moest opstaan." Niets dan de opstanding kon hun be
zwaar oplossen. Hadden zij die geweten, zij zouden de 

4,* 
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samengerolde grafdoeken gemakkelijk hebben kunnen ver
klaren; zij zouden geweten hebben, dat de Overwinnaar 
des doods daar geweest was, zijn machtig werk volbren
gende en de sporen van Zijne overwinning achterlatende. 
De Heer Jezus was kalm en bedaard door den strijd ge
gaan. Hij had geen haast gehad en liet geen verwarring 
achter. Hij had zooveel tijd genomen als noodig was om 
zijne grafdoeken en zijn graf in orde te brengen. Hij 
bewees daardoor, dat het Hem geen inspanning kostte 
den dood zijne macht te ontnemen. Petrus en Johannes 
wisten dit evenwel niet; en daarom keerden zij terug naar 
hun huis. De kracht van Maria's liefde deed haar langer 
daar vertoeven. De liefde had meer invloed dan de weten
schap ; en hoewel haar het hart brak, bleef zij bij het 
graf; zij wilde liever weenen op de plaats, waar haar Heer 
gelegd was geweest, dan ergens anders gaan. Maar de 
opstanding bracht alles in orde. Zij vulde het ledig in Ma
ria's verbroken hart aan, en loste het bezwaar in het hart van 
Petrus en Johannes op. Zij droogde hare tranen, en maakte 
een einde aan hunne verbazing. De opgestane Jezus 
is waarlijk het eenige middel voor alle kwaad, en om 
er gebruik van te maken is niets anders noodig dan 
geloof. 

In vers 19, vinden wij een nieuw voorbeeld van het be
ginsel dat wij bespreken. •> En op denzelfden dag, zijnde 
de eerste dag der week, toen de deuren gesloten waren, 
alwaar de discipelen vergaderd waren uit vrees voor de 
Joden, kwam Jezus en stond in het midden van hen en 
zeide tot hen: » Vrede zij ulieden." De gesloten deur 
bewijst de vrees der discipelen. Zij waren bevreesd voor 
de Joden. En wat kon hunne vrees wegnemen? Niets 
dan de gemeenschap met hunnen opgestanen Heer. En die 
onthield Hij hun niet. Hij verscheen hun, en sprak 
zijnen zegen over hen uit. » Vrede zij ulieden", zeide 
Hij. » Vrede," niet omdat de deur verzekerd was, maar 
omdat de Heer was opgestaan. Wie kon hen nu ee-
nig kwaad doen, terwijl zij den Overwinnaar van dood 
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en hel in hun midden hadden? Er is een onuitsprekelijke 
waarde in dat woord »vrede", door zulk Een, op zulk een 
tyd uitgesproken. De vrede , die voortvloeit uit de gemeen
schap met den opgestanen Zoon van God, kan noch door 
de zonde noch door de stormen dezer wereld weggenomen 
worden; het is de vrede van het binnenste heiligdom — de 
vrede van God, die alle verstand te boven gaat. Waarom 
zijn wij zoo vaak ontrust door den toestand van de dingen 
rondom ons? Waarom steunen wij, al is het dan niet 
op gesloten deuren, ten minste op iets menschelijks ? Omdat 
wij niet gestadig ons oog gericht houden op Hem, die dood 
is geweest, maar nu leeft in alle eeuwigheid — op Hem, die 
alle macht heeft in hemel en op aarde. Indien wij het slechts 
meer verwezenlijkten, dat ons deel in Hem is, j a , dat Hij 
zelf ons deel is, dan zouden wij minder ter nedergeslagen 
zijn bij de beroeringen dezer arme wereld. De staatkunde, 
de landbouw, de handel, enz., zouden hunne eigene plaats 
in ons hart vinden, zoo wij ons telkens herinnerden, dat»wij 
gestorven zijn en ons leven met Christus verborgen is in 
God." — »Onze wandel is in de hemelen." Zij, die met Chris
tus opgestaan zijn, zijn niet meer van de aarde. Zij zijn 
gestorven voor alles, wat in de wereld is, en hun leven is 
in den hemel, waar zij in beginsel en in den geest reeds 
vertoeven. Beschouwen wij onszelven als aardsch, dan zullen 
wij ongetwijfeld met aardsche dingen bezig zijn; maar be
schouwen wij onszelven als hemelsch, dan zullen wij zeer 
zeker met hemelsche dingen bezig zijn. »Indien gij dan 
met Christus opgewekt zijt, zoo zoekt de dingen, die 
boven zijn." Dit is eenvoudig. »Wij moeten zoeken de 
dingen, die boven zijn," omdat wij »met Christus opge
wekt zijn." Het verschil tusschen Abraham en den ge-
loovige n u , kan aldus uitgedrukt worden: Abraham 
ging van de aarde naar den hemel; de geloovige chris
ten komt uit den hemel op de aarde, namelijk in den 
geest en in het geloof. Abraham was een pelgrim op aar
de, omdat hij een hemelsch vaderland zocht; de christen is 
een pelgrim, omdat hij een hemelsch vaderland verkregen 
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heeft. De christen moet zichzelven beschouwen als iemand, 
die van den hemel gekomen is om te midden van al de 
moeielijkheden dezer aarde te wandelen. Dit zal aan zijn 
karakter en wandel een hoogere richting geven. De Heer 
geve, dat het zoo meer en meer moge zijn met allen, die 
den naam van Jezus noemen! 

Ten slotte moeten wij nog opmerken, dat de Heer Je
zus de vrees zijner discipelen wegnam, door in hun mid
den te komen en in al hunne omstandigheden te deelen. 
't Was niet zoozeer een dadelijke verlossing van hetgeen 
hun vrees veroorzaakte, maar een verheffing hunner zie
len boven de omstandigheden door gemeenschap met Hem. 
Zij vergaten de Joden, zij vergaten hunne vrees, zij ver
gaten alles, omdat hunne zielen vervuld waren met hunnen 
opgestanen Heer. Des Heeren weg is vaak om de zijnen 
in de beproeving te laten en daarin met hen te zijn. Als 
Paulus begeert verlost te worden van den doorn in het 
vleesch, is het antwoord: «Mijne genade, is u genoeg." 
Het is een veel grootere genade, de liefde en nabijheid 
des Heeren in de beproeving te gevoelen dan er van ver
lost te worden. De Heer liet toe, dat Sadrach, Mesach en 
Abed-nego in den oven geworpen werden; maar Hij kwam 
zelf bij hen, en wandelde met hen. Dit was liefderijker 
van Hem en gelukkiger voor hen, dan wanneer Hij tus-
schenbeide getreden was, eer zij er in geworpen werden. 

Mocht het de wensch zijn van ons hart, om op onze 
reis door dit leven vol beproevingen steeds in des Heeren 
nabijheid te verkeeren; dan zullen wij, zoowel in den 
oven der smart als in den storm der vervolging, vrede heb
ben. En wanneer ons hart bedroefd is, of een zware last op 
onze schouders drukt, wanneer wij in moeielijkheden zijn, 
of vrees en ongeloof in ons woont, alles zal hersteld wor
den door de gemeenschap met Hem, die uit de dooden 
is opgestaan. 
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De blindgeboren bedelaar. 

(Joh. 9.) 

«Een blindgeboren bedelaar!" Welk een beeld van hul
peloosheid en ellende! Welk een treffend voorbeeld van 
den toestand der joodsche natie en van ieder onbekeerd 
mensch! Hoe aantrekkelijk en eenvoudig schoon wordt zijne 
geschiedenis ons medegedeeld! 't Is alsof wij er bij tegen
woordig zijn, en zijne juiste en eenvoudige antwoorden 
hooren. Laten wij er eenige oogenblikken bij vertoeven, 
en wij zullen zien, hoe deze geschiedenis ons leert: Wat 
Jezus voor ons deed, en ioat Jezus voor ons is. 

«En voorbijgaande, zag Hij een mensch, blind van de 
geboorte af. En zijne discipelen vraagden Hem, zeggen
de: Eabbi! wie heeft er gezondigd, deze of zijne ouders, 
dat hij blind zou geboren worden? Jezus antwoordde: Noch 
deze heeft gezondigd, noch zijne ouders; maar dit is ge
schied, opdat de werken Gods in hem zouden geopen
baard worden. Ik moet werken de werken desgenen, die 
mij gezonden heeft, zoolang het dag is; de nacht komt, 
wanneer niemand werken kan. Zoolang ik in de wereld 
ben, zoo ben ik het licht der wereld." Heerlijke woorden! 
De Zoon Gods was in de wereld gekomen om de werken 
Gods te werken. En wat waren dat voor werken? De be
houdenis van verloren, schuldige, verdoemelijke zondaars. 
Welk een genade! En nauwelijks waren deze woorden door 
den Heer uitgesproken, of Hij sloeg reeds de handen aan 
het werk. «Dit gezegd hebbende, spoog hij op de aarde, 
en maakte slijk uit dat speeksel, en streek dat slijk op de 
oogen des blinden, en zeide tot hem: Ga heen, wasch u 
in het badwater Silóam (hetwelk overgezet wordt, uitge
zonden). Hij dan ging heen en wiesch zich, en kwam 
ziende." 

Waarde lezer! vestig uwe bijzondere aandacht op deze 
treffende gebeurtenis. De wonderbare handelwijze van den 
Heer heeft een diepere beteekenis dan wij op het eerste 
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oogenblik zouden denken. Slijk op de oogen van een zien
de te strijken, zou het beste middel zijn om hem blind te 
maken; en hier opent de Heer door datzelfde middel de 
blinde oogen eens bedelaars. Maar wat ligt hierin dan op
gesloten? De diepe en heerlijke verborgenheid van den 
persoon en het werk van Christus, gelijk Hij aan het slot 
van dit hoofdstuk zegt: »Ik ben tot een oordeel in deze 
wereld gekomen, opdat degenen, die niet zien, zien mo
gen, en die zien, blind worden." (vs. 39.) 

Welk een ernstig woord! «Ik ben tot een oordeel in 
deze wereld gekomen." Hoe moeten wij dat verstaan? 
Kwam Hij dan niet om te zoeken en zalig te maken, wat 
verloren was? O ja! dat verzekert Hij ons verscheidene 
malen. Maar waarom zegt Hij dan hier »tot een oordeel" ? 
De zin dezer woorden is de volgende. Het doel zijner zen
ding was de verlossing; de zedelijke uitwerking zijns levens 
was het oordeel. Hij oordeelt niemand, en toch oordeelt 
Hij allen. Het leven van Christus was de sterkste proef, 
die ooit met den mensch genomen was en kan genomen 
worden. Daarom kon Hij zeggen: »Indien ik niet geko
men ware, en tot hen gesproken had, zij hadden geen 
zonde; maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hunne 
zonde. . . . Indien ik de werken onder hen niet gedaan had, 
die niemand anders gedaan heeft, zij hadden geen zonde; 
maar nu hebben zij ze gezien, en beiden mij en mijnen 
Vader gehaat." (Joh. 15 : 2 2 - 2 4 . ) 

Het is van groot nut de uitwerking van het karakter 
en het leven van Christus hier beneden gade te slaan. 
Hij was het licht der wereld, en dit licht werkte op 
tweeërlei wijze. Het overtuigde en bekeerde, het oordeelde 
en redde. Het verblindde door zijnen hemelschen glans 
allen, die meenden te zien; terwijl het tegelijkertijd al
len verlichtte, die waarlijk hunne zedelijke en geestelijke 
blindheid gevoelden. Jezus kwam niet om te oordeelen, maar 
om te behouden; en toch oordeelde Hij, toen Hij kwam, 
een ieder. Hij was onderscheiden van allen, die Hem om
gaven, evenals het licht te midden der duisternis; en 
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toch verloste Hij allen, die het oordeel aannamen en hun
ne ware plaats innamen. 

Dit zien wij ook bij het aanschouwen van het kruis 
van Christus. »Het woord des kruises is wel dengenen, 
die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden 
worden, is het een kracht Gods. . . . Doch wij prediken 
Christus den gekruisigden den Joden wel een ergernis, en 
den Grieken een dwaasheid; maar hun, die geroepen zijn, 
beiden Joden en Grieken, Christus, de kracht Gods en de 
wijsheid Gods." (1 Kor. 1 : 18, 23, 24.) Uit een mensche-
lijk oogpunt beschouwd, was het kruis een tooneel van 
zwakheid en dwaasheid; maar uit het goddelijk oogpunt 
gezien, was het de openbaring der macht en der wijsheid. 
De Joden, die het door de nevelen van menschelijke in
stellingen beschouwden, ergerden er zich aan; en de Grie
ken, die er van de ingebeelde hoogte hunner filosofie op 
neerzagen, verwierpen het als een verachtelijke zaak. Het 
geloof van een arm zondaar daarentegen, hetwelk het kruis 
uit de diepte van schuld en verderf aanschouwt, vindt 
daarin een goddelijk antwoord op elke vraag, een godde
lijke hulp voor allen nood. De dood van Christus, even
als zijn leven, oordeelt iederen mensch; en toch vinden 
daarin allen hunne redding, die dit oordeel aannemen. 

Doch laten wij voortgaan met de geschiedenis van den 
blindgeborene. Nauwelijks waren zijne oogen geopend, of 
hij werd een voorwerp van belangstelling voor zijne om
geving, n De geburen dan, en die hem te voren gezien 
hadden, dat hij blind was, zeiden: Is deze niet, die zat 
en bedelde ? Anderen zeiden: Hij is het; en anderen: Hij 
is hem gelijk. Hij zeide: .i Ik ben het." — De verandering 
was voor iedereen zichtbaar. Hij had onopgemerkt in blind
heid en ellende kunnen voortleven en sterven; maar nu 
hij in persoonlijke aanraking met den Zoon van God ge
komen was, had er een verandering bij hem plaats gegre
pen, die niet nalaten kon de opmerkzaamheid zijner om
geving tot zich te trekken. Zoo is het altijd. Het is on
mogelijk , dat iemand in aanraking met Christus kan ko-
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men, zonder iets te ondervinden, wat hij niet kan ver
bergen voor degenen, die hem gadeslaan. Een persoon
lijke ontmoeting met Christus is een goddelijke werkelijk
heid. In de aanraking van Christus ligt leven en kracht. 
Een enkele geloofsblik op den Zaligmaker van zondaars 
den Opwekker der dooden heeft de bewonderenswaardigste 
gevolgen. 

Hebt gij de heilige en verborgen kracht van die aan
raking van Jezus reeds ondervonden, waarde lezer? Wees 
verzekerd, dat niets minder dan dat u helpen kan. Gij 
kunt beminnenswaardig, braaf, ja, zelfs godsdienstig zijn, 
en evenwel geheel en al zonder goddelijke, levende, per
soonlijke vereeniging met Christus leven. Voorwaar, dit 
is zeer ernstig. O, hoe gaarne zouden wij er u toe wil
len bewegen, dezen ernst te gevoelen! En wanneer gij er 
waarlijk van overtuigd zijt, dat gij geen levensgemeenschap 
met Christus hebt, o, laat u dan toch dringend door ons 
bidden, naar zijne stem te luisteren en u met kinderlijk 
vertrouwen tot Hem te wenden! Werp u slechts in het 
geloof op Hem, en uwe geestelijke oogen zullen terstond 
de kracht van dat geheimzinnige slijk bespeuren, waar
mede Jezus de oogen des blinden bestreek; en allen, die 
u omgeven, zullen bemerken, dat gij bij Jezus geweest 
zijt. Wees toch niet onverschillig in deze zaak. Zeg niet: 
»Ik heb nog tijd genoeg." Het is nu de tijd Gods. Er is 
voor u geen morgen. Jezus gaat nu voorbij. Hij wacht om 
u met open armen te ontvangen, u aan den toestand van 
blindheid en ellende te ontrukken en u met zijne rijkdom
men te begiftigen. Dan zult gij te midden uwer geburen 
een getuige van Jezus zijn. Zij zullen bemerken, dat het 
met u niet meer zoo is als vroeger, dat er een verande
ring bij u heeft plaats gevonden, dat de hartstochten en 
begeerlijkheden, de gewoonten en de kwade invloeden, die 
u vroeger gevangen hielden, u nu niet meer beheerschen, 
dat de zonde, hoewel zij zich van tijd tot tijd openbaart, 
hare vroegere kracht over u verloren heeft. 

Wij gevoelen het met iederen dag dieper, dat het groote 
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doel van alle prediken en van alle schrijven moet zijn, de 
ziel met Christus in verbinding te brengen. Zoolang dit 
doel niet bereikt is, kan er niets geschieden. Men moge 
lange predikatiën houden en dikke boeken schrijven, maar 
wanneer de ziel des zondaars niet in een werkelijke, leven
gevende aanraking met den Zoon Gods gekomen is, dan 
is alles tevergeefs. Hoewel de blindgeborene van de in
stellingen der joodsche godsdienst omringd was, zoo had 
hij toch zijn leven lang in dien hulpeloozen, noodlijdenden 
toestand moeten blijven. Buiten den naam van Jezus had 
er niets waarde voor hem. En zoo is het in alles. Nie
mand dan Jezus kan den hulpeloozen zondaar helpen. Maar 
't spreekt van zelf, dat ik dan ook in een levende ver
binding met dien goddelijken eu almachtigen naam ge
bracht moet worden, om deze hulp deelachtig te worden. 
Ik kan voortgaan en uitroepen: «Niemand dan Jezus kan 
mij helpen!" zonder daardoor mijn toestand te verbete
ren. Ook de duivelen weten, dat niemand dan Jezus den 
hulpeloozen zondaar kan helpen; maar dit baat hun niets. 
Er moet een levende vereeniging van de ziel met Jezus 
plaats hebben, om den mensch te rukken uit den toestand 
van geestelijke blindheid en ellende. En niet alleen dit; 
maar de macht dezer levende vereeniging moet dagelijks 
verwezenlijkt worden, om in de ziel de frischheid en vol
heid des goddelijken levens te onderhouden. » Gelijk gij 
dan Christus Jezus, den Heer, hebt aangenomen, wandelt 
alzoo in Hem; geworteld en opgebouwd in Hem, en be
vestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, over
vloedig zijnde in hetzelve, met dankzegging."' (Kol. 2 : 6 , 7 . ) 

Ziedaar, de twee dingen, waar het op aan komt: het aan
nemen van Christus en dan het wandelen in Hem. Velen, 
die Christus schijnen aangenomen te hebben, wandelen 
niet in Hem. Vandaar de dorheid, koudheid en onverschil
ligheid onder de christenen. Het hart houdt zich met al
lerlei dingen bezig, doch Jezus wordt vergeten. Godsdienst
oefeningen en vergaderingen worden bezocht, velerlei werk
zaamheden verricht, doch het hart is niet met den Heer 
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vervuld; deze dingen hebben een plaats gekregen tusschen 
Jezus en de ziel. O , waarde christelijke lezer! laten wij 
toch in voortdurende gemeenschap met Jezus wandelen; 
laten wij Hem in al zijne volheid en heerlijkheid steeds 
voor oogen houden! Dan zal onze getuigenis duidelijk, be
slist en verstaanbaar en onze wandel in deze dagen van 
oppervlakkige belijdenis een helderschijnend licht zijn. 

Doch keeren wij tot onze geschiedenis terug. In de 
verschillende soorten van menschen, die hier ons oog ont
moet, bemerken wij een hoogst merkwaardige openbaring 
der karakters. De arme blindgeborene zelf vertoont een 
buitengewonen ernst en een bewonderenswaardige "eenvou
digheid en oprechtheid. Het zou zeer zeker voor zijn tijde
lijk welzijn veel voordeeliger geweest zijn, indien hij de 
waarheid van hetgeen aan hem geschied was, verzwegen 
had. Hij had zich kunnen verblijden in de weldaad van 
het werk van Christus, en toch met het oog op de vijand
schap der wereld een getuigenis voor zijnen naam kunnen 
vermijden. Hij had de vrucht van het werk van Christus 
kunnen inoogsten, en de smaad van de belijdenis zijns 
naams kunnen ontvlieden. Hoe dikwijls zien wij dit! Dui
zenden verblijden zich, wanneer zij hooren , wat Jezus ge
daan heeft, maar zij wenschen geenszins zijnen verachten 
en verworpen naam gelijkvormig te worden. Hoe geheel 
anders gedroeg zich de blindgeborene! Zijne oogen waren 
geopend geworden, en hij kon niet nalaten daarvan te 
spreken en mede te deelen, wie het gedaan had en hoe Hij 
het gedaan had. Hij legde voor allen, die het hooren 
wilden, een treffend getuigenis af van de groote daden des 
Heeren. Zijn hart was geheel vervuld met hetgeen de 
Heer voor Hem gedaan had; hij vraagde er niet naar, of dit 
in zijn voor- of in zijn nadeel was; hij was vrij van alle 
nevenbedoelingen, en daarom ging hem het heldere licht 
op. Al is iemand nog zoo onwetend, indien hij slechts 
oprecht het licht volgt, dat God hem schenkt, dan zal 
hij zeker meer licht ontvangen, terwijl over de ziel van 
hem, die om de een of andere reden het hem geschonken 
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licht niet opvolgt en de getuigenis voor Christus verduis
tert , een toenemende duisternis komt. 

Waarde lezer! sta een oogenblik hierbij stil; denk met 
ernst hierover na; zie toe, dat gij handelt naar het u ge
schonken licht, 't Is zoo gelukkig, wanneer iedere licht
straal, die wij ontvangen, door ons op de rechte wijze ge
bruikt wordt; en dat zal altijd het geval zijn, wanneer 
het geweten in een goeden toestand is. » Het pad der recht
vaardigen is gelijk een schijnend licht, voortgaande en 
lichtende tot den vollen dag toe." (Spr. 4 : 18.) » Wanneer 
uw oog eenvoudig is, zoo is ook uw geheele lichaam ver
licht ; maar zoo het boos is, zoo is ook uw geheele lichaam 
duister. Zie dan toe, dat niet het licht, hetwelk in u i s , 
duisternis zij." (Luk. 11 : 34, 35.) Maar hoe kan dit ge
schieden? zal men vragen. Hoe kan het licht in duister
nis veranderd worden? Ons antwoord is: Waar niet naar 
het ontvangen licht gehandeld wordt, daar ontstaat duis
ternis. Ontzettende gedachte! » Geeft eere den Heere, 
uwen God, eer dat Hij het duister maakt, en eer uwe 
voeten zich stooten aan de schemerende bergen; dat gij 
naar licht wacht, en Hij datzelve tot een schaduw des 
doods stelde, en tot een donkerheid zette." (Jer. 13 : 16.) 
Er is geen grooter gevaar dan zonder een nauwgezet ge
weten met de waarheid vertrouwd te zijn. Zulk een toe
stand voert de ziel in de handen des Satans; terwijl een 
nauwgezet geweten, een oprecht gemoed, een eenvoudig 
oog ons bestendig op den heiligen, vreedzamen en lichten 
weg Gods doet wandelen. Daarom zegt de Heer: » In
dien dan uw lichaam geheel verlicht is, niet hebbende 
eenig deel, dat duister is , zoo zal het geheel verlicht zijn, 
gelijk wanneer de kaars met het schijnsel u verlicht." 
(Luk. 11 : 36.) Iemand, wiens oog eenvoudig is, zal der
halve niet alleen licht voor zichzelven bezitten, maar hij 
zal ook een fakkeldrager voor anderen zijn; terwijl daar
entegen iemand, wiens oog niet eenvoudig en wiens hart 
met verdeelde gedachten vervuld is , niet alleen zelf in 
geestelijke duisternis gehuld is, maar ook een oneer voor 
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den naam van Christus, een werktuig in de hand van 
den duivel en een steen des aanstoots voor zijne medemen-
schen is. 

De blindgeborene wandelde naar het licht, dat hij ont
vangen had. Niets was in staat hem te ontmoedigen; niets 
kon zijnen mond sluiten; niets kon zijn licht uitblusschen. 
Toen »de geburen" vraagden: »Is deze niet die zat en 
bedelde?" gaf hij bereidwillig ten antwoord: »Ik ben het." 
Toen zij hem verder vraagden: »Hoe zijn u de oogen ge
opend?" antwoordde hij zonder weifelen: »De mensch, ge
naamd Jezus, maakte slijk, en bestreek mijne oogen, en 
zeide tot mij: Ga heen aan het badwater Silóam, en 
wasch u. En ik ging heen, en wiesch mij, en ik werd 
ziende." En toen zij verder voortgingen te vragen: »Waar 
is hij?" zeide hij ronduit: »Ik weet het niet." Hij wei
felde niet in het geven zijner antwoorden, en hij zeide 
ook niet meer dan noodig was, maar handelde oprecht 
naar het licht, dat hij had. En dit is juist noodig. Hij 
was in persoonlijke aanraking met Jezus geweest; en deze 
persoonlijke aanraking was de vaste grond zijner getuige
nis. Wij moeten nooit verder gaan dan de maat onzer 
persoonlijke kennis van Christus; maar wij moeten ook 
getrouw handelen naar het licht, dat wij hebben. Het is 
ons aller voorrecht met Jezus te mogen wandelen en in 
zijne gemeenschap te verkeeren, en onze belijdenis van 
Hem moet altijd het gevolg zijn van deze persoonlijke ge
meenschap. Dit deed de blindgeborene en daarom ontving 
hij meer licht. 

Slaan wij hem te midden der Farizeën gade. Deze door 
blind vooroordeel beheerschte mannen hadden willens hunne 
oogen voor het licht der waarheid gesloten. In plaats van 
zich rustig neder te zetten en de reine, hemelsche leer 
van den gezegenden Heer, wiens stem in hun midden 
vernomen werd, te onderzoeken, waren zij reeds overeen
gekomen, dat, wanneer iemand hem beleed de Christus te 
zijn, die uit de synagoge zou geworpen worden, 't Was 
onmogelijk, dat zij de waarheid konden verstaan, zoolang 
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hunne oogen door vooroordeel verblind waren. Zij bele
den, te zien, en daarom bleven zij in hunne zonden. Jezus 
zeide tot hen: «Indien gij blind waart, zoo zoudt gij geen 
zonde hebben, maar nu zegt gij: Wij zien, zoo blijft dan 
uwe zonde." Het voortduren der zonde is noodzakelijk 
verbonden aan de belijdenis, dat men zien kan. Wanneer 
iemand weet, dat hij blind is, dan kan hij geopende oogen 
krijgen; maar wat kan er voor iemand gedaan worden, 
die meent te zien, terwijl tegelijkertijd zijne oogen door 
vooroordeel verblind zijn? Helaas, niets! Het licht in hem 
is duisternis; en hoe groot is die duisternis! Deze Farizeën 
konden er zich op beroemen, den sabbat te houden en 
Gode de eer te geven; en toch durfden zij van Christus 
zeggen: »Wij weten, dat deze mensch een zondaar is." 
Zoover bracht hen hunne godsdienstigheid. Doch een sabbat 
zonder Christus is misleiding. God te willen eeren maar niet 
door Christus is een verschrikkelijk bedrog. En toch ver
toonde 'dit alles zich bij die ongelukkige Farizeën. Zij 
werden verontrust door de getuigenis van dien armen man. 
Hoe gaarne zouden zij haar onderdrukt hebben! Maar dat 
konden zij niet. Zij namen het hartvochtige middel te baat, 
om de ouders van den blindgeborene te roepen; doch alles 
was tevergeefs. De ouders vreesden de Joden. Zij wilden 
hun aanzien niet verliezen. Zij wisten niets van Christus 
en zijn werk; en zij waren daarom niet bereid zich om 
zijnentwil te laten bestraffen, en daarom zeiden zij: »Hij 
heeft zijn ouderdom^, vraagt hemzelven; hij zal van zich-
zelven spreken." 

Doch wat deed de blindgeborene? Hij bleef kalm en 
bedaard te midden van al die opschudding. Hij wist wel 
niet veel, maar wat hij wist, gebruikte hij zeer gepast. 
Hij verhaalde vrij en open, wat Jezus aan hem gedaan 
had. Vrijmoedig zeide hij op al hunne tegenwerpingen : 
»Eén ding weet ik, dat ik blind was, en nu zie." Dit 
feit stond onomstootelijk vast. Dat kon niemand hem ont
nemen, hoeveel moeite men ook deed. De mensch, die 
vroeger zat en bedelde, stond nu voor hen met geopende 
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oogen; en »de mensch, genaamd Jezus" had den blinde 
het gezicht gegeven. Met de grootste eenvoudigheid ge
tuigde de blindgeborene van deze heerlijke genade aan hem 
geschied. Zijne kennis van Jezus was gering; hij wist niet, 
wie Hij was, en ook niet, waar Hij was; maar hij wist 
genoeg om de Farizeën in de grootste verwarring te bren
gen. En wat hier zoo treffend schoon wordt medegedeeld, 
is, dat zijne getuigenis van minuut tot minuut helderder 
wordt. Het groote onverstand zijner vijanden opende hem 
meer en meer de oogen. Eerst verhaalt hij eenvoudig, wat 
Jezus aan hem gedaan heeft; daarna komt hij door de 
tweedracht der Joden tot de erkentenis: «Hij is een pro
feet" ; en toen zij met hunne vragen nog niet ophielden, 
zeide hij: »Ik heb het u alreeds gezegd, en gij hebt het 
niet gehoord; wat wilt gij het wederom hooren ? Wilt gij-
lieden ook zijne discipelen hooren." Hij beleed dus hier 
een discipel van Jezus te zijn. En toen de Joden hem 
daarop uitscholden, en hem toeriepen: »Gij zijt zijn dis
cipel, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten, dat 
God tot Mozes gesproken heeft; maar dezen weten wij niet, 
van waar hij is", antwoordde hij in zijne verheven een
voudigheid : »Hierin is u immers wat wonders, dat gij niet 
weet, vanwaar hij is, en nogtans heeft hij mijne oogen 
geopend. En wij weten, dat God de zondaars niet hoort; 
maar zoo iemand godvruchtig is, en zijnen wil doet, dien 
hoort Hij. Van alle eeuwen is het niet gehoord, dat ie
mand eens blindgeborenen oogen geopend heeft. Indien 
deze van God niet ware, hij zou niets kunnen doen." 

Het is inderdaad een waar genot dit verhaal te lezen. 
Het doet ons hart goed een oprecht mensch in moedigen 
kamp met het godsdienstig vooroordeel te zien. God geve, 
dat er in onze dagen velen den blindgeborene mogen ge
lijken! Wij kennen geen sterker dam om den toenemenden 
stroom des ongeloofs tegen te houden, dan de moedige, 
krachtige getuigenis van hen, die iets van den Heer on
dervonden hebben. Welk een kracht zou het zijn, wanneer 
zij eenvoudig mededeelden, wat de Heer aan hunne ziel 
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gedaan heeft, en wanneer zij hunne getuigenis grondden 
op hetgeen duidelijk en zeker, ja, onwederlegbaar is! In 
deze geschiedenis zien wij, hoe een arme, onwetende man, 
die eens als een blinde bedelaar aan den weg zat, door 
zijne getuigenis de Farizeën in verwarring bracht en al 
hunne redeneringen omverwierp. Hij was voor hen, als 't 
ware, een drukkende steen, een last, welken zij niet kon
den verdragen. «Gij zijt geheel in zonde geboren, en leert 
gij ons?" riepen zij uit. »En zij wierpen hem uit." 

Gelukkige man! Hij was eenvoudig en oprecht het ont
vangen licht gevolgd. Hij had een vrijmoedige getuigenis 
voor de waarheid afgelegd. Zijn oog was geopend geworden 
om te zien, en zijn mond om te getuigen. En om de ge
tuigenis der waarheid werd hij uit de synagoge geworpen. 
Hij had de Farizeën nimmer verontrust in de dagen zijner 
blindheid en ellende. Misschien hadden sommigen van hen 
hem in 't voorbijgaan wel vol trotschheid een onbedui
dende aalmoes toegeworpen, om zich bij hunne medemen-
schen den naam van weldoeners te verwerven; doch nu 
was die blinde bedelaar een krachtig getuige geworden. 
Woorden van waarheid stroomden van zijne lippen — 
woorden, die voor hen zóó scherp en veroordeelend waren, 
dat zij hem niet langer konden verdragen en hem daarom 
uitwierpen. 

Gelukkige, hoogst gelukkige man! Dat was het schit
terendste oogenblik in zijne geheele loopbaan. Deze men-
schen hadden hem, zonder het te weten, een gewichtige 
dienst bewezen. Zij hadden hem in de eervolste positie 
gebracht, waarin ooit een sterfelijk mensch komen kan — 
een positie van gelijkvormigheid met Christus. En zie, 
hoe het teergevoelig hart van den goeden Herder bij het 
gezicht van zijn uitgeworpen schaap bewogen wordt! 

«Jezus hoorde, dat zij hem uitgeworpen hadden, en 
hem vindende, zeide hij tot hem: Gelooft gij in den Zoon 
van God? Hij antwoordde en zeide: Wie is hij, Heere? 
opdat ik hem moge gelooven ? En Jezus zeide tot hem : 
En gij hebt hem gezien, en die met u spreekt, die is 
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het. En hij zeide: Ik geloof, Heere f En hij aanbad hem." 
Dat is genoeg. Deze trouwe getuigenis verdiende een 

rijke belooning. Hij had met beslistheid naar het hem ge
geven licht gehandeld, en ten gevolge daarvan werd hij 
door de godsdienstigen dezer wereld uitgeworpen. Hij werd 
gedwongen buiten de legerplaats zijne plaats in te nemen; 
maar 't was ook daar, dat Jezus hem vond en zich aan 
zijne ziel openbaarde. Voor dezen hoogst bevoorrechten 
man, die als een aanbidder aan de voeten van de vleesch 
geworden Godheid geknield lag, was als 't ware den 
voorhang voor altijd gescheurd. Welk een heerlijke plaats! 
Welk een tegenstelling met de plaats, waarop wij hem 
in 't begin van deze geschiedenis vinden! Welk een merk
waardige loopbaan! Eerst een blinde bedelaar , daarop een 
getrouwe getuige en eindelijk een verlichte aanbidder 
aan de voeten van Gods Zoon. Hoe gelukkig en bevoor
recht is deze man! Hoe heerlijk is het een oprecht, een 
voor Christus warm kloppend hart te vinden — een hart, 
dat niet naar de gevolgen vraagt, maar zich onvoorwaar
delijk aan Jezus vastklemt! Mocht de Heer in deze dagen 
van koude onverschilligheid en oppervlakkige geloofsbelij
denis vele zulke getuigen van zijne waarheid verwekken! 

«Waakt en bidt." 

«Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt," 
zoo sprak de Heer tot zijne discipelen in den laatsten nacht 
zijns levens op aarde, toen de macht der duisternis die 
discipelen, als 't ware, zou trachten te verslinden. Die ver
maning hebben ook wij zeer noodig. De dagen, die wij 
beleven, zijn vol gevaren en verzoeking. De macht der 
duisternis openbaart zich met kracht. De duivel tracht op 
allerlei wijze zijn treurig werk — het vermoorden van de 
zielen der menschen — te volbrengen. Met kracht bereidt 
hij den weg voor de openbaring van den Antichrist. Het 
ongeloof en de godloochening nemen hand over hand toe, 
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de menschvergoding heeft een schrikbarende hoogte bereikt, 
de zinnelijkheid en de ijdelheid des levens kennen bijna 
geen grenzen meer. Treurig is de toestand der wereld; 
en ons hart bloedt bij het zien van zoovelen, die met den 
stroom worden medegesleept. Doch voor de ware christe
nen is dit niet het gevaarlijkste. Zij kennen den duivel, 
als hij zich maar in zijne ware gedaante vertoont. De Sa
tan weet dit ook zeer goed, en daarom komt hij tot hen 
op een geheel andere wijze als tot de wereld. Hij verschijnt 
in hun midden als een engel des lichts. Op de meest in
nemende wijze, met de schoonste woorden trachten zijne 
dienaren de zielen voor zich in te nemen. Zij beginnen 
met zulke waarheden, die zij vermoeden, dat dadelijk zul
len toegestemd worden, of die voor de natuur zeer aantrek
kelijk zijn. En wanneer zij dan daardoor de harten aan 
zich verbonden hebben, dan komen zij langzamerhand met 
hunne dwalingen te voorschijn. De Irvingianen en de Mor
monen zijn daarvan in onze dagen een treurig bewijs. 
Verscheidene van degenen, die als ware christenen be
kend stonden, zijn, helaas' door hen verleid geworden, 
om de grofste dwalingen aan te nemen, die den persoon 
en het werk van onzen dierbaren Heer en Heiland ont-
eeren en verwerpen, en zich over te geven aan al de 
dwaasheden en de afgoderij der Koomsche eeredienst. 

Wij zien hieruit, waartoe zelfs de christen, wanneer hij 
van den Heer is afgeweken, komen kan. 't Spreekt van 
zelf, dat niemand in eens tot dergelijke dwalingen komt; 
doch wanneer het hart niet in ware gemeenschap met den 
Heer is, of wanneer er het een of ander beginsel is, het
welk men niet wil veroordeelen, of wanneer wij tegen 
onze overtuiging gehandeld hebben, of het licht, dat de 
Heer ons in de een of andere zaak gaf, niet hebben op
gevolgd , dan vindt de duivel in ons een geschikt voorwerp 
van verleiding. Hoezeer hebben wij daarom de vermaning van 
noode: «Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt." 

WAAKT ! De duivel is listig, hij deinst voor geen 
middelen terug, om zijn doel te bereiken. Hij kent zijne 
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zwakheid en maakt daarvan een gretig gebruik. Waakt daar
om en weest nuchteren; want uw tegenpartij, de duivel, gaat 
om als een brieschende leeuw, zoekende wie hij zou mogen ver
slinden. » Wederstaat den duivel en hij zal van u vlieden.'' 
Niemand meene, dat hij niet in staat zou zijn tot dezelf
de dwalingen te vervallen. Niets is gevaarlijker dan de 
gedachte: »Ik ben sterk genoeg, ik ben gefondeerd in 
de waarheid, voor mij kan het geen kwaad naar hen te luis
teren en met hen te spreken, want ik zal er toch nooit 
toe komen." Dit is niets dan zelfvertrouwen en hoogmoed; 
en hoogmoed komt vóór den val. » Die meent te staan, 
zie toe dat hij niet valle." Die waakt om niet in verzoe
king te komen, loopt natuurlijk niet in de verzoeking. 
Daarom zal ieder eenvoudig en nuchter christen handelen 
naar de woorden van den apostel Johannes: » Indien ie
mand tot ulieden komt, en deze leer niet brengt, ontvangt 
hem niet in uw huis, en zegt tot hem niet: Wees gegroet." 

Waakt en BIDT! Alleen de gemeenschapsoefening met 
onzen God en Vader kan ons voor dwaling en zonde be
waren. In onszelven zijn wij krachteloos en staan wij 
bloot voor allen wind van leer en voor elke zonde. Maar 
Gods kracht kan ons bewaren; Gods genade kan ons ster
ken, en ons staande houden te midden van de stormen 
van on- en bijgeloof, van dwaling en ketterij. Wij ver
mogen niets, maar de Heer vermag alles. » Blijft in mij, 
en ik in u ," riep de Heere Jezus zijne discipelen toe. Dat 
woord klinke u voortdurend in de ooren! Jezus is de 
waarheid, en wie in Hem blijft, blijft in de waarheid. Bij 
Hem zijn wij veilig en zeker. 

Daarom, geliefde broeders en zusters! w a a k t en b i d t , 
o p d a t gij n i e t in v e r z o e k i n g k o m t . » H o u d t da t gij 
h e b t , o p d a t n i e m a n d u w e k r o o n neme . " » Blijft 
v o l h a r d e n d e in de l e e r d e r a p o s t e l e n , en in de 
g e m e e n s c h a p , en in de b r e k i n g des b r o o d s , e n 
in de g e b e d e n . " 
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De terug-keer van Israël naar Palestina. 

Wanneer wij den blik vestigen op het oude, door God 
uitverkoren en van de heidenen afgezonderde volk, dan 
wordt ons hart met droefheid vervuld bij het zien van 
•den treurigen en vernederenden toestand, waarin het zich 
bevindt. Om hunne zonden en ongerechtigheden, om hunne 
afgoderij en hardnekkigheid, maar bovenal om hunne ver
werping van den Messias door Jehova verworpen, dolen 
de Joden als vreemdelingen rond onder al de volken der 
aarde. Verwijderd van hun land en hunne heilige stad zijn 
zij zonder heiligdom en zonder altaar. Een spot en erger
nis voor de meeste volken, dragen zij het kenmerk hunner 
schande en verwerping, zelfs dan, wanneer zij er in geslaagd 
zijn door geld zich in de hoogste kringen der maatschap
pij een plaats te verschaffen. Veracht, gehaat, soms als de 
pest geschuwd door de menschen, zijn zij verlaten door 
God, en dwalen zij overal heen als schapen, die geen 
herder hebben. 

Doch dit zal niet altijd zoo blijven. Neen! de Heer zal 
zich over zijn volk ontfermen. »De genadegiften en de 
roeping Gods zijn onberouwelijk". Pe Heer- »zal niet al
toos twisten, noch eeuwiglijk den toorn behouden." Er zal 
een tijd komen, waarin Israël naar het land zijner vaderen zal 
terugkeeren, stad en tempel zal herbouwen, onder de ver
nieuwde gunst van Jehova het licht van zijn vriendelijk 
aanschijn weer zal genieten, en veilig zal wonen onder 
de palmen en cederen van het beloofde land. — Hier van 
het bewijs te leveren is het doel van dit opstel. 

Reeds uit onze beschouwingen over »de eerste komst 
van Christus en het koninkrijk der hemelen " en over »de 
tweede komst van Christus op aarde" (9de jaargang, pag. 
21 en 129.) blijkt duidelijk, dat er een terugkeer van Is
raël naar Palestina moet plaats hebben. Wanneer toch de 
Heer van den hemel zal komen met zijne hemelsche hei
ligen om de heerschappij over zijn volk te aanvaarden, 
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wanneer zijne voeten zullen staan op den Olijfberg, en 
Hij opnieuw zijne intrede in Jeruzalem zal doen, om als
dan door Israël als den waren Messias te worden ontvan
gen en aangebeden, dan moet natuurlijk dat volk vóór 
dien tijd in zijn land teruggekeerd zijn en stad en tem
pel herbouwd hebben. Doch wij willen het niet bij deze 
gevolgtrekking, hoe juist die ook zijn moge, laten; maar 
zullen achtereenvolgens de duidelijkste en meest stellige 
Schriftuurplaatsen aanhalen, opdat deze waarheid ook voor 
den eenvoudigsten lezer ontwijfelbaar zeker moge zijn. 

Jesaja 14 : 1, 2. «Want de Heer zal zich over Jakob 
ontfermen, en Hij zal Israël nog verkiezen, en Hij zal 
hen in hun land zetten; en de vreemdeling zal zich tot 
hen vervoegen, en zij zullen het huis van Jakob aanhan
gen. En de volken zullen hen aannemen, en in hunne 
plaats brengen; en het huis Israëls zal hen erfelijk bezit
ten in het land des Heeren tot knechten en tot maagden; 
en zij zullen gevangen houden degenen, die hen gevangen 
hielden, en zij zullen heerschen over hunne drijvers." 't Is 
duidelijk genoeg, dat deze profetie nog niet vervuld is. 
Wel is een klein gedeelte van de Joden uit de Babylo
nische ballingschap teruggekeerd, doch geenszins om over 
hunne vijanden te heerschen, maar wel degelijk om hun 
onderworpen te blijven tot op het oogenblik, dat zij door 
de verwoesting van Jeruzalem door Titus over de gansche 
aarde verstrooid zijn. In de gansche geschiedenis van Is
raël is er geen tijd te vinden, die op een vervulling van 
deze profetie gelijkt. 

In Jes. 54, waar over Israël als weduwe gesproken wordt, 
omdat het den Heer had verlaten, vinden wij de volgen
de belofte, die onwedersprekelijk het aanstaand herstel van 
Gods oude volk aankondigt. »Vrees niet, want gij zult 
niet beschaamd worden, en den smaad uws weduw-
schaps zult gij niet meer gedenken . . . . . . Want de Heer 
heeft u geroepen, als een verlaten vrouw en bedroefde van 
geest; nogtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij 
versmaad zijt geweest, zegt uw God. Voor een kleinen 
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oogenblik heb Ik u verlaten: maar met groote ontfermin
gen zal Ik u vergaderen. In een kleinen toorn heb Ik 
mijn aangezicht van u een oogenblik verborgen; maar met 
eeuwige goedertierenheid zal Ik mij uwer ontfermen, zegt 
de Heer, uw Verlosser." (vs. 4—8.) Men leze verder 
hoofdstuk 55 en 61—65, op welke profetieën wij later 
hopen terug te komen. 

Jeremia 16 : 10—18 is een zeer duidelijke profetie van 
Israëls terugkeer naar Palestina. Nadat de Heer hun de 
redenen van hunne verwerping en verstrooiing onder al 
de volken der aarde heeft medegedeeld, zegt Hij: »Daar
om , ziet, de dagen komen, spreekt de Heer, dat er niet 
meer zal gezegd worden: Zoo waarachtig als de Heer leeft, 
die de kinderen Israëls uit Egypteland heeft uitgevoerd! maar: 
Zoo waarachtig als de Heer leeft, die de kinderen Israëls heeft 
opgevoerd uit het land van het noorden en uit al de landen, 
waarhenen Hij hen gedreven had! want Ik zal hen wederbren-
gen in hun land, dat Ik hunnen vaderen gegeven heb.'" De aan
staande terugkeer der Israëlieten naar hun land zal derhalve 
nog wonderbaarder zijn dan hun uittocht uit Egypte. En 
wanneer men vraagt: hoe dit geschieden zal? dan geeft 
vs 16 daarop het antwoord, (Zie ook Jer. 23:5—8.) 

Een zeer merkwaardige profetie is Jeremia 30 en 31. 
»Want zie, de dagen komen, spreekt de Heer, dat Ik 
de gevangenis van mijn volk, Israël en Juda , wenden zal, 
zegt de Heer; en Ik zal hen wederbrengen in het land, 
dat Ik hunnen vaderen gegeven heb, en zij zullen het 
erfelijk bezitten." (vs. 3.) En als om te voorkomen, dat 
men van deze woorden en van hetgeen volgt een ver
geestelijkende verklaring geven zou, wordt er bijgevoegd: 
»En dit zijn de woorden, die de Heer gesproken heeft van 
Israël en van Juda." En welke zijn nu die woorden? "Zoo 
zegt de Heer: Ziet, Ik zal de gevangenis der tenten Ja-
kobs wenden, en Mij over hunne woningen ontfermen; 
en de stad zal herbouwd worden op haren hoop, en het 
paleis zal liggen naar zijne wijze." (vs 18.) "Welk een 
duidelijke voorzegging! Even duidelijk is het volgende 
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hoofdstuk, hetwelk meer bijzonfier betrekking heeft op de 
herstelling van gansch Israël in het land. Niet alleen de 
twee , maar ook de tien stammen zullen in Kanaan te-
rugkeeren, hoewel niet op denzelfden tijd, zooals wij later 
zullen zien. »Terzelver tijd, spreekt de Heer, zal ik allen 
geslachten Israëls tot een God zijn; en zij zullen Mij tot 
een volk zijn." — «Ziet, Ik zal ze aanbrengen uit het land 
van het noorden, en zal hen vergaderen van de zijden der 
aarde; onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwan-
geren en barenden te zamen, met een groote gemeente 
zullen zij herwaarts wederkeeren." Welk een onuitspreke
lijke liefde en teederheid straalt ons in deze woorden tegen! 
Ja , waarlijk, de Heer is barmhartig en groot van goe
dertierenheid ! Maar Hij is tevens naijverig op zijne eer. 
Alle volken zijn getuigen geweest van de verwerping van 
Israël, van zijne ellende en schande; doch nu worden zij 
uitgenoodigd om de barmhartigheid Gods te aanschouwen 
in de herstelling van zijn volk. »Hoort des Heeren woord, 
gij volken! en verkondigt in de eilanden, die verre zijn, 
en zegt: Hij, die Israël verstrooid heeft, zal hem weder 
vergaderen, en hem bewaren als een herder zijne kudde." 
Hierop volgt de heerlijke beschrijving van het geluk en 
den voorspoed, welke Israël smaken zal onder de regeering 
van zijnen Messias — een beschrijving, welke ons hart 
met lof en dank vervult jegens Hem, die, niettegenstaande 
de grootste zonden en de hardnekkigste verwerping, zóó groot 
in vergeven kan zijn, dat ieder spoor van de vroegere 
ellende voorgoed is verdwenen. 

In Ezech. 34, 36 en 37 vinden wij opnieuw zeer dui
delijke voorzeggingen aangaande Israëls aanstaand herstel. 
In het 34ste hoofdstuk lezen wij eerst het oordeel over de 
ontrouwe herders van Israël, (vs. 1— 10.) daarna de be
lofte van herstel, (vs. 11—22.) en eindelijk de beschrijving 
van de heerlijkheid des duizendjarigen rijks onder hunnen 
Messias. »Ik zal ze uitroeien van de volken, en zal ze 
vergaderen uit de landen, en brengen in hun land; en Ik 
zal ze weiden op de bergen Israëls, bij de stroomen e# 



78 

in alle bewoonbare plaatsen des lands." — In het 36ste hoofd
stuk lezen wij: ><Ik zal u uit de heidenen halen, en zal 
u uit al de landen vergaderen, en Ik zal u in uw land 
brengen. Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult 
rein worden; van al uwe onreinigheden en van al uwe 
drekgoden zal Ik u reinigen. En Ik zal u een nieuw hart 
geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste 
van u, enz.." Er volgt dan verder de geheele bekeering 
en herstelling van Israël en hunne zegeningen gedurende 
het duizendjarig rijk. — Het 37ste hoofdstuk bevat de wel
bekende beschrijving van de opwekking der doodsbeenderen. 
't Zijn de Israëlieten, die als doodsbeenderen beschouwd 
worden; zij zijn dor, geheel verdorven, geheel dood. Als 
volk bestaan zij, als 't ware, niet meer. Doch zij zullen 
uit de graven der volken, waaronder zij verstrooid zijn, 
te voorschijn worden geroepen en naar het beloofde land 
terugkeeren. (Zie Dan. 12 : 2.) De doodsbeenderen krijgen 
eerst vleesch en daarna een geest; dat wil zeggen: de Israë
lieten zullen zoowel uitwendig als inwendig hersteld wor
den; zij zullen hunne plaats als volk weer innemen, en 
tegelijkertijd een nieuw hart en een nieuwen geest bekomen. 
Van vs. 15—2S wordt ons dan, onder het beeld van die 
twee houten, de vereeniging van Juda met Israël voorge
steld, gelijk die plaats zal vinden bij de komst van Chris
tus op aarde. 

Wij zouden nog vele andere profetieën uit het Oude 
Testament omtrent dit onderwerp kunnen aanhalen; doch 
de bovenstaanden zijn meer dan voldoende, om ons het 
bewijs van Israëls terugkeer naar Palestina te leveren. Wij 
willen nu nog alleen om de groote belangrijkheid en dui
delijkheid dier profetie stilstaan bij het elfde hoofdstuk 
van den brief aan de Romeinen. Nadat de Apostel in de 
twee vorige hoofdstukken de gevolgen van de verwerping 
van den Messias door de Israëlieten met treffende juistheid uit 
hunne eigen schriften had aangetoond, stelt hij de vraag: Is 
de verwerping van Israël algemeen en altijddurend? Is ge
heel Israël verworpen? en zijn degenen, die verworpen zijn, 
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voor altijd verworpen? — Met verontwaardiging antwoordt hij 
hierop: »Dat zij verre! God heeft zijn volk niet verstooten, 
hetwelk Hij te voren gekend heeft," welk antwoord dan ver
der door hem wordt ontwikkeld, verklaard en met ver
schillende bewijzen gestaafd, Staan wij eenige oogenblikken 
bij die bewijsvoering stil 

Na aangetoond te hebben, dat er zelfs nu, evenals ten 
tijde van Elia, een overblijfsel was naar de verkiezing der 
genade — aangezien Paulus zelf een Israëliet was — onder
zoekt hij, welk het lot zal zijn van dat deel des volks, 
hetwelk verworpen is. «Zoo zeg ik dan: Hebben zij ge
struikeld, opdat zij vallen zouden?" dat wil zeggen, om 
te vallen met een volkomen en onheistelbaren val? «Dat 
zij verre!" roept de Apostel opnieuw uit, »maar door 
hunnen val is de zaligheid den heidenen geworden, om 
hen tot jaloerschheid te verwekken." (vs, 11.) Indien der
halve een van de bedoelingen van de roeping der heidenen 
is, om Gods oude volk tot jaloerschheid te verwekken — 
om bij de Joden het gevoel te doen ontwaken van het
geen zij verloren hebben en de begeerte om het verlorene 
te herwinnen — dan is het duidelijk, dat zij niet voor altijd 
verworpen zijn. J a , wat meer zegt, indien door Israëls 
val de genade tot de heidenen gekomen is, dan zal zijn her
stel zeer zeker nog heerlijker gevolgen hebben, (vs. 12 — 15.) 
En nadat Paulus verder heeft aangetoond, dat de Joden 
van wege hun ongeloof van den olijfboom zijn afgehouwen, 
en de heidenen in hunne plaats in dien olijfboom zijn in
geënt, richt hij de vermaning tot de heidenen, dat ook 
zij, wanneer zij in het ongeloof vervielen, zouden afge
houwen worden; en zegt dan ten slotte de volgende merk
waardige woorden: »Zie dan de goedertierenheid en de 
strengheid van God: de strengheid wel over degenen, die 
gevallen zijn, maar de goedertierenheid over u , indien gij 
in de goedertierenheid blijft; anderszins zult ook gij afge
houwen worden. Maar ook zij, indien zij in het ongeloof 
niet blijven, zullen ingeënt worden; want God is machtig, ze 
weder in te enten?' (vs 22, 23.) Wel verklaren deze woor-
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den nog niet bepaald, dat Israël weer hersteld zal worden; 
doch hetgeen er in vs. 25 volgt, bewijst ons dit ten dui
delijkste: «Want ik wil niet, broeders! dat u deze ver
borgenheid onbekend zij, dat de verharding voor een deel 
over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal 
ingegaan zijn. En alzoo zal geheel Israël zalig worden, gelijk 
geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de 
goddeloosheden afwenden van Jakob." Nadat derhalve de 
volheid der heidenen zal ingegaan zijn, dat is, wanneer 
allen, die uit de heidenen tot de Gemeente van Christus 
behooren, geroepen en in de hemelsche heerlijkheid in
gegaan zullen zijn, en nadat de in den olijfboom inge
ente takken zullen afgehouwen zijn, zal geheel Israël zalig 
worden. Gods oude volk, voor een tijd om zijn ongeloof 
verworpen, zal weder in den olijfboom worden ingeënt, 
en in al de hun beloofde zegeningen in het land zijner 
vaderen hersteld worden. 

Uit alle door ons beschouwde profetieën blijkt ten dui-
deiijkste, dat de Israëlieten naar hun land zullen terugkee-
ren, stad en tempel zullen herbouwen en onder de heerlijke 
regeering van den Messias al de hun beloofde zegeningen 
zullen deelachtig worden. Evenwel spreken deze plaatsen 
slechts in het algemeen over den terugkeer van Israël 
naar Palestina; wij moeten nu in meerdere bijzonderheden 
treden, opdat wij ons een juist denkbeeld van de aan
staande gebeurtenissen zouden kunnen vormen. 

Staan wij in de eerste plaats stil bij Dan. 9 : 24—27. 
«Zeventig weken zijn bestemd over uw volk en over 
uwe heilige stad." Zij worden, gelijk wij vroeger reeds 
opmerkten, verdeeld in drie tijdvakken — in 7 weken, 62 
weken en 1 week. Van den terugkeer der Joden uit de 
Babylonische ballingschap tot op Messias, den Vorst, zijn 
7 weken en 62 weken. In 7 weken of 49 jaren werden 
de straten en de grachten weder opgebouwd, doch in be
nauwdheid der tijden; en van toen af tot op de komst 
van Christus verliepen 62 weken of 434 jaar. »En na die 
62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, doch hij zal 
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niets hebben."*) Ook dit is vervuld. De Messias is op den 
bepaalden tijd verschenen, doch door zijn volk verworpen, 
zoodat hij als koning niets heeft ontvangen. Hij moest 
zijne erfenis en de heilige stad in de handen van den 
mensen overgeven, en ging naar den hemel terug, om 
eerst veel later zijn koninkrijk in bezit te nemen. — » En het 
volk van den vorst die komen zal, zal de stad en het 
heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een over-
stroomenden vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn, 
en vastelijk besloten verwoestingen." Ook dit is geschiedt. 
Ten gevolge van de verwerping van den Messias door 
Israël heeft God de Romeinen gezonden, die onder hunnen 
veldheer Titus Jeruzalem en den tempel hebben verwoest, 
welke verwoesting tot op het tegenwoordige oogenblik 
voortduurt. — »En hij zal velen het verbond versterken één 
week, en in de helft der week zal hij het slachtoffer en 
het spijsoffer doen ophouden." Wie is die »hij," die met 
de meerderheid der Joden een verbond zal sluiten? Het is 
de vorst, wiens volk de stad en den tempel verwoest heeft. 
Wanneer het Komeinsche rijk hersteld zal zijn en de Joden 
in hun land zullen teruggekeerd zijn, dan zal er een ko
ning in hun midden opstaan, die met de meerderheid der 
Joden een verbond zal sluiten. De woorden van Jezus 
zullen dan in vervulling treden: »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.) Na hunnen waren Messias verworpen te heb
ben, zullen de Joden in de laatste dagen den valschen 
Messias aanhangen. Deze zal eerst een verbond met hen 
sluiten en door vleierijen hen aan zich onderwerpen, (zie 
Dan 11 : 32.) doch daarna zal hij zich in de helft der 
week, dus nadat 3^ jaar verloopen zijn, in zijne ware ge
daante vertoonen; hij zal het slachtoffer en spijsoffer doen 
ophouden en derhalve aan de Joodsche offerdienst een einde 
maken, om zichzelven in den tempel Gods als een God 

*) Deze vertaling is beter dan, „maar het zal niet voor hem zelven zijn." 
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te plaatsen. (2 Thess. 2.) — »En uithoofde van den gruwe-
lijken vleugel zal een verwoesting zijn, ook tot de volein
ding toe, die, vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort wor
den over de verwoeste (Jeruzalem). Uithoofde van den 
gruwel der verwoesting, namelijk van den vorst, den An
tichrist, die in den tempel Gods als een God zal zitten, 
en die door de Joden zal aangebeden worden, zal er een 
groote verwoesting komen over Jeruzalem, die eindigen 
zal met de vernietiging van den Antichrist zelven door de 
komst des Heeren met de hemelsche heirscharen. — Uit 
deze profetie volgt derhalve, dat de Joden naar hun land 
moeten terugkeeren, vóórdat de zeventigste week van Da
niël begint, dat zij gedurende die week aan den Antichrist 
zullen onderworpen zijn, waardoor vele oordeelen over hen 
zullen uitgestort worden. 

Onderzoeken wij nu het 24e hoofdstuk van Mattheüs, 
Gelijk wij reeds in den vorigen jaargang, pag. 175, hebben 
aangetoond, spreekt de Heer hier over de oordeelen en 
verdrukkingen, die de komst van den Zoon des menschen 
onmiddelijk zullen voorafgaan. In vs. 29 en 30 toch lezen 
wij: »En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de 
zon verduisterd worden . . . . en alsdan zal in den hemel 
verschijnen het teeken van den Zoon des menschen; en dan 
zullen al de geslachten der aarde weenen, en zullen den 
Zoon des menschen zien, komende op de wolken des he
mels, met groote kracht en heerlijkheid." Hierdoor wordt 
de meening van hen, die deze profetie op de verwoesting van 
Jeruzalem door Titus willen doen zien, voldoende weder-
legd. Ook hebben wij reeds vroeger bewezen, dat het too-
neel dezer oordeelen en verdrukkingen het Joodsche land 
zal zijn, en dat de geloovigen, waarover hier gesproken 
wordt, geloovigen uit de Joden zijn. Deze twee punten in 
het oog houdende, zal ons de verklaring dezer profetie 
niet moeielijk vallen. De Heer beschouwt zijne discipelen 
hier als de vertegenwoordigers van de geloovige Joden, 
die in dendaatsten tijd, na de opname der Gemeente, op 
aarde zullen zijn. Men kan dit hoofdstuk in drie deelen 
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verdeelen. Eerst wordt de toestand der geloovigen en der 
wereld beschreven gedurende den tijd, dat het evangelie 
des koninkrijks gepredikt zal worden, (vs. 4—14.) Daarna 
volgt de beschrijving van het tijdperk, waarin de gruwel 
der verwoesting aan de heilige plaats zal staan. (vs. 15—28.) 
En eindelijk wordt de komst des Heeren en de verzame
ling van de uitverkorenen uit Israël voorzegd, (vs. 29—31.) 

1. Er zullen valsche Christussen in Israël opstaan; oor
logen, hongersnooden, pestilentiën en aardbevingen zullen 
er in verscheidene plaatsen zijn. Evenwel moeten de geloo
vigen zich niet verontrusten, want dan is het einde nog 
niet; deze oorlogen zijn slechts een beginsel der smarten, 
(vs. 5—-8.) Doch behalve deze uiterlijke teekenen kondigt 
de Heer nog andere aan, welke de geloovigen meer in
wendig op de proef' zullen stellen. Men zal hen overleve
ren in verdrukking en hen dooden; van alle volken zullen 
zij gehaat worden, zoodat velen zullen geërgerd worden. 
De een zal den ander overleveren; valsche profeten zullen 
opstaan en velen verleiden; en van wege het toenemen 
der ongerechtigheid zal de liefde van velen verkouden, 
(vs. 9—12.) 't Zal, voorzeker, een treurige tijd zijn —een 
tijd, waarin echter voor het oefenen des geloofs ruimschoots 
gelegenheid bestaat. » Wie volharden zal tot het einde, die 
zal zalig worden." (vs. 13.) Waarschijnlijk zullen al deze 
dingen vóór of in de eerste 3 | jaar van Daniels laatste 
week voorvallen, in welken tijd ook de oordeelen, in 
Openb. 6—10 beschreven, over de aarde zullen uitgestort 
worden. 

Gedurende dezen tijd zal het evangelie des koninkrijks 
worden gepredikt. «En dit evangelie des koninkrijks zal 
in de geheele wereld gepredikt worden tot een getuigenis 
allen volken; en clan zal het einde komen." (vs. 14.) Ge
woonlijk worden deze woorden op den tegenwoordigen tijd 
toegepast, en dan als een bezwaar ingebracht tegen de 
mogelijkheid van de spoedige komst des Heeren om de Ge
meente op te nemen. Leest men ze evenwel in hun ver
band , dan zal men spoedig overtuigd worden, dat zij vol-
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strekt niet op de tegenwoordige bedeeling van toepassing 
zijn, maar wel op den tijd, waarin de gebeurtenissen plaats 
hebben, die ons hier worden beschreven. Er wordt daarom 
ook niet van het evangelie der genade, maar van het evan
gelie des koninkrijk* gesproken. En dit is een belangrijk 
onderscheid. Het evangelie, dat nu verkondigd wordt, is 
het evangelie der genade en der vergeving der zonden door 
Jezus Christus, en heeft ten doeJ de vorming der Ge
meente van Christus; het evangelie, dat dan gepredikt 
zal worden, is het evangelie des koninkrijks, en heeft ten 
doel de menschen voor te bereiden voor de tweede komst 
van den Messias. Het evangelie, dat Johannes de Dooper 
vóór de eerste komst van Christus predikte: «het koninkrijk 
der hemelen is nabij gekomen", datzelfde evangelie zal ook 
in de laatste dagen worden verkondigd. 

2. Na de beschrijving van de eerste verdrukkingen, die 
er in de laatste dagen over de Joden komen zullen, gaat 
de Heer voort met de beschrijving \an het tijdperk, waarin 
de gruwel der verwoesting in de heilige plaats zal staan. 
«Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, 
staande in de heilige plaats, waarvan gesproken is door 
Daniël, den profeet; — die het leest, die merke daarop! — 
dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen.'' (vs. 
15, 16.) De Heer verwijst ons hier, tot recht verstand van 
hetgeen Hij zegt, op de profetie van Daniël, waaruit wij 
reeds hebben aangetoond, dat de Antichrist na 3J jaar 
over de Joden geregeerd te hebben, het slacht- en spijsoffer 
zal wegnemen, de tijden en de wet zal veranderen en zich-
zelven als een God in den tempel Gods zal plaatsen. Het 
is dus over deze laatste 3 | jaar, dat de Heer hier spreekt. 
Er zal dan een tijd van groote verdrukking zijn, gelijk 
niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en 
ook niet zijn zal. (vs. 21; zie ook Dan. 12:1 . ) In dien 
tijd zal de Antichrist de geloovigen, die weigeren zullen 
hem te aanbidden, vervolgen en dooden. (Zie Openb. 12 : 
13—17 ; 13 : 7.) En die vervolgingen zullen zóó verschrik
kelijk zijn, dat geen vleesch behouden zou worden —dat 
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is, in het leven zou blijven — indien die dagen niet ver
kort werden; maar om der uitverkorenen wil zullen die 
dagen verkort worden, (vs. 22.) Deze uitverkorenen zijn 
de geloovige Joden, die in die dagen in hun land zullen 
zijn. Wanneer zij den Antichrist als een God in den tem
pel Gods zullen zien zitten, dan moeten zij vluchten op 
de bergen, want alsdan is de groote verdrukking nabij. 
Er is dan geen tijd meer te verliezen; en daarom die op 
het dak is, kome niet af, en die op den akker is, keere 
niet weder naar huis, maar vluchte terstond op de ber
gen. En daar men des winters, in den regentijd, in het 
Oosten moeielijk kan reizen, en de Joden op den sabbat 
niet ver mogen reizen, voegt de Heer er bij: »Bidt, dat 
uwe vlucht niet geschiedde des winters noch op een sabbat." 

3. Wanneer echter de macht van den Antichrist haar 
toppunt zal bereikt hebben en zijne onderdrukking van de 
geloovigen op het hoogste zal gekomen zijn, dan komt de 
Heere Jezus van den hemel met groote kracht en heer
lijkheid om zijne vijanden te verdelgen en zijne uitverko
renen te verlossen. Plotseling, gelijk de bliksem uitgaat van 
het oosten en schijnt tot het westen, gelijk een adelaar valt 
op zijn buit, zal de Heer komen. (vs. 27, 28.) Dan zullen 
de koningen der aarde van hunne troonen gestooten wor
den en hunne koninkrijken zullen vergaan. Dit is de ver
klaring van de woorden in vs. 29: »En terstond na de 
verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, 
en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen 
van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen 
bewogen worden." Zon, maan en sterren worden toch in de 
Schrift meermalen als zinnebeelden gebruikt van groote en 
kleine machten op aarde. Zoo stellen in Jozefs droom de 
zon, de maan en de sterren zijnen vader, zijne moeder en 
zijne broeders voor. Zoo vinden wij dezelfde zinnebeelden 
gebruikt in profetieën als Jes. 13 en 34; Ezech. 32 : 7, 8— 
profetieën, die reeds lang in vervulling zijn getreden, en 
bij welker vervulling, niet in letterlijken maar in figuur
lijken zin, de zon en de maan zijn verduisterd geworden 
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en de sterren van den hemel zijn gevallen, doordien de 
koningen, tegen wie die profetieën gericht waren, met 
hunne machtigen en grooten zijn verdwenen. Bovendien 
is Openb. 6 : 12—17 een duidelijk bewijs, dat wij deze 
dingen niet letterlijk, maar zinnebeeldig moeten opvatten, 
't Zou toch onmogelijk zijn, dat de menschen in de spelon
ken en steenrotsen gingen vluchten, en tot de bergen en 
de steenrotsen zouden zeggen: «Valt op ons en verbergt 
ons!" indien de sterren werkelijk als onrijpe vijgen op de 
aarde gevallen waren, aangezien er na zulk een gebeurte
nis van de geheele aarde wel niets zou overgebleven zijn. — 
Wij moeten derhalve hier denken aan de vernietiging van 
al de koninkrijken der aarde; en dit is in treffende over
eenstemming met Nebukadnezar's droom. De steen, zonder 
handen afgehouwen, zal het beeld vermalen; met andere 
woorden, bij de komst van Christus zullen al de konink
rijken der aarde vernietigd worden, en onder de heerschappij 
komen van den Koning der koningen. 

De komst van den Heer zal voor de ongeloovige Jo
den even verschrikkelijk zijn als die voor de geloovige 
heerlijk zal wezen. Terwijl de geloovigen zich zullen ver
blijden over die komst, omdat zij dan van hunne onder
drukkers verlost en door den Heer in genade aangenomen 
zullen worden, zullen de ongeloovigen bij die komst wee-
nen. (vs. 30; zie ook Openb. 1 : 7.) °) En geen wonder! 
waar de geloovige Joden door den Heer zullen gespaard 
worden, om onder zijne heerlijke regeering al de hun be
loofde voorrechten en zegeningen te genieten, zullen de 
anderen bij zijne komst worden gedood, om voor eeuwig 
in den poel des vuurs geworpen te worden. Dit is de 
bedoeling van vs. 40 en 41. Deze verzen moeten aldus 
vertaald worden: «Alsdan zullen er twee op den akker 
zijn, de een zal weggenomen, en de ander zal gelaten 
worden. Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de 
een zal weggenomen, en de ander zal gelaten worden." Zij 

*) Men leze in vs. 30, ia plaats van „al de geslachten der aarde" „al de 
geslachten des landt?' namelijk, van het Joodsche land. Zoo ook in Openb. 1 : 7. 
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willen zeggen, dat bij de komst des Heeren op aarde de 
een, die ongeloovig is, door het oordeel zal weggenomen 
worden, terwijl een ander, die geloovig is , op aarde zal 
gelaten worden om het koninkrijk van Christus te beërven. 

Doch er is nog een bijzonderheid in dit hoofdstuk, waar
bij wij moeten stilstaan. Nadat de Heer in vs. 30 van zijne 
komst op aarde gesproken heeft, zegt Hij in vs. 3 1 : »En 
hij zal zijne engelen uitzenden met een bazuin van groot 
geluid, en zij zullen zijne uitverkorenen bijeenvergaderen 
uit de vier winden, van het eene uiterste der hemelen tot 
het andere uiterste derzelve." "Welke uitverkorenen wor
den hier bedoeld ? Uit ons onderzoek van dit hoofdstuk is 
toch gebleken, dat de Joden lang vóór de komst van Chris
tus op aarde naar hun land teruggekeerd zullen zijn en 
de stad en den tempel zullen herbouwd hebben; en nu 
wordt hier gesproken over een hij een vergaderen van zijne 
uitverkorenen uit de vier winden na de komst des Heeren. 
De vraag, welke uitverkorenen dit zijn, is dus zeer be
langrijk , en de beantwoording tot recht verstand der aan
staande gebeurtenissen noodzakelijk. Een vergelijking van 
Zach. 13 met Ezech. 20 zal ons het antwoord op die vraag 
geven. In Zach. 13 : 8, 9 lezen wij: «En het zal geschie
den in het gansche land, spreekt de Heer, de twee deelen 
daarin zullen uitgeroeid worden en den geest geven; maar 
het derde deel zal daarin overblijven. En Ik zal dat derde 
deel in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, gelijk 
men zilver loutert, en Ik zal het beproeven, gelijk men 
goud beproeft; het zal mijnen naam aanroepen; en Ik zal 
het verhooren; Ik zal zeggen: Het is mijn volk; en het 
zal zeggen: De Heer is mijn God." Uit het eerste vers 
van dat hoofdstuk blijkt, dat de profetie is voor het huis 
Davids en voor de inwoners van Jeruzalem, dat is dus voor 
de twee stammen. Van deze zullen in het land twee derde 
gedeelten uitgeroeid worden, terwijl één derde gedeelte, 
na door het vuur des oordeels gelouterd te zijn, behouden 
zal worden. In Ezech. 20 : 38 lezen wij echter, dat de 
wederspannigen van het huis Israëls in het land hunner 
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vreemdelingschappen zullen gedood worden, en in het land 
van Israël niet zullen wederkomen, terwijl alleen het over
blijfsel in het land zal gebracht worden. De twee stam
men worden dus in het land, de tien stammen buiten het 
land geoordeeld. Het overblijfsel der twee stammen wordt 
in het land gelouterd, dat der tien stammen wordt buiten het 
land gelouterd, en eerst daarna in het land gebracht. Het is dit 
overblijfsel, waarover de Heer in vs. 31 spreekt. Terwijl Hij 
de uitverkorenen uit Juda door zijne komst uit hunne ellende 
verlost, zal Hij de uitverkorenen uit Israël na zijne komst 
door zijne engelen uit de vier winden doen bij een verga-
deren, om ze te brengen in het beloofde land, en ze daar 
deel te geven aan zijne heerlijke regeering (Zie ook Jes. 
11.) Verder volgt hieruit, dat de twee stammen ojtgdoo-
vig naar Palestina zullen terugkeeren, terwijl van de tien 
stammen alleen de uitverkorenen in hun land zullen ge
bracht worden. 

Staan wij nu stil bij Openb. 11 en 12. Reeds in het 
eerste en tweede vers van hoofdst. 11 zien wij, dat deze 
profetie betrekking heeft op het Joodsche land, en wel in 
de laatste helft van Daniels zeventigste jaarweek. De stad en 
den tempel zien wij hier reeds herbouwd en de offerdienst 
hersteld. Het voorhof is den heidenen gegeven, die de stad 
42 maanden, d. i. 3 | jaar, zullen vertreden. Dit geschiedt, 
wanneer de Antichrist als God in den tempel zal zitten. 
De Antichrist toch is, hoewel koning over de Joden, een 
van de tien koningen van het Eomeinsche rijk, en staat 
daarom met de heidenen of volken in betrekking. Gedu
rende dien tijd zullen er twee getuigen profeteeren, die met 
zakken bekleed zijn, ten teeken hunner droefheid en 
rouw over den afval des volks. Zij zullen optreden in het 
karakter van Mozes en Elia. Evenals Elia zullen zij door 
vuur hunne vijanden verslinden, en macht hebben den 
hemel te sluiten, opdat het niet regene in de dagen hun
ner profeteering; en evenals Mozes zullen zij het water 
in bloed veranderen, en de aarde slaan met allerlei pla
gen, (vs. 5 , 6.) Voorwaar, wel een nieuw bewijs, dat hier 
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niet over de Gemeente gesproken wordt, j a , dat de Ge
meente in een tijd, waar zulk een getuigenis wordt afge
legd, onmogelijk op aarde kan zijn. De Heer zeide tot 
Jakobus en Johannes, toen zij vuur van den hemel wil
den doen komen om de Samaritanen te verdelgen: »Gij 
weet niet, van hoedanigen geest gij zijt." (Luk. 9 : 54, 55.) 
Wanneer nu deze profeten hunne getuigenis zullen geëin
digd hebben, dan zal het beest, namelijk, het Romeinsche 
rijk (zie Openb. 13 : 7.), hun krijg aandoen en hen doo-
den, en hunne lichamen zullen Bj dag liggen op de straat 
der groote stad, »die geestelijk genoemd wordt Sodoma 
en Egypte, alwaar ook onze Heer gekruist is," dat is der
halve Jeruzalem, (vs. 8.) Hierover zullen allen, die op de 
aarde wonen, zich verblijden; doch hunne blijdschap zal 
van korten duur zijn, want na die 3^ dag zal God hun 
een geest des levens geven, en zij zullen ten aanschouwe 
hunner vijanden opgenomen worden in den hemel. (vs. 
10—12.) »En in diezelve ure geschiedde een groote aard
beving, en het tiende deel der stad (Jeruzalem) is geval
len, en er zijn in de aardbeving gedood zeven duizend 
namen van menschen; en de overigen zijn zeer bevreesd 
geworden en hebben den God des hemels heerlijkheid 
gegeven." (vs. 13.) 

In het twaalfde hoofdstuk wordt ons in een profetisch 
gezicht de geheele geschiedenis van Israël in betrekking 
tot den Messias voorgesteld. Dat de vrouw, waarover daar 
gesproken wordt, de Gemeente niet kan zijn, gelijk door 
vele uitleggers wordt beweerd, blijkt ten duidelijkste uit 
de omstandigheid, dat zij volgens vs. 5 de moeder is van 
den Messias. De mannelijke zoon toch, die al de heidenen 
zou hoeden met een ijzeren roede, is onwedersprekelijk 
Christus. (Zie Ps. 2 : 9 . ) Christus nu is niet uit de Ge
meente, maar uit Israël geboren. In plaats van de moeder 
van Christus te zijn, is de Gemeente uit Christus voort
gekomen. Zij is de vrucht van Jezus' dood en opstanding. 
De vrouw moet derhalve Israël zijn — een andere verkla
ring is onmogelijk. Zij is bekleed met de zon, dat wil 
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zeggen, gelijk wij reeds vroeger opmerkten, met de op
perste macht. Zij heeft de maan, de mindere macht, 
onder hare voeten, en twaalf sterren zijn op haar hoofd 
naar de twaalf stammen Israëls. In Gods oog is Israël het 
voornaamste volk der aarde, omdat de Messias, wien alle 
macht gegeven is in hemel en op aarde, er uit zou voort
komen. De vrouw nu was zwanger, en riep, barensnood 
hebbende en zijnde in pijn om te baren. Doch er was een 
andere macht, die de vrouw vijandig is. »En er werd een 
ander teeken gezien in den hemel; en ziet, er was een 
groote roode draak, hebbende zeven hoofden en tien hoor
nen, en op zijne hoofden zeven koninklijke hoeden" Een 
vergelijking van deze woorden met het eerste vers van 
hoofdst. 13 zal ons doen zien, dat hier het Eomeinsche 
rijk wordt bedoeld. »En zijn staart trok het derde deel 
der sterren des hemels, en wierp die op de aarde," d. i. 
het Eomeinsche rijk overwon het derde deel van de ko
ningen der aarde en vernietigde hunne heerschappij. — 
«En de draak stond voor de vrouw3 die baren zou, opdat 
hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard 
hebben." De duivel gebruikte de Romeinen om den Mes
sias ter dood te brengen; doch hij bereikte zijn doel niet; 
want de vrouw «baarde een mannelijken zoon, die al de 
heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind 
werd weggerukt tot God en zijnen troon." 

Tot dusverre is alles vervuld. De Messias is uit Israël 
voortgekomen, door de Romeinen ter dood gebracht en 
door God opgenomen in den hemel. Hetgeen nu volgt 
moet nog gebeuren, en de reden, waarom hetgeen reeds 
gebeurd is en hetgeen nog gebeuren moet, zoo nauw aan 
elkander verbonden is, terwijl er toch reeds meer dan 
1800 jaren daartusschen verloopen zijn, ligt in het belangrijke 
feit, dat God bij de verwerping van Jezus door de Joden op
gehouden heeft Israël als volk te behandelen, en Hij eerst 
later, wanneer de tijden der heidenen zullen vervuld zijn en 
de opname der Gemeente zal plaats gehad hebben, den af
gebroken draad van Israels geschiedenis weer zal opvatten. 
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De gebeurtenissen, die ons in het verdere gedeelte van 
dit hoofdstuk worden medegedeeld, hebben plaats in de 
tweede helft van Daniels zeventigste week. De duivel, die 
nu nog in den hemel, d. i. in de hemelsche gewesten, 
woont, (zie Efez. 6.) zal met zijne engelen uit den hemel 
op de aarde geworpen worden, (vs. 7—12.) En zoodra dit 
geschied zal zijn, zal hij de vrouw vervolgen, die het 
kind gebaard had. Wanneer wij deze profetie in ver
band brengen met degenen, die wij reeds onderzocht heb
ben, zoo komen wij tot een juist begrip van de gebeurte
nissen, die dan zullen plaats hebben. De Antichrist zal in 
de tweede helft van de zeventigste week het slacht- en 
spijsoffer wegnemen en zichzelven als een God in den tem
pel Gods plaatsen. De massa der Joden zal hem aanbid
den, doch een klein overblijfsel zal zich van hem afkeeren. 
Dit kleine overblijfsel, het waarachtige Israël, zal door 
den duivel, in den persoon van den Antichrist, worden 
vervolgd, en het is over die vervolging, dat hier spraak 
is. De Heer zal evenwel de zijnen bewaren. »Der vrouwe 
zijn gegeven twee vleugelen eens grooten arends, opdat 
zij zou vliegen in de. woestijn, in hare plaats, alwaar zij 
gevoed wordt een tijd en tijden en een halven tijd (d. i. 
3 | jaar) buiten het gezicht der slang." (vs. 14.) En wan
neer de slang hare vlucht zal willen verhinderen door water 
als een rivier uit haren mond te spuwen, dan zal de Heer 
de vrouw te hulp komen en de aarde openen cm de rivier 
te verzwelgen, (vs. 15—17.) Doch hierdoor nog niet terug
geschrikt, gaat de slang heen om krijg te voeren tegen de 
overigen van het zaad der vrouw, die de geboden'Gods 
bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben, (vs. 18.) 

Ontzettend zal derhalve de toestand van het getrouwe 
overblijfsel van Israël zijn, In het land hunner vaderen 
teruggebracht en tot den Heere bekeerd, zien zij de massa 
des volks zich geheel afkeeren van Jehova om een mensch 
als God te aanbidden. De tijden en de wet worden ver
anderd, het dagelijksch offer houdt op, en in den tempel 
te Jeruzalem staat het beeld van den keizer des Romein-
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schen rijks. (Openb. 13 : 14, 15.) Welk een droefheid voor 
het hart, dat den Heere vreest! Doch het zal bij deze 
droefheid en smart alleen niet blijven. Daar zij volstandig 
zullen weigeren zich aan deze afgoderij medeplichtig te maken, 
zullen zij op de vreeselijkste wijze worden vervolgd. Velen 
hunner worden gedood, (Openb 6 : 9 — 1 1 ; Matth. 24 : 9.) 
anderen gemarteld, (Matth. 2 4 : 9 ; Openb. 1 3 : 7 ; Dan. 
7:21.) terwijl een gedeelte vlucht in de woestijn, om 
daar door den Heer bewaard te worden. (Openb 12; Matth. 
24.) Het is in deze benauwdheid, dat zij tot den Heer, 
den God hunner vaderen, zullen roepen, om wraak over 
hunne vijanden en om redding uit hunne verdrukkingen. 
Het boek der Psalmen, waarin ons het lijden van Jezus 
en het lijden van Israëls overblijfsel in de laatste dagen 
wordt geprofeteerd, levert ons daarvan treffende voorbeel
den. »O God! verbreek hunne tanden in hunnen mortd; 

laat hen smelten als water, laat hen daarhenen drijven; 
legt hij zijne pijlen aan, laat hen zijn, alsof zij afgesne
den waren. Laat hem henen gaan, als een smeltende slak; 
laat hen, als eener vrouwe misdracht de zon niet aan
schouwen. Eer dat uwe potten den doornstruik gewaar 
worden, zal Hij hem als levend, als in heeten toorn weg-
stormen. De rechtvaardige zal zich verblijden, als hij de 
wraak aanschouwt; hij zal zijne voeten wasschen in het 
bloed des goddeloozen." (Ps. 58.) — » 0 , God! dat Gij den 
goddeloozen ombracht! en gij mannen des bloeds, wijkt 
van mij! Die van U schandelijk spreken, uwe vijanden 
ijdelijk verheffen. Zou ik niet haten, Heer! die U haten? 
en verdriet hebben in degenen, die tegen U opstaan? Ik 
haat hen met volkomen haat, tot vijanden zijn zij mij." 
(Ps. 1 3 9 : 19—22.) — «Om uwentwil worden wij den 
ganschen dag gedood; wij worden geacht als slachtschapen. 
Waak op, waarom zoudt Gij slapen, Heere! Ontwaak, 
verstoot niet in eeuwigheid Waarom zoudt Gij uw aange
zicht verbergen? onze ellende en onze onderdrukking ver
geten ? Want onze ziel is in het stof nedergebogen; onze 
buik kleeft aan de aarde. Sta op, ons ter hulpe, en ver-
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los ons om uwer goedertierenheid wil." (Ps. 44 : 23—27.) 
» 0 Heere! maak mij levend, om uws naams wil, voer 
mijne ziel uit de benauwdheid, om uwe gerechtigheid. En 
roei mijne vijanden uit , om uwe goedertierenheid, en breng 
hen ,om, allen, die mijne ziel beangstigen, want ik ben 
uw knecht." (Ps. 1 4 3 : 1 1 , 12.) Zie verder Ps. 5 5 : 1 6 ; 
6 9 : 2 3 - 2 9 ; 1 4 9 : 6 — 9 ; enz. 

Doch hoe verschrikkelijk dit lijden \an de geloovigen 
uit Israël ook zijn zal, er is een ander lijden, dat veel 
zwaarder op hen zal drukken — een lijden niet door de men-
schen hun aangedaan, maar door God over hen gezonden, 
Hoewel zij zich van de afgodendienst des Antichrists zul
len onthouden, en getrouw zullen blijven aan den God hun
ner vaderen, zullen zij toch gevoelen, dat al deze verdruk
kingen een rechtvaardige vergelding zijn voor de zonden 
door hen begaan. Gods hand zal zwaar op hen rusten; Gods 
toorn zal in volle stroomen over hun hoofd worden uitge
stort ; des Heeren gramschap zal hen treffen van wege hunne 
zonden en ongerechtigheden. Hun geweten zal zijn ontwaakt, 
en als met vlammend schrift zullen hunne misdaden voor 
hunne oogen geschreven staan. Zij zullen hunne blikken 
niet durven opslaan naar omhoog, daar zij ieder oogenblik 
hunne geheele vernietiging vreezen, en toch zal het bewust
zijn in hun hart leven, dat Jehova hun God is. Bijna wan
hopende aan hunne verlossing, zullen zij zich toch vast
klemmen aan de goedertierenheid en ontferming des Hee
ren. »Daarom is het recht verre van ons— zullen zij uit
roepen — en de gerechtigheid achterhaalt ons niet; wij 
wachten op het licht, maar ziet er is duisternis, op een 
grooten glans, maar wij wandelen in donkerheden. Wij 
tasten naar den wand, gelijk de blinden. Wij brommen allen 
gelijk als de beeren, en wij kirren doorgaans gelijk de dui
ven ; wij wachten naar recht, maar er is geen, naar heil, 
maar het is verre van ons. Want onze overtredingen zijn 
vele voor U , en onze zonden getuigen tegen ons; want 
onze overtredingen 'zijn bij ons, en onze ongerechtigheden 
nen wij: het overtreden en het liegen tegen den Heer, 
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en het achterwaarts wijken van onzen God; het spreken van 
onderdrukking en afval, het ontvangen en het dichten van 
valsche woorden uit het hart." (Jes. 59: 9—13.) »Hoe 
lang, Heere! zult Gij eeuwiglijk toornen? zal uw ijver als 
vuur branden ? . . . . Gedenk ons de vorige misdaden niet; 
haast U , laat uwe barmhartigheden ons voorkomen: want wij 
zijn zeer dun geworden. Help ons, o God onzes heils! tér 
oorzake van de eer uws naams; en red ons, en doe ver
zoening over onze zonden, om uws naams wil." (Ps. 79.) 
J a , vreeselijk zal de toestand van die geloovige Joden 
zijn! Wij kunnen er geen beschrijving van geven; wij kun
nen geen woorden \ inden om dien naar waarheid voor te 
stellen. Slechts dan, wanneer wij ons voor den geest terug 
roepen, de ellende en benauwdheid, waarin wij waren, toen 
Gods Geest ons aan onszelven ontdekte, kunnen wij ons 
eenigermate voorstellen, welk een gevoel hun hart zal ver
vullen. Doch wanneer hunne ellende ten toppunt gestegen 
zal zijn, wanneer zij, gebogen onder den last hunner schuld, 
onder het ontzettende bewustzijn den Zoon van God te 
hebben gedood, met de vreeselijkste wroeging des gewetens, 
zonder hoop, bijna zullen vertwijfelen aan de genade huns 
Gods, dan zullen op eenmaal de heerlijke woorden van 
Jes. 43 in hunne ooren weerklinken: »Ik, Ik ben het, 
die uwe overtredingen uitdelg, om mijnentwil, en Ik ge
denk uwer zonden niet." Welk een heerlijk oogenblik zal 
dat zijn! Welk een glans van vreugde zal zich op hun ge
laat verspreiden! En wanneer dan de beloofde Messias, de 
vroeger door hen gekruisigde Christus, op de wolken met 
groote kracht en heerlijkheid zal verschijnen, om hunne 
vijanden te verdelgen, het beloofde land van al de gruwe
len te reinigen en hen voor altijd zijne zalige tegenwoor
digheid te doen genieten, dan zullen de bergen endalen 
van Kanaan weerklinken van het vrolijk gezang der ver
losten; dan zal uit het zoolang geprangde hart de heer
lijke woorden van den Psalmist tot den troon van Jehova 
opstijgen: «Looft den Heer, mijne ziel! en al wat binnen 
in mij is, zijnen heiligen naam. Loofden Heer, mijne ziel! 
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en vergeet geen van zijne weldaden Die al uwe ongerech
tigheid vergeeft, die al uwe krankheden geneest; die uw 
leven verlost van het verderf, die u kroont met goeder
tierenheid en barmhartigheden; die uwen mond verzadigd 
met het goede, uwe jeugd vernieuwt als eens arends 
Barmhartig en genadig is de Heer, langmoedig en groot 
van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, noch 
eeuwiglijk den toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze 
zonden, en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. 
Want zoo hoog de hemel is boven de aarde, is zijne goe
dertierenheid geweldig over degenen, die Hem vreezen. 
Zoover het oosten is van het .westen, zoover doet Hij onze 
overtredingen van ons." 

Er blijven ons nu nog twee vragen ter beantwoording 
over. Wanneer, en op welke wijze zullen de Joden naar 
hun land terugkeeren? Ons antwoord op de eerste vraag 
kan kort zijn. Wij hebben vroeger bewezen, dat de Heer 
den afgebroken draad van Israéls geschiedenis niet kan 
voortzetten, zoolang de Gemeente van Christus nog op 
aarde is; en hieruit volgt dus, dat de Joden eerst na de 
opname der Gemeente naar hun land kunnen terugkeeren. 
Het is wel mogelijk, dat er gedurende het verblijf der 
Gemeente op aarde sommige Joden naar Palestina terug
keeren, maar een terugkeer van Israël, als volk, gelijk 
zulks in de profetieën voorzegd wordt, kan eerst plaats 
vinden, nadat de Gemeente in den hemel is opgenomen. 

Over de wijze, waarop de Joden naar hun land zullen 
terugkeeren, wordt ons in de Schrift niet zeer veel gezegd. 
Meestal houden de profetieën zich bezig met de gebeur
tenissen, die in de laatste dagen in Palestina zullen plaats 
vinden, zonder ons mede te deelen, op welke wijze de Jo
den in hun land teruggekomen zijn. Er is echter één pro
fetie, die ons hierover een weinig licht verspreid. Wij be
doelen het achttiende hoofdstuk van Jesaja. Een zeemogend
heid, als zoodanig aangeduid door de woorden, »die ge
zanten zendt over de zee, en in schepen van biezen op 
de wateren," wordt opgeroepen om boden te zender 
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tot een volk, dat getrokken en geplukt is, en dat volk 
onder zijne bescherming te nemen. «Hoor, o land! scha
duwachtig aan de frontieren, dat aan de zijde der rivieren 
van Moorenland is; dat gezanten zendt over de zee, en in 
schepen van biezen op de wateren! Gaat henen, gij snelle 
boden! tot een volk, dat getrokken is en geplukt, tot een 
volk, dat vreeselijk is van dat het was en voortaan; een 
volk dat onder een richtsnoer*) geplaatst en vertreden is, 
welks land de rivieren berooven."5*) Dat dit getrokken en 
geplukte volk niet anders dan Israël zijn kan, blijkt uit 
het zevende vers. Geen ander volk toch kan den Heere 
der heirscharen als een geschenk worden gebracht tot den 
berg Sion. Deze profetie voorzegt ons dus, dat het volk 
Israël door een ander, en wel door een groot en machtig 
volk, dat tevens heerschappij heeft over de zee, in bescher
ming genomen en naar Palestina teruggebracht zal wor
den. En dat dit niet ongemerkt, maar met een groote be
weging geschieden zal, blijkt uit vs. 3. »AUe gij ingeze
tenen der wereld, en gij inwoners der aarde! als men de 
banier zal oprichten op de bergen, zult gijlieden het ziea, 
en als de bazuin zal blazen, zult gijlieden het hooren." 
De geheele wereld zal dus getuige van deze belangrijke 
gebeurtenis zijn. Evenwel zal het doel worden gemist, 
hetwelk die machtige natie heeft met de wederbrenging van 
de Joden in hun land. Want hoewel de Heer in het begin 
stil zal zijn, en niet tusschen beiden zal treden, zoo zal 
Israël dan nog niet zeker wonen; integendeel er zullen 
vele oordeelen over hetzelve worden uitgestort, - zoodat 
de woorden vervuld zullen worden: »Zij zullen te zamen 
gelaten worden den roofvogelen der bergen, en den dieren 
der aarde; en de roofvogelen zullen op hen overzomeren, 
en alle dieren der aarde zullen daarop verwinteren." (vs. 6.) 
Met andere woorden: in hun land teruggekeerd, zullen 
de Joden opnieuw onder de macht der andere volken ko
men, die hen op de vreeselijkste wijze zullen onderdrukken. 

*) Zie tot verklaring dezer vreemde uitdrukking 2 Kon. 21 :13 en Jes. 34 : 1 1 , 17. 
**) Voor de duidelijkheid hebben wij hier een betere vertaling gevolgd. 
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Deze onderdrukking zal echter van korten duur zijn, en 
zal, gelijk wij dit reeds uit andere profetieën gezien heb
ben, eindigen met hunne volkomen verlossing. Met de belofte 
dier verlossing wordt dan ook dit hoofdstuk besloten: »Te 
dier tijd zal den Heere der heirscharen een geschenk ge
bracht worden van het volk, dat getrokken is en geplukt, 
en door het volk, dat vreeselijk is van dat het was en 
voortaan . . . . tot de plaats van den naam des Heeren der 
heirscharen, tot den berg Sion." — Uit deze profetie blijkt 
derhalve, dat de een of andere zeemogendheid de Joden 
naar hun land zal doen terugkeeren. Welke die mogend
heid zijn zal, is moeielijk te bepalen; doch zeker is het, 
dat die terugkeer om staatkundige redenen en geenszins 
om de vreeze des Heeren zal bewerkstelligd worden. Aan
gezien Palestina de weg is van Europa naar Indië, is het 
zeer waarschijnlijk, dat de Joden in hun land zullen te
ruggebracht worden, om te voorkomen, dat een der Euro-
pesche natiën dat land in bezit neemt, en daardoor het 
geheele Oosten onder hare macht brengt. 

Trekken wij nu de slotsom van ons onderzoek in korte 
woorden te zamen. Na de opname der Gemeente zullen de 
twee stammen van Israël door de een of andere mogend
heid, om staatkundige redenen, in hun land teruggebracht 
worden, waar zij Jeruzalem en den tempel zullen herbou
wen. Deze terugkeer zal geschieden, terwijl zij nog onge-
loovig zijn; evenwel zal een klein gedeelte, in het land 
teruggekeerd, zich tot den Heer bekeeren. Nadat nu de 
stad en den tempel herbouwd zal zijn, begint de zeven
tigste week van Daniël. Die week is in twee helften, ieder 
van 3 | jaar, verdeeld. In de eerste helft van die week 
zal één der Joden zich als koning opwerpen, door vleie
rijen de Joden aan zich zoeken te verbinden en een ver
bond met hen sluiten. Dit zal de Antichrist zijn, de mensch 
der zonde, de zoon des verderfs. Verder zullen in die 
eerste helft de oordeelen van Openb. 6—9 en van Matth. 
24 : 4—14 over Israël en de wereld worden uitgestort, en 
zal door een deel van de geloovige Joden het evangelie 
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des koninkrijks over de geheele wereld gepredikt worden. 
In de tweede helft dier week zal de Antichrist zich in 
zijne ware gedaante vertoonen; hij zal de tijden en de wet 
veranderen, het slacht- en spijsoffer doen ophouden en 
zichzelven als een God in den tempel Gods plaatsen. Twee 
derde gedeelten der Joden zal hem aanhangen en dienen, 
^doch één derde gedeelte zal weigeren hem te aanbidden. 
Deze laatsten zullen daarom vreeselijk door hem worden 
; vervolgd. Sommigen zal hij dooden, anderen zullen ge-
'marteld worden, terwijl een gedeelte zal vluchten in de 
woestijn, om daar door den Heer bewaard te worden. In 
die laatste 3 | jaar zal de Satan op de aarde geworpen 
worden en zijne macht op de verschrikkelijkste wijze open
baren. Tegelijkertijd zullen twee getuigen in Jeruzalem 
profeteeren. Deze zullen, na hunne getuigenis volbracht 
te hebben, door de macht van het Komeinsche rijk wor
den gedood, doch na 3^ dag uit de dooden opgewekt en 
door God in den hemel opgenomen worden, 't Is dan de 
tijd der groote verdrukking, de dag van Gods wraak over 
Israël en de wereld. Oordeelen, zooals er niet geweest zijn 
Van het begin der wereld tot nu toe en ook niet meer 
zijn zullen, zullen dan over het Joodsche land en de ge
heele aarde worden uitgestort. Ontzettend zal de benauwd
heid zijn, waarin het getrouwe overblijfsel uit Israël zich 
stal bevinden. Doch wanneer de nood op het hoogste ge
klommen zal zijn, en zij zich in het stof voor Jehova zullen 
vernederd hebben, dan komt de Zoon des menschen met 
groote kracht en heerlijkheid op de wolken des hemels, 
vergezeld door zijne hemelsche heiligen, om zijne vijanden 
te verdelgen, den Antichrist te verdoen en het Komeinsche 
rijk te vernietigen. Dan zal Hij de geloovige Joden uit hunne 
verdrukking verlossen en de uitverkorenen uit Israël door 
zijne engelen uit de vier winden der aarde doen bijeenverga-
deren. Geheel Israël zal dan zalig worden; zij zullen allen 
den Heer kennen, van den kleinen tot den grooten, en 
onder de heerlijke regeering van den Messias al de hun 
beloofde voorrechten en zegeningen deelachtig worden. 
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Onze eenheid met Christus. 

De zekerheid van den geloovige bestaat in zijne een
heid met Christus ; en zijn vrede, zijne vreugde , zijn wan
del hangen van de kennis en verwezenlijking dier eenheid 
af. Wel is waar, kennen en verwezenlijken wij deze hoogst 
gewichtige en heerlijke waarheid alleen door het geloof; 
doch Gods Woord verklaart ons, dat zij een feit is, en op 
dat Woord rust het geloof. Het geloof neemt eenvoudig 
als waar aan, wat God gesproken heeft; hoe tegenstrijdig 
dit ook met het verstand, het gevoel, de ervaring, de zin
tuigen, de twijfelingen of de vrees zijn moge. Naar dit 
alles luistert het geloof niet. Het geeft geen gehoor aan 
de vrees, den twijfel of het gevoel; het bekommert zich 
niet om de ervaring, de zintuigen of het verstand; het 
luistert eenvoudig naar de stem van God, die in zijn Woord 
tot ons spreekt. Hetgeen dat Woord zegt — hetgeen der
halve God zelf verklaard heeft — dat alleen neemt het ge
loof aan; en God verklaart in zijn Woord, dat de geloo
vige één is met Christus. » Die den Heer aanhangt, is één 
geest met Hem." (1 Kor. 6 : 17.) «Want ook wij allen zijn 
door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, 
hetzij Grieken; hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en 
wij zijn allen tot één Geest gedrenkt." (1 Kor. 12 :13.) 

Christus is vol genade, zoo Jat zelfs de schuldigste Hem 
welkom is. Toen Hij hier op aarde wandelde, nam Hij allen, 
die tot Hem kwamen, met de grootste liefde aan; en nu, 
nadat Hij verhoogd is in den hemel, hebben wij de zeker
heid, dat Hij «dezelfde Heer is van allen, rijk zijnde over 
allen, die Hem aanroepen; want een iegelijk, die den naam 
des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden." (Kom. l ü : 
12, 13.) Doch het Woord van God verklaart ons niet al
leen de liefde van Jezus, het deelt ons ook mede, hoe God 
denkt over degenen, die Christus aangenomen hebben.»Den
genen , die niet werkt, maar gelooft in Hem, die den god-
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delooze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot recht
vaardigheid." (Rom. 4 : 5.) »Nu is het niet alleen om zijnent-
wil (Abraham) geschreven, dat het hem toegerekend is; 
maar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend wor
den, dengenen die gelooven in Hem, die Jezus, onzen 
Heer, uit de dooden opgewekt heeft; welke overgeleverd 
is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardig-
making." (vs. 23—25.) Dit is evenwel niet alles. Het Woord 
Gods leert ons, dat zelfs de minste geloovige, die zich zeer 
zwak en met veel vrees aan Jezus vastklemt, één is met 
dien Christus, aan wien hij zich vastklemt. Het geloof, waar
door hij zich aan Jezus vastklemt, is de eerste polsslag van 
het leven van Christus in zijne ziel. Dit toont de uitnemende 
grootheid van Gods kracht aan hen, die gelooven, «naar de 
werking der sterkte zijner macht, die Hij gewrocht heeft in 
Christus, als Hij Hem uit de dooden heeft opgewekt." (Efez. 
1 :19 , 20.) Het toont ons, dat»God, die rijk is in barmhartig
heid, door zijne groote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, 
ook toen wij dood waren door de misdaden, ons heeft levend 
gemaakt met Christus — uit genade zijt gij zalig geworden — 
en ons mede opgewekt en mede gezet heeft in den hemel in 
Christus Jezus. (Efez. 2 : 4—6.) God spreekt tot den geloovi
ge als i) met Christus begraven in den doop, in welken gij ook 
met Hem opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods, 
die Hem uit de dooden opgewekt heeft. (Kol. 2 : 12.) Laten 
wij wel opmerken, dat wij door het geloof aan de werking 
Gods met Christus opgestaan zijn. Het leven, dat wij bezitten, 
is een leven, dat wij in gemeenschap met Jezus bezit
ten — opgestaan met Hem. God heeft Hem uit de dooden 
opgewekt; en het geloof, waardoor wij ons aan Hem vast
klemmen, is een geloof aan de werking Gods; en door dit 
geloof zijn wij met Christus opgestaan. God heeft Hem 
opgewekt, en heeft ons, die dit geloof in zijne werking 
hebben, met Hem levend gemaakt. Het leven, dat wij be
zitten, bezitten wij derhalve met Christus — in gemeenschap 
met Hem. 

Hoe onuitsprekelijk heerlijk is dus de toestand, waarin 
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God ons gebracht heeft! Wij zijn één met Christus; wij 
zijn hetzelfde leven met Hem deelachtig. Hij is ons leven, 
gelijk geschreven staat: » Wanneer Christus zal geopenbaard 

1 zijn, die ons leven is." Hoe vast is derhalve onze zekerheid! 
Wij zijn in Christus. Gelijk de hand of de voet in het 
lichaam ingelijfd is, zoo is de geloovige in Christus inge
lijfd; en daarom zijn wij erfgenamen zijner zegeningen. 
»Zoo is er dan geen verdoemenis voor degenen, die in 
Christus Jezus zijn." »Uit Hem zijt gij in Christus Jezus, 
die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, 
en heiligmaking, en verlossing." (1 Kor. 1 : 30.) «In Hem 
zijn wij geworden de gerechtigheid Gods." «Wij zijn bege
nadigd in den Geliefde." »God heeft ons mede gezet in den 
hemel in Christus Jezus." Kan er ooit een beschuldiging 
tegen Hem ingebracht worden? Onmogelijk! En daarom 
kan er ook geen ingebracht worden tegen dejn geloovige, 
die één met Hem is. Dit is de natuur en de volmaaktheid 
van de rechtvaardigmaking en van het standpunt der ge-
loovigen voor God. Het geloof, waardoor ik als een arm 
zondaar Christus aanneem, is de eerste polsslag van een 
nieuw leven, dat inderdaad het leven van Christus is — 
een leven, dat ik in gemeenschap met Hem bezit. En hoe 
zouden nu mijne zonden, welke allen op Christus gelegd 
zijn, mij nog tot last kunnen zijn? Mijne herinnering moge 
ze voor mijne aandacht terugroepen, Satan moge mij daar
door zoeken te verschrikken, zij zijn evenwel uitgedelgd 
door het bloed des kruises. Indien Christus mijne zonden 
niet weggenomen had, dan zou Hij mij niet tot een deel
genoot zijns levens hebben kunnen maken. Ben ik een ge
loovige, dan is Christus mijn leven, en dan ben ik ook 
verzekerd, dat al mijne zonden weggenomen en mijne 
overtredingen vergeven zijn. Geloofd zij God voor zulk 
een oneindige genade en zulk een volkomene zekerheid! 
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Gedachten over de eeredienst en het 
ambt des Heiligen Geestes. *) 

1. De tegenwoordigheid Gods in de vergadering. 

De leer van de inwoning des Heiligen Geestes in de 
Gemeente van Christus, alsmede die zijner tegenwoor
digheid en opperheerschappij in de vergaderingen der hei
lagen schijnt rnij reeds sedert vele jaren toe een van de ge
wichtigste gevolgen te zijn van de uitstorting des Geestes. 
De ontkenning dezer waarheid is het duidelijkste bewijs van 
den afval, welke zich in onze dagen meer en meer open
baart. Deze overtuiging is geenszins bij mij verzwakt, maar 
veeleer versterkt geworden. Hoewel ik ten volle erken, 
•dat er onder alle partijen en belijdenissen kinderen Gods 
te vinden zijn, en hoewel ik voor allen, zonder onderscheid, 
een ruim hart hoop te hebben, zoo moet ik toch open be
lijden , dat het mij even onmogelijk zou zijn met één van 
•de vele partijen der Christenheid, die de een of andere 
kerkvorm in de plaats van de leiding des Heiligen Gees
tes gesteld hebben, gemeenschap te houden, als het mij als 
Israëliet onmogelijk zou zijn, deel te nemen aan de op
richting van een gouden kalf, dat de plaats van den 
levenden God moest vervullen. Hoe diep is de Christen
heid in dit opzicht gezonken! En daar om deze zonde en 
om vele andere gruwelen het oordeel haar wacht, zoo mogen 
.wij Gode onzen dank alleen toebrengen met diepe droef
heid en met het verootmoedigende bewustzijn, dat ook wij 
aan deze zonde deel hadden, en dat wij in Christus één 
lichaam vormen met de vele geloovigen, die nog altijd in 
dien toestand blijven en zich zelfs daarop beroemen. 

Maar, geliefde broeders! daar onze overtuiging van de 

*) Deze gedachten zijn een uittreksel uit eenige brieven, die vóór eenige jaren 
door een broeder in Engeland aan een bepaalde vergadering geschreven werden en 
later in druk verschenen zijn. Hunne belangrijkheid, ook voor ons, deden ons be
sluiten ze hier verkort mede te deelen 

X 7 
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waarheid en het gewicht van de leer van de tegenwoordig
heid des Heiligen Geestes niet te vast kan zijn. zoo veroor
loof ik mij, u te herinneren, dat deze tegenwoordigheid des 
Geestes in de vergaderingen der heiligen een feit is. Hier
toe behoeven wij een eenvoudig geloof. Wij zijn zeer ge
neigd , dit te vergeten; en dit vergeten, of de miskenning 
dezer waarheid is de hoofdoorzaak, dat wij ons vergaderen, 
zonder er voor onze zielen nut uit te trekken. Kwamen 
wij bijeen om in de tegenwoordigheid Gods te zijn, en 
leefde gedurende onze bijeenkomst het bewustzijn in ons, 
dat God waarlijk tegenwoordig is, welk een gezegende 
uitwerking zou dit op onze zielen uitoefenen! 't Is een on
loochenbaar feit, dat, gelijk Christus eenmaal werkelijk 
bij zijne discipelen op aarde was, alzoo ook nu de Heilige 
Geest in de vergadering der heiligen tegenwoordig is. Wanneer 
zijne tegenwoordigheid op de een of andere wijze met onze 
zintuigen kon waargenomen worden, wanneer wij Hem met 
onze oogen konden zien, gelijk de discipelen Jezus zagen — 
welke ernstige gevoelens zouden ons vervullen! Voorzeker 
er zou een plechtige stilte heerschen, een eerbiedige opmerk
zaamheid, een volkomen vertrouwen op God — met één woord, 
alles, wat voor zulk een vergadering past. Wanneer de 
tegenwoordigheid des Geestes alzoo kon gezien worden, dan 
zou zich zeker geen voorbarigheid, noch eenig gevoel van 
nijd of opgewondenheid kunnen openbaren. — Maar moet 
de werkelijkheid zijner tegenwoordigheid minder invloed 
op ons uitoefenen, omdat zij een zaak des geloofs en niet 
des aanschouwens is? Is Hij niet werkelijk tegenwoordig, 
al is Hij onzichtbaar? De arme wereld ontvangt Hem niet, 
omdat zij Hem niet ziet, maar moeten wij de plaats der 
wereld innemen ? De Heer Jezus zegt: »Ik zal den Vader 
bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij 
bij u blijve in der eeuwigheid: den Geest der waarheid, 
dien de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet, 
en kent Hem niet. Maar gij kent Hem, want Hij blijft bij 
u, en zal in u zijn." (Joh. 14 : 10, 17 ) 

»Maar gij kent Hem." Hoe wenschelijk zou het zijn, dat 
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dit werkelijk het geval ware. Meer en meer wint de over
tuiging bij mij veld, dat, hetgeen ons ontbreekt, niets anders 
is dan het geloof aan zijne persoonlijke tegenwoordigheid. 
Hebben wij allen geen tijden beleefd, waarin zijne tegen
woordigheid in ons midden als een feit verwezenlijkt was? 
Hoe gezegend waren die tijden. Wel gebeurde het soms, dat 
geen begaafde broeder den mond opende, doch hoe werden 
zulke oogenblikken gebruikt? Men wachtte in stilheid op 
God. Er toonde zich nergens een onrustige beweging om te 
zien, welke broeder bidden of spreken zou; geen geruisen 
van het bladeren in den Bijbel of in gezangboeken, om 
iets te vinden, dat gepast was om voor te lezen of gezon
gen te worden, werd er gehoord; geen angstige gedachten 
vervulden het hart, wat de aanwezenden wel van zulk een 
stilzwijgen denken mochten. God was daar. Ieder hart was met 
Hem bezig. En had in zulk een oogenblik iemand den mond 
geopend, alleen om het zwijgen af te breken, dan zou men 
dit voorzeker als een werkelijke stoornis hebben aange
merkt. En hoe verkwikt gevoelden zich onze zielen, wan
neer eindelijk door een gebed, hetwelk de wensclien en 
gevoelens van alle aanwezenden uitdrukte, of door een lied, 
waarmede een ieder van ganscher harte kon instemmen, 
of door een woord, hetwelk zich met kracht tot onze har
ten wendde, de stilte werd afgebroken! En hoewel het op
geven van liederen, het bidden en spreken door verschei
dene personen plaats had, zoo was het toch duidelijk »één 
en dezelfde Geest," die hen in deze dienst geleid had, alsof 
men dit te voren afgesproken en een ieder zijne plaats aan
gewezen had. Menschelijke wijsheid zou zulk een plan nooit 
ten uitvoer gebracht hebben. De overeenstemming was 
een goddelijke. Het was de Heilige Geest, die zich 
van de verschillende leden bediende, om de aanbidding uit 
te drukken, of aan de behoeften der aanwezenden te beant
woorden. 

En waarom zou liet niet altijd AGO zijn? IK herhaal 
het, geliefde broeders! de tegenwoordigheid des H. Gees-
tes is een feit en niet een bloot leerstelsel. En voorze-

7* 
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ker, als Hij bij onze samenkomsten in ons midden tegen
woordig is , dan is er niets van grooter gewicht dan dit. 
Het is een feit, hetwelk al het andere buitensluit, en 
hetwelk alles in de vergadering moet kenmerken. De te
genwoordigheid des Heiligen Geestes toont niet slechts 
aan, dat de vergadering niet naar een menschelijke, te 
voren bepaalde orde geleid mag worden, maar vermaant 
ons ook, dat indien de Heilige Geest tegenwoordig is, Hij 
ook de vergadering leiden moet. Door zijne tegenwoordig
heid is ook niet gezegd, dat een ieder naar willekeur in 
de vergadering dienen kan. Neen, juist het tegendeel. Er 
mag zeker geen menschelijke beperking plaats hebben; 
maar wanneer de Geest Gods tegenwoordig is, dan mag 
niemand een plaats in de eeredienst innemen, welke hem 
niet door God is aangewezen, en waarvoor God hem niet 
bekwaam gemaakt heeft. De vrijheid van de dienst be
staat daarin, dat de Heilige Geest vrij werken kan, door 
wien Hij wil. Doch wij zijn de Heilige Geest niet; en 
wanneer het wederrechtelijk optreden van één persoon een 
onverdragelijke zaak is, wat moet men dan zeggen van 
zulk een aanmatiging door een bepaald getal personen die 
handelen, omdat zij meenen hiertoe de vrijheid te hebben, 
maar niet omdat zij weten, dat zij zich aan den wil des 
Heiligen Geestes hebben te onderwerpen. Een waar ge
loof aan de tegenwoordigheid des Heiligen Geestes zou al 
deze dingen in orde brengen. Men zou niet wenschen te 
zwijgen, of zich aan eenige dienst willen onttrekken, om
dat deze of gene broeder tegenwoordig is. Ik zou liever 
willen zien, dat ongeregeldheden van allerlei aard te voor
schijn kwamen, opdat de ware stand van zaken aan het 
licht zou komen, dan dat deze toestand verborgen bleef, 
van wege de tegenwoordigheid van dezen of genen broeder. 
Het ware te wenschen, dat de tegenwoordigheid des Hei
ligen Geestes op zulk een wijze verwezenlijkt werd, dat 
niemand tot spreken den mond opende, dan door de macht 
en onder de leiding des Heiligen Geestes, en dat het ge
voel zijner tegenwoordigheid ons van alles mocht verwij-
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derd houden, wat Hem en den naam van den Heere Je
zus, die ons vergadert, onwaardig is. 

In het Oude Testament lezen wij de vermaning: «Be
waar uwen voet, als gij tot het huis Gods ingaat, en zijt 
liever nabij om te hooren, dan om der zotten slachtoffer 
te geven, want zij weten niet, dat zij kwaad doen. Wees 
niet te snel met uwen mond, en uw hart haaste niet een 
woord voort te brengen voor Gods aangezicht, want God is 
in den hemel en gij op aarde, daarom laat uwe woorden 
weinige zijn." (Pred. 5 : 1 , 2.) Nu de genade, in welke 
wij staan, ons een vrijen toegang tot God gegeven heeft, 
mogen wij deze vrijheid echter niet door een voorbarig, 
oneerbiedig spreken misbruiken. Het bewustzijn, dat de 
Heilige Geest in ons midden is, moet een nog gewichtiger 
beweegreden zijn voor een heiligen eerbied en een godde
lijke vrees, dan de gedachte, dat God in den hemel is en 
wij op de aarde zijn. "Daarom, alzoo wij een onbewege
lijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, 
door dewelke wij welbehagelijk Gode mogen dienen, met 
eerbied en godvruchtigheid." (Hebr. 12 : 28.) 

2. De opbouwing der Gemeente door de gaven. 

Terwijl ik het aangevangen onderwerp voortzet, wensch 
*, ik mijnen lezers een uittreksel mede te deelen uit een trak

taat, hetwelk eenige jaren geleden door een zeer lieven 
broeder in den vorm van eon samenspraak is geschreven 
geworden. 

E. Ik heb gehoord, dat gij iederen broeder de bekwaam
heid toeschrijft, in de vergadering der heiligen als leer
aar op te treden. 

W. Door zulk een bewering zou ik den Heiligen Geest 
loochenen. Niemand is bekwaam in de vergadering der 
heiligen als leeraar op te treden, dan die hiertoe dooi 
God met bijzondere gaven is toegerust. 

E. Goed; maar gij gelooft toch, dat ieder broeder, als 
hij kan, het recht heeft in de vergadering te spreken. 

W. Neen, waarlijk niet. Ik betwist een ieder, wie hij 
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ook zij, dit recht. Alleen de Heilige Geest heeft dit recht. 
Iemand moge van natuur de gave bezitten om te kunnen 
spreken, ja , zelfs goed te kunnen spreken; maar wanneer 
hij »den naaste niet ten goede tot stichting behagen" kan, 
(Rom. 15 : 2.) dan heeft de Heilige Geest hem geen be
kwaamheid tot spreken gegeven. Indien zulk een het des
niettegenstaande doet, dan onteert hij God, zijnen Vader, 
bedroeft den Heiligen Geest, veracht de Gemeente van 
Christus en openbaart slechts zijn eigen wil. 

E. Maar wat is dan uwe gedachte over dit punt? 
W. Meent gij, dat ik een bijzondere meening heb, als 

ik geloof, dat daar de Gemeente Christus toebehoort, Hij 
haar ook gaven tot hare stichting en leiding verleent, op
dat hare opmerkzaamheid niet slecht geleid en haar tijd 
verkeerd besteed zou worden? 

E. Voorzeker ik stem dit toe; en ik wensch zeer, dat men 
nog meer naar deze gaven Gods streven en met grootere 
zorgvuldigheid alle andere middelen verwerpen mocht, 

W. Ik beweer ook, dat de Heilige Geest gaven uitdeelt 
aan wien Hij wil, en wel zulke gaven, als Hem welge
vallig zijn; verder, dat de heiligen zóó onder elkander 
verbonden moeten zijn, dat de gave van den eenen broe
der die van den anderen niet hinderen kan, en eindelijk 
dat voor de geringste gaven evengoed plaats moet zijn als 
voor de grootste. 

E. Dat spreekt van zelf. 
W. Nu, dat kan men niet zoo bepaald zeggen; want 

noch in de staatskerk, noch bij andere partijen wordt, 
hetgeen wij in 1 Kor. 14 lezen, in beoefening gebracht. 
Daarenboven beweer ik, dat geen gave de wijding der 
kerk noodig heeft om gebruikt te mogen worden. Is zij 
van God, dan moet Hij ze ook bekrachtigen, en de heili
gen moeten hare waarde erkennen. 

E. Erkent gij dan geen geordend ambt? 
W. Als gij daarmede wilt zeggen, dat in iedere vergade

ring degenen, die van God gaven tot stichting ontvangen 
hebben, een beperkt getal uitmaken en door de anderen er-
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kend worden, dan stem ik dit toe; wanneer gij echter 
een uitsluitend ambt bedoelt, dan antwoord ik beslist ont
kennend. Onder zulk een ambt of bediening versta ik de er
kenning van bepaalde personen, die de plaats van leer
aars zóó uitsluitend innemen, dat de uitoefening der gave 
van een anderen broeder als wanordelijk zou aangemerkt 
worden. Zoo zou men het, b. v., in de staatskerk en in 
de meeste andere gemeenten wanorde noemen, wanneer 
een dienst door twee of drie waarlijk door den Heiligen 
Geest begaafde personen werd verricht. 

E. Maar in welke betrekking zou dit staan tot het op
geven van een lied, tot het uitspreken van een gebed, of 
tot het voorlezen van een gedeelte der Schrift? 

W. Dit moet, evenals al het andere, aan de leiding 
des Heiligen Geestes worden overgelaten. Het is treurig 
genoeg , als iemand uit eigen beweging een lied opgeeft, 
een gebed uitspreekt of een gedeelte uit de Schrift in een 
vergadering voorleest, zonder door den Heiligen Geest 
daarin geleid te worden. Als iemand in de vergadering 
der heiligen dient, dan bekent hij daardoor, dat hij door 
den Heiligen Geest daartoe geleid en aangedreven is; en 
als deze belijdenis onwaar is, dan begaat hii een zeer ver
metele handeling. Indien de heiligen weten, wat de ge
meenschap is, dan zullen zij ook weten, hoe moeielijk 
het is, de vergadering door gezang en gebed te leiden. 
Zich tot God te wenden in den naam der vergadering, 
of een lied op te geven, als het middel om voor God ha
ren waren toestand uit te drukken, hiertoe is voorzeker 
de onmiddelijke leiding Gods noodig. 

Uit zulk een gezichtspunt werd het bovengenoemde on
derwerp door een broeder beschouwd, die een der eerste 
arbeiders onder hen was, welke reeds gedurende dertig 
jaren zich in den naam van Jezus vergaderen. Als uit
gangspunt van de hoofdgedachte in dit traktaat — dat God 
namelijk nooit alle geloovigen bestemt, om aan de open
lijke bediening des Woords deel te nemen, of de aanbid
ding der vergadering te leiden — wensch ik mijne lezers 
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opmerkzaam te maken op 1 Kor. 12 :29, 30, waar -wij 
lezen: »Zijn zij allen apostelen? Zijn zij allen profeten? 
Zijn zij allen leeraars? Zijn zij allen krachten? Hebben zij 
allen gaven der gezondmaking? Spreken zij allen met 
menigerlei talen? Zijn zij allen uitleggers?" — Deze woor
den zouden geen zin hebben, indien hierdoor niet duide
lijk moest uitkomen, dat zulke bedieningen in cle vergade
ring slechts door enkelen konden verricht worden. De 
Apostel had te voren gezegd: »En God heeft er sommigen 
in de gemeente gegeven, ten eerste apostelen, ten tweede 
profeten, ten derde leeraars, daarna krachten, daarna ga
ven der gezondmakingen, enz." En dan vraagt hij: »Zijn 
zij allen apostelen? enz." Alzoo zelfs in dat gedeelte der 
H. Schrift, hetwelk tot in de enkele bijzonderheden de 
heerschappij des Heiligen Geestes behandelt — in dat ge
deelte, waarop men zich met het volste recht beroept, om 
te bewijzen, dat de vrijheid der bediening in de Gemeente 
door God zelven ingesteld is — juist in dat gedeelte wordt 
ons gezegd, dat niet alle broeders van God gaven ont
vangen hebben, maar dat Hij enkelen in de Gemeente 
daartoe bestemd heeft. 

Slaan wij nu Efez. 4 op. Men heeft de mogelijkheid, 
om naar de beginselen, welke in 1 Kor. 12 en 14 wor
den aangegeven, te kunnen handelen, in twijfel getrokken^1 

omdat sommigen der daar vermelde gaven niet meer voor
handen zijn. Ik koester zulk een twijfel niet, en ik verge
noeg mij tot hen die dezen twijfel hebben, de vraag te 
richten, of er in de Heilige Schrift andere grondbeginselen 
worden aangegeven, naar welke wij handelen kunnen. En 
wanneer deze niet te vinden zijn —wie geeft ons dan het recht 
naar beginselen te handelen, welke in het geheel niet in 
de Schrift te vinden zijn. Doch alle twijfel hieromtrent 
houdt op, wanneer wij lezen hetgeen in Efez. 4 : 8—13 
geschreven staat. «Daarom zegt hij: Als hij opgevaren is 
in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen, 
en heeft den menschen gaven gegeven. . . . En dezelfde 
heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot 
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profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot 
herders en leeraars: tot de volmaking der heiligen, tot het 
werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Chris
tus." — Zoolang Christus een lichaam op aarde heeft, het
welk de dienst van zulke mannen noodig heeft, geeft hij 
dezen de gaven zijner liefde tot opbouw en onderhoud 
van zijn lichaam, van zijne bruid, »totdat wij allen zullen 
komen tot de eenigheid des geloofs en der kennis van den 
Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de 
grootte der volheid van Christus." Door de bediening van 
mannen, die voor deze bediening door Hem geroepen en 
toegerust zijn, zorgt de Heer voor zijne kudde, en voedt 
haar; en evenzoo werkt de Heilige Geest door deze bedie
ning in het lichaam, waarin Hij woont. Misschien oefenen 
sommigen dezer mannen een handwerk uit (Paulus was 
een tentenmaker); misschien zijn zij er verre van verwij
derd om eenige aanspraak op een bijzondere gave te doen 
gelden, of een bepaalde plaats in te nemen; maar voor 
Christus zijn zij daarom niet minder geschikt, zijne heili-
ligen te stichten en hunne zielen te voeden; en de ware 
wijsheid der heiligen bestaat daarin, dat zij de gaven daar, 
waar Christus ze gesteld heeft, weten te onderscheiden, 
en de plaats erkennen, die Hij ze in zijn lichaam heeft 
pangewezen. Wie ze op deze wijze erkent, die erkent 
Christus. Wijzen wij ze echter terug, dan doen wij ons 
zelven schade en onteeren Christus. 

Doch laten wij wel bedenken, dat Christus deze gaven 
aan zijne geheele Gemeente gegeven heeft, en dat wij het 
geheele lichaam niet uitmaken. Welnu, wanneer de Ge
meente nu nog, evenals in den tijd der Apostelen, een 
zichtbare eenheid vertoonde, dan zou het evenwel kunnen 
zijn, dat in de eene plaats geen evangelist en in de an
dere geen herder of leeraar aanwezig was. En hoeveel te 
meer moet dit het geval zijn, nu de Gemeente zoozeer ver
brokkeld en verdeeld is, voor die kleine vergaderingen, 
welke in den naam van Jezus te zamen komen. Draagt 
de Heere Jezus dan nu minder zorg voor zijne Gemeente, 
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omdat zij in dezen toestand is? Wie zal dit durven bewe
ren? Ontzegt Hij haar de zoo noodige en nuttige gaven? 
Geenszins. Doch wij vinden die gaven in het geheele lichaam; 
en het is goed ons dit steeds te herinneren. Al de geloo-
vigen in R. vormen de gemeente of de vergadering aan 
die plaats; en men vindt wellicht evangelisten, herders en 
leeraars onder die leden der Gemeente, die nog uitwen
dig met de staatskerk verbonden zijn, of zich in eenige 
andere partij bevinden. Welk voordeel hebben wij van 
hunne gave? En hoe kunnen de heiligen, die zich met hen 
vergaderen, de gaven gebruiken, die God in ons midden 
gegeven heeft? 

Ik stel u , geliefde broeders! deze gedachten voor, om 
u aan te toonen, dat, wanneer er onder de zeventig of 
tachtig, die zich te R. in den naam des Heeren vergade
ren, geen of slechts enkele zijner gaven, gelijk wij die in 
Efez. 4 vinden, voorhanden zijn, de omstandigheid, dat men 
op die wijze vergadert, het getal dezer gaven niet zal 
vermeerderen. Een broeder, dien Christus zelf niet tot 
herder of evangelist bestemd heeft, zal het ook daar
door niet worden, wanneer hij zich bij een vergadering 
voegt, waar de tegenwoordigheid des H. Geestes en de 
vrijheid der bediening erkend worden. En wanneer zij, die 
Christus niet als herders, leeraars of evangelisten aan zijne 
Gemeente gegeven heeft, zich toch zulk een Roeping aan
matigen, omdat de menschelijke beperkingen weggevallen 
zijn — zal dit tot stichting dienen? Neen, integendeel, het 
zal slechts verwarring geven; en »God is geen God van 
verwarring, maar van vrede, gelijk in alle vergaderingen 
der heiligen." (1 Kor. 14 : 33.) Wanneer zulke gaven in 
ons midden ontbreken, laten wij dan onze armoede erken
nen; wanneer twee of drie van ons ze bezitten, laten wij 
met dankbaarheid vervuld zijn, laten wij hen erkennen, 
en bidden, dat God hun getal vermeerdere. Maar wachten 
wij ons voor de onderstelling, alsof de bediening eens 
broeders, dien de Heer hiertoe niet geroepen heeft, in staat 
zou zijn een gave te vervangen. De eenige vrucht van 
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zulk een handeling is, den Geest te bedroeven en Hem te 
verhinderen te werken door degenen, die Hij anders tot 
dienst der heiligen zou kunnen gebruiken. 
, Een gelukkige gedachte houdt mij bij het slot van dezen 
brief bezig. Indien het standpunt, waarop wij ons bevinden, 
volstrekt niet met de Heilige Schrift in overeenstemming 
ware, dan zouden zulke vragen bezwaarlijk in ons midden 
gedaan kunnen worden. Als alles ingericht en naar een 
menschelijk stelsel geregeld is, zoodat de personen, die door 
een bisschop, of door een kerkeraad, of door een gemeente 
aangesteld zijn, zich in hunne ambtsplichten slechts naar 
een voorgeschreven vorm te richten hebben, dan hebben 
zulke vragen geen grond. De moeielijkheden, aan ons stand
punt verbonden, bewijzen door hare eigenaardigheid, dat ons 
standpunt uit God is. En God, die ons door zijnen Geest 
en door middel van zijn Woord daarheen gebracht heeft, 
is volkomen genoeg, en zal ons in de moeielijkheden niet 
verlaten, maar zal er ons tot ons heil en tot eer van zij
nen naam doorvoeren. Laten wij slechts eenvoudig, oot
moedig en bescheiden zijn. Laten wij geen aanspraak maken 
op iets, wat wij niet bezitten, en laten wij ons niet iets 
aanmatigen, waartoe God ons niet bekwaam gemaakt heeft. 

(Wordt vervolgd.) 

Stroomopwaarts. 
't Is onmogelijk, dat een christen op zijne loopbaan kan 

blijven staan; want wij gaan tegen den stroom dezer we
reld, en zoodra wij blijven staan, sleept de stroom ons 
noodzakelijk met zich voort. Gaat men met den stroom, dan 
behoeft men niet te roeien; men gaat dan van zelf en wel zeer 
snel voorwaarts, doch een afgrond is het einde. Om tegen 
den stroom in te varen, moet men bestendig roeien; ziet 
men echter naar boven, dan gaat het ook van zelf. — Ik 
stel mij de zaak op de volgende wijze voor. De Heere Je
zus is daarboven bij den oorsprong aangekomen, en Hij 
trekt het scheepje voort door middel van een touw, dat 
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slechts voor het oog des geloofs zichtbaar is. (Zie Hebr. 
6 : 11—20 en 12 : 1—3, 4.) —De Heilige Geest is met 
ons in het scheepje; Hij houdt het roer, en spreekt met 
ons door de Heilige Schrift van den heerlijken Persoon des 
Fleeren Jezus, van de vreugde en de heerlijkheid, die wij 
aan het eind onzer reis zullen deelachtig worden. (Joh. 14 : 
15—20, 25, 26; 16 : 12—15 en 1 Joh. 2 : 20, 27.) 

Zoolang wij onzen blik op Jezus gevestigd houden, zien 
wij, hoe sterk het touw gespannen is om ons voort te 
te trekken; onze ooren luisteren naar de heerlijke woor
den, welke onze stuurman ons toespreekt; en door deze 
beide middelen ondersteund, bewegen wij de riemen zonder 
het te merken. Zij schijnen ons toe zoo licht als vederen te 
zijn; de weg is kort, het hart is gelukkig — met één woord, 
alles gaat goed. Zien wij daarentegen rechts of links 
van het scheepje op de hooge golven en den sterken stroom, 
dan verliezen wij het touw en Hem, die het trekt, uit 
het oog; en terwijl wij naar beneden tegen het water buk
ken, zoo verhindert ons het geruisch de woorden van 
onzen stuurman te verstaan. Dit is Hem tot groote 
droefheid; onze armen laten de riemen vallen, en onze 
blikken, die hunne richting veranderd hebben, zien de 
schepen, die met den stroom varen. Deze zijn vol goedge-
kleede en vrolijke lieden, die ons toeroepen: »Komt met 
ons mede, hier maakt men zich vrolijk!" Ach! hoe dik
wijls waren wij in gevaar in een van die scheepjes over te 
springen, wanneer de stuurman ons niet gegrepen had, 
opdat wij het hoofd mochten opheffen, en onze ooren 
mochten openen, om zijne kostbare lessen over Jezus en 
de dingen, die wij weldra zullen zien, te vernemen — 
want de tijd is nabij! 

Raadg-eving-en aan ouders. 

Als de grond zacht is, is het tijd om te zaaien; wan
neer de tak buigzaam is, kan hij het best gebogen worden; 
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wanneer de vloed nog slechts een beek is, kan hij 't ge
makkelijkst worden gestuit. Begint daarom de opvoeding 
uwer kinderen van de vroegste jeugd af. Hoe langer gij 
het uitstelt, des te moeielijker zal het u vallen. Hoe eer 
gij begint, des te beter zal het voor u en voor hen zijn. 

Prent uwen kinderen vroeg in, n onmiddelijk en zonder 
tegenspreken te gehoorzamen. Dit zal u en hen veel ver
driet besparen. Hebben zij eenmaal gehoorzaamheid geleerd, 
dan zullen zij er zich in verblijden. (Spr. 22 : 6; Kol. 3 
: 20; Efez. 6 : 1 - 3 ; 1 Tim. 3 : 4.) 

Vereenigt vastheid met zachtheid, maar maakt vooral, 
dat uwe kinderen u goed begrijpen, wanneer gij hun iets 
zegt; anders zult gij later in uw straffen onrechtvaardig 
zijn. (1 Sam. 3 : 13.) 

Verbiedt hun niet te veel, maar zorgt, dat hetgeen gij 
eenmaal verboden hebt, ook gelaten wordt. Te veel ver
bieden maakt de kinderen ongehoorzaam; want wij moeten 
nooit vergeten, dat kinderen kinderen blijven en blijven 
moeten. Zij kunnen niet altijd rustig en stil zijn, maar 
moeten vrolijk kunnen zingen en springen. Stoort daarom 
hunne spelen niet, omdat het n aangenamer is, dat er voort
durend stilte in de kamer heerscht. 

Geeft hun nooit iets, wat zij door dwingen zouden wil
len verkrijgen. 

Dreigt zelden, maar houdt woord. 
Belooft niets zonder zeker te zijn, dat gij het kunt 

nakomen. Uwe kinderen moeten u kunnen vertrouwen. 
Wanneer gij echter gedurig dingen belooft of met straffen 
dreigt, die gij toch niet kunt nakomen, en die gij nooit 
zult toepassen, dan zullen zij spoedig bemerken, dat gij 
uw woord niet houdt. Vertrouwen is een van de hoofd-
vereischten der opvoeding. Is dat aanwezig, dan gaan 
alle dingen veel beter. 

Prent hun daarom ook vroeg in, om altijd en bij elke 
gelegenheid de waarheid te spreken. Indien gij hun toe
staat in kleine dingen onwaar te zijn, dan zullen zij het 
spoedig in groote dingen ook zijn, en dan verliezen zij 
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weldra alle achting voor de waarheid. (Spr. 12 :19—22.) 
Maar om dit bij uwe kinderen te kunnen bewerken, ge
voelt gij heel goed, dat gijzelf in de eerste plaats waar moet 
zijn. Uwe kinderen moeten u tot voorbeeld kunnen nemen. 

Straft uwe kinderen altijd, wanneer zij met bewustzijn u 
ongehoorzaam zijn. Schrikt niet terug voor kastijding, maar 
gebruikt de roede, waar die noodig is. (Spr. 13 : ü4; 22 : 
15.) Denkt aan Eli, hoe hij zichzelven, zijne zonen, ja, 
geheel Israël in ellende bracht, doordien hij zijne zonen 
niet eens zuur aankeek. Maar denkt bovenal aan de han
delwijze van den hemelschen Vader, die ook kastijdt, en 
een iegelijk zoon, dien Hij liefheeft, geeselt. (Hebr. 12.) 

Straft echter niet, wanneer gij boos zijt. Weest kalm 
en ernstig. Zijt gij boos, wacht dan met het gebruiken der 
roede, want anders slaat gij te hard en te veel. (Spr. 14 : 
29; 16 :32.) 

Wanneer gij kastijdt, gebruikt geen wreede straffen. 
-INeemt de roede," zegt Salomo, «maar bidt God, dat Hij 
ze zegene." Een kleine jongen had gestolen en gelogen. 
Zijn vader liet hem tot zich komen, sprak met hem over 
de grootheid van zijne zonde en over de noodzakelijkheid 
om hem te straffen; hij bracht hem onder 't oog, dat de 
gevolgen van zijne schuld veel ernstiger waren dan alle 
bestraffing. Daarna kastijdde hij hem. Dit werd voor het 
kind gezegend, dat van dat oogenblik af geen leugen noch 
bedrog te baat nam. Harde woorden en slaan zouden dit 
zeker niet uitgewerkt hebben. (Efez. 6 : 4.) 

Weest niet onrechtvaardig in uwe straffen. Vele ouders 
slaan hunne kinderen harder, wanneer zij het een of ander 
gebroken hebben, dan wanneer zij, b. v., gelogen hebben. 
Dit is niet alleen onrechtvaardig, maar ook voor het ze
delijk welzijn van het kind allernadeeligst. Daardoor toch 
krijgen zij den indruk, dat het breken van een schoteltje 
grooter kwaad is dan liegen. 

Geeft vooral acht met wie uwe kinderen omgang heb
ben. »Die met de wijzen omgaat, zal wijs worden, maar 
die der zotten medgezel is, zal verbroken worden." 
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Leert hen vroeg nuttig bezig te zijn. Luiheid is des dui
vels oorkussen. (Zie Spr. 10 : 4 ; 18 : 9; 19 : 15.) Hebt 
daarom een gedeelte van uwen tijd voor uwe kinderen over. 
Spreekt, leest, speelt en werkt met hen. Dan zullen zij 
gaarne bij u zijn, en gij zult op hun karakter en op hunne 
neigingen invloed kunnen uitoefenen. 

Tracht niet uwe kinderen in een hoogeren stand te 
brengen dan gij zelf zijt. Daardoor streelt gij hunne en 
uwe ijdelheid, en voert gij uwe kinderen naar het ver
derf. Zij behoeven daarom niet dom te blijven; neen, 
waarlijk niet! Laat hen zooveel leeren, als gij kunt; maar 
laat ze blijven in den stand, waarin gij zijt. 't Is zeker 
een ongelukkige gedachte van vele ouders, dat hunne jon
gens, wanneer zij metselaars of schoenmakers zullen wor
den, minder behoeven te leeren. Wel, neen! maakt, dat zij 
knappe metselaars en knappe schoenmakers worden, dan 
zullen zij zich veel gelukkiger gevoelen, dan wanneer zij 
uit ijdelheid een zoogenaamde hoogere betrekking moeten 
bekleeden. Leert uwe dochters het huishouden. Daar is de 
plaats der vrouw. Droomt niet van gouvernantes of school
jufvrouwen. Laten uwe dochters nederig en stemmig blijven, 
opdat zij u kunnen helpen in den huiselijken arbeid, en 
u niet later, wanneer zij dametjes geworden zijn, in den 
weg zitten. 

Moedigt uwe kinderen aan om wel te doen, en toont hun 
uwe goedkeuring, wanneer zij iets goeds verricht hebben. 

Staat nooit toe aan uw kind, wat gij in gelijke omstan
digheden zelf niet zoudf doen. 

Veroorlooft u nimmer over iets onzedelijks te lachen, 
noch door een glimlach dat kwaad aan te moedigen, het
welk, indien het beginsel niet tegengegaan wordt, niets 
dan zonde en ellende ten gevolge kan hebben. (Efez. 5 : 
3 , 1 1 , 12.) 

Laat uwe kinderen nooit blijken, dat gij het in de een 
of andere zaak met elkander niet eens zijt Spreekt elkan
der nooit tegen in hunne tegenwoordigheid. En laat het
geen de een gezegd heeft, ook voor den ander gelden, 
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zelfs dan, wanneer gij mocht meenen, dat het verbod niet 
goed is. 

Maar boven dit alles, voedt uwe kinderen op voor den 
hemel. De Heer heeft ze u toevertrouwd, opdat gij ze tot 
Hem zoudt brengen. Welk een heerlijk voorrecht! Murmu
reert daarom nooit, wanneer gij veel kinderen krijgt; maar 
bedenkt, dat het schatten zijn, die de Heer u geeft; en dat 
het de heerlijkste en voortreffelijkste roeping is, verwaar
digd te worden, vele kinderen te brengen tot den grooten 
kindervriend, om ze eenmaal met u geschaard te zien ron
dom den troon van God en van het Lam. — Spreekt 
daarom veel met uwe kinderen van den Heer; vertelt hen 
van zijne liefde en genade voor verloren zondaars; zegt hun, 
dat zij om voor eeuwig behouden te worden hunne hartjes 
moeten geven aan dien liefderijken Jezus, die de kinderen 
zegende, en zeide: «Laat de kinderkens tot Mij komen, 
en verhindert ze niet, want dezulken is het koninkrijk der 
hemelen." 

De opvoeding is gewis een moeiel\jk werk; maar in de 
kracht en de gemeenschap van Hem, die ons een volmaakt 
voorbeeld van opvoeding gegeven heeft, wordt het moeie-
lijkste licht. Laten wij daarom veel in zijne gemeenschap 
leven, opdat onze kinderen in onze woorden en daden de 
liefde, de zachtmoedigheid en den ernst des Heeren mogen 
kunnen opmerken, en daardoor gedreven worden om dezelfde 
gemeenschap te zoeken, die ons zoo gelukkig maakt. 
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Gedachten over de eeredienst en het 
ambt des Heiligen Geestes. 

(Vervolg van bladz. 107.) 

3. Waaraan kan men de leiding des Heiligen 
Geestes erkennen? 

Voordat ik tot het bepaalde onderwerp van dezen brief 
overga, -wensen ik mij over twee punten duidelijk uit te 
spreken. Het eerste is het onderscheid tusschen de bedie
ning en de eeredienst of cultus. Eeredienst is alles, waar
door de mensen zich tot God wendt. Daartoe behoort 
derhalve het gebed, de belijdenis en voornamelijk de aan
bidding en vereering van God. Het onderscheid tusschen 
de bediening en de eeredienst bestaat voornamelijk daarin, 
dat in de laatste de mensch met God en in de eerste God 
met den mensch door middel van zijne dienaren spreekt. 
Ons recht om eeredienst te houden is ons geschonken door 
die onuitsprekelijke genade, welke ons door het bloed van 
Jezus zóó nabij heeft gebracht, dat wij nu God als onzen 
Vader kennen en aanbidden, en tot koningen en priesters 
gemaakt zijn. In dit opzicht staan alle heiligen gelijk, de 
zwakste zoowel als de sterkste, hij die vele ervaringen 
gemaakt heeft, zoowel als hij die nog een kind in het 
geloof is. De begaafdste dienaar van Christus heeft geen 
meerder recht tot God te naderen, dan de onwetendste 
der heiligen, onder welke hij zijne bediening uitoefent. 
Door het tegendeel aan te nemen, erkent men het begin
sel , hetwelk maar al te zeer in de christenheid gehuldigd 
wordt, dat er een priester of predikant tusschen God en 
de kerk moet zijn. Neen! wij hebben één Hoogepriester, 
namelijk, Christus; en aan Hem hebben alle heiligen het
zelfde deel. Ook geloof ik niet, dat in een vergadering 
van christenen slechts diegenen, welke God de gave gege
ven heeft om te leeren, te vermanen of het evangelie te 
prediken, bevoegd zijn liederen op te geven, te bidden, 
God te loven en te aanbidden. Waarom zou de Heilige 
Geest zich niet van een ander broeder kunnen bedienen, 

X 8 
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om door het opgeven van een lied de ware uitdrukking van 
de aanbidding der vergadering te openbaren, of' door een 
gebed de werkelijke behoeften van allen uit te drukken? 
En wanneer God het goed vindt alzoo te handelen, wie 
zijn wij, dat wij zijnen wil wederstaan? — Wat ons voor
recht betreft, om eeredienst te kunnen houden, staan wij 
derhalve allen gelijk; doch wat de bediening betreft, is er 
onderscheid tusschen de leden van Christus, aangezien wij 
11 verscheidene gaven hebben naar de genade, die ons ge
geven is." (Bom. 12 : 6.) 

Het tweede punt, waarover ik wenschte te spreken, is 
de vrijheid der bediering. Het ware, schriftuurlijke denk
beeld van de vrijheid der bediening omvat niet alleen de 
vrijheid in de uitoefening der gaven , maar ook hare uit
oefening zelve. Wij moeten in onze bijeenkomsten de te
genwoordigheid en de leiding des Geestes daardoor erken
nen, dat wij Hem geen hinderpaal in den weg stellen, wan
neer Hij door den een of anderen broeder werkt. Het te
genovergestelde zou een ingrijpen zijn in de voorrech
ten der Gemeente en in de rechten des Heiligen Geestes. 
Maar juist dan, wanneer de heiligen zich vergaderen naar 
het beginsel, hetwelk den Heiligen Geest de vrijheid laat, 
den eenen broeder tot het opgeven van een lied, den an
der tot het uitspreken van een gebed, den derde tot het 
vermanen of leeren aan te sporen, is er gevaar voor voor
barigheid en eigenliefde. ' Hoe gewigtig is het daarom te 
onderscheiden wat van het vleesch en wat van den Geest 
is! Onze werkzaamheid in de vergadering komt uit een 
van beiden voort. Daarom moeten degenen, die voortdu
rend of van tijd tot tijd in de vergadering werkzaam zijn, 
zich nauw onderzoeken. Ook is dit noodig voor alle hei
ligen; want wij worden vermaand, de geesten te beproe
ven, of zij uit God zijn, door welke vermaning de ver
gadering onder de verantwoordelijkheid gesteld wordt, het
geen van God is, te erkennen, en hetgeen uit een andere 
bron voorkomt, te verwerpen. 

Ik wensch nu op enkele kenmerken de aandacht te ves
tigen , om daardoor in staat te zijn de leiding des Geestes 
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van de aanmatiging en nabootsing des vleesches te onder
scheiden. Ten eerste maak ik op zulke dingen opmerkzaam, 
die ons geen recht geven, aan de leiding der vergadering 
deel te nemen. 

a. Wij hebben geen recht om te spreken, omdat er vrij
heid is. De zaak is zóó duidelijk, dat het nauwelijks noo-
dig is er over te spreken; en toch hebben wij het zoo noodig, 
er aan herinnerd te worden. Dat geen broeder iets in den 
weg staat, om in de vergadering werkzaam te zijn, geeft 
hun, die geen andere bekwaamheid hebben dan dat zij 
lezen kunnen, de gelegenheid een geruimen tijd in beslag 
te nemen, om het eene hoofdstuk na Itèt andere te lezen, 
of het eene lied na het andere op te geven. Een hoofdstuk 
voor te lezen is zeer gemakkelijk; maar te kunnen onderschei
den welk hoofdstuk tot voorlezen geschikt is , en welk het 
gepaste oogenblik daartoe is , is geheel iets anders. Evenzoo 
is het niet moeielijk een lied op te geven; maar een lied 
te kiezen, dat de aanbidding der vergadering uitdrukt, 
is zonder de leiding des Geestes onmogelijk. Daarom is 
het zoo noodig, dat wij ons steeds herinneren, dat de vrij
heid , om in de vergadering werkzaam te zijn, ons geens
zins het recht geeft naar willekeur te handelen. 

b. Men heeft ook geen recht te handelen. omdat geen 
ander, broeder het doet. Het stilzwijgen is, helaas! niet 
altijd een werkzaamheid des Geestes, en kan evengoed 
als iedere andere zaak een vorm worden; maar toch beeft 
het stilzwijgen meer waarde dan het spreken of zingen, 
dat alleen plaats heeft om het stilzwijgen af te breken. 
Ik weet wel, dat dit dikwijls plaats heeft, omdat men aan 
personen denkt, die tegenwoordig zijn, en die misschien 
niet tot de vergadering behooren, of wellicht niet eens be
keerd zijn, en men zich om hunnentwil niet op zijn gemak 
gevoelt. En voorzeker, wanneer de vergadering dikwijls 
zulk een armoede aan den dag legt, dan is dit een ver
maning Gods om de oorzaak daarvan te onderzoeken; maar 
nooit meene een broeder, dat hij het recht heeft iets te lezen, 
te bidden of een lied op te geven, alleen om iets te doen. 

c. Verder zijn onze ervaringen en ons persoonlijk stand-
8* 
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punt nooit dingen, die ons veilig leiden kunnen om deel 
te nemen aan de werkzaamheden in de vergadering. Mis
schien was eens een lied zeer gezegeud voor mij; misschien 
hoorde ik het zingen in het volle genot van de tegen
woordigheid des Heeren; maar mag ik daaruit opmaken, 
dat ik geroepen ben, dit lied in de eerstkomende verga
dering op te geven? Mogelijk staat het in geen betrekking 
tot den tegenwoordigen toestand der vergadering. Misschien 
is het in het geheel het oogmerk des Geestes niet een lied 
te laten zingen? »Is iemand in lijden onder u? dat hij 
bidde. Ia. -iemand goeds moeds? dat hij psalrnzinge.'' (Jaji, 
5, 13.) Een lied moet het gevoel van hen uitdrukkefh, die 
vergaderd zijn, anders zouden zij, als zij zongen, niet op
recht zijn. En wie, behalve hij, die den tegenwoordigen 
toestand kent, zal een geschikt lied kunnen vinden? 
Evenzoo is het met het gebed. Als iemand in de verga
dering bidt, dan doet hij dit als het orgaan en de mond 
van allen. Ik kan mijne zorgen en lasten door het ge
bed den Heere bekend maken, maar het is zeer ongepast 
dit in de vergadering te brengen; want daardoor breng 
ik al mijne broeders in denzelfden toestand als waarin ik 
mij bevind. Aan den anderen kant is het mogelijk, dat 
mijne ziel volkomen gelukkig is in den Heere; maar wan
neer dit niet van de vergadering kan gezegd worden, dan 
ben ik alleen bekwaam, hare behoeften voor God te 
brengen, als ik mij één maak met haren toestand. Met 
één woord, wanneer ik door den Geest geleid word, in 
de vergadering te bidden, dan zal dit niet zijn, als in 
mijne binnenkamer, waar ik met den Heer alleen ben, en 
waar mijne eigene behoeften en mijn eigen genot het hoofd
onderwerp mijner gebeden en dankzeggingen uitmaken, 
maar ik heb de bekwaamheid noodig, den Heere datgene 
te belijden en Hem die wenschen en dankzeggingen voor 
te dragen, die met den toestand van hen overeenstemmen, 
wier mond ik ben. Het is een der grootste fouten, waarin 
wij vervallen kunnen, wanneer wij ons verbeelden, dat 
hetgeen ons bezighoudt, de maatstaf aangeeft om de ver
gadering te leiden. Zoo kan een gedeelte der Schrift mijne 
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ziel zeer verkwikt en mij veel nut aangebracht hebben, 
zonder dat daaruit volgt, dat ik dit gedeelte aan de 
tafel des Heeren of in een andere vergadering moet voor
lezen. Als een bijzonder onderwerp mij bezighoudt of 
vroeger bezig gehouden heeft, zoo is dit geen bewijs, 
dat het dat onderwerp is, waarop God de opmerkzaamheid 
der heiligen richten wil. Men versta mij wel. Ik ontken 
niet, dat men zich met eenig onderwerp kan bezig gehou
den hebben, waarmede men ook, naar den wil Gods, de 
geloovigen kan bezighouden. Misschien is dit dikwijls, ja, 
zelfs gewaJhJijk het geval bij de dienaren des Heeren; 
maar WÏj.taoeten daarin, evenals in alles door den Heili
gen Geest geleid worden. 

Wij mogen nooit vergeten, dat, wie ook het orgaan 
of de mond der vergadering zijn moge, het altijd bij het 
gezang, bij het gebed, met één woord, bij de eeredienst de 
vergadering is, die met God spreekt; en dientengevolge 
kan de eeredienst slechts dan waar en oprecht zijn, als 
zij een getrouwe uitdrukking is vaneden toestand der ver
gadering. Geloofd zij God! dat Hij door Zijnen Geest 
dikwijls een hooger accoord doet hooren, hetwelk in aller hart 
weerklank vindt, en waardoor Hij aan de eeredienst een 
verhevener karakter verleent. Maar wanneer de vergade
ring zich niet in een toestand bevindt om op dit accoord 
te antwoorden, dan is er niets pijnlijker dan een broeder 
te hooren, die met de warmste uitdrukkingen lof en dank 
aan God brengt, terwijl de harten der anderen treurig, 
koud en verstrooid zijn. Geheel anders is het ten opzichte 
van de bediening. Hier spreekt God tot ons; en daarom is de 
bediening niet gelijk de eeredienst door onzen toestand 
beperkt, maar kan altijd een hooger standpunt innemen. 
Als een bedienaar des Woords, terwijl hij spreekt, waarlijk 
de mond Gods is, dan kan het dikwijls gebeuren, dat ons 
waarheden worden voorgesteld, die wij tot hiertoe nog niet 
kenden, of dezulken, die opgehouden hebben met kracht 
op onze harten te werken, 't Is duidelijk, dat zoowel in 
liet een als in het ander geval de Geest Gods de eenige 
leidsman moet zijn! 
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Na al het gezegde kunnen wij nu overgaan tot het 
meer bepaald aangeven van de kenteekenen, waaraan 
men de ware bediening kan onderscheiden. En dan merken 
wij in de eerste plaats op, dat de Heilige Geest niet leidt 
door een blinde aandrift of door middel van onverstandige 
indrukken, maar daardoor, dat hij het geestelijk verstand 
met de gedachten Gods vervult, gelijk deze in het ge
schreven Woord ontvouwd zijn. In de eerste tijden der 
Gemeente waren er wel is waar gaven van God, wier ge
bruik niet met het geestelijk verstand kon verbonden zijn. Ik 
wil slechts herinneren aan de gave om in talen te spreken, 
wanneer geen uitlegger tegenwoordig was; en het schijnt 
dat , aangezien deze gave in de oogen der menschen be
wonderenswaardiger en opvallender dan iedere andere was, 
de Korinthiërs er zeer op gesteld waren, die uit te oefenen 
en er mede te schitteren. De Apostel berispt hen des
wege met de woorden: »Ik dank God, dat ik meer 
vreemde talen spreek dan gij allen; maar ik wil liever 
in de gemeente vijf woorden spreken met mijn verstand, 
opdat ik ook anderen moge onderwijzen, dan tien duizend 
woorden in een vreemde taal. Broeders! wordt geen kinderen 
in het verstand; maar zijt kinderen in de boosheid, en 
wordt in het verstand volwassen." (1 Kor. 1 4 : 1 8 - 2 0 ) . 
Het geringste wat men derhalve van hen die dienen, 
verwachten kan, is, dat zij de Schrift kennen en de ge
dachten Gods verstaan, gelijk die in het Woord geopen
baard zijn. Wel kan een broeder deze kennis des Woords 
hebben, zonder de gave te bezitten ze voor te dragen of 
de bekwaamheid ze anderen mede te deelen; — maar wat 
zouden wij zonder die kennis mede te deelen hebben ? 
De kinderen Gods vergaderen zich toch niet in den naam 
van Jezus, opdat men hun menschelijke gedachten voor 
zou stellen, of datgene zou herhalen, wat anderen ge
sproken of geschreven hebben. De kennis der Schrift en 
het verstaan van haren inhoud zijn dus onontbeerlijk tot 
de bediening des Woords. Wij lezen in Matth. 13 : 51, 52: 
»Jezus zeide tot hen: Hebt gij dit alles verstaan ? Zij 
zeiden tot hem: Ja , Heer! En Hij zeide tot hen: Daarom 
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een iegelijk schriftgeleerde, in het koninkrijk der hemelen 
onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes, die uit zijnen 
schat nieuwe en oude dingen voortbrengt." — Toen de 
Heere Jezus op het punt stond, zijne discipelen als zijne 
getuigen uit te zenden, «opende hij hun verstand, opdat 
zij de schriften verstonden." (Luk. 24 : 45.) En hoe dikwijls 
lezen wij, dat Paulus, als hij den Joden predikte, zich 
met hen over de Schriften onderhield. (Hand. 16 : 2—4.) 
In den brief aan de Eomeinen, waar hij schrijft aan chris
tenen , die bekwaam waren elkander te vermanen, doet hij 
dit, omdat hij tot hen zeggen kan: «Doch, mijne broeders! 
ook ik zelf ben verzekerd van u , dat gij ook zelven vol 
zijt van goedheid, vervuld met alle kennis, magtig om 
ook elkander te vermanen." (Rom. 15 : 14.) Die gedeelten 
der Schrift, die uitdrukkelijk van de werkzaamheid des 
Geestes in de Gemeente spreken, toonen ons duidelijk, dat 
deze werkzaamheid nooit met uitsluiting van het Woord 
mag plaats vinden. Wij lezen, b. v., in 1 Kor. 12 : 8: 
»Want dezen wordt door den Geest gegeven het woord 
der wijsheid, en een anderen het woord der kennis, door 
denzelfden Geest." Evenzoo zegt de Apostel bij het op
sommen der dingen, waardoor hij en anderen zich als 
dienaren Gods bewijzen: »In kennis, in het woord der 
waarheid, door de wapenen der gerechtigheid aan de rechter 
en aan de linkerzijde." (2 Kor. : 6.) 

En als wij vragen, waarin deze wapenrusting bestaat, 
dan zien wij in Efez. 6 : 14—18, dat de waarheid de 
gordel, het Woord Gods het zwaard des Geestes is. En als 
de Apostel de heiligen aanspoort, elkander te vermanen, 
roept hij hun met nadruk toe: »Het woord van Christus 
wone rijkelijk in u in alle wijsheid; leert en vermaant 
elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, 
zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart. 
(Kol. 3 : 16.) Evenzoo zegt hij in den brief aan Timotheüs: 
»Als gij den broederen dit voorstelt, zoo zult gij een goed 
dienaar van Christus Jezus zijn, opgevoed in de woorden 
des geloofs en der goede leer, waarin gij onderwezen zijt." 
Ook voegt hij er de vermaning _ bij: » Houd aan in het 
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lezen, in het vermanen, in het leeren, totdat ik kome, 
Bedenk deze dingen ; leef daarin, opdat uw toenemen open
baar zij in alles. Heb acht op u zelven en op de leer; 
volhard daarin, want dat doende zult gij én u zelven be
houden, én die u hooren." (1 Tim. 4 : 6 , 13, 15, 16.) 
In den tweeden brief wordt Timotheüs vermaand: »En 
hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, 
betrouw dat aan getrouwe menschen, welke bekwaam zullen 
zijn om ook anderen te leeren;" (2 Tim. 2 : 2.) »be-
naarstig u , om u zelven Gode beproefd voor te stellen, 
een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het woord 
der waarheid recht snijdt." (vs. 15.) Uit dit alles blijkt 
duidelijk, dat de gemeente niet altijd door enkele gedeelten 
der waarheid kan gevoed worden; maar dat de Heilige 
Geest om de geloovigen te weiden, te voeden en te leiden 
zich van zulke broeders bedient, die geoefend zijn door de 
beschouwing des Woords, en die door de gewoonheid de 
zinnen geoefend hebben, tot onderscheiding beide des goeds 
en des kwaads. (Hebr. 5 : 14.) Daarom is, gelijk ik reeds 
gezegd heb, kennis in het Woord Gods het minste, wat 
men van iemand verwachten kan, die op de een of andere 
wijze de Gemeente dient. 

Deze kennis is echter niet toereikend. Het Woord Gods 
moet ook tot het geweten der geloovigen gebracht worden, 
opdat het beantwoorde aan hunne tegenwoordige behoef
ten. Daarom is het noodig, hetzij door omgang den toe
stand der geloovigen te leeren kennen, of onmiddelijk door 
God geleid te worden; en dit laatste zal het geval zijn bij 
broeders, die als evangelisten, herders of leeraars die gaven 
bezitten, welke Christus zijne Gemeente gegeven heeft. 
God alleen kan hun die gedeelten der waarheid laten vin
den, die het geweten bereiken en aan de behoeften der 
zielen beantwoorden zullen; Hij alleen kan ze bekwaam 
maken, deze waarheid zóó voor te stellen, dat zij hare 
werking niet mist. De Heilige Geest kent in de Gemeente 
de behoeften van allen en van een ieder in het bijzonder; 
en Hij kan hen die spreken, juist die waarheid doen spre
ken, die voor den toestand der toehoorders past Hoe ge-
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wichtig is het derhalve, zich onvoorwaardelijk aan den 
Geest te onderwerpen. 

Niets is zóó duidelijk dan dat de dienst des Heiligen 
Geestes haren oorsprong heeft in de persoonlijke gehecht
heid aan Christus. »Hebt gij mij lief?" Deze vraag werd 
driemaal aan Petrus gedaan, en dat wel toen hij de op
dracht ontving de kudde van Christus te weiden. »De 
liefde van Christus dringt ons," zegt Paulus. Hoezeer on
derscheidt zich dit van de vele beweegredenen des vlee-
sches, die hunnen invloed op ons kunnen uitoefenen! Hoe 
wensehelijk zou het zijn, als wij ten allen tijde konden 
zeggen: «Geen ijdelheid, niet de macht der gewoonte, noch 
ongeduld', hetwelk de stilte niet verdragen kan, neen! niets 
van dit alles was de drijfveer van mijn handelen, maar veel 
meer de liefde tot Christus en tot zijne duur gekochte kudde." 

Bovendien zal de dienst des Geestes, ja, iedere door den 
Geest gewerkte handeling in de Gemeente zich steeds door 
een diep gevoel der verantwoordelijkheid jegen> Christus 
kenmerken. Sta mij toe, mijne broeders! u een vraag te 
doen. Wanneer iemand aan het einde eener \ergadering 
de vraag tot ons richten zou: «Waarom hebt gij juist dit 
lied opgegeven, waarom dat hoofdstuk -voorgelezen of daar
over gesproken, waarom juist zóó gebeden?" zouden 
wij dan met een vrij geweten kunnen antwoorden: »De 
overtuiging, dat het de wil des Heeren was, heeft er mij 
toe gedrongen?" Zouden wij kunnen zeggen: »Ik koos 
juist dat lied in de zekere overtuiging, dat het zingen 
daarvan aan het doel des Geestes beantwoordde? — ik las 
juist dat hoofdstuk, of sprak juist over dat gedeelte, omdat 
ik zeker was, dat het de wil van mijnen Heer en Meester 
was op die wijze te dienen? — ik bad juist zóó, in het 
volle bewustzijn door den Geest Gods geroepen te zijn, 
die zegeningen af te smeeken, die den inhoud van mijn ge
bed uitmaakten?" Zouden wij in staat zijn, geliefde broeders! 
zulk een antwoord te geven? Of handelen wij niet dik
wijls zonder onze verantwoordelijkheid jegens Christus te 
gevoelen? «Als iemand spreekt, die spreke als de woorden 
Gods," zegt Petrus; en dit beteekent niet alleen, dat iemand 
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naar de Schrift, maar veelmeer, dat hij als de gedachten 
Gods spreekt. Wanneer ik niet kan zeggen: »God heeft 
mij in hetgeen ik op dit oogenblik in de vergadering laat 
hooren, onderwezen, en het is zijn wil, dat ik juist nu 
spreek, dan moet ik zwijgen. Natuurlijk kan men meenen 
zeker te zijn, en zich toch bedriegen; en het is de roeping 
der geloovigen, het gehoorde naar het Woord Gods te be-
oordeelen; maar niets dan de zekere overtuiging voor God, 
dat God hem iets te doen of te spreken gegeven heeft, 
moet voor een ieder de drijfveer van het spreken of han
delen in de vergadering der geloovigen zijn. Indien ons 
geweten altijd onder het gevoel dezer verantwoordelijkheid 
handelde, dan zou er veel niet gebeuren, wat nu plaats 
heeft; maar aan den anderen kant zou God zijne tegenwoor
digheid, die door onze handelingen menigmaal verhinderd 
wordt, vrij kunnen openbaren. 

Hoe beslist treedt dit gevoel der onmiddellijke verant
woordelijkheid jegens Christus bij den Apostel Paulus op 
den voorgrond! «'Want indien ik het evangelie verkon
dig," zegt hij, »het is mij geen roem, want de nood is 
mij opgelegd. En wee mij, indien ik het evangelie niet 
verkondig! Want indien ik dat gewillig doe, zoo heb ik 
loon; maar indien onwillig, de uitdeeling is mij evenwel 
toebetrouwd," (1 Kor. 9 : 16, 17.) En hoe roerend zijn 
de woorden aan dezelfde christenen: »En ik ben bij u ge
weest in zwakheid en in vreeze en in vele beving." 
(1 Kor. 2 : 3.) Welk een berisping voor de lichtvaardig
heid des harten en de voorbarigheid, waarmede wij, 
helaas! al te dikwijls het Woord Gods behandelen. De 
Apostel zegt: «Want wij dragen niet gelijk velen het 
woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als 
uit God in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in 
Christus." (2 Kor. 2 : 17.) 

Ten slotte wil ik nog op een ander punt wijzen. «Want 
God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, 
maar der kracht en der liefde en der gematigdheid." 
(2 Tim. 1 : 7.) Een geest der gematigdheid! 't Is mogelijk, 
dat iemand weinig of bijna geen menschelijke kennis bezit; 
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't is mogelijk, dat hij onbekwaam is, zich op een schoone 
of zelfs duidelijke wijze uit te drukken; desniettemin kan 
hij een goed dienstknecht van Jezus Christus zijn. Maar 
het is noodig, dat hij een geest der gematigdheid bezit. 
En daar ik dit onderwerp aangeroerd heb, wil ik aan een 
zaak herinneren, waaraan ik dikwijls met droefheid denk. 
Ik meen, namelijk, de verwardheid, die zoo dikwijls in de 
gebeden van enkele broeders heerscht omtrent de drie per
sonen in de Godheid. Als een broeder in het begin van het 
gebed zich tot den Vader wendt, en Hem in den loop van 
het gebed aanspreekt als Dien, die gestorven en opgestaan 
is, of als hij zijn gebed tot dan Heer Jezus richt en Hem aan 
het einde dankt, dat Hij zijnen eengeboren Zoon gezonden 
heeft in de wereld — dan vraag ik mij zelven af: »Kan de 
Geest Gods zulk een gebed werken?" •— O, hoe zeer heb
ben allen, die bij de eeredienst bezig zijn, den geest der 
gematigdheid noodig, om zulke verwarringen te voorko
men! Niemand hunner gelooft, dat de Vader op Golgotha 
gestorven is, en dat Christus Zijnen Zoon gezonden heeft. 
En waar is dan die rustige, bezonnen geest, welke de
zulken moet kenmerken, die bij de eeredienst de kanalen 
des Geestes moeten zijn, indien de taal, waarvan zij 
zich bedienen, juist uitdrukt, hetgeen zij zelven niet 
gelooven, en wat bepaalde onzin is! Moge de Heer ons 
daarom den Geest der kracht, der liefde en der gematigd
heid in ruime mate schenken! 

4. Eenige opmerkingen over de wederkeerige afhanke
lijkheid der heiligen in de onderlinge bijeenkomst. 

Ik merk in de eerste plaats op, dat alles, wat in een 
onderlinge bijeenkomst gebeurt, de vrucht der gemeenschap 
moet zijn. Wanneer ik, b. v., een hoofdstuk uit Gods 
Woord wil voorlezen, dan moet ik niet in mijnen Bijbel 
bladeren om een gepast hoofdstuk te vinden, maar de 
Geest Gods moet mij het gedeelte, dat ik zal voorlezen, 
in het hart geven. Evenzoo is het met het opgeven van 
een lied. Het staat mij niet vrij, een lied op te geven, 
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omdat ik geloof, dat het oogen blik tot zingen gekomen is, 
of omdat ik in het liederboek een lied gezocht heb, dat 
mij bevalt, maar de Geest Gods moet mij aan een lied 
herinneren en mij aansporen, het op te geven. Het blade
ren in de Bijbels en liederboeken door verscheidene broe
ders, om een gepast hoofdstuk of lied te vinden, heeft den 
schijn, alsof men het ware karakter eener van Gods Geest 
afhankelijke vergadering wil verloochenen. Wel kan mijne 
gebrekkige bekendheid met den inhoud mij noodzaken den 
Bijbel of het liederboek ter hand te nemen, om het mij door 
den Geest aangeduide hoofdstuk of lied op te zoeken; 
doch altijd moet het gevoel mij leiden, dat wij in afhanke
lijkheid van Gods Geest vergaderd zijn om elkander op te 
bouwen in het geloof. Als wij dit begrepen hebben, dan 
volgt daaruit van zelf, dat, wanneer een broeder zijn 
Bijbel of liederboek opneemt, men weet, dat hij dit doet 
met het doel om een hoofdstuk voor te lezen of een lied 
op te geven. En dit moet voor de anderen genoeg zijn 
om niet hetzelfde te doen, maar zoolang te wachten, tot
dat hij een hoofdstuk of een lied opgegeven heeft of van 
zijn voornemen afziet. 

Dit brengt mij van zelf tot de onderlinge afhankelijk
heid. Het eigen ik treedt, helaas! al te dikwijls in de ver
gadering op den voorgrond. Wanneer men naar de ver
gadering gaat, en slechts denkt aan het hoofdstuk of het 
lied, dat men wil opgeven, dan is het eigen ik het mid
delpunt van de gedachten. Nu moeten mijne gedachten 
niet gevestigd zijn op hetgeen ik doen zal, maar op de 
goedheid en de wonderbare genade van Hem, die ons aan 
de bewaring des Geestes toevertrouwd heeft. En voorzeker 
zal de Heilige Geest, wanneer wij ons ootmoedig aan Hem 
onderwerpen, een ieder de plaats aanwijzen, die hij in te 
nemen heeft, naarmate van de gave, die hij bezit. Ieder 
christen is slechts een deel van het lichaam van Christus; 
en wanneer ik dit versta, dan zal ik mij voor voorbarig spre
ken in de vergadering wachten. Wanneer ik gevoel, dat 
de Heer mij een woord gegeven heeft om te spreken, dan 
zal ik mij toch herinneren, dat anderen hiertoe evengoed 
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door den Heer kunnen geroepen zijn, en ik zal hen niet 
in den weg staan. Vóór alle dingen moet ik, als een broe
der reeds zijn boek geopend heeft om een gedeelte der 
Schrift voor te lezen of een lied op te geven, wachten, 
totdat hij dit gedaan heeft, en hem niet trachten voor te 
komen. »Ieder mensch zij rasch om te hooren, traag om 
te spreken," (Jak. 1 : 19.) is een vermaning, die wel de
gelijk door ons mag behartigd worden. 

Laten wij steeds bedenken, dat het doel onzer samen
komst stichting is. In de gemeente te Korinthe was in 
plaats van de liefde, die de opbouwing van allen zoekt, 
de ijdelheid werkzaam, om schitterende talenten te toonen. 
Wel was de gave der talen een gave des Geestes, maar 
wij zien in Korinthe, hoe men een gave des Geestes kan 
bezitten en die gave verkeerd kan gebruiken. Het is geens
zins het doel des Geestes, om de arme aardsche vaten, die 
in het bezit zijner gaven zijn, te verheerlijken, maar om 
door de opbouwing der leden Christus te verheerlijken, 
die deze gaven schenkt. En daarom kunnen die gaven 
alleen recht gebruikt worden door hem, die het eigen ik 
ter zijde gesteld heeft en Christus alleen op htt oog heeft. 
Hoe heerlijk zien wij dit bij den apostel Paulus! In het bezit 
van alle gaven, bleef hij toch vrij vanpralerij. En met welk 
een eenvoudigheid des harten tracht hij zijnen Heer te 
verheerlijken en de heiligen op te bouwen! »Ik dank God, 
dat ik meer vreemde talen spreek dan gij allen. Maar ik 
wil in de vergadering liever vijf woorden spreken met 
mijn verstand, opdat ik ook anderen moge onderwijzen, 
dan tien duizend woorden in een vreemde taal." Voorwaar! 
in den mond van zulk een man heeft de vermaning »laat 
alle dingen geschieden tot stichting" dubbele kracht. 

Het kan niet genoeg herhaald worden, dat, wanneer ik 
in de vergadering deï heiligen werkzaam wil zijn, ik de 
zekere overtuiging moet hebben, dat dit de wil en het 
gebod des Heeren is. » Want door de genade, die mij ge
geven is, zeg ik een iegelijk die onder u is, dat hij niet 
wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn; maar dat 
hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de 
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mate des geloofs gedeeld heeft." (Bom. 12 : 3.) De door 
God mij geschonken mate des geloofs moet de maatstaf 
zijn van hetgeen ik doe. Daar het nu evenwel mogelijk is, 
dat hiervan misbruik gemaakt wordt, zoo zegt de Apostel 
in 1 Kor. 14 : 29: «Dat twee of drie profeten spreken, 
en dat de anderen oordeelen." Dit is een behoedmiddel tegen 
misbruiken in de vergadering. Vooreerst moet ik zelf be-
oordeelen, of de Beer mij roept om in de vergadering werk
zaam te zijn; maar nadat ik gesproken of iets anders ge
daan heb, staat het aan mijne broeders om te oordeelen; 
en in de meeste gevallen zal ik mij aan hun oordeel moeten 
onderwerpen. Het is mogelijk, dat een broeder waarlijk 
door den Heer geroepen is om te dienen, doch dat de ver
gadering zoo weinig geestelijk is, dat zij zijne dienst niet 
kan waardeeren, en hem dus veroordeelt; doch dit is zulk 
een zeldzaam geval, dat ik daarover niet verder zal uit
wijden. Liever wil ik iedereen, die in de vergadering 
spreekt, of iets anders doet, herinneren, dat het God even 
gemakkelijk is, de harten der heiligen zóó te besturen, 
dat zij miuie dienst erkennen en zich met mijne gebeden 
vereenigen, als mijn hart tot zulk een dienst bekwaam te 
maken. Wanneer het waarlijk de Heilige Geest is, die 
mij tot dienen aanspoort, zoo zal diezelfde Geest, die ook 
in de heiligen woont, zorgen, dat mijne dienst erkend wordt. 
Wanneer ik derhalve bemerk , dat mijn werken in de ver
gaderingen, in plaats van de heiligen te stichten, een last 
voor hen is, dan moet ik daaruit besluiten, dat ik mij in 
mijne overtuiging bedrieg, en dat ik niet geroepen ben 
werkzaam te zijn. 

Aan den anderen kant, moeten wij zeer op onze hoede 
zijn, geliefde broeders! tegen den geest van liefdelooze be
oordeeling van hetgeen in de vergadering voorvalt. Niets 
kan den zegen meer wegnemen dan dit. De Heer moge 
er ons voor bewaren! Wij vergaderen ons om God te 
aanbidden en elkander te stichten, en geenszins om een 
broeder te beoordeelen en te beslissen, of hij zijne bediening 
op een vleeschelijke wijze uitoefent. Wanneer het vleesch 
zich openbaart, dan moet het geoordeeld worden; maar 
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wanneer dit in de vergadering noodzakelijk is, dan is het 
een treurige en verootmoedigende zaak. Wachten wij ons 
voor den geest van critiseeren! Er zijn toch geringe en 
groote gaven; en de leden, die ons dunken de zwakste 
te zijn, hebben overvloediger versiering. De handelingen 
van een broeder in de vergadering zijn niet allen vleesche-
lijk, omdat hij tot op zekere hoogte vleeschelijk werkzaam 
is, en in dit opzicht zou het voor ons allen zeer nuttig 
zijn, de woorden van een der geachtste broeders onder 
ons ernstig te overwegen: «Het is vóór alles noodig, dat 
wij eerst den aard onzer gave onderzoeken en dan de maat 
dier gave. Wat het laatste betreft, zoo geloof ik, dat 
menige gave niet erkend wordt, omdat de broeder, die 
ze ontvangen heeft, bij hare uitoefening de maat over
schrijdt." i) Is het een profetie, laat ons handelen naar de maat 
des geloofsT Alles wat hier buiten ligt, is van het vleesch. 
Evenzoo is het ook, wanneer een broeder een gave tot ver
manen heeft, en hij begint te leeren. Daarom moeten wij allen 
blijven bij hetgeen God ons gegeven heeft. Maar evenzeer is 
het noodig met dank aan te nemen, wat door den Geest ge
werkt is, ook dan wanneer het met het vleesch verbonden is. 

Ten slotte wenschte ik nog op een paar bijzonderheden 
opmerkzaam te maken. Vooreerst op de uitdeeling van brood 
en beker aan de tafel des Heeren. Aan den eenen kant 
is het wenschelijk, dat dit niet altijd door denzelfden broe
der gedaan wordt, alsof er een kerkelijk onderscheid bestond; 
maar aan den anderen kant vind ik niets in de Schrift, 
wat een broeder het recht geeft het brood te breken of 
den beker uit te reiken zonder dankzegging. In Matth. 
24 : 26, 27; Mark. 14 : 22, 23 ; Luk. 22 : 19 en 1 Kor. 
11 : 24 wordt ons gezegd, dat de Heer dankte, toen hij 
het brood brak en den kelk nam, en in 1 Kor. 10 : 16 
wordt ons den beker als de beker der dankzegging voor
gesteld. Wanneer wij ons dus aan de Schrift houden, dan 
is het duidelijk, dat hij, die het brood breekt enden be
ker opneemt, ook tegelijkertijd de dankzegging moet doen. 

In de tweede plaats wensch ik ] Tim. 3 en Tit. 1 
aan de biddende overdenking mijner lezers aan te beve-
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len. In het zesde vers van 1 Tim. 3 lezen wij de vol
gende behartigenswaardige woorden: »Geen nieuweling, 
opdat hij niet opgeblazen worde, en in het oordeel des 
duivels valle." Het kan zijn, dat een jonge man — zoo-
als in het Oude Testament Jeremia en in het Nieuwe Ti-
motheüs—door God geroepen is werkzaam te zijn,"en in 
dit geval zijn de woorden tot den laatste gesproken «nie
mand verachte uwe jongheid," op hunne plaats. Maar de 
woorden »geen nieuweling" werden juist tot Timtotheüs 
gericht, opdat zijne jeugd geen aanleiding zou geven 
tot werkzaam zijn aan dezulken, bij wie noch de genade 
noch de gave gevonden werd, welke hem ten deel geworden 
waren. Ieder gevoelt dan ook, dat een jongeling de plaats 
der onderworpenheid moet innemen. In 1 Petr. 5 : 5 vin
den wij dan ook een voortreffelijke vermaning, die, he
laas! niet genoeg behartigd wordt. »Desgelijks gij jongen! 
zijt den ouden onderdanig; en zijt allen elkander onder
danig ; zijt met de ootmoedigheid bekleed: want God weder-
staat de hoogvaardigen, maar den nederigen geeft Hij genade." 

Moge de Heer ons in zijne genade geven, dat wij in oot
moed voor Hem wandelen, opdat het werk des Heiligen 
Geestes van onze zijde door niets verhinderd of gestoord worde! 

De uitgever dezer brieven veroorlooft zich nog een paar 
korte aanmerkingen hierbij te voegen. 

1. Wanneer een broeder in de vergadering zich tot 
God wendt met de woorden: »Mijn God!" dan heeft de 
Geest hem zeker deze woorden niet ingegeven. De Heilige 
Geest kan niemand aansporen om in de vergadering per
soonlijk voor zichzelven te bidden, daar degene, die bidt, 
de mond der vergadering is. 

2. Wanneer een gebed een lange voorstelling van leer
stukken bevat, dan kan ik ook daarin geen werking des 
Geestes erkennen. Die bidt, spreekt met God en niet met 
zijne broeders; en het staat ons in geen geval vrij voor 
God een preek te houden. 

3. Ik betwijfel zeer, of de handelingen bij de eeredienst, 
die altijd naar denzelfden regel geschieden, het werk des 
Geestes zijn. De Heilige Geest kan evengoed willen, dat 
een vergadering met een gebed in plaats van met een ge
zang begonnen wordt; of dat zij uiteengaat met het zingen 
van een lied zonder daaropvolgende dankzegging. Evenzoo 
is het in alle opzichten. De Geest Gods moet vrij kunnen wer
ken en niet door onze menschelijke vormen gebonden worden. 
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De Antichrist of de mensch der zonde. 

»God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zoo zullen 
uwe oogen geopend worden, en gij zult als God wezen, 
kennende het goed en het kwaad." Dat waren de ontzet
tende woorden, waardoor de vorst der duisternis de onschul
dige vreugde en het reine genot in den lusthof Eden 
bedierf. Den mensch tegen God op te zetten, hem onaf
hankelijk van God te maken, hem de hand naar Gods 
almacht te doen uitsteken, dat was van het begin -de 
bedoeling des Satans. En, helaas! hij heeft zijn doel maar 
al te goed bereikt. De mensch heeft zich onafhankelijk 
van God verklaard, en gaat steeds verder voort in zijn 
vijandschap en opstand tegen God. Evenwel is het 
toppunt der boosheid nog niet bereikt. De tegenwoordige 
dagen zijn nog slechts een flauw begin van de tijden, 
die komen zullen. Wel zijn het pausdom, het doode pro
testantisme, het mahomedamisme en het heidendom; de 
stelsels der rationalisten en modernen; de geest van afval 
en verachting van alle overheid, die in de revolutiën zulke 
groote vorderingen heeft gemaakt; de pracht, de weelde 
en de vermaakzucht, tot welker bevrediging de nijverheid 
zich uitput, zoo vele middelen in de hand des Satans om 
den afval voor te bereiden en de verborgenheid der onge
rechtigheid te openbaren; doch zij zijn die afval zelve 
nog niet. 

Evenwel die afval zal komen, die verborgenheid der 
ongerechtigheid zal geopenbaard worden. Wanneer de Ge
meente van Christus in den hemel zal opgenomen zijn; 
wanneer de Joden, in hun land teruggekeerd, stad en 
tempel zullen herbouwd hebben; wanneer het Eomeinsche 
rijk hersteld en in *ien koninkrijken verdeeld zal zijn; 
dan komt de tijd, dat de Satan zich in zijne gansche 
boosheid zal openbaren. In het begin van de tweede helft 
van Daniels laatste jaarweek uit den hemel op de aarde 

geworpen, (Openb. 13.) zal hij zich verpersoonlijken in 
x 9 
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den mensch der zonde, den zoon des verderfs, den Anti
christ. Dezen zal hij met zijne gansche macht bekleeden; 
hij zal hem met alle mogelijke gaven toerusten, en hem 
een aantrekkelijkheid geven, waardoor hij de menigte aan 
zijnen persoon zal verbinden; hij zal in hem alles veree
nigen, wat de lusten en begeerlijkheden van den mensch 
kan opwekken, opdat de wereld, met verwondering ver
vuld, dezen Booze lof, eer en heerlijkheid brenge, en in 
hem de Satan door alle bewoners der aarde verheerlijkt 
worde. 

't Is dus wel van belang bij deze geduchte persoonlijk
heid, in wie de Satan zich in zijne ware gedaante zal 
vertoonen, stil te staan. Beschouwen wij achtereenvolgens 
zijn karakter, zijne positie, zijne afkomst, zijne werken en 
zijn einde. 

1. Zijn karakter. Wij behoeven den naam Antichrist 
slechts uit te spreken, om iedereen te doen denken aan een 
persoon, die in elk opzicht het tegenovergestelde karakter 
van den Heere Jezus Christus vertoont. En hoe zou dit 
ook anders kunnen! Hij toch is de plaatsvervanger van 
den Satan, die, gelijk God zijnen Zoon in de wereld ge
zonden heeft, om zondaars zalig te maken, hem in de wereld 
zendt om de menschen te verderven. Wel zal hij, evenals 
de Heere Jezus, als koning en profeet optreden, (Dan. 11 ; 
Openb. 19.) wel vertoont hij zich, evenals het geslachte 
Lam, als een beest, dat twee hoornen heeft, des Lams 
hoornen gelijk; (Openb. 13.) maar juist in die betrekkin
gen zal hij zich openbaren als de tegen-Christus, als degene, 
die komt om tegen den Heer en zijnen Gezalfde krijg te 
voeren. 

Wordt de Heere Jezus genoemd «een hoorn der zalig
heid, opgericht in het huis van David," (Luk. 1 : 69.) — 
de Antichrist wordt beschreven als »de kleine hoorn, welke 
uitnemend groot werd tot aan het heir des hemels; en 
die er sommigen van dat heir, namelijk van de sterren, 
ter aarde wierp, en ze vertrad." (Dan. 8 : 9—14.) Was 
het de spijze van Jezus den wil te doen zijns Vaders, die 
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in de hemelen is, (Joh. 5 : 30; 6 : 38.) — van den Anti
christ lezen wij, dat hij een koning zal zijn, die naar zijn 
welgevallen zal doen, en zichzelven boven God zal ver
heffen. (Dan. 11 : 36.) Was het de arbeid van Jezus het 
land rond te gaan om goed te doen, den armen het evan
gelie te verkondigen, te genezen, die gebroken zijn van 
hart, den gevangenen te prediken loslating en den blinden 
het gezicht, de verslagenen heen te zenden in vrijheid, 
en te prediken het aangename jaar des Heeren, (Lnk. 
4 : 1 8 , 19.) — het werk van den Antichrist zal zijn, de 
heiligen te vervolgen, in de gevangenis te werpen en te 
dooden. (Openb. 12.) Deed Jezus wonderen tot heil der 
menschen — hij zal wonderen doen om de menschen te ver
leiden en in zijnen goddeloozen afval mede te slepen. 

In tegenstelling van den hemelschen mensch (1 Kor. 
15 : 47.) en van den Rechtvaardige in de Psalmen is de 
Antichrist de »mensch van de aarde," (Ps. 10 : 18.) »de 
dwaas, de verderver, die in zijn hart zegt: Er is geen 
God!" (Ps. 14 : 53.) »de geweldige, die zich beroemt in 
het kwaad." (Ps. 52.) Hij is in tegenstelling van Christus, 
den Heilige en Rechtvaardige, die zichzelven vernederde en 
dienstknechtsgestalte aannam, (Fil. 2 : 6—11.) » de mensch 
der zonde, de zoon des verderfs, die zich tegenstelt en 
verheft boven al wat van God genaamd, of als God geëerd 
wordt, alzoo dat hij in den tempel Gods als een god zal 
zitten, zichzelven vertoonende, dat hij God is." (2 Thess. 2.) 

De Antichrist is gelijk aan Farao, den trotschen vijand 
van God en zijn volk, die zeide: «Wie is de Heer, dat 
ik naar zijne stem zou hooren?" Hij is gelijk aan Nebu
kadnezar, die op straffe des doods gebood, dat alle vol
ken en natiën zouden nederknielen voor het gouden 
beeld, dat hij in het landschap van Babel had doen op
richten (Dan. 3.); — aan Darius, die verbood, dat niemand 
iets begeeren zou van eenigen God of mensch, behalve 
van hem (Dan. 6 . ) ;—aan Alexander den Groote, die 
zich voor den zoon van Jupiter, dat is, van den grooten 
God des hemels, wilde uitgeven. 

9* 
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Vatten wij al deze bijzonderheden te zamen, welk een 
ontzettend beeld vertoont zich dan voor ons oog! En even
wel is er nog één karaktertrek, die verschrikkelijker is 
dan al de anderen. Johannes beschrijft hem als »den An-
tichrist, die den Vader en den Zoon loochent/' In zijjj^n 
eersten brief, hoofdstuk 2 : 18, zegt hij: - Üiwlerkens! bet 
is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de An
tichrist komt, zoo zijn ook nu vele antichristen geworden; 
waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is."' Er waren 
dus reeds ten tijde van Johannes antichristen, menschen. 
die handelden in den geest van den Antichrist, die komen 
zal. »Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons 
niet." Hoe ontzettend! Zij, die den geest van den Anti
christ hadden, waren personen, die eenmaal den naam 
van Christus beleden hadden. En dit kan niet anders; want 
er kan geen Antichrist zijn, indien er niet eerst eenige 
kennis van Christus geweest is. De duivel kan wel navol
gen; hij kan Gods waarheid bederven, die tot zijn eigen 
doeleinde gebruiken, haar in nieuwe, slechte vormen gie
ten, om daardoor aan bepaalde ketterij den schijn van 
waarheid te geven; maar hij kan niet uitvinden. Evenzoo 
zal het zijn,'wanneer de persoonlijke Antichrist komt. Hij 
zal zooveel mogelijk Christus navolgen; doch tegelij
kertijd zal hij loochenen, dat Jezus is de Christus; ja , 
wat meer zegt, hij zal den Vader en den Zoon looche
nen. «Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus 
is de Christus ? Deze is de Antichrist, die den Vader en 
den Zoon loochent?" Dat is het toppunt des ongeloofs en 
der boosheid. 

Ook in het vierde hoofdstuk spreekt Johannes over den 
Antichrist. »Er zijn vele valsche profeten uitgegaan in de 
wereld." Zoo is het ook nu. Waar de Heilige Geest zijn 
werk voortzet, daar werkt de duivel het met alle macht 
tegen. «Alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in 
het vleesch gekomen is, die is uit God niet; maar dit is 
de geest van den Antichrist, welken geest gij gehoord hebt, 
dat komen zal, en is nu aireede in de wereld." (vs. 3.) 



133 

En in den tweeden brief lezen wij:»Want er zijn vele verlei
ders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus 
Christus in het vleesch gekomen is. Deze is de verleider 
en de Antichrist." Eerst is het de geest van den Antichrist, 
dip werkt in de wereld; daarna komt de Antichrist zelf, om 
zich openlijk tegen den Heer te verzetten. Hoe dichter wij 
bij het einde komen, des te meer ontwikkelt de Satan zijne 
macht. Hij tast nu niet meer alleen het werk, maar den 
persoon van Christus aan; en dat is een groote schrede 
voorwaarts op den weg naar de openbaring van den mensch 
der zonde. Zoodra die persoon van zijne heerlijkheid ont
daan wordt, hetzij men zijne Godheid of zijne reine mensch-
heid loochent, is de grond onder onze voeten weggenomen, 
en het gansche gebouw der christelijke waarheid stort ineen. 
En 't is hieraan, dat de Satan in den tegenwoordigen tijd 
met alle kracht arbeidt. Op allerlei wijzen, zoowel door 
de modern liberalen als door de modern cvangelischen, 
tracht hij de belijders van Christus te bewerken en voor 
te bereiden voor de komst van den Antichrist, opdat zij 
zich bij zijne komst zonder tegenspraak in zijne armen 
zouden werpen en zich geheel aan zijne leiding zouden 
overgeven. Al de beginselen, die den Antichrist kenmer
ken, zijn nu reeds aanwezig, en het is slechts noodig, 
dat de ware geloovigen van deze aarde worden weggenomen, 
om de verborgenheid der ongerechtigheid te openbaren. 

2. Zijne positie. Gelijk wij vroeger hebben bewezen, zal 
na de opname der Gemeente het Eomeinsche rijk worden 
hersteld, en zullen de Joden naar hun land terugkeeren 
en Jeruzalem en den tempel herbouwen. Dan begint de 
zeventigste week van Daniël, welke door de verwerping 
van Christus uitgesteld was. Het is in het begin van die 
week, dat de Antichrist zal optreden. Wij vinden dit dui
delijk in Dan. 9. '-.Hij," dat is de vorst, wiens volk de 
stad en den tempel veiwoest heeft, »zal velen het verbond 
versterken ééne week; en in de helft der week zal hij het 
slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden; en uithoofde 
van den gruwelijken vleugel zal een verwoesting zijn, ook 
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tot de voleinding toe, die, vastelijk besloten zijnde, zal 
uitgestort worden over de verwoeste." (Zie de verklaring 
op bladz. 76.) De Antichrist zal derhalve koning der 
Joden zijn, en als zoodanig een verbond met hen sluiten. 
Ditzelfde blijkt ook uit de volgende profetieën. «En uit 
één van die kwam voort een kleine hoorn, welke uitnemend 
groot werd, tegen het zuiden, en tegen het oosten, en 
tegen het sierlijke land (d. i. Judea.) En hij werd groot 
tot aan het heir des hemels; en hij wierp er sommigen van 
dat heir, namelijk van de sterren, ter aarde neder, en hij 
vertrad ze; ja, hij maakte zich groot tot aan den vorst 
diens heirs, en van denzelven werd weggenomen het ge
durig offer, en de woning zijns heiligdoms werd nederge-
worpen. En het heir werd in den afval overgegeven tegen 
het gedurig offer; on hij wierp de waarheid ter aarde, en 
deed het, en het gelukte wel." (Dan. 8:9—12.) «Doch 
op het laatste huns koninkrijks, als het de afvalligen op 
het hoogste zullen gebracht hebben, zoo zal er een koning 
staan, stijf van aangezicht, en raadselen verstaande. En 
zijne kracht zal sterk worden, doch niet door zijne kracht 
(maar door de kracht des Satans); en hij zal het wonder
lijk verderven, en zal geluk hebben, en zal het doen; en 
hij zal de sterken, mitsgaders het heilige volk (Israël) 
verderven. En door zijne kloekheid zal hij de bedriegerij 
doen gedijen in zijne hand; en hij zal zich in zijn hart 
verheffen; en in stille rust zal hij er velen verderven, en 
zal staan tegen den Vorst der vorsten (Christus); doch 
hij zal zonder hand verbroken worden." (Dan. 8 : 23—25.) 
o En die koning zal doen naar zijn welgevallen, en hij zal 
zichzelven verheffen, en groot maken boven allen God, 
(zie 2 Thess. 2.) en hij zal tegen den God der goden 
wonderlijke dingen spreken; en hij zal voorspoedig zijn, 
totdat de gramschap voleind zij, want het is vastelijk 
besloten, het zal geschieden." (Dan. 11 : 36.) »Ik ben ge
komen in den naam mijns Vaders," zegt Jezus, »en gij 
neemt mij niet aan; zoo een ander komt in zijnen eigen 
naam, dien zult gij aannemen." (Joh. 5 : 4 ó ) Derhalve 
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zullen de Joden, omdat zij den door God gezonden Messias 
niet aangenomen hebben, prijs gegeven worden aan de 
verleiding en vervolging van dit monster van boosheid; 
en omdat zij den goeden herder (Ezech. 34 : 15.) verwor
pen hebben, zullen zij voor eenigen tijd vallen in de 
handen van dien herder, »die het jonge niet zal zoeken, 
en het verbrokene niet zal heelen, en het stilstaande niet 
zal dragen; maar die het vleesch van het vette zal eten, 
en derzelver klauwen zal verscheuren." (Zach. 11 : 16.) 

In de tweede plaats blijkt uit Dan 9, dat de regeering 
van den Antichrist in twee deelen moet verdeeld worden. 
» Hij zal velen het verbond versterken ééne week, en in de 
helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen 
ophouden." In de eerste 3 | jaar zal hij trachten, door al
lerlei vleierijen de Joden aan zich te verbinden, om hen zoo
doende geheel onder zijnen invloed te krijgen. Dit volgt 
uit de woorden in Dan. 8 :25 en 1 1 : 3 2 : »En door 
zijne kloekheid zal hij de bedriegerij doen gedijen in zijne 
hand." »En die goddelooslijk handelen tegen het verbond, 
zal hij doen huichelen door vleierijen." Zoodra hij echter 
dit doel bereikt zal hebben, en de Joden geheel onder zijne 
macht zullen zijn , dan zal hij het masker van zijn aan
gezicht werpen, en zich in zijne ware gedaante als Anti
christ, als mensch der zonde en zoon des verderfs open
baren. Hij zal clan het slachtoffer en het spijsoffer doen 
ophouden, het heiligdom ontheiligen, een verwoestende 
gruwel daarin stellen, en zichzelven in den tempel Gods 
plaatsen als een god. De Joden, die hem eerst als hunnen 
Messias aangenomen hebben, zullen zich ook dan, wanneer 
hij zich in zijne ware gedaante vertoont, aan hem onder
werpen , en allen, die weigeren zulks te doen, zullen op de 
vreeselijkste wijze worden vervolgd. 

Beschouwen wij nu de positie, welke de Antichrist 
in het Komeinsche rijk zal innemen. Daar Palestina, 
gelijk wij vroeger aangetoond hebben, een deel van het 
Romeinsche rijk is, zoo zal de Antichrist, als koning der 
Joden, een van de tien koningen van dit rijk zijn. Doch 
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wij kunnen op grond der Schrift verder gaan dan deze 
gevolgtrekking. In Openb. 13 : 11—27 wordt ons de po
sitie, welke hij in het Eomeinsche rijk inneemt, duidelijk 
omschreven. »En ik zag een ander beest uit de aarde op
komen, en het had twee hoornen, des Lams hoornen ge
lijk , en het sprak als de draak. En het oefent al de macht 
van het eerste beast, in tegenwoordigheid van hetzelve, 
en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen, het 
eerste beest aanbidden, wiens doodelijke wonde genezen 
was." In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk wordt ons, 
gelijk wij vroeger bewezen, onder het beeld van een beest, 
dat met zeven hoofden en tien hoornen uit de see opkomt, 
het herstelde Romeinsche rijk afgebeeld. Dit tweede beest 
komt op uit de aarde. De zee met hare golven is het zinne
beeld van een staat van verwarring of revolutie; de aarde 
daarentegen stelt een geordenden toestand van zaken in 
de wereld voor. "Wanneer het zevenhoofdig monster — het 
Eomeinsche rijk— opkomt, dan is alles in een toestand 
van verwarring en regeringloosheid, daar de troonen der 
vorsten door de revolutie omvergeworpen zijn; wanneer 
echter het tweede beest opkomt, dan is de verwarring voorbij, 
en alles is in een geordenden toestand. Hieruit volgt dus, dat 
het tweede beest eer** verschijnen zal, nadat door de her
stelling van het Eomeinsche rijk en deszelfs verdeeling in 
tien koninkrijken aan de regeeringloosheid een einde gemaakt 
zal zijn. De Antichrist komt dus né, het herstel van het 
Eomeinsche rijk. Hij zal evenwel op het nauwste met dit 
rijk vereenigd zijn Wij lezen toch: »en het oefent al de 
macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid van het
zelve, enz." (vs. 12.) J a , het zal tot allen, die op de aarde 
wonen , zeggen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards 
had, en weder leefde, een beeld zouden maken. (vs. 14.) 
— Verder zal hij door zijnen duivelschen invloed het hoofd 
van het Eomeinsche rijk - woorden doen spreken tegen den 
Allerhoogste;" (Dan. 7:25.) en hij is het, die dat hoofd 
zal aansporen, om groote dingen en lasteringen te spreken 
tegen God om zijnen naam te lasteren en zijnen taberna-
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kei, en die in den hemel wonen, en om den heiligen 
krijg aan te doen en die te overwinnen. (Openb. 13 : 6, 7.) 
Dit alles heeft plaats in de tweede helit zijner regeering. 
Evenals hij zich eerst in de tweede helft der week aan de 
Joden in zijn waar karakter zal vertoonen, zoo zal hij ook 
dan eerst als Antichrist zijnen invloed op het hoofd van 
het Romeinsche rijk uitoefenen, en dool' dezen op het ge* 
heele Romeinsche gebied. 

3. Zijne afkomst Uit al het voorafgaande volgt, dunkt 
mij, ten duidelijkste, dat de Antichrist een Jood zal zijn. 
Of is het denkbaar, dat de Joden met hunnen ingekan-
kerden haat teoeu de christenen en de heidenen een christen 
of heiden als hunnen koning zullen erkennen? Zouden zij 
in zoodanig persoon den hun beloofden Messias kunnen 
zien? Een ieder gevoelt, bij eenig nadenken, de onmoge
lijkheid hiervan, 't Is dan ook alleen onkunde omtrent 
de profetieën aangaande den Antichrist en de positie, 
welke hij zal innemen, die er zoovelen toe gebracht 
heeft om te meenen, dat de Paus, of Napoleon I I I , of 
zijn zoon de Antichrist zullen zijn. Daar zij niet tot de 
Joodsche natie behooren, kunnen zij de koning der Joden 
niet zijn. 

Dit volgt ook uit de volgende bijzonderheden, a. In Dan. 
8 lezen wij, dat de Antichrist uit een gedeelte van Grie
kenland, hetwelk met het Romeinsche rijk vereenigd is, 
moet komen. Wij vinden daar, dat de kleine hoorn uitne
mend groot werd tegen het zuiden, en tegen het sier
lijke land (Judea). Hoe kan dit nu op den Paus of op Na
poleon slaan? De zetel van den Paus is toch niet Jeru
zalem, maar Rome; en Napoleon zal toch zijne regeering 
niet van Frankrijk naar Judea verplaatsen. 

b. Wij lezen, dat de Antichrist zich in den tempel Gods 
als een god zal zetten. (2 Thes. 2:4.) Welken tempel wordt 
hier bedoeld? Zij, die den Paus voor den Antichrist hou
den, verstaan natuurlijk onder dien tempel de St. Petrus 
kerk te Rome. Maar, waarlijk, men bewijst een afgods 
tempel te v<»el eer, wanneer men dien de tempel Gods 
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noemt! Het Woord Gods, dat altijd zichzelf verklaart, 
kent geen anderen tempel Gods dan het huis, dat voor 
Jehova op den berg Sion te Jeruzalem gebouwd werd, en 
waarvan Hij zeide: »want Ik heb u dit huis verkoren en 
geheiligd, opdat Mijn naam daar zij tot in eeuwigheid." 
(2 Kron 7 :16.) Verder wordt het lichaam van den christen 
een tempel Gods genoemd; (1 Kor. 6:19.) en eindelijk 
de Gemeente van Christus, beschouwd als het lichaam van 
Christus, en dus bestaande uit ware geloovigen, en niet 
als de afgevallen christenheid. (1 Kor. 3 :16 , 17.) En aan
gezien de Antichrist zich onmogelijk in de beide laatste 
gevallen in den tempel Gods kan zetten, zoo kan hier niet 
anders dan de tempel te Jeruzalem bedoeld worden. Trou
wens wordt dit door alle bijzonderheden uit de profetieën 
omtrent dit punt bevestigd. Alleen in betrekking tot den 
tempel te Jeruzalem kan er spraak zijn van het afschaf
fen van het dagelijksch offer en van het ontheiligen der 
gewijde plaats. 

c. Dan lezen wij: »Dit is de Antichrist, die den Vader 
en den Zoon loochent." (1 Joh. 2 : 22.) De Paus nu heeft 
nimmer noch den een noch den ander geloochend. Hij 
bouwt integendeel op hun bestaan het stelsel zijner dwa
lingen. En wanneer men zoover zal komen, om den Vader 
en den Zoon geheel te verwerpen, dan zal men ook den 
Paus verwerpen, die zich voor hun plaatsbekleeder uitgeeft. 
(Zie pag. 45—48.) 

4. Zijne werken. Gelijk wij reeds opmerkten, moet de re
geering van den Antichrist in twee helften verdeeld wor
den. In de eerste helft, d. i. in de eerste 3 | jaar, zal hij 
de Joden door vleierijen aan zich trachten te verbinden, 
en hen geheel onder zijnen invloed zoeken te brengen. 
Gedurende dien tijd worden de oordeelen, in Openb. 6—9 
en Matth. 24 : 4—14 beschreven, over Israël en de wereld 
uitgestort; doch tevens zal er in Jeruzalem een getuigenis 
voor Jehova plaats vinden. Een gedeelte der Joden zal 
zich niet aan den Antichrist onderwerpen, maar integen
deel de aanstaande komst van den waren Messias en van 
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het koninkrijk der hemelen prediken. Twee getuigen zullen 
er in Jeruzalem staan, met zakken bekleed, (Openb. 11.) 
welke 3J jaar tegen de bedriegerijen van den Antichrist 
zullen profeteeren. *) Tegelijkertijd zal de groote hoer, de 
afgevallen en door den Heer verlaten christelijke kerk, het 
hoogste toppunt harer macht bereiken en over het geheele 
Romeinsche rijk heerschappij voeren. 

Doch in de tweede helft van de week verandert het 
tooneel geheel. De duivel wordt uit den hemel op de aarde 
geworpen, (Openb. 12.) en stort nu, wetende, dat zijn rijk 
weldra een einde zal nemen, zijne gramschap over de 
wereld uit. De koningen van het Romeinsche rijk staan 
tegen de hoer op; zij haten haar, maken haar woest en 
naakt, eten haar vleesch en verbranden haar met vuur. 
(Openb. 17 : 17.) De christelijke kerk is dan van de aarde 
verdwenen, en de godsdienst van den Antichrist kan haar 
vervangen. Deze, dien wij wel de vleeschgeworden Satan 
kunnen noemen, openbaart zich nu als de mensch der 
zonde, de zoon des verderfs. Hij doodt de twee getuigen 
te Jeruzalem, en verbindt zich met het hoofd van het 
Romeinsche rijk, waardoor hij zijnen duivelschen invloed 
over het geheele Romeinsche gebied doet gelden. Daarmede 
begint dan »de groote verdrukking, hoedanige niet is 
geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet 
zijn zal." (Matth. 24 : 21.) De Antichrist is dan de opper
machtige gebieder in Palestina; ja, door zijne verbinding 
met het zevenhoofdig monster in de geheele wereld. Door 
het gelukken zijner plannen stout geworden, zal hij zich 
verheffen en groot maken boven allen God, en hij zal 
tegen den God der goden wonderlijke dingen spreken. 

*) Door oen nauwkeuriger onderzoek van de profetieën ben ik tot de over
tuiging gekomen, dat de twee getuigen niet in de tweede, maar in de eerste helft 
der week zullen profeteeren. Wanneer de Antichrist zich als mensch der zonde zal 
openbaren, en in den tempel Gods als een god zal zitten, dan vindt men geen 
getuigenis meer, behalve de weigering om het beeld van het beest te aan
bidden. Het getrouwe overblijfsel van Israël is in de woestijn gevlucht, en de 
Antichrist is volkomen overwinnaar over al zijne tegenstanders. (Verg. Matth. 21 : 
4—14 met vs. 15—30 en Openb. 11 , 12 en 13.) 
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(Dan. 11 : 36.) Ook zal hij het hoofd van het Ronieinsche 
rijk tot dezelfde lastering aanzetten; zoodat ook hij »woor^ 
den zal spreken tegen den Allerhoogste." (Dan. 7 : 25.) 
»En aan het beest werd een mond gegeven 0m groote 
dingen en lasteringen te spreken; en hetzelve werd macht 
gegeven, om zulks te doen, twee en veertig maanden. En 
het opende zijnen mond tot lastering tegen God, om zijnen 
naam te lasteren, en zijnen tabernakel, en die in den hemel 
wonen." (Openb. 13 : 5. 6.) Onder zijnen invloed zal dit 
hoofd van het Ronieinsche rijk de tijden en de wet veran
deren, (Dan. 7 : 25.) en hij zelf zal in den tempel te Jeru
zalem het dagelijksch offer afschaffen (Dan. 9:27; 11:31.) 
Aan alle dienst van den waren God - al was die dan ook 
slechts in naam — zal dan een einde gemaakt zijn. De 
christelijke godsdienst heeft opgehouden te bestaan, en de 
Joodsche eeredienst is vernietigd. Dan zal de Antichrist 
zichzelven als God plaatsen in den tempel Gods te Jeru
zalem , en de geheele wereld zal hem aanbidden. »Dat u 
niemand verleide op eenigerlei wijze; want die komt niet, 
tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard 
zij de mensch der zonde, de zoon des verderfs, die zich 
tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd, of als 
God geëerd wordt, alzoo dat hij in den tempel Gods als 
een god zal zitten, zichzelven vertoonende, dat hij God is. 
(2 Thess. 2 : 3 , 4.) 

»Maar hoe zal dit mogelijk zijn?'' roept men misschien 
uit. Ik zou bijna geneigd zijn te vragen: kunnen wij ons 
in een dergelijken toestand iets anders denken? De duivel 
toch, de vijand van God en Christus, is op de aarde ge
worpen, en voert de wereld met rassche schreden naar het 
verderf. En God zal in al degenen, die verloren gaan, 
omdat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben 
om zalig te worden, een kracht der dwaling zenden, opdat 
zij de leugen zouden gelooven. (2 Thess. i : 10, 11.) En 
die leugen zal verleidelijk genoeg zijn. De Antichrist toch 
zal, door de werking des Satans, vele en groote wonderen 
en teekenen verrichten; (2 Thess. 2 :9 . ) hij zal, evenals 
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Elia, vuur uit den hemel doen afkomen op de aarde; ja, 
hij zal van den duivel macht ontvangen, om het beeld 
van het beest, dat hij heeft opgericht, een geest te geven, 
»opdat het beeld van het beest ook zou spreken." (Openb. 
1 3 : 14, 15.) Dit beeld van het beest zal waarschijnlijk 
een standbeeld van den keizer van het Romeinsche rijk 
zijn, hetwelk door den Antichrist in den tempel te Jeru
zalem zal opgericht worden, opdat degenen, die dien keizer 
zelf niet kunnen aanbidden, zich voor zijn beeld zouden 
buigen. Waarschijnlijk wordt van dezen afgod in Dan. 1 1 : 
38 gesproken: »En hij zal den god Maüzzim in zijne 
standplaats eeren; namelijk den god, welke zijne vaders 
niet gekend hebben, zal hij eeren met goud, en met zilver, 
en met kostelijk gesteente, en met gewenschte dingen." 
De Antichrist zal derhalve een ontzettende macht open
baren; en het zal door deze macht zijn, welke de Satan 
hem verleent, dat hij de geheele wereld er toe zal brengen 
om hem, den mensch der zonde, als God te aanbidden. 

Doch er is nog een andere reden, waarom bijna allen 
zich voor hem zullen neerbuigen. Allen toch, die zullen 
weigeren het beeld van het beest te aanbidden, zullen 
gedood worden. En de Antichrist zal aan allen, kleinen 
en grooten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknech
ten een merkteeken geven aan hunne rechterhand of aan 
hunne voorhoofden; en hij zal maken, dat niemand mag 
koopen of verkoopen, dan die dat merkteeken heeft, 
of den naam van het beest, of het getal zijns naams. 
(Openb. 13 : 15—17.) Evenals er ten tijde van Nebukad
nezar, toen het gouden beeld was opgericht, slechts wei
nigen waren, die weigerden dat beeld te aanbidden, zoo 
zal ook dan de meerderheid uit eigenbelang en vrees 
voor vervolging er toe komen, zich aan den Antichrist 
te onderwerpen en zijnen wil te doen. 

Er zal echter een getrouw overblijfsel zijn, hetwelk zal 
weigeren den Antichrist te erkennen en het beeld van 
het beest te aanbidden. Deze zullen op de vreeselijkste 
wijze worden vervolgd. »Zij zullen vallen door het zwaard, 
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en door vlam, door gevangenis en door berooving vele 
dagen". (Dan 11 : 33.) In Matth. 24 : 15—22 beschrijft de 
Heere Jezus dezen verschrikkelijken tijd, en vermaant de 
zijnen alsdan op de bergen te vlieden; en in Openb. 12 
zien wij de vrouw — voorstellende het ware Israël, het ge
trouwe overblijfsel des volks — door den Antichrist ver
volgd, vluchten in de woestijn, waar zij door God 3 | jaar 
bewaard wordt. In Openb. 13 lezen wij, dat het hoofd 
van het Romeinsche rijk macht ontvangt, den heiligen 
krijg aan te doen en die te overwinnen; en in Openb. 20 
zien wij de zielen dergenen, die onthoofd waren om de 
getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die 
het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die 
het merkteeken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en 
aan hunne hand, uit de dooden opstaan. Hoewel de Heer 
dus een gedeelte der zijnen gedurende die ontzettende ver
volgingen zal bewaren, gelijk Hij Noach gespaard heeft 
in de ark, zoo zullen er nogtans velen worden gedood, 
en anderen in de gevangenis worden geworpen. 

5. Zijn einde. Wanneer de macht van den Antichrist 
haar hoogste toppunt bereikt zal hebben, en allen zich voor 
hem zullen nederbuigen, dan komt zijn einde en het einde 
van allen, die zich tegen den Heer en zijnen Gezalfde 
verzet hebben. Omdat er in den tempel te Jeruzalem een 
afgodsbeeld is opgericht, en de Joden zich wederom aan 
de afgodendienst hebben overgegeven, zendt de Heer een 
verwoester in het land. »En uithoofde van den gruwe-
lijken vleugel zal een verwoesting zijn, ook tot de volein
ding toe, die, vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort wor
den over de verwoeste." (Dan. 9 : 27.) De wijze, waarop 
dit geschieden zal, vinden wij in andere profetieën. In 
Dan. 11, waar ons de Antichrist beschreven wordt, lezen 
wij in vs. 40: »En op den tijd van het einde, zal de 
koning van het Zuiden tegen hem met hoornen stooten; 
en de koning van het Noorden zal tegen hem aanstormen, 
met wagenen, en met ruiteren, en met vele schepen, en 
hij zal in de landen komen, en hij zal ze overstroomen 
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en doortrekken." De koning van het Zuiden is Egypte, 
en de koning van het Noorden Rusland; deze zullen, hoogst
waarschijnlijk om staatkundige redenen, tegen den koning 
van Kanaan optrekken, en zij zullen het gansche land 
innemen, behalve Edom, Moab en Ammon. (vs. 41.) Jeru
zalem zal worden ingenomen ; » de huizen zullen geplunderd, 
en de vrouwen zullen geschonden worden; en de helft 
der stad zal uitgaan in de gevangenis; maar het overige 
des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden," (Zach. 
14 : 2.) En wanneer het beest — het Romeinsche rijk — 
dit alles zal aanschouwen, zal het zich opmaken ten strijde, 
om tot eiken prijs zijne macht te handhaven. Hij zal zijn 
bondgenoot, den koning van Kanaan, den Antichrist, te 
hulp snellen, om hem uit de handen van de koningen 
van het Zuiden en het Noorden te verlossen. (Openb. 
19 : 19.) Alsdan zullen alle heidenen in Palestina verga
derd zijn, en wordt de profetie van Joel 3 : 2 vervuld: 
»Dan zal Ik alle heidenen vergaderen, en zal hen afvoe
ren in het dal van Jósafat." (Zie ook Joel 2.) De Eomein
sche heirlegers staan in slagorde tegen de legers van Rus
land en Egypte. De groote slag van Armageddon wordt 
geleverd, (Openb. 16 : 16.) en het bloed stroomt als water 
rondom Jeruzalem. Op dat oogenblik verschijnt de Heer 
met de heirlegers uit den hemel; en zoodra de strijdvoe-
rende machten Hem, die op het witte paai'd zit, aanschou
wen, staken zij hunnen onderlingen strijd, en vereenigen 
zich om krijg te voeren tegen Hem, die op het paard zit, 
en tegen zijn heirleger. »En ik zag het beest (de keizer 
van het Romeinsche rijk) en de koningen der aarde en 
hunne heirlegers vergaderd om krijg te voeren tegen Hem, 
die op het paard zat, en tegen zijn heirleger." (Openb. 
19 : 19.) Ontzettende vermetelheid! Doch dat is ook de 
laatste machtsontwikkeling van den Satan. »En het beest 
werd gegrepen, en met hetzelve de valsche profeet (de 
Antichrist), die de teekenen in de tegenwoordigheid van 
hetzelve gedaan had, door welke hij verleid had, die het 
merkteeken van het beest ontvangen hadden, en die des-
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zelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in 
den poel des vuurs, die met sulfer brandt. En de overige 
werden gedood met het zwaard desgenen, die op het paard 
zat, hetwelk uit zijnen mond ging, en al de vogelen wer
den verzadigd van hun vleesch." (vs. 20, 21 ) Ziedaar het 
vreeselijk einde van allen, die zich tegen den Heer en 
zijnen Gezalfde hadden verzet! Van den Antichrist lezen 
wij nog in 2 Thess, 2 : 8 : ' E n alsdan zal de ongerechtige 
geopenbaard worden, denwelken de Heer verdoen zal door 
den geest zijns monds, en te niet maken door de verschij
ning zijner toekomst." Na de vernietiging zijner vijanden 
neemt de Heer het overblijfsel zijns volks aan; Jeruzalem 
wordt de zetel zijner regeering en Juda het werktuig zij
ner kracht. De Joden aanschouwen dengene, dien zij door
stoken hebben, en erkennen in Christus, het geslachte 
Lam, hun Heer en hun God. Het groote beeld van Ne
bukadnezar is in het vierde, het Komeinsche rijk, ver
nietigd en de koninkrijken der aarde worden het eigen
dom van Christus 

De vaste vrede. 
Zoodra wij onzen vrede op iets in ons gronden, ver

liezen wij hem; en dit is de reden, waarom zoovele ge-
loovigen geen vasten vrede hebben. Niets kan bestendig 
zijn, wat niet alleen op God gebouwd is. Gij kunt slechts 
dan een vasten vrede hebben, wanneer gij niet steunt op 
iets, wat in u is, zelfs niet op het werk des Heiligen 
Geestes in u, maar alleen op hetgeen Christus geheel 
buiten u gedaan heeft. Dan zult gij vrede hebben — vrede 
bij het bewustzijn uwer algeheele onwaardigheid. In Chris
tus vindt God datgeen, waarin Hij rusten kan; en evenzoo 
is het met zijne heiligen. Hoe meer gij de grootheid van 
de zonde, die in u , buiten u en rondom u is, ziet, des 
te meer zult gij verstaan, dat alleen hetgeen Jezus is en 
gedaan heeft, de eenig ware grond van uwen vrede 
kan zijn. 
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Het duizendjarig- rijk. 

Ontzettend was het tooneel, dat in onze laatste beschou
wingen over de toekomende dingen voor onze oogen ge
schilderd werd! Wij hebben vernomen, dat na de opname van 
Christus bruid in de woningen des Vaders de gebeurtenissen 
met groote snelheid elkander zullen opvolgen. De Joden zul
len naar hun land terugkeeren, en Jeruzalem en den tempel 
herbouwen. Het oude Romeinsche rijk zal in zijnen vorigen 
luister — doch nu verdeeld in tien koninkrijken — hersteld 
worden. Vreeselijke omwentelingen en geduchte oorlogen 
zullen den staatkundigen en godsdienstigen toestand van 
Europa geheel veranderen. Ontzettende plagen en oordeelen, 
dopr den Heer op aarde gezonden, zullen de ellende en 
den jammer dier jaren vermeerderen. Op schrikbarende 
wijze zullen, het ongeloof, de wereldschgezindheid en de 
opstand tegen G/od en zijn bestuur toenemen. De christe
lijke godsdienst, die na de opname der Gemeente nog 
altijd blijft bestaan, zal van de aarde verdwijnen; de 
groote hoer, het geestelijke Babyion, zal door de volken 
van het Romeinsche rijk worden vernietigd; en alzoo de 
weg bereid worden tot de godsdienst van den Antichrist, 
die zich als een god in den tempel te Jeruzalem zal zetten, 
en voor wien de geheele wereld in aanbidding zal neer
vallen. Dat is het toppunt, der boosheid. Aan die boosheid 
wordt door den Heer een einde gemaakt. Hij doet de vol
ken van het Noorden en Zuiden optrekken tegen den 
Antichrist; Hij drijft de heirlegers van het Romeinsche rijk 
n^ar Palestina om den Antichrist ter hulp te snellen, en 
vergadert alzoo de volken in het dal van Josafat, om hen 
daar te rechten. Dan verlaat Hij, gezeten op een wit 
paard en gevolgd door de hemelsche heirlegers, die kort 
te voren met Hem het bruiloftsmaal des Lams gevierd 
hebben, den hemel met groote kracht en heerlijkheid; zijne 
voeten staan op den Olijfberg, vanwaar Hij eenmaal ten 
hemel voer; het beest (de keizer van het Romeinsche rijk) 
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en de valsche profeet (de Antichrist) worden gegrepen en 
levend geworpen in den poel des vuurs, die met sulfer 
brandt; de koningen der aarde en hunne heirlegers worden 
gedood met het zwaard, hetwelk uit den mond des Heeren 
gaat en de vogelen des hemels worden verzadigd van 
hun vleesch. (Openb. 19 : 11—21; 14 : 15—20; Joel 3 : 
12; Dan. 2 : 44, 45; 2 Thess. 2 : 8.) 

Door de vernietiging van het beest is de heerschappij 
den heidenen ontnomen, en keert zij weder tot haren oor
sprong , tot Hem, die de Koning der koningen en de Heer 
der heeren is. Als de Zoon van David, de Koning Zions, die 
wederkomt tot de dochter Zions, welke Hij voor een tijd 
had moeten verlaten, zal Hij over Israël heersenen. «Troost, 
troost mijn volk!" zal de Heer zeggen, »spreekt naar het 
hart van Jeruzalem, en roept haar toe, dat haar strijd 
vervuld is, dat hare ongerechtigheid verzoend is, dat zij 
van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al 
hare zonden." (Jes, 40 : 1, 2.) En het volk, dat eens zijnen 
Koning verwierp, zal Hem dan aannemen, en roepen: 
«Hosanna! gezegend is Hij, die komt in den naam des 
Heeren! Hosanna in de hoogste hemelen!" (Matth. 21 : 9; 
Ps. 118 : 26.) Doch niet alleen over Israël, ook over de 
volken zal Hij Koning zijn. De heidenen zullen zijn erf
deel en de einden der aarde zijne bezitting zijn. (Ps. 2 : 8.) 
De steen, welke op het groote beeld valt en het vermaalt, 
wordt daarna een groote berg, die de gansche aarde ver
vult ; en wanneer het beest in het vuur geworpen is, wordt 
de heerschappij en de eer en het koninkrijk den Zoon des 
menschen gegeven en met Hem den heiligen der hooge 
plaatsen; en uit den hemel worden stemmen vernomen , die 
roepen:»De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Hee
ren en van zijnen Christus, en Hij zal als Koning heerschen 
in alle eeuwigheid." (Openb. 11 : 15.) Dan begint de tijd 
des zegens en der heerlijkheid voor Israël en de volken. Het 
is de tijd der verkoeling van het aangezicht des Heeren — 
de tijd der wederoprichting aller dingen, die God gesproken 
heeft door den mond al zijner heilige profeten van alle 
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eeuw. (Hand. 8.) Het is de wedergeboorte, waarin de 
twaalf apostelen zullen zitten op twaalf troonen, oordeelende 
de twaalf geslachten Israëls. (Matth. 19 : 28.) Het is ein
delijk die tijd, welken men gewoonlijk het duizendjarig rijk 
noemt, omdat wij in Openb. 20 : 1—7 lezen, dat de regee
ring van Christus op aarde duizend jaar zal duren. 

Men meene nu evenwel niet, dat het oordeel, 't welk 
de Heer bij zijne komst over zijne vijanden zal uitoefenen, 
onmiddellijk zal gevolgd worden door de volheid van 
vrede en zegening, welke het duizendjarig rijk ken
merkt. Dit tijdperk begint ongetwijfeld met de vernietiging 
van den Antichrist en van de volken, die vóór Jeruzalem 
zullen vergaderd zijn; doch met deze vernietiging zijn al 
de ergernissen nog niet uit het koninkrijk weggenomen, 
(Matth. 13 : 41) en zijn al de vijanden des Heeren nog 
niet overwonnen en tot een voetbank zijner voeten gesteld. 
Daarom zullen in den eersten tijd van het duizendjarig rijk 
de overige vijanden des Heeren ten onder gebracht worden; 
en eerst, nadat dit geschied zal zijn, zal de aarde zich in de 
volle zegeningen van het rijk des vredes kunnen verheugen. 

De geschiedenis van Davids regeering is een treffend type 
van den eersten tijd van het duizendjarig rijk. Alle geloovi-
gen van alle tijden hebben David in zijn lijden, verwerping 
en ballingschap als een voorbeeld van Christus beschouwd. 
En zonder twijfel is de verheffing van David op Israëls troon 
een type van de verheffing van den steen, door de bouwlie
den verworpen, maar door God tot een hoofd des hoeks 
gesteld. Men heeft echter niet zoo algemeen begrepen, 
dat de regeering van David en die van Salomo vereenigd 
moeten worden, om een juist type te hebben van het 
duizendjarig tijdperk. David regeerde zeven jaar te Hebron, 
eer hij te Jeruzalem heerschte. Deze tijd was een tijd van 
voortdurenden strijd tusschen het huis van David en het 
huis van Saul; en zelfs toen David door al de stammen 
als koning erkend was, moest hij voortdurend krijgvoeren 
met de vijanden, die Israël omringden. Wel is waar over
won hij zijne vijanden altijd, omdat de Heer met hem was, 
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maar een tijdperk van oorlog is nimmer een tijd van 
vrede en rust. Salomo was, gelijk zijn naam aanduidt, de 
koning des vredes. En terwijl David een type is van den 
«Leeuw uit den stam van Juda," geeft God ons in de 
regeering van Salomo een voorstelling van de rustige heer
lijkheid van het koninkrijk van Christus. Psalm 72, waar
van het opschrift luidt «voor Salomo," is een heerlijke 
beschrijving van den zegen en het geluk in het duizendjarige 
rijk. En waar kunnen wij een treffender voorstelling van 
dien tijd vinden dan in de geschiedenis van Salomo? 
»Juda en Israël waren velen, als zand dat aan de zee 
is in menigte, etende en drinkende en blijde zijnde. En 
Salomo was heerschende over al de koninkrijken, van de 
rivier tot het land der Filistijnen, en tot aan de landpale 
van Egypte; die brachten geschenken, en dienden Salomo 
al de dagen zijns levens . . . . Want hij had heerschappij 
over al wat op deze zijde der rivier was van Thifsah tot 
aan Gaza, over alle koningen op deze zijde der rivier; 
en hij had vrede van al zijne zijden rondom. En Juda en 
Israël woonden zeker, een iegelijk onder zijnen wijnstok 
en onder zijnen vijgeboom, van Dan tot Ber-Séba, al de 
dagen van Salomo." (1 Kon. 4.) De regeering van Christus 
moet alzoo beantwoorden zoowel aan de regeering van 
David als aan die van Salomo; en daaruit volgt dus, dat 
gedurende een klein gedeelte van het duizendjarig rijk 
Christus, evenals David, zich bezig zal houden met de 
onderwerping zijner vijanden; en dat Hij veryolgens gedu
rende het overig gedeelte zijner regeering, evenals Salomo, 
in vrede zal heersenen. 

Onderzoeken wij nu, welke gebeurtenissen er in het eerste 
gedeelte van Christus regeering zullen plaats hebben; en 
bepalen wij daartoe in de eerste plaats onze aandacht bij 
Ezech. 38 en 39, waar ons de vernietiging van de legers 
van Gog wordt voorspeld. Hetgeen in die twee hoofd
stukken wordt geprofeteerd, heeft niet vóór, maar na de 
komst des Heeren plaats, wanneer het volk Israël reeds 
in het rustig bezit van zijn land zal zijn. Dit blijkt ten 
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duidelijkste uit de volgende verzen: »ln het laatste der 
jaren zult gij komen in het land, dat wedergebracht is van 
fiet zwaard, dat vergaderd is uit vele volken, op de bergen 
Israëls, die steeds tot verwoesting geweest zijn; als hetzelve 
land uit de volken zal uitgevoerd zijn, en zij allemaal zeker 
zullen wonen." (vs. 8.) Dan zal Gog zeggen: »Ik zal op
trekken naar dat dorp-land, ik zal komen tot degenen, 
die in rust zijn, die zeker wonen, die altemaal wonen zon
der muur, en grendel noch deuren hebben." (vs. 11.) En de 
profeet ontvangt bevel te profeteeren tegen Gog: «Zoo 
zegt de Heere Heere: Zult gij het, te dien dage, als mijn 
volk Israël zeker woont, niet gewaar worden? Gij zult dan 
komen uit uwe plaats, uit de zijden van het noorden . . . . 
en gij zult optrekken tegen mijn volk Israël, als een 
wolk, om het land te bedekken." (vs. 14—16.) Daar het 
volk Israël eerst zeker zal wonen en in rust zal zijn, na
dat de Heere Jezus gekomen is, om den Antichrist te 
verdoen en het beest te vernietigen, zullen de hier be
schreven gebeurtenissen in het begin van het duizendjarig 
rijk plaats vinden. 

Maar wie is Gog? Het antwoord op die vraag wordt 
ons in het tweede vers van hoofdstuk 38 gegeven. Volgens 
een betere vertaling lezen wij daar: «Menschenkind! 
zet uw aangezicht tegen Gog van het land van Magog, 
den vorst van Ros, Mesech en Tubal." *) Eos beteekent 
Ensland, Mesech is de oude naam van Moskow, vroeger 
de hoofdstad van Rusland, en Tubal de oude naam van 
Tobolsk, een stad in Aziatisch Rusland. De keizer van 
Rusland, onbekend met de kracht des Heeren, en 
meenende, dat door de vernietiging van het Romeinsche 
rijk alles in zijne hand is gegeven, zal, verbonden 
met de Perzen, Mooren, Puteërs en de inwoners van 
Togarma (een deel van Klein-Azië) met zijne ontzag
lijke legers nogmaals tegen Israël optrekken en het 
land als een wolk bedekken. Doch deze gansch groote 

*} Zie de vertaling van J. H. van der Palm 
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menigte wordt door den Heer verdelgd. Israël behoeft niet 
te strijden, want de Heer brengt tweedracht onder hen, 
zoodat het zwaard van een ieder zal zijn tegen zijnen 
broeder. En de Heer zal met hen rechten door pestilentie 
en door bloed; en Hij zal een overstelpenden piasregen 
en groote hagelsteenen, vuur en zwavel op hen regenen, 
en op de heirlegers, die met hen zijn. (vs. 21 , 22.) En 
om ons een denkbeeld te geven van de ontzaglijke me
nigte, welke dan zal vallen, wordt ons medegedeeld, dat de 
kinderen Israëls zeven maanden bezig zullen zijn om de lijken 
der gevallenen te begraven, en zeven jaren vuur zullen sto
ken van de wapenen dezer heirscharen, zoodat zij geen hout 
uit het veld zullen dragen, noch uit de wouden houwen. 

Behalve dit gericht over Gog lezen wij nog van oor-
deelen over Edom in Jesaja 34 en 63, over Egypte in 
Jesaja 19, over Moab en Ammon, over Tyrus en Sidon 
in Ezechiël 25 en 28, en bovendien van meer algemeene 
oordeelen: »Want met vunr en met zijn zwaard zal de 
Heer in het recht treden met alle vleesch; en de versla
genen des Heeren zullen vermenigvuldigd zijn." (Jes. 66:16.) 
»De Zoon des menschen zal zijne engelen uitzenden, en 
zij zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen 
en degenen, die de ongerechtigheid doen; en zullen dezelve 
in den vurigen oven werpen; daar zal weening zijn en 
knersing der tanden." (Matth. 13 : 4 1 , 12.) Ook zal de 
Heer zijn land van alle onreinheid reinigen. »En het zal 
te dien dage geschieden, spreekt de Heer, dat Ik uwe 
paarden uit het midden van u zal uitroeien, en Ik zal 
uwe wagenen verdoen. En ik zal de steden uws lands uit
roeien, en Ik zal al uwe vestingen afbreken. En Ik zal 
de tooverijen uit uwe hand uitroeien, en gij zult geen 
guichelaars hebben. En Ik zal uwe gesneden beelden en uwe 
opgerichte beelden uit het midden van u uitroeien, dat gij 
u niet meer zult nederbuigen voor het werk uwer handen. 
Voorts zal Ik uwe bosschen uit het midden van u uitroeien, 
en Ik zal uwe steden verdelgen." (Micha 5 : 9—13; zie ook 
Zach. 13, 14 en Jes. 25 , 26.) 



151 

Wij moeten nu stilstaan bij het laatste gedeelte van 
Mattheüs 25, waar de Heer ons het oordeel over de vol
ken in het begin van het duizendjarig rijk schildert. Ge
woonlijk meent men, dat de Heer hier spreekt over het 
laatste oordeel, waarvan wij in Openb. 20 : 11—15 lezen. 
Dit is evenwel een geheel onjuiste verklaring. In Openb. 
20 : 11—15 vinden wij het oordeel, 't welk na, het dui
zendjarig rijk over de dooden zal plaats hebben. »En ik 
zag de (looden, klein en groot staande voor God En de 
zee gaf de dooden, die in haar waren, en de dood en de 
hades gaven de dooden die in hen waren; en zij werden 
geoordeeld, een iegelijk naar zijne werken." In Matth. 25 
wordt niet over het oordeel der dooden, maar over het oordeel 
der levenden gesproken. »En voor Hem zullen al de volken 
vergaderd worden." Alleen op deze aarde kan er van 
volken spraak zijn; na den dood houden de volken als zoo
danig op; noch in den hemel, noch in den hades, noch 
in de hel zullen geheele volken zijn; zoodat het zeer dui
delijk is, dat de Heer hier over de volken spreekt, die 
op aarde leven, wanneer Hij komt. Dit blijkt dan ook 
duidelijk uit het 31 s t e vers: »En wanneer de Zoon des 
menschen komen zal in zijne heerlijkheid, en al de hei
lige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon 
zijner heerlijkheid." Wij hebben reeds meermalen bewezen, 
dat deze uitdrukking alleen op de komst van Christus als 
koning op aarde ziet. Wanneer derhalve de Heer met 
zijne Gemeente en met al de heilige engelen van den 
hemel op deze aarde zal komen om Zijne heerlijke heer
schappij te aanvaarden, dan zal Hij de volken voor zich 
vergaderen, en ze van elkander scheiden, gelijk de herder 
de schapen van de bokken scheidt. De schapen plaatst Hij 
aan zijne rechter-, de bokken aan zijne linkerhand. Tot de 
schapen zegt Hij: «Komt, gij gezegenden mijns Vaders! 
beërft dat koninkrijk (niet den hemel), hetwelk u bereid 
is van de grondlegging der wereld." Tot de bokken zegt 
Hij: i) Gaat weg van mij, gij vervloekten! in het eeuwige 
vuur, hetwelk den duivel en zijnen engelen bereid is." 
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Terwijl dus de bokken terstond naar de hel gezonden wor
den, beërven de schapen het koninkrijk, van Christus^ en 
blijven gedurende de duizend jaren ónder de zalige heer
schappij van Christus op de aarde leven. 

Maar wie zijn de schapen, en wie zijn de bokken? Tot 
de beantwoording dezer vraag moeten wij trachten ons 
een voorstelling van het geheel te maken. Christus komt, 
zooals wij weten, met de Gemeente en de engelen van den 
hemel op de aarde. (Openb. 19.) Hij zet zich met de Ge
meente, als de koningin, op den troon zijner heerlijkheid. 
Vóór Hem staan de volken — de schapen aan zijne rech
ter- en de bokken aan zijne linkerhand. Maar behalve 
dezen zijn er nog dezulken, die Hij zijne broeders noemt, 
en op welke Hij de schapen en de bokken wijst. Dat 
zijn de Joden, die gedurende de oordeelen, welke na de 
opname der Gemeente over de wereld worden uitgestort, 
het evangelie des koninkrijks in de geheele wereld ge
predikt hebben. Zij, die deze broeders des Heeren hebben 
ontvangen, geherbergd, bezocht, gespijsd, of ook maar 
een beker koud water hebben gegeven, met één woord, 
die hun in eenig opzigt medelijden hebben getoond4 be-
hooren tot de schapen; terwijl degenen, die niets van dit 
alles hebben gedaan, en hen derhalve geheel en al hebben 
verworpen, tot de bokken behooren. Allen, die op eeni-
gerlei wijze hunne belangstelling in het lijden en den druk 
van deze broeders des Heeren in den moeielijken tijd der 
laatste verdrukking zullen getoond hebben, blijven op aarde 
leven gedurende de duizendjarige regeering van Christus, 
terwijl alle openlijke vijanden des Heeren terstond worden 
geoordeeld. 

Staan wij nu bij een andere gebeurtenis stil.' Gelijk 
Wij vroeger bewezen hebben, zullen vóór de komst des 
Heeren alleen de twee stammen van Israël naar Pales
tina terugkeeren. Deze twee stammen zullen in het 
land worden geoordeeld; twee derde dëelen zullen om
komen, en slechts één derde deel zal behouden wor
den. Na zijne komst op aarde, en nadat Hij het land van 
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alle onreinheid zal hebben gezuiverd, zal de Heer echter 
de uitverkorenen uit de tien stammen naar het beloofde 
land terugbrengen. Niet ds tien stammen als zoodanig, 
maar alleen de uitverkorenen daaruit zullen terugkeeren; 
want de Heer zal de wederspanningen van het huis Is-
raëls in ket land hunner vreemdelingschappen dooden, en zij 
zullen in het land Israëls niet wederkomen. (Ezech. 20 : 38.) 
De wijze, waarop deze uitverkorenen naar het land hun
ner vaderen zullen terugkeeren, wordt ons in Matth. 24 : 31 
beschreven: (En alsdan zal in den heniel verschijnen het 
teeken van den Zoon des menschen; en dan zullen al de 
geslachten der aarde weenen, en zullen den Zoon des 
menschen zien, komende op de wolken des hemels, met 
groote kracht en heerlijkheid. En Hij zal zijne engelen 
uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen 
zijne uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, 
van het eene uiterste der hemelen tot het andere uiterste 
derzelve." Bij dezen terugkeer der uitverkorenen uit de tien 
stammen zal het woord des Heeren vervuld worden, dat 
Hij gesproken heeft door den mond van den profeet Za-
charia: »Het zal in die dagen geschieden, dat tien man
nen uit allerlei tongen der heidenen, grijpen zullen, ja, 
de slip grijpen zullen van éénen joodschen man, zeggende: 
Wy zullen met ulieden gaan, want wij hebben gehoord, 
dat God met ulieden is." (Zach. 8 : 23.) 

Bij nog ééne gebeurtenis moeten wij stilstaan, eer wij 
tot de beschouwing van het tweede tijdperk van Christus 
regeering kunnen overgaan — een gebeurtenis, die met 
recht de gewichtigste en invloedrijkste van allen mag ge
noemd worden. Wij bedoelen het binden van den duivel. 
Jn Openb. 20 lezen wij: »En ik zag een engel afkomen 
uit den hemel, hebbende den sleutel des afgronds, en een 
groote keten in zijne hand; en hij greep den draak, de 
oude slang, welke is de duivel en Satanas, en bond hem 
duizend jaren; en wierp hem in den afgrond, en sloot 
hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat hij de 
volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren 
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zouden geëindigd zijn." Welk een gewichtige en verblij
dende gebeurtenis! De duivel, de leugenaar van den be
ginne, de moordenaar van de zielen der menschen, de 
vorst dezer wereld, duizend jaren gebonden! Welk een 
verandering moet die gebeurtenis te weeg brengen! Den
ken wij slechts aan de ontzettende macht, welke hij nu 
bezit, hoe hij de menschen plaagt en verleidt, hoe hij al
les — voor zoover God het toelaat — tot zijne booze doel
einden kan gebruiken, gelijk wij b. v, zoo duidelijk in het 
eerste en tweede hoofdstuk van Job zien; denken wij aan 
de ontzettende macht, welke hij in de laatste jaren dezer 
bedeeling, wanneer hij uit den hemel op de aarde gewor
pen zal zijn, zal ontwikkelen, zoodat hij zich in den per
soon des Antichrists als een god zal doen aanbidden — 
dan zullen wij ons eenig denkbeeld kunnen vormen van 
de verandering, die er op aarde zal plaats vinden, wan
neer hij duizend jaren zal gebonden zijn. Geen verzoeking 
tot zonde zal er meer van hem uitgaan, geen oorlog, geen 
twist of tweedracht door hem aangestookt worden, geen 
vuur op zijn bevel van den hemel vallen, geen storm tot 
bereiking zijner plannen ontstaan; met één woord, aan al 
het onheil, dat nu door hem wordt aangericht, is dan 
een einde. De menschen komen tot rust, en kunnen zich 
ongestoord verheugen in de heerlijke tegenwoordigheid 
van den Zoon des menschen, den Vorst des levens, die 
genezing heeft onder zijne vleugelen voor al de kwalen 
der ziel en des lichaams. 

De tegenwoordigheid van den Zoon des menschen, ja , 
die zal eigenlijk de heerlijkheid en den zegen van het dui
zendjarige rijk uitmaken. Wat zou het baten, al waren de 
vijanden Gods van de aarde verdwenen, al was de dui
vel gebonden, indien er in plaats van hunne heerschappij 
geen andere kwam, die recht en gerechtigheid, orde en 
regel invoerde ? Voorwaar, de toestand der wereld zou niet 
veel beter zijn; want het menschelijk hart is boos, meer 
dan eenig ding. Maar nu, welk een heerlijkheid, welk een 
rijkdom van zegen en geluk zal er over de aarde uitgego-
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ten worden! De Heere Jezus, de Vorst des vredes, zal 
Koning zijn over de gansche aarde. Niet tot Jeruzalem 
en Palestina alleen zal zijne heerschappij zich bepalen, 
neen! over alle volken der aarde zal zij zich uitstrekken. 
«Alle einden der aarde zullen het gedenken, en zich tot 
den Heer bekeeren; en alle geslachten der heidenen zul
len voor uw aangezicht aanbidden." (Ps. 22.) In de bedee
ling van de volheid der tijden zal in Hem alles tot één 
worden vergaderd, beide dat in den hemel is, en dat op 
de aarde is. (Efez. 1 : 10) Hij, die voor ons in zijne ver
nedering met doornen gekroond werd, zal dan alle kroo-
nen dragen, die Hem als Koning van Israël en de volken 
toebehooren. Hij, die een riet, het zinnebeeld der zwak
heid, droeg, zal zijnen gouden schepter, het onderpand 
der genade en des zegens, over de gansche schepping 
zwaaien. Geen spottende vereering, gelijk in het rechthuis 
van Pilatus, zal Hem meer worden gebracht, maar, om
dat Hij gehoorzaam werd tot in den dood des kruises, 
zal Hij een naam hebben boven allen naam. (Fil. 2.) En 
welk een zalige heerschappij zal de zijne zijn! Hij is zóó 
wijs, dat Hij zich nooit in eenig opzicht kan bedriegen — 
zóó rechtvaardig, dat Hij over allen met dezelfde gerech
tigheid zal heerschen — zóó volmaakt in liefde, dat Hij 
met de meeste teederheid allen zal behandelen — en zóó 
machtig, dat Hij over de gansche uitgestrektheid van zijn 
onmetelijk rijk alles in de beste orde zal houden. Zich onder 
zulk een koning te buigen, dat is, voorwaar, niet moeielijk! 
Integendeel, dat zal door allen een groot voorrecht geacht 
worden, en met de woorden van den achtsten Psalm zal 
men den lof des Heeren vertellen. 

Maar grooter voorrecht zal de Gemeente van Christus 
te beurt vallen. Nadat zij in den hemel de bruiloft des 
Lams heeft gevierd en de vrouw des Lams geworden is, 
komt zij met Jezus op aarde, om duizend jaren met Hem 
te heerschen. (Openb. 19.) Met den Koning der eere op 
de nauwste wijze verbonden, zal zij deelen in zijne aard-
sche, zoowel als in zijne hemelsche heerlijkheid. Christus 
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is de erfgenaam van God, de Gemeente is zijne mede
erfgenaam ; en daar het gansche heelal de erfenis is, welke 
God aan zijnen Zoon gegeven heeft, zal zij die erfenis met 
Hem deelen. «Wanneer Christus zal geopenbaard zijn, die 
ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard wor
den in heerlijkheid." (Kol. 3 : 4.) Wanneer Hij zich als 
de Koning des heelals op den troon zijner heerlijkheid zal 
plaatsen, dan zal zij als de koningin aan zijne rechterhand 
zitten. Overal waar Hij is, zal zij met Hem zijn. Doet 
Hij onder het gejuich der schare zijnen intocht in Jeru
zalem, of zit Hij aan met Abraham, Izak en Jakob in zijn 
koninkrijk, dan zal zij als de koningin aan zijne rechter
hand zijn. Oordeelt Hij — zij zal mede oordeelen; heerscht 
Hij — zij zal mede heerschen de duizend jaren. (Openb. 20.) 
J a , zij zal, gezeten op zijnen troon, (Openb. 3 : 21.) ge
lijkvormig aan zijn beeld, (Fil. 3 : 21.) blinken gelijk de 
zon in het koninkrijk des Heeren! (Matth. 13 : 43.) 

Doch hoewel de geheele Gemeente met Christus zal 
heerschen, zal echter ieder lid der Gemeente een bijzon
dere plaats in deze heerschappij innemen. De een zal 
meerder eer ontvangen dan de ander; en dit zal afhangen 
van de meerdere of mindere getrouwheid, waarmede men 
op aarde den Heer gediend heeft. Tot de twaalf apostelen 
zegt de Heer: »Gij zult zitten op twaalf troonen, oordee-
lende de twaalf geslachten Israèls." (Matth. 19 : 28.) Pau
lus zegt van de Filippensen, dat zij zijnen roem zijn in 
den dag van Christus. (Fil. 2 : 16.) In de gelijkenis van 
de ponden krijgt de een macht over tien en de ander over 
vijf steden. (Luk. 19 : 12.) Ook zullen er zijn, die wel 
aan de algemeene heerschappij zullen deelnemen, doch die 
geen bijzondere plaats zullen ontvangen. (1 Kor. 3:11—15.) 
De zaligheid des hemels is voor alle geloovigen dezelfde; 
wij allen zullen Jezus zien gelijk Hij is, en zullen Hem 
gelijk zijn; doch in het duizendjarig rijk zal God het loon 
voor den getrouwen arbeid aan de zijnen uitdeelen. (zie 
Matth. 6 : 1; 1 Kor. 3 : 8 ; Openb. 22 : 12.) Wonderbare 
genade Gods! Hij heeft ons verlost en bekwaam gemaakt 
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Hem te dienen; Hij schonk ons zijnen Geest en door 
deze de kracht om goede werken voort te brengen; en 
deze goede werken worden door Hem beloond, alsof wij' 
zelf ze verricht hadden. O, hoezeer moet dit ons aan
sporen , in alle getrouwheid voor God te wandelen, Hem 
te dienen en onszelven te verloochenen! J a , laten wij in 
zijne gemeenschap leven en door zijne kracht geleid worden! 

In Openb. 2 1 : 9 — 22 : 5 wordt ons een treffend schoone 
beschrijving gegeven van de heerlijkheid der Gemeente 
gedurende het duizendjarig rijk. Van hoofdst. 19 : b' tot 
hóofdst. 21 : 8 worden ons achtereenvolgens de laatste ge
beurtenissen medegedeeld. Eerst wordt de bruiloft des 
Lams in den hemel gevierd; daarna komt de Heer met 
de zijnen van den hemel om zijne vijanden te verdelgen; 
daarna volgt de korte beschrijving der duizend jaren, waar
op de laatste opstand van den Satan en het oordeel der 
dooden volgt, en eindelijk wordt ons in korte, doch tref
fende bewoordingen de toestand van den nieuwen hemel 
en de nieuwe aarde beschreven. Na deze duidelijke voor
stelling van het geheel, treedt de profeet in meerdere bij
zonderheden , en beschrijft ons de heerlijkheid der Gemeente 
gedurende het duizendjarig rijk. »Kom herwaarts, ik zal 
u toonen de bruid, de vrouw des Lams." En om ons men-
schen, die de hemelsche dingen slechts onder aardsche beelden 
kunnen verstaan, een denkbeeld van de heerlijkheid dier Ge
meente te geven, wordt ons een stad voorgesteld, die alles in 
zich vereenigt, wat deze aarde schoons en prachtigs bevat; 
terwijl ons uit de bijzonderheden dezer beschrijving de positie 
duidelijk wordt, welke de Gemeente in de duizend jaren zal 
innemen. Er is geen nacht in die hemelsche stad; en toch wordt 
zij noch door de zon, noch door de maan, noch door een kaars 
verlicht; want de Heer, de almachtige God, heeft haar verlicht, 
en het Lam is hare kaars; terwijl»de volken die zalig wor
den" — de volken, die de duizendjarige aarde bewonen — in 
haar licht zullen wandelen. Zij heeft geen tempel, want de 
Heer, de almachtige God, is haar tempel en het Lam; doch 
het is in haar, als in een tempel, dat de koningen der aarde 
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hunne heerlijkheid en eer brengen. De zuivere rivier van 
het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit 
den troon Gods en des Lams, stroomt in het midden van 
de stad, en aan beide zijden der rivier is de boom des 
levens, waarvan de bladeren dienen tot genezing der vol
ken. Ziedaar de heerlijke positie, welke de Gemeente ge
durende Christus regeering inneemt. Zelve de getuige en 
de uitdrukking van de volmaakte genade Gods en van 
de volmaakte liefde van Christus, haren Heer en Bruide
gom, is zij het kanaal dezer genade, en verspreidt zij 
licht en genezing over de volken. Onuitsprekelijk heerlijk 
voorrecht! Hoe groot is Gods liefde — hoe oneindig zijne 
genade! 

»Maar," zal men vragen, «woont de Heer gedurende het 
duizendjarig rijk met ons op de aarde?" Ik geloof van neen. 
De woning van Christus en de Gemeente is de hemel. 
Wel zal de Heer met de Gemeente op aarde komen, en 
zullen zijne voeten staan op den Olijfberg; wel zal Hij in 
zijn koninkrijk met Abraham, Izak en Jakob aanzitten; 
wel zal Hij zijnen intocht in Jeruzalem houden en die 
stad de zetel zijner heerschappij wezen — doch Hij zal niet 
op de aarde wonen. En evenzoo de Gemeente. Zij zal heer-
schen over de gansche aarde; het eene lid zal hierheen, 
het andere daarheen gaan, om de bevelen van Christus 
bekend te maken en te doen uitvoeren; doch hare woon
plaats zal altijd de hemel zijn. 't Zal dan zijn gelijk in 
de veertig dagen na de opstanding. De Heer en de zijnen, 
wonende in den hemel, zullen zich telkens, en overal waar 
dit noodig is, vertoonen. De hemel zal geopend zijn, en 
er zal tusschen hemel en aarde een gelukzalige gemeen
schap bestaan. Dat stelt ons de ladder van Jakob voor, 
die op de aarde stond, en welker opperste aan den hemel 
raakte, en waarop de engelen Gods op en neder gingen. 
(Gen. 28.) En daar wij hemelsche lichamen zullen hebben, 
zullen wij wel, evenals de Heer na de opstanding, kunnen 
eten en drinken, doch wij zullen geen behoefte hebben 
aan spijs of drank, aan rust of slaap, en wij zullen geens-
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zins deelnemen aan de werkzaamheden, die ook gedurende 
de duizend jaren op aarde zullen plaats hebben. 

Wij beschouwden de plaats, welke Christus en de Ge
meente in het duizendjarig rijk zullen innemen, slaan wij 
nu een blik op den toestand van Israël en de volken. Bij 
de komst des Heeren op aarde zullen van de Joden, die 
in Palestina wonen, twee derde deelen door het oordeel des 
Heeren verdelgd en zal één derde deel behouden worden. 
(Zach. 13 : 8, 9.) Daarna zal de Heer de uitverkorenen 
uit de tien stammen vergaderen en in het land Kanaan 
wederbrengen. De profetie van Ezech. 37 wordt alsdan 
vervuld; Israël en Juda zullen, na zulk een lange schei
ding, weer vereenigd zijn. «Geheel Israël zal dan zalig 
worden, gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Zion 
komen, en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob." 
(Rom. 1 1 : 26.) Van deze bekeering van Israël zijn de 
profetieën des Ouden Testaments vol. Wij nemen slechts 
enkele voorbeelden uit de velen die er zijn. «Doch over 
het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem zal 
Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij 
zullen mij aanschouwen, dien zij doorstoken hebben, en 
zij zullen over hem rouwklagen." (Zach. 12 :10.) — «Want 
Ik zal u uit de heidenen halen, en zal u uit al de landen 
vergaderen, en Ik zal n in uw land brengen. Dan zal Ik 
rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van al 
uwe onreinigheden en van al uwe drekgoden zal Ik u reinigen. 
En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest 
geven in het binnenste van u." (Ezech. 36 : 24—28.) — ' Als 
Ik hen zal hebben wedergebracht uit de volken . . . . dan 
zullen zij weten, dat Ik, de Heer, hunlieder God ben . . . . 
en Ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen, 
wanneer Ik mijnen Geest over het huis Israëls zal hebben 
uitgegoten." (Ezech. 39 : 27—29.) — »Daarna zullen zich de 
kinderen Israëls bekeeren, en zoeken den Heer, hunnen God, 
en David, hunnen heer." (Hos. 3 :5 . ) — »Maar in den Heer 
zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen het gotische 
zaad van Israël." (Jes. 45 : 25,) — «Ziet, de dagen komen, 
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spreekt de Heer, dat Ik met het huis van Israël en met 
het huis van Juda een nieuw verbond zal maken; niét naar 
het verbond, dat Ik met hunne vaderen gemaakt heb; 
maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het 
huis van Israël maken zal: Ik zal mijne wet in hun binnenste 
geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot 
een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. En zij 
zullen niet meer, een iegelijk zijnen naaste, en een iegelijk 
zijnen broeder, leer en, zeggende: Ken den Heere! w a n t 
zij z u l l e n Mij a l l e n k e n n e n van h u n n e n k l e i n s t e 
af t o t h u n n e n g r o o t s t e t o e , spreekt de Heere: want 
Ik zal hunne ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden 
niet meer gedenken." (Jer. 31 : 31—34.) Uit deze profetieën 
blijkt dus ten duidelijkste, dat in het duizendjarig rijk alle 
Israëlieten den Heere zullen dienen. De Geest des Heeren 
zal over hen uitgestort zijn; Gods wet zal in hunne harten 
wonen; en de kinderen die geboren worden, zullen in 
de geboden des Heeren onderwezen worden. (Ps. 22 : 32.) 
En als een noodzakelijk gevolg hiervan zal Israël zich in 
een ongekenden voorspoed verheugen. De vruchten van 
Midian en Hefa, het goud en de wierook van Scheba, 
de kudden van Kedar, de rammen van Nebajoth, de heer
lijkheid van den Libanon, ja , de heerlijkheden van alle 
volken zullen daar verzameld zijn. Goud zal er zijn in 
plaats van koper, zilver in plaats van ijzer, koper in 
plaats van hout, en ijzer in plaats van steenen. (Jes. 60.) 

Ook Jeruzalem zal tot een nooit gekenden luister 
komen. Gelijk wij vroeger aantoonden, zal de stad 
even vóór de komst des Heeren ingenomen en gedeeltelijk 
verwoest worden. Doch in het begin van Christus regee
ring zal zij worden herbouwd. "Jeruzalem zal dorpswijze 
bewoond worden, van wege de veelheid der menschen en 
der beesten, die in het midden derzelve wezen zal. En Ik 
zal haar wezen een vurige muur rondom; en Ik zal tot 
heerlijkheid wezen in het midden van haar." (Zach. 2 : 4 , 
5.) — »Alzoo zegt de Heer: Ik ben wedergekeerd tot Zion, 
en Ik zal in het midden van Jeruzalem wonen; en Jeru-
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zalem zal geheeten woTden een stad der Waarheid, en de 
berg des Heeren der heirscharen, een berg der heiligheid 
Er zullen nog oude mannen en oude vrouwen zitten op 
de straten van Jeruzalem; een ieder zal zijnen stok in 
zijne hand hebben, van wege de veelheid der degen. En 
de straten dier Stad zullen vervuld worden met knechtjes 
en meisjes, spelende op hare straten." (Zach. 8 : 2—5.) — 
Alsdan zal ook dé tempel worden opgebouwd; en dat wel 
naar de beschrijving, welke daarvan door Ezechiêl in het 
40ste tot hét 47ste hoofdstuk zijner profetie gegeven wordt. De 
tempel toch, welke vóór het duizendjarig rijk door de Joden 
gebouwd wordt, en waarin de Antichrist zich als een god 
zal plaatsen, moet worden verwoest, aangezien uit dë ge
noemde hoofdstukken blijkt, dat de daar beschreven tempel 
eerst zal gebouwd worden, wanneer de Heere Jezus op 
aarde is. Heerlijker dan Salomo's tempel zal dat huis des 
Heeren wezen! Geen ark des verbonds wordt er in ge
vonden; want de Heer zelf zal er in wonen, en zijne heer
lijkheid zal het huis vervullen. 

Uit deze hoofdstukken blijkt verder, dat de offerdienst 
in het duizendjarig rijk zal hersteld worden. De priesters 
zullen wederom dank,- lof- en brandoffers aan Jehova 
brengen, als de 'uitdrukking van de ware dankbaarheid 
des volks. Maar er zullen ook zondoffers gebracht •worden. 
"Waartoe dit, mogen wij met recht vragen. Zeker niet om 
verzoening aan te brengen. Dit zou onmogelijk en tevens 
onnoodig zijn, aangezien Israël zich in de volmaakte ver
zoening, door Christus aangebracht, zal verblijden, en 
het bewustzijn van de volkomen vergeving der zonden 
zal omdragen. Maar waartoe dienen dan die zondoffers? 
Naar mijne overtuiging tot een herinnering aan de door 
Christus verworven verlossing. Evenals de Gemeente ge
durende hare reis door de wereld in het avondmaal de 
gedachtenis viert van den verzoeningsdood des Heeren, 
zoo zullen de zondoffers in het duizendjarig rijk voor 
Israël de herinnering aan dienzelfden dood zijn. — Ver
der blijkt nog uit hoöfdst. 44, dat er ook in de duizend 
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jaren een koning in Israël zal regeeren. Christus is natuur
lijk de Koning over allen, maar onder Hem zal, als een 
soort van onderkoning, een ander staan, die het bestuur 
over Israël zal voeren. — Eindelijk zien wij, dat de 
feesten en de sabbat zullen hersteld worden. —' t Spreekt 
wel van zelf, dat al deze offeranden en instellingen op 
geheel andere wijze dan vroeger zullen gebracht en ge
vierd worden. Geen onreinheid, geen onoprechtheid, geen 
verkeerdheid, geen ongeloof zal er meer onder Israël zijn — 
allen zullen den Heere kennen van den kleinste af tot 
den grootste toe. 

Doch niet alleen Jeruzalem, het geheele land zal een 
andere gedaante verkrijgen. »Ik zal u weder bouwen, en 
gij zult gebouwd worden, o jonkvrouw Israëls! gij zult 
weder versierd zijn met uwe trommelen, en uitgaan met 
de rei der spelenden. Gij zult weder wijngaarden planten 
op de bergen van Samaria; de planters zullen planten en 
de vrucht genieten." (Jer. 31 : 4 , 5.) — »Maar gij, o ber
gen Israëls! gij zult weder uwe takken geven, en uwe 
vrucht voor mijn volk Israël dragen . . . . en gij zult ge
bouwd en bezaaid worden; en Ik zal menschen op u ver
menigvuldigen, het gansche huis Israëls; en de steden 
zullen bewoond, en de eenzame plaatsen bebouwd worden 
En ik zal u doen bewonen, als in uwe vorige tijden, ja, 
Ik zal het beter maken dan in uwe beginselen." (Ezech. 
36 : 8—12.) —»Ziet, de dagen komen, spreekt de Heer, 
dat de ploeger den maaier, en de duiventreder den zaad
zaaier genaken zal; en de bergen zullen van zoeten wijn 
druipen, en al de heuvelen zullen smelten. En Ik zal de 
gevangenis van mijn volk Israël wenden, en zij zullen de 
verwoeste steden herbouwen en bewonen, en wijngaarden 
planten, en derzelver wijn drinken; en zij zullen hoven 
maken, en derzelver vrucht eten." (Amos 9 : 13, 14.) 

En hoedanig zal de toestand der volken zijn? Zij zullen 
in de heerlijkheid van Israël en in de zegeningen van het 
rijk des vredes deelen. Gelijk de Gemeente het kanaal zal 
zijn, waardoor de hemelsche zegeningen aan de aarde mede-
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gedeeld worden, alzoo zal Israël het middelpunt der gan
sene aarde wezen, en vandaar zullen de zegeningen des 
duizendjarigen rijks aan de volken medegedeeld worden. 
Israël zal de plaats innemen, die God het heeft aangewe
zen; en de belofte aan Abraham gegeven — in u zullen 
alle geslachten der aarde gezegend worden — zal dan ten 
volle worden vervuld. Treffend zijn de woorden van Paulus: 
«Indien hun val de rijkdom is der wereld, en hunne ver
mindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hunne 
volheid! Want indien hunne verwerping de verzoening is 
der wereld, wat zal de aanneming wezen, anders dan het 
leven uit de dooden." (Bom. 1 1 : 1 2 , 15.) Groot zal dus 
de verandering zijn, die op de gansche aarde zal plaats 
hebben, wanneer Israël zijne plaats als volk zal hebben 
ingenomen. De afgoderij zal geheel van de aarde verdwenen 
zijn. »En elkeen der afgoden zal ganschelijk vergaan." 
(Jes. 2 : 18.) De eenige, waarachtige God zal gekend en 
aangebeden worden. »En het zal geschieden, dat van de eene 
nieuwe maan tot de andere, en van den eenen sabbat tot 
den anderen, alle vleesch komen zal om te aanbidden voor 
mijn aangezicht." »De Heere alleen zal in dien dag ver
heven zijn." (Jes. 66 : 23; 2 : 17.) De oorlog zal ophouden, 
en men zal een algemeenen vrede genieten. »De volken zul
len hunne zwaarden slaan tot spaden, en hunne spiezen 
tot sikkelen; het eene volk zal tegen het andere volk geen 
zwaard opheffen, en zij zullen den krijg niet meer leeren; 
maar zij zullen zitten, een ieder onder zijnen wijnstok en 
onder zijnen vijgenboom, en er zal niemand zijn, die ze 
verschrikt." (Micha 4 : 3 , 4 . ) Al de bestuurders der volken 
zullen als dienstknechten van Christus regeeren, en de gerech
tigheid zal onpartijdig worden uitgeoefend. «Ziet, een koning 
zal regeeren in gerechtigheid, en de vorsten zullen heer
senen naar recht." — «Ik zal uwe grieven vreedzaam maken, 
en uwe drijvers rechtvaardigen." (Jes. 32 : 1; 60 : 17; zie 
verder Ps. 72 : 4, 7, 8, 10, 11, 12.) Gelijk in de dagen 
van Salomo zullen de volken der aarde optrekken naar 
Palestina, om de heerlijkheid, den rijkdom, de eer en de 
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wijsheid van Davids grooten Zoon te aanschouwen; en 
evenals de koningin van Scheba zullen zij moeten getuigen, 
dat de helft hun niet aangezegd was; ja , er zal geen geest 
meer in hen zijn, wanneer zij den Koning Israëls met zijne 
duurgekochte Gemeente op den troon zijner heerlijkheid zul
len zien. »De volken zullen tot uw licht gaan, en de konin
gen tot den glans, die u is opgegaan." (Jes. 60 : 3.) »Alzoo 
zullen vele volken en machtige heidenen komen, om den 
Heer der heirscharen te Jeruzalem te zoeken, en om het 
aangezicht des Heeren te smeeken. Alzoo zegt de Heere 
der heirscharen: Het zal in die dagen geschieden, dat 
tien mannen uit allerlei tongen der heidenen grijpen zul
len, j a , de slip grijpen zullen van één joodschen man, 
zeggende: Wij zullen met ulieden gaan, want wij hebben 
gehoord, dat God met ulieden is." —»En het zal geschie
den, dat al dé overgeblevenen van alle heidenen, die 
tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen vanjaar 
tot jaar optrekken, om aan te bidden den Koning, den 
Heere der heirscharen, en om te vieren het feest der 
loofhutten." (Zach. 8 : 20—23; 14 : 16.) In de laatste pro
fetie lezen wij verder, dat die volken, welke niet naar 
Jeruzalem zullen willen optrekken om den Heer te aan
bidden, zullen gestraft worden met droogte. 

Uit dit alles zien wij welk een heerlijke toestand er op 
de aarde zal zijn gedurende de regeering van Christus, 
't Spreekt van zelf, dat de steden en dorpen, de huizen 
en schepen, de stoombooten en spoorwegen, welke er nu 
zijn, zullen blijven bestaan; ja, het is wel haast zeker, 
dat de middelen van snel vervoer in dien tijd nog zullen 
toenemen, want hoe zou het anders mogelijk kunnen zijn, 
dat alle geslachten der aarde jaarlijks naar Palestina op
trekken. Er zal echter een algeheele omkeering in alles 
plaats hebben. Werd vroeger alles gebruikt tot ver
heerlijking van den mensch of tot bereiking zijner onreine, 
zelfzuchtige bedoelingen, dan zal alles geschieden tot 
verheerlijking van den Heer en tot verbreiding zijns Naams 
en zijner heerschappij. Ook de arbeid zal niet ophouden; 
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maar hoe geheel anders zal het ook in dat opzicht 
zijn! De wijze voorschriften, door Jehova aan Israël in de 
woestijn gegeven, zullen dan overal in toepassing worden 
gebracht. Niemand zal meer over gebrek aan werk, of 
over te weinig loon behoeven te klagen; in alles zal de 
strikste rechtvaardigheid heerschen. — »Maar zal de zonde 
er dan niet meer zijn?" vraagt men wellicht. O, ja! wel 
heerscht de gerechtigheid op de aarde, maar toch woont 
de zonde er nog; de bewoners van het duizendjarig rijk 
hebben nog altijd hun sterfelijk en verderfelijk lichaam, 
waarin de zonde woont. Doch aangezien de duivel ge
bonden is, en hij den mensch dus niet meer verleiden kan, 
zal de zonde niet zooveel te voorschijn treden. Evenwel 
zal dit van tijd tot tijd gebeuren. Wij zagen reeds, hoe 
sommigen zullen weigeren naar Jeruzalem op te trekken, 
en daarvoor zullen gestraft worden. En in Jez. 65 : 20 le
zen wij, dat een zondaar, namelijk iemand die een open
bare zonde begaan heeft, met den dood zal gestraft worden. 

Werpen wij nu ten slotte een blik op den toestand der 
schepping in de duizend jaren. In de tegenwoordige eeuw 
zucht de gansche schepping, en is, als het ware, in ba
rensnood. De dieren zuchten, daar zij elkander verscheu
ren, of den mensch met onverzadelijken bloeddorst vervol
gen, of, waar zij den mensch dienen en voor hem den 
zwaarsten arbeid verrichten, menigmaal de barbaarste 
behandeling als loon ontvangen. De planten zuchten; want, 
hoewel zij nog in hunne wonderen de heerlijkheid des 
Scheppers prediken, is hare eerste schoonheid verdwenen, 
en lijden zij aan verborgen krankheden. De aarde zucht, 
die om de zonde van den mensch vervloekt werd, en 
bedekt is met doornen en distelen, die reeds zoovele 
veranderingen door de schuld harer bewoners onderging, 
en van de dagen van Abel af reeds zoo menigmaal het 
broederbloed heeft ingezogen, die als een groote begraaf
plaats haren schoot opent om ons bederf te verbergen. En 
eindelijk de mensch zucht met zijne duizende kwalen en 
smarten, bij zijnen moeitevollen arbeid, welken hij in het 
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zweet zijns aanschijns moet verrichten. Met één woord, alles, 
alles zucht, en verlangt met opgestoken hoofd vrijgemaakt 
te worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de 
vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. 

Welnu, dat zal in de toekomende eeuw gebeuren. De 
strijd tusschen de dieren onderling zal ophouden; hunne 
vrees voor den mensch zal verdwijnen; 't zal wederom 
zijn gelijk in het Paradijs. » De wolf zal met het lam ver-
keeren, en de luipaard bij den geitenbok nederliggen; en 
het kalf en de jonge leeuw, en het mestvee te zamen, en 
een klein jongske zal ze drijven. De koe en de beerin 
zullen te zamen weiden, hare jongen zullen te zamen ne
derliggen, en de leeuw zal stroo eten, gelijk de os. En 
een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder; 
en een gespeend kind zal zijne hand uitsteken in den kuil 
van den basilisk. Men zal nergens leed doen noch verderven 
op den gansenen berg mijner heiligheid; want de aarde 
zal vol zijn van kennis des Heeren, gelijk de wateren den 
bodem der zee bedekken. (Jes. 11.) «En Hij zal te dien 
dage een verbond voor hen maken met het wild gedierte 
des velds, en met het gevogelte des hemels, en het krui
pend gedierte des aardbodems; en Hij zal den boog, en 
het zwaard, en den krijg van de aarde verbreken, en zal 
hen in zekerheid doen nederliggen." (Hos. 2 : 17.) Welk 
een heerlijke beschrijving van de rust der schepping! Even
als, in het Paradijs zullen er ook dan geen wilde dieren 
zijn; en in onschuldige vreugde zullen menschen en kin
deren spelen met leeuwen, beeren en adders. Alleen de 
slang schijnt op dezen regel een uitzondering te maken, 
ongetwijfeld opdat zij een eeuwige getuige blijve van de 
zonde, waartoe zij het werktuig was. (Jes. 65 : 25.) 

Doch niet alleen de dieren, ook de planten zullen zich 
verheugen en de boomen zullen juichen: — «de bergen en 
heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang voor 
uw aangezicht, en alle boomen des velds zullen de handen 
samenklappen." (Jes. 55 : 12.) — De vloek van de aarde 
zal opgeheven zijn. Het aardrijk zal geen doornen en 



167 

distelen meer voortbrengen; want »voor een doorn zal een 
dennenboom opgaan, voor een distel zal een mirteboom 
opgaan." (Jes. 55 : 13.) De woestijnen zullen vruchtbaar 
worden: »de woestijn en de dorre plaatsen zullen hier
over vrolijk zijn, en de wildernis zal zich verheugen, en 
zal bloeien als een roos; zij zal lustig bloeien, en zich 
verheugen , j a , met verheuging, en juichen." (Jes. 35 : 1, 2.) 
»Ja , Ik zal in de woestijn een weg leggen, en rivieren 
in de wildernis. Het gedierte des velds zal Mij eeren, de 
draken en de jonge struisen; want Ik zal in de woestijn 
wateren geven, en rivieren in de wildernis, om mijn volk, 
mijnen uitverkorenen drinken te geven." (Jes. 43 : 19, 20.) 
En als een natuurlijk gevolg van dit alles zal de mensch 
niet meer in het zweet zijns aanschijns zijn brood behoe
ven te eten; want het aardrijk zal, als het ware van zelf, 
zonder veel krachtinspanning, in zijne behoeften voorzien. 

Zelfs de dood, die bron van droefheid en ellende, zal, 
ten minste voor de rechtvaardigen, te niet gedaan zijn. Wij 
lezen toch alleen van den dood des goddeloozen, die, wan
neer hij in zijn honderste jaar sterft, nog jong zal zijn. 
»En ik zal mij verheugen over Jeruzalem, en vrolijk zijn 
over mijn volk; en in haar zal niet meer gehoord worden 
de stem der weening, noch de stem des geschreeuws. Want 
daar zal niet meer wezen een zuigeling van weinige dagen, 
nog een oud man, die zijne dagen niet zal vervullen; want 
een jongeling zal sterven, honderd jaren oud zijnde, maar een 
zondaar, honderd jaren oud zijnde, zal vervloekt worden." (Jes. 
65 :19 , 20.) Verder lezen wij daar, dat zij van de wijngaar
den, die zij geplant hebben, zullen eten; en dat de dagen 
des volks zullen zijn als de dagen eens booms; waaruit dus 
volgt, dat de inwoners des duizendjarigen rijks zeer oud 
zullen worden; j a , dat zij die duizend jaren zullen blijven 
leven, om dan zonder te sterven over te gaan in den 
nieuwen hemel en op de nieuwe aarde, (zie ook Jez. 
33 : 24 en 35 : 10.) 

Ziedaar, in het kort, doch zoo nauwkeurig mogelijk, 
den toestand van de Gemeente, van Israël en de volken, 
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en van de schepping gedurende het duizendjarig rijk 
beschreven. Welk een heerlijk koninkrijk zal dat zijn! 
Hoe onuitsprekelijk gelukkig zullen de hewoners der 
aarde zich gevoelen I Onder het bestuur van den Zoon 
des menschen, den Koning der gerechtigheid en des vredes, 
zullen de zegeningen als een stroom over de gansche aarde 
vloeien. Geen oorlog, geen ellende, geen gebrek zal er 
meer zijn; en al zullen de tranen dan nog niet gansch 
uit de oogen zyn gewischt, daar de zonde en de dood 
zich nog zullen vertoonen, toch is menige bron, die ze 
nu doet stroomen, opgedroogd. Maar wat meer zegt dan 
dat alles — de gansche aarde, die nu vol is van onrech-
tigheid en wrevel, zal dan vol zijn van de kennis des 
Heeren, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken. 
Overal zal de naam des Heeren worden aangeroepen, en, 
bevrijd van de dienstbaarheid der verderfenis, en zich ver
heugende in de vrijheid der heerlijkheid der kinderen 
Gods, zal de gansche aarde juichen: «Looft den Heere 
uit de hemelen, looft Hem in de hoogste plaatsen! 
Looft Hem, al zijne engelen! Looft Hem, al zijne heir
scharen! Looft Hem, zon en maan! Looft Hem, alle gij 
lichtende sterren! Looft Hem, gij hemelen der hemelen! 
en gij wateren, die boven de hemelen zijt! Looft den 
Heere, van de aarde, gij walvisschen en alle afgronden! 
Vuur en hagel, sneeuw en damp, gij stormwind, die zijn 
woord doet! Gjjj bergen en alle heuvelen; vruchtboomen 
en alle cederboomen! Het wild gedierte en al het vee; krui
pend gedierte en gevleugeld gevogelte! Gij koningen der 
aarde, en alle volken! gij vorsten, en alle rechters der 
aarde I jongelingen en ook maagden, gij ouden met de jon
gen ! dat zij den Naam des Heeren loven: want zijn Naam 
allen is hoog verheven; zijne Majesteit is over de aarde 
en den hemel!" (Ps. 148.) 

Welgelukzalig allen, die de onderdanen van dit konink
rijk zullen zijn! Maar driewerf gelukkig zij, die bestemd 
zijn, de heerlijkheid van Christus te deelen en met Hem 
te zjtten in zijnen troon! 
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Paulus schipbreuk. 
(Hand. 27.) 

Éïj het lezen van dit hoofdstuk komt het ons misschien 
een weinig vreemd voor, dat de Heilige Geest hef noodig 
geoordeeld heeft, ons in zoovele bijzonderheden met de 
reis van Paulus naar Kome bekend te maken. Én al nemen 
wij, gelijk velen, uit dergelijke hoofdstukken geen aan
leiding om de goddelijke ingeving der H. fechrift te be
twijfelen, zoo is het toch mogelijk, dat wij ze met een 
vluchtigen blik doorlezen, en zoodoende ctèh schat onop
gemerkt voorbijgaan, welke ook in de eenvoudige mede-
deéling eeher reis ligt opgesloten. Eerst dan, als ons oog 
dezen schat bemerkt, komen wij tot de overtuiging, dat 
niet alleen »al de Schrift van God is ingegeven", maar 
ook, »dat zij nuttig is tot leerin^, tot wederlegging, tot 
verbetering, éöt onderwijzing, die in de rechtvaardigheid 
is. (2 Tim. 3 : 16.) Was ons oog eenvoudiger en ons léven 
geestelijker, wij zouden voorzeker nog1 veel öieer in de 
Schrift Vindeti, wat dienen kan, om otizë harten te ver
sterken en te vertroosten. Geve de Heer ons daarom gena
de, zijn Woord meer als den on waardeerbaren schat tè 
leeren kennen! Daartoe zegene Hij ook deze överdéhking! 

Het begin van dit hoofdstuk stelt ons Paulus voor als 
gèvtógene om Christus en des Evangelies1 wil, met 
andere gevangenen, misdadigers,van allerlei soort, in
gescheept nasar Italië, om vandaar Üddr Koutè -ge-
braeht te Worden. Reeds dadelijk onderscheidt hij zich 
Van de anderen als een man van buitengewone gaven en 
inzicht, die den hoofdman den raad geeft, zich niet verder 
in zeè te wagen, daar de winter nabij en de vaart zorge
lijk was. Zijn raad wordt verworpen; want »de hoofdman 
geloofde meer den stuurman en den schipper dan hetgeen 
van Paulus gezegd werd." Is dit niet ten allen tijde zoo 
geweest? Wordt er niet veel meer waarde gehecht en geloof 
geslagen aan de redeneeringen van het natuurlijk verststnd, 
welke op het zichtbare gegrond zijn, dan aan de raadge
vingen van hen, die met een dieper inzicht begaafd zijn9 
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Stuurman en schipper lieten zich leiden door het schoone 
weder en den zuiden wind, «die zachtelijk waaide;" maar 
zij lieten zich ook misleiden, want niet lang daarna sloeg 
tegen het schip een stormwind, genoemd Euroclydon. »En 
als het schip er door weggerukt werd, en niet tegen den 
wind kon opzeilen, gaven wij het op en dreven heen." Welk 
een ernstige les ligt hierin voor ons allen opgesloten, 
vooral voor hen, die nog onbekeerd zijn! Zij toch in het 
bijzonder laten zich licht leiden door den uitwendigen 
schijn; en hierdoor weggevoerd, verwerpen zij de ernstigste 
vermaningen. Zij geven acht op die mannen, wier woorden 
zooveel ingang vinden in de wereld, en waardoor de waar
schuwingen, hun van Godswege gegeven, krachteloos wor
den gemaakt. Zoolang dit leven duurt, moge het schijnen, 
dat zij gelijk hebben; doch er komt een »daarna", en dat 
zal vreeselijk zijn. Gij, die den Heer nog niet kent, laat u 
toch niet langer misleiden, maar gelooft, dat er eenmaal 
een tijd komt, waarin vervuld zal worden, hetgeen u zoo 
dikwijls door kinderen Gods gezegd is! Gaat niet af op 
den uitwendigen schijn der dingen, want zij bedriegen u; 
maar neemt uwe toevlucht tot Jezus, bij Wien gij geborgen 
en veilig zijt! 

Doch keeren wij tot onze beschouwing terug. Een vree-
selijke storm en onweder teisterde het schip, en bracht de 
schepelingen in den uitersten nood; zoodat hun, bij alle po
gingen, de hoop om behouden te wordenonfzonk. Maar, ziet! 
in deze donkere oogenblikken is het de zoo even miskende 
gevangene, die in hun midden opstaat; en gelijk hij de 
eenige was, die bij het nog heldere weder den storm voor
zegd en voorzien had, zoo was hij ook nu weder de eenige, 
die redding verwacht en aankondigt te midden van 
het dreigendste gevaar; doch nu niet meer als zijn inzicht, 
maar als de verzekering van dien God, > wiens hij was en 
wien hij diende!" » 0 mannen! men behoorde mij wel ge
hoor gegeven te hebben, en van Creta niet afgevaren te 
zijn, en dezen hinder en deze schade verhoed te hebben; 
doch alsnu vermaan ik u goeds moeds te zijn; want er 
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zal geen verlies geschieden van iemands leven onder 
u , maar alleen van het schip. Want dezen zelfden 
nacht heeft bij mij gestaan een engel Gods, wiens ik 
ben, welken ook ik diene, zeggende: vreest niet, Pau
lus! gij moet voor den keizer gesteld worden; en zie, 
God heeft u gegeven allen die met u varen; daarom zijt 
goeds moeds, mannen! want ik geloof Gode, dat het alzoo 
zijn zal, gelijkerwijs het mij gezegd is." (vs. 21 — 25.) 

Van toen aan was de gevangen Godsknecht meester 
aan boord; want God had hem allen gegeven, die met hem 
voeren. Zijne vermaningen, zoo even nog verworpen, wer
den als bevelen opgevolgd. Wonderbare verandering! Zoo 
weet God de zijnen, die Hem dienen, ook eere te geven 
in het midden dergenen, die hen verachten en in boeien 
slaan! En als waarborg, dat hetgeen hij zeide, geen gis
sing was, maar de waarheid, welke God hem bekend had 
gemaakt, deed hij hun de voorspelling: «doeh wij moeten 
op een zeker eiland vervallen''. En dit alles wordt door den 
Apostel uitgesproken met een rust en kalmte, die schitte
rend uitkomen tegen de hopelooze en angstige menigtej in 
wier midden hij zich bevindt! 

Welke heerlijke gedachten liggen ook hierin voor ons 
verborgen! Zoo zeker als de Apostel was van hetgeen 
hij zeide tot deze ongeloovige menigte, zoo zeker zijn 
ook wij van hetgeen wij der wereld prediken. Wij 
mogen evenmin als hij voor het tegenwoordige iets als 
•waarborg kunnen geven, voor de toekomst kunnen wij 
met des te meer beslistheid wijzen op hetgeen geschieden 
zal. De aankondiging van redding eischte geloof; en zoo 
is het eerste, wat God eischt van den zondaar, geloof aan 
hetgeen Hij gezegd heeft. Wordt Gods Woord verworpen, 
dan zal de toekomst leeren, dat de verkondiging des Evan
gelies, en alles wat er mede in verband staat, geen raden 
of gissen is geweest, maar de waarheid, door God bekend 
gemaakt. 

Voorts is het een groote troost voor de kinderen Gods, 
dat God een tijd heeft bestemd, waarin de wereld, die 
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hen nu verdrdkt en veracht, heri zal eereti. EVenérls 
Paulus, worden zij niiskend en hun raad verworpen1. Doch 
dit duurt niet lang; want zij zullen weldra zien, dat God 
met hen was, en Hij hen weet te verhoogen te zijher 
tijd. Laten wij hieraan genoeg hebben; dan zullen wij èf 
voor bewaard blijven onze eer of ons récht in deze wereld 
te zoeken of te verwachten. 

Doch God gebruikte deze schipbreuk niet alleen öm 
Paülös voor de oogen van ongeloovigen te eefen, en hem 
tot een zegen te stellen, maar ook om hem de heerlijkste 
ervaringen voor zijn eigen gemoed te laten maken. Reeds 
dikwijls was de Apostel in allerlei gevaren en moeielijkheden 
geweest, gelijk hij zelf schrijft aan de Korinthiërs; (2 Kof, 
11 : 23—27) en gelijk altijd, kon hij ook nu zeggen: 
«doch daarin niet verlaten; opdat de uitnemendheid der kracht 
zij van God en niet uit ons." (2 Kor. 4 : 7 , 9.) Was het 
niet 'in het oogenblik van het grootste gevaar, toen 
alle hoop op behoud was opgegeven, dat Paulus zeg
gen kon: »ivant dezen zelfden nacht heeft bij mij gestaan 
een engel Gods"? Had God hem treffender bewijs kun
nen geven van zijne onveranderlijke trouw en liefde, 
dan hem juist in zulk een oogenblik te doen ondervinden, 
dat hij niet alleen was? Immers neen! En zijne ervaring 
verzekert ons, dat God de zijnen niet verlaat! Zallen vele 
geloovigen, als zij zich de vele moeielijkheden en het lijden, 
waarin zij geweest zijn, herinneren, niet met Paulus 
moeten zeggen: »doch daarin niet verlaten" ? Was het niet 
menigmaal tot het uiterste gekomen, toen gij op eenmaal 
öntwaardet, dat de Heer het licht in de duisternis deed 
opgaan. J a , de Heer zij er voor geprezen! wij kunnen in 
dit vertrouwen onzen weg gaan, dat Hij de zijnen niet 
verlaat, van welken aard de moeielijkheden en bezwaren 
ook zijn mogen. 

De wijze, waarop God Paulus sterkte in het lijden, doet 
ons zien, dat Hij van geen omstandigheden afhankelijk 
is; want naaf het uitwendige te oordeelen had men aan 
een dergelijke vertroosting niet kunnen denken. Paulus 
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was hier op zee, gescheiden van al die broeders en vrien
den , die hem zoo menigmaal verkwikt hadden door hunne 
deelneming aan zijn lijden. Maar nu waren zij met den 
besten wil hiertoe niet in staat. God heeft evenwel boden 
en gezanten, die door geen omstandigheden verhinderd 
worden — dienstknechten, die Hij zenden kan, waarheen en 
wanneer Hij wil. En een dezer hemelboden wordt in den 
nacht tot Paulus gezonden. De Heer wist waar en in welke 
omstandigheden hij was. Hoe gelukkig, als wij hulp van 
God verwachten, en die niet zoeken in de vergankelijke 
dingen; want heeft de aardsche schatkamer Gods geen 
voldoende middelen om de zijnen te dienen, dan heeft 
Hij nog een hemelsche ter zijner beschikking. Toch rich
ten wij het oog nog zoo menigmaal op hetgeen binnen 
de grenzen van menschelijke hulp en troost ligt; en is het 
daar niet te vinden, dan schijnt alle hoop vervlogen te 
zijn. Mocht de Heer ons leeren, alles alleen van Hem te 
verwachten! 

Maar hoewel God door middel van een engel Paulus 
zijne nabijheid doet ondervinden, gaf Hij toch geen bevel, 
om het gevaar weg te nemen of de omstandigheden te 
veranderen. De storm wordt hier niet gestild, gelijk de 
Heer Jezus deed voor zijne discipelen, maar Paulus ge
moed wordt gerust gesteld. God laat ons zien, dat het 
mogelijk is, gerust te zijn op een brekend schip, prijsge
geven aan de golven eener kokende zee, zelfs zóó gerust, 
dat men zijne medereizigers vermaant, »goeden moed te 
hebben". Hoe beschamend is dit voor ons, die veeltijds in 
de opheffing van het lijden of in de verandering der 
omstandigheden de hulp des Heeren willen zien, en 
eerst dan goeds moeds worden als duisternis en gevaar 
voorbij zijn. En al gebeurt dit ook somtijds, toch zien 
wij, dat het niet altijd in het plan van God ligt, de 
moeielijkheden weg te nemen; doch Hij wil «de uitnemend
heid zijner kracht" ook aan ons bewijzen, opdat wij 
zullen ondervinden, dat zijne tegenwoordigheid voor ons 
meer is dan het stillen der stormen. Ach! hoeveel wen-
schen, hoeveel zuchten zijn er menigmaal om het anders 
te hebben, zonder dat wij bedenken, dat deze wegen 
juist geschikt zijn om ons de trouw en genade van God 
te doen genieten. Laten wij daarom leeren met lijdzaam
heid en volharding op den Heer en op zijne hulp te wachten. 

Hebben wij in het voorgaande gezien, dat de Apostel 
in deze schipbreuk zulke heerlijke ervaringen maakte van 
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de trouw zijns Gods, zoo willen wij nu nog een oogenblik 
bij de oorzaak, waarom hij die maken kon, vertoeven. De 
woorden, die hij ten aanhoore van al de schepelingen uit
spreekt: «want dezen zelfden nacht heeft bij mij gestaan 
een engel Gods, wiens ik ben, welken ook ik diene", geven 
ons het antwoord. Als het eigendom Gods werd hij be
waard, en was hij het voorwerp van 's Heeren bijzondere 
zorg. Zijn wij het eigendom des Heeren, dan kunnen ook 
wij op zijne bewaring en zorg rekenen. Ongelukkig zij, 
die daaromtrent in onzekerheid verkeeren! Hunne hoop 
gaat dan op en neer met de omstandigheden, en is niet 
op God gevestigd. » Welken ook ik diene." Dat Paulus 
deze woorden aan zijn getuigenis kon toevoegen, was oor
zaak, dat hij zooveel heerlijks ondervond, wat God tot 
eer en hem zelf een genot was. Hoezeer moeten deze 
woorden ons treffen, die misschien den Apostel met alle 
vrijmoedigheid het eerste kunnen nazeggen, maar die bij 
het tweede ons moeten terugtrekken, omdat ons leven ons 
veroordeelt, daar het veeleer bewijst, dat wij meer onszel-
ven dienen dan God. 

Van een dergdijken toestand is de geschiedenis vanJona 
een treffend bewijs. Jona was eens in gelijke omstandigheden 
als de apostel Paulus. Ook hij was te midden van den storm 
op dezelfde zee, en ieder oogenblik dreigde het schip, 
waarop hij zich bevond, te zullen vergaan. Maar kon hij 
evenals Paulus zeggen:»welken ik diene"? Ach neen! hij was in 
een weg van ongehoorzaamheid aan God. Hij was vluchtende 
voor het aangezicht des Heeren. Welk een verschil! Maar ook 
welke verschillende gevolgen! Paulus geeft de heerlijkste 
getuigenis van Zijnen God, en wordt door Hem, als het 
ware, tot redder van ruim tweehonderd menschen gemaakt. 
En Jona? Ach! hij moet zich als de oorzaak van den storm 
aanklagen, en zich in de kastijdende hand Gods overgeven; 
en hoewel God hem als zijn eigendom bewaart, zoodat hij 
in de golven niet omkomt, moest hij echter alles ontberen, 
wat Paulus genoot. 

Ziedaar het onderscheid, 't welk in het leven van twee 
menschen werd aangetroffen, die beiden zeggen konden, 
dat zij den Heer toebehoorden, en die beiden tot hetzelfde 
werk geroepen waren. Verre zij het van mij, de zekerheid 
dat men den Heer toebehoort, eenigszins in de schaduw te 
stellen; want dat is het fondament, waarop alle beloften 
voor tijd en eeuwigheid rusten; maar toch wenschte ik met 
een enkel woord te doen opmerken, dat het gewicht van het 
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eerste het groote belang van het tweede niet verdringen mag, 
't welk, helaas! zoo dikwijls gebeurt. Het eerste schijnt 
hoofdzaak, het tweede bijzaak voor velen. Maar zij, die 
het werk van Christus in zijnen geheelen omvang kennen, 
verstaan ook de volle beteekenis van het woord aan de 
Thessalonicensen gericht: »Hoe gij bekeerd zijt tot God van 
de afgoden om den levenden en waarachtigen God te dienen." 
(1 Thess. 1 :9.) Tot «God bekeerd" en «God te dienen"-
is hier, als in éénen adem, uitgesproken. Onze dienst drukt 
niet alleen het zegel op onze verlossing, maar is ook de 
vrucht aan den wijnstok, waardoor de landman verheer
lijkt wordt. De Heere geve, dat wij allen den ernst, maar 
ook het groote voorregt daarvan meer mogen leeren kennen, 
opdat wij bewaard blijven voor een leven, waarin wij ons ver
genoegen en troosten met de gedachte: ik ben toch bekeerd. 

Met welk een gerustheid en vrijmoedigheid beweegt zich 
Paulus onder hen, die met hem voeren? Hij «dankt God 
in aller tegenwoordigheid." Welk een schoone gelegenheid 
biedt de nood, waarin zij zijn, hem aan, om aan allen 
te toonen, hoe rijk en gelukkig zij zijn, die God toebehoo-
ren en Hem dienen! De nood maakte Jona ongerust, en 
hij legde zich neder om te slapen, daar hij gevoelde, dat 
God tegen hem was; en toen de scheepslieden hem wakker 
maakten, kon hij hen noch geruststellen, noch met hen 
spreken van zijnen God, want hij had genoeg met zich-
zelven te doen; hij moest zelf eerst weer in het reine 
zijn met God, vóór hij van Hem aan anderen kon getui
gen. En zoo gaat het altijd! Niets beneemt ons meer de 
vrijmoedigheid en de kracht om van den Heer te getui
gen, dan een leven buiten zijne gemeenschap. 

Maar bij deze vrijmoedigheid en gerustheid handelt de 
Apostel ook met een beslistheid en zekerheid, die haren 
grond hadden in zijn geloof aan hetgeen God gezegd had. 
J a , Paulus kende zijnen God, en daarom schroomt hij niet 
het volk toe te roepen: »Zijt goeds moeds, mannen! want 
ik geloof Gode, dat het alzoo zijn zal gelijkerwijs mij ge
zegd is." En de geheele verdere reis is het gebleken, dat 
hij hieraan niet twijfelde. Want toen de scheepslieden uit 
het schip zochten te vlieden, zeide Paulus, vertrouwende 
op hetgeen God gezegd had: •>indien deze in het schip 
niet blijven, gij kunt niet behouden worden." En wederom 
als hij hen vermaant spijze te nemen, kan hij hun verze
keren, dat geen haar van hun hoofd vallen zal. Welk een 
geloofstaal! O, mocht dit onwankelbaar vertrouwen op het-
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geen God gezegd heeft, toch meer in ons leven gevonden 
worden! Het zou ons rust geven in de omstandigheden en 
kracht om te handelen, terwijl wij nu soms twijfelend en 
ongelukkig den bjik in het rond slaan om daar kracht en 
hulp te zoeken. Ep mogen er ook oogen blikken komjen, 
waarin djt geloof op de proef wordt gesteld, gelijk bij Pau
lus gebeurde, toen de nauwgezetheid der Eomeinsche 
krijgslieden de gevangenen wilde dooden; geen pood! 
God bewijst, dat .Hij alle harten in zijne hand heeft; 
want »de hoofdman, willende Paulus behouden, belette 
hun dat voornemen, en beval, dat degenen, die zwem
men konden, zich eerst zouden afwerpen en te land 
komen, en de anderen, sommigen op planken en som
migen op eenige stukken van het schip. En alzoo is het 
geschied, dat zij allen behouden aan het land gekomen 
zijn." (vs. 43, 44.) 

Ziedaar de uitkomst! Niemand werd gemist, allen zijn 
behouden, het vertrouwen van Paulus was niet beschaamd! 
En voorzeker zal God ook ons geloof en vertrouwen op 
Hem niet beschamen. God is de onwankelbare steun van 
al de zijnen. Op Hem mogen zij zich gerust verlaten, 
ledere steun buiten Hem begeeft ons, als het er op aan 
komt. Maar Hij is de sterke, die van geen wankelen weet. 
«Ik geloof Gode," zij daarom in alle omstandigheden, bij 
het gevoel van eigen zwakheid en ellende de, taal onzes 
harten. Al wat Hij beloofd heeft, zal Hij nakomen! Ons 
hart mag nu reeds in de zekerheid hiervan leven. En wel
dra zullen wij ondervinden, dat wij ons niet bedrogen 
hebben, als wij, met Jezus vereenigd, zullen ingaan in de 
woningen des levens, en de vervulling zullen aanschouwen 
in alle hare volheid van hetgeen God gezegd heeft. 
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De gebeurtenissen na het duizend
jarig- rijk. 

»En wanneer de duizend jaren zullen geëindigd zijn, zal 
de Satan uit zijne gevangenis ontbonden worden. En hij zal 
uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken 
der aarde zijn, den Gog en den Magog, om hen te ver
gaderen tot den krijg; welker getal is als het zand aan 
de zee. En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde, 
en omringden de legerplaats der heiligen, en de geliefde 
stad." (OpenJ). 20 : 7—9.) Ziedaar de laatste machtsont-
wikkeling van den Satan! Nadat hij duizend jaren gebon
den is geweest en de volken niet heeft kunnen verleiden, 
begint hij, zoodra hij uit zijne gevangenis ontbonden is, 
opnieuw zijn treurig werk. Met recht wordt hij genoemd 
de menschenmoorder van den beginne. En, helaas! de vol
ken der aarde laten zich nogmaals door hem verleiden, en 
vergaderen zich, als het zand aan de zee in menigte, tot 
den krijg tegen de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. 

»Hoe is dat mogelijk!" zal menigeen uitroepen. «Duizend 
jaar lang hebben de volken de heerlijkheid van Christus 
aanschouwd — duizend jaar lang zich in zijne zegenin
gen verblijd — ieder jaar zijn zij opgetrokken naar Jeru
zalem, om in de tegenwoordigheid van den Koning der 
eere het loofhuttenfeest te vieren — en na dat alles laten 
zij zich door den duivel verleiden en verheffen zich tegen 
den Heer en zijnen Gezalfde!" Toch is het zoo, geliefde 
lezer! üeeds in onze beschouwing over het duizendjarig 
rijk merkten wij op, dat, hoewel de duivel gebonden zal 
zijn, en de gerechtigheid op aarde zal heersenen, nogtans 
de zonde in den mensch zal blijven wonen, en bij degenen 
die zich niet bekeeren, ook te voorschijn zal komen. Wij 
zagen, hoe een zondaar, honderd jaar oud zijnde, zal ster
ven, en hoe de volken, die weigeren jaarlijks naar Jeru
zalem op te trekken, met droogte zullen gestraft worden, 
't Is waar, de kennis des Heeren zal in het duizendjarig 
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rijk de aarde bedekken gelijk de wateren den bodem der 
zee, doch het is ons uit de profetieën gebleken, dat on
danks dit alles niet alle menschen zich zullen bekeeren, 
en velen zich slechts geveinsdelijk aan den Heer zullen 
onderwerpen. Het zal dan met vele volken gaan, zooals 
het nu dikwijls in de wereld gaat. Wanneer een machtig 
koning vele landen verovert, dan onderwerpen zich de 
volken, niet omdat zij dien vorst liefhebben en dienen 
willen, maar omdat zij zijne macht en zijnen toorn vreezen, 
als zij zich tegen hem verzetten. Evenzoo zullen in het 
duizendjarig rijk vele volken zich gedwongen aan de heer
schappij van den Heere Jezus en de zijnen onderwerpen, 
terwijl zij in hun hart hunnen eigenlijken koning, den 
duivel, liefhebben en dienen; en daarom stellen zij zich, 
zoodra hij opnieuw te voorschijn komt, onder zijn bevel, en 
laten zich nog eenmaal tegen den Heer ten strijde aanvoeren. 

Welk een treffend bewijs voor de onverbeterlijkheid der 
menschelijke natuur! Wie daaraan nog twijfelt, moet hier 
overtuigd worden! Wie nog hoop koestert, dat de mensch 
te verbeteren is, moet die hoop hier laten varen! De mensch 
was duizend jaar lang onder de rechtvaardige, heerlijke 
en zachtmoedige regeering van Christus, alles was veree-
nigd om hem te verbeteren en te veranderen, de duivel 
was gebonden, de vloek van de aarde was weggenomen, 
de hartstochten waren gebreideld, de eerzucht en zelfzucht 
vonden geen plaats, ja, wat meer zegt, de kennis des Heeren 
bedekte de aarde, gelijk de wateren den bodem der zee be
dekken — en toch is hij dezelfde gebleven. Nauwelijks 
treedt de duivel weer op, of hij stelt zich opnieuw onder 
zijne macht. Niets is dus in staat den mensch te verbeteren. 
Hij is en blijft ten allen tijde een vijand van God. Om God 
te kunnen dienen en liefhebben moet hij dus niet veranderd 
of verbeterd, maar een nieuw mensch worden. En , Gode 
zij dank! dat voor den mensch onmogelijke werk heeft 
God mogelijk gemaakt in Christus. "Indien iemand in 
Christus is, die is een nieuw schepsel: het oude is voor
bijgegaan , ziet, het is alles nieuw geworden." (2 Kor. 5:17.) 
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O , mochten wij dit meer en meer leeren verstaan, opdat 
wij alle pogingen tot verbetering der menschelijke natuur, 
zoowel in onszelven als in anderen, veroordeelen! 

Doch keeren wij tot onze beschouwing terug. De volken, 
verleid en aangevoerd door den Satan, zijn opgekomen op 
de breedte der aarde, en omringden de legerplaats der hei
ligen en de geliefde stad. En wat zal hun lot zijn? »Er 
kwam vuur neder van God uit den hemel, en heeft hen 
verslonden." Wij kunnen veilig aannemen, dat allen die 
in het duizendjarig rijk zich slechts geveinsdelijk aan den 
Heer onderworpen hebben, zich onder de banier van den 
Satan zullen scharen, en derhalve door dit oordeel des 
Heeren zullen getroffen worden; zoodat ten slotte alleen 
diegenen overblijven, die zich in waarheid tot den Heere 
bekeerd hebben. Dezen beërven natuurlijk de eeuwige heer
lijkheid , en zullen met ons den nieuwen hemel en de nieuwe 
aarde bewonen. En hoewel ons dit hier niet gezegd wordt, 
zoo volgt het toch uit den aard der zaak, dat zij, evenals 
wij, nieuwe lichamen zullen ontvangen, aangezien men 
met een sterfelijk en verderfelijk lichaam in de eeuwigheid 
niet kan zijn. En welk zal het lot van den' duivel zijn ? 
»En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den 
poel des vuurs en sulfers, alwaar het beest en de valsche 
profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht 
in alle eeuwigheid." (vs. 10.) 

Er volgt nu een ander tooneel. »En ik zag een grooten 
witten troon, en dengene die daarop zat, van wiens aan
gezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats 
is voor die gevonden." (Openb. 20 :11.) Wanneer de Heere 
Jezus, aan Wien de Vader al het oordeel heeft gegeven 
(Joh. 5 : 22.), op den grooten witten troon zal zitten om 
de dooden te oordeelen, dan zullen de aarde en de hemel 
wegvlieden. Hoe heerlijk de toestand der aarde in het dui
zendjarig rijk ook wezen zal, toch zal er aan dien toestand 
een einde komen; want al is de vloek van de aarde dan 
weggenomen, en al zal de schepping zich dan verblijden 
in de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods, zoo is 

13* 
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hët toch altijd dezelfde aarde, die wtj hu bewonen. Ér komt 
echter een nieuwe hemel en een niéuwe aarde; en daarom 
moeten de eerste hemel en de eerste aarcle voorbijgaan. ïn den 
brief aan de Hebreen lezen wij: »Maar nu heeft Hij verkon
digd, zeggende: »Nog eenmaal zal Ik bewegen niet alleen de 
aarde, maar ook den hemel." (Hagg. 2 : 7.) En dit woord: 
Nog eenmaal, wijst aan de verandering der bewegelijke 
dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden 
de dingen, die niet bewegelijk zijn." (Hebr. 12 : 26, 27.) 
Hieruit leeren wij, dat God de aarde en den hemel (d. i. 
het uitspansel) niet in den tegenwoordigen toestand gebracht 
heeft, opdat zij altijd in dien toestand zouden blijven, maar 
opdat daarvoor de onbewegelijke dingen, dat is de nieuwe 
hemel en de nieuwe aarde, in de plaats zouden komen. 
Hoe dat wegvlieden van den hemel en de aarde zal ge
schieden, wordt ons door Petrus in het derde hoofdstuk 
van zijnen tweeden brief medegedeeld. »De hemelen, die nu 
zijn, en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat 
weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen den dag des 
oordeels en der verderving der goddelooze menschen. . . . 
Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den 
nacht, in welken de hemelen met een gedruisch zulUn voorbij
gaan , en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde 
en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden. Dewijl dan 
deze dingen vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in hei
ligen wandel en godzaligheid! Verwachtende en haastende 
tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen, 
door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen 
brandende zullen Versmelten." (vs. 7, 10, 1 1 , 12.) De hemel 
en de aarde, die nu zijn, zullen dus, wanneer de Heere 
Jezus op den rechterstoel zal zitten om te oordeelen, door 
vuur ontstoken worden en verbranden. 

»En ik zag de dooden, klein en groot, staande voor den 
troon." ") De Heere Jezus, zittende op den grooten witten 

*) Volgens de beste handschriften moeten wij hier lezen: .staande voor den 
troon" en niet: „staande voor God." Het is met de Vader, maar de Zoon, die op 
den troon zit om te oordeelen, want de Vader heeft al het oordeel den Zoon ge-
Keven (Joh. ö : 22.) 
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troon, spreekt het oordeel uit over de dooden. Wij hebben 
vroeger bewezen, dat al de geloovigen var» de schepping 
af tot het begin van Christus regeering op aarde vóór of 
bij het begin dier regeering uit de dooden zullen opstaan. 
(Zie 9de jaarg. pag. 185.) Uit onze beschouwing over het 
duizendjarig rijk is gebleken, dat de vijanden van Christus, 
die op aarde leven, wanneer Hij komt, door Hem in het 
begin zijner heerschappij geoordeeld en in het eeuwige vuur 
geworpen zullen worden, (pag. 151.) Deze verschijnen dus 
niet meer voor den grooten witten troon; zij zijn reeds 
voorgoed geoordeeld en op de plaats hunner eeuwige be
stemming. Evenmin zullen de geloovigen, die gedurende 
het duizendjarig rijk geleefd hebben, voor dien troon ver
schijnen, daar zij, gelijk wij hierboven aantoonden, zonder 
te sterven zullen veranderd worden om met ons den nieu
wen hemel en de nieuwe aarde te bewonen. Voor den groo
ten witten troon verschijnen dus alleen de ongeloovigen} 

die van de schepping tot op dat oogenblik gestorven z\jn. 
De Heere Jezus zal hen uit hunne graven opwekken en, 
hen voor z\jnen rechterstoel plaatsen. Derhalve zullen niet 
alleen de geloovigen, maar ook de ongeloovigen door den 
Heer worden opgewekt. Hij, de overwinnaar van den dood 
en den duivel, zal den dood zijn prooi ontnemen. Alles zal 
opder zijne heerschappij worden gebracht. Niet alleen in 
dep hemel en op de aarde, maar ook in de hel zal Hij 
heerschen. Alle knie zal zich voor Hem buigen", zoowel 
degenen die in den hemel, en die op de aarde, als die onder 
de aarde zijn; en alle tong zal belijden, dat Jezus Christus 
de Heer is, tot heerlijkheid Gods des Vaders. (Fil. 2.) In 
den hemel, op de aarde en in de hel zullen allen hunne 
knieën voor Jezus buigen, en zullen allen Hem als Heer 
erkennen — sommigen tot hunne eeuwige gelukzaligheid, 
anderen tot hunne eeuwige rampzaligheid. Zelfs de dui
vel, die nu de vorst dezer wereld is, zal dan geen vorst 
meer zijn; door Jezus overwonnen, zal hij tot in alle eeuwig
heid gebonden zijn en dag en nacht gepijnigd worden. 

»En ik zag de dooden, klein en groot, staande voor 



182 

God; en de boeken werden geopend; . . . . en de dooden 
werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven 
was, naar hunne werken," Hieruit zien wij, dat de on-
geloovigen niet alleen om hun ongeloof zullen geoordeeld 
worden, zooals sommigen beweren, maar wel degelijk naar 
hunne werken. De boeken, waarin hun gansche leven, al 
hunne gedachten, woorden en werken, staan opgeteekend, 
worden geopend; en naar hetgeen in die boeken geschreven 
is, worden zij geoordeeld Doch behalve die boeken is er 
nog een ander boek, het boek des levens. Ook dat wordt 
hier geopend, om te doen zien, dat de namen van hen, 
die voor den grooten witten troon staan, daarin niet ge
vonden worden. »En zoo iemand niet gevonden werd ge
schreven in het boek des levens, die werd geworpen in den 
poel des vuurs." Niet opgeschreven te zijn in het boek 
des levens is voldoende om eeuwig verloren te zijn en 
in den poel des vuurs geworpen te worden. Allen, die 
dan voor dezen troon staan, zijn verloren; doch de straf, 
die zij ontvangen, zal voor allen niet dezelfde zijn. Het 
zal, zooals wij elders lezen, den een in den dag des oor
deels verdragelijker wezen dan den ander. (Matth. 11 : 
22—24.) »En die dienstknecht, welke geweten heeft den 
wil zijns heeren, en zich niet bereid, noch naar zijnen 
wil gedaan heeft, die zal met vele slagen geslagen wor
den; maar die denzelven niet geweten heeft, en gedaan 
heeft dingen, die slagen waardig zijn, die zal met weinige 
slagen geslagen worden. En een iegelijk, dien veel gege
ven is, van dien zal veel geëischt worden; en dien men 
veel vertrouwd heeft, van dien zal men overvloediger 
eischen." (Luk. 12 : 4 7 , 48.) 

»En de zee gaf de dooden, die in haar waren; en de 
dood en de hades gaven de dooden, die in hen waren; 
en zij werden geoordeeld een iegelijk naar hunne werken. 
En de dood en de hades werden geworpen in den poel 
des vuurs; dit is de tweede dood." (vs. 13 , 14.) In onze 
hollandsche vertaling staat: »en de dood en de hel gaven 
de dooden, die in hen waren." Dit is niet juist; daar in 
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het oorspronkelijke het woord »hades" en niet »gehenna" 
wordt gebruikt. »Gehenna" beteekent pijn, en is de plaats 
der straf voor booze engelen en booze menschen. »Hades" 
beteekent onzienlijk, en is de plaats, waar de zielen der 
gestorvenen zijn tot den dag der opstanding. Evenmin als 
degenen, die in Christus ontslapen, terstond naar den 
hemel, het huis des Vaders, gaan, maar in het Paradijs 
wachten op de opname der Gemeente, (zie 9de jaargang 
pag. 108.) gaan de ongeloovigen, die gestorven zijn en 
nog sterven, terstond naar de hel. Zij blijven, totdat de 
Heere Jezus hen uit hunne graven opwekt, in den hades, 
het doodenrijk; en zij worden na hunne opstanding door 
den Heer in den poel des vuurs, de hel, geworpen. 
Daarom lezen wij hier: «En de dood en de hades gaven 
de dooden die in hen waren." De dooden worden door 
den Heer opgewekt, en verlaten de plaats, waar zij tot 
nu toe zijn, om voor den grooten witten troon naar 
hunne werken geoordeeld en in de hel geworpen te worden. 

Door dit oordeel zijn al de vijanden des Heeren aan 
zijne voeten onderworpen. Zoowel de levenden als de doo
den zijn geoordeeld, ja , zelfs de dood, die laatste vijand, 
is te niet gedaan. De raadsbesluiten Gods zijn ver
vuld. God heeft alles tot één vergaderd in Christus, beide 
dat in den hemel en dat op de aarde is. Hij heeft Hem 
gezet verre boven alle overheid en macht en kracht en 
heerschappij en allen naam, die genaamd wordt niet alleen 
in deze wereld, maar ook in de toekomende; en heeft 
alle dingen zijnen voeten onderworpen. (Efez. 1:10, 21, 22.) 
»Daarna zal het einde zijn," zooals wij in 1 Kor. 15 : 24—28 
lezen,»wanneer Hij het koninkrijk aan God en den Vader zal 
overgegeven hebben; wanneer Hij zal te niet gedaan heb
ben alle heerschappij, en alle macht en kracht: want Hij 
moet als Koning heersenen, totdat Hij al de vijanden onder 
zijne voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand, die te 
niet gedaan wordt, is de dood. Want Hij heeft alle din
gen zijnen voeten onderworpen. Doch wanneer Hij zegt, 
dat Hem alle dingen onderworpen zijn, zoo is het open-



184 

baar, dat Hij uitgenomen wordt, die Hem alie dingen 
onderworpen heeft. En wanneer Hem alle dingen zullen 
onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderwor
pen worden Dien, die Hem alle dingen onderworpen 
heeft, opdat God zij alles in allen." Nadat de Heere 
Jezus duizend jaar als Koning zal geheerscht hebben, 
en in dien tijd alles wat zich tegen Hem verzet, te niet 
gedaan zal hebben, en nadat Hij al zijne vijanden, ook 
de dood, aan zijne voeten zal onderworpen hebben, 
zal Hij het koninkrijk aan God en den Vader over
geven. Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat Christus zal 
ophouden als God te regeeren, integendeel, Hij zal als 
God tot in alle eeuwigheid heerschen, en wij, die in Hem 
gelooven, met Hem. (Openb. 22.) Maar zijne regeering als 
Zoon des menschen, de heerschappij, welke Hij voor een 
bepaald tijdperk over een aardsch volk en over de geheele 
wereld zal uitoefenen, zal eindigen. Al de rechtvaardigen 
zullen ten slotte uit de dooden opgewekt of in een punt 
des tijds veranderd zijn; al de goddeloozen zijn geworpen 
in den poel des vuurs; en het koninkrijk neemt een einde. 
Christus zelf wordt als de Zoon onderworpen aan Dien, 
die Hem alle dingen onderworpen heeft. Als de Zoon des 
menschen, die door God verheven was boven alle macht 
en kracht en heerschappij, onderwerpt Hij zich aan God, 
opdat God — Vader, Zoon en Heilige Geest — zij alles 
in allen. 

Onderzoeken wij nu Openb. 21 : 1—8. Zooals wij reeds 
vroeger opmerkten (pag. 157.), wordt ons in deze woorden 
een korte, doch treffende beschrijving gegeven van de 
eeuwigheid en van de positie, welke de Gemeente van 
Christus in de eeuwigheid inneemt. Men zou kunnen vra
gen, wie ons het recht geeft, de eerste acht verzen van 
dit hoofdstuk als een beschrijving van de eeuwigheid aan 
te merken, en hetgeen verder volgt als de voorstelling van 
de heerlijkheid der Gemeente gedurende het duizendjarig 
rijk. Wij antwoorden hierop, dat dit uit de voorstelling 
zelve duidelijk blijkt. Hetgeen in de eerste acht verzen ge-
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zegd wordt, kan niet zien op het duizendjarig rijk, aange
zien er in dat rijk wel degelijk dood, rouw, gekrijt en 
moeite zal zijn. Ook zullen dan olie dingen nog niet nieuw 
gemaakt zijn. En hetgeen wij van het negende vers af 
lezen, kan geen beschrijving zijn van de Gemeente in de 
eeuwigheid, aangezien er in de eeuwigheid geen volken 
en koningen meer zullen zijn, en er geen bladeren meer 
noodig zullen wezen tot genezing der heidenen. Wij vin
den dus in de eerste acht verzen de beschrijving van de 
eeuwigheid en in de volgende verzen de voorstelling van de 
heerlijkheid der Gemeente gedurende het duizendjarig rijk. 

»En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde: 
want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbijge
gaan, en de zee was niet meer." In 2 Petr. 3 : 13 lezen 
wij: »Maar wij verwachten, naar zijne belofte, nieuwe 
hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid 
woont." In het duizendjarig rijk heerscht de gerechtigheid 
op aarde, maar zij woont er niet, omdat de zonde er nog 
is. Doch in den nieuwen hemel en op de nieuwe aarde is 
geen zonde meer; de goddeloozen zijn allen in den poel 
des vuurs geworpen, en de gezaligden zijn allen bekleed 
met een nieuw, onsterfelijk, heerlijk lichaam, waarin de 
zonde niet meer woont. 

»En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Je
ruzalem , nederdalende van God uit den hemel, toebereid 
als een bruid, die voor haren man versierd is." Het nieuwe 
Jeruzalem is, gelijk uit vs. 9 blijkt, de Gemeente van 
Christus. Deze daalt neder van God uit den hemel, en 
van haar hoort Johannes met een groote stem uit den 
hemel zeggen: «Ziet, de tabernakel Gods is bij de men-
schen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk 
zijn, en God zelf zal bij hen en hun God zijn." God zelf 
zal wonen bij de menschen, namelijk, bij de eeuwig ge
lukzaligen in den nieuwen hemel en op de nieuwe aarde; 
zij zullen zijn volk zijn, en Hij zelf zal bij hen en hun 
God zijn. Alle onderscheid is alsdan verdwenen. Er is geen 
spraak meer van Joden of heidenen, van koningen of vol-
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ken, maar alleen van menschen. De eerste dingen zijn weg
gegaan. In het duizendjarig rijk heersenen de Joden over 
de heidenen, en is God de God van Israël, maar in de 
eeuwigheid is er geen onderscheid. Allen zijn opgewekt uit 
de dooden of veranderd in een punt des tijds; allen zijn 
het eeuwige leven en de onverderfelijkheid deelachtig, en 
daarom is God hun God, en zijn zij zijn volk. Evenwel 
blijft de Gemeente van Christus hare bijzondere en heer
lijke plaats in de eeuwigheid innemen. Zij zal nimmer op
houden de vrouw des Lams te zijn, j a , wat meer zegt, 
zij zal tot in alle eeuwigheid de tabernakel, de woning Gods 
bij de menschen zijn. Wanneer God in de eeuwigheid bij 
de menschen zal wonen, dan zal de Gemeente het bewon
derenswaardige voorrecht genieten de woning of het huis 
van God te zijn. Daarom zegt Paulus in Efez. 3 : «Hem 
nu, die machtig is meer dan overvloedig te doen, boven al 
wat wij bidden of denken, naar ds kracht, die in ons 
werkt, Hem zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Chris
tus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid, Amen." 

»En God zal alle tranen van hunne oogen afwisschen; 
en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, 
noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn 
weggegaan." (vs. 1.) Heerlijke toestand van gelukzaligheid! 
Elke bron van droefheid en ellende is gestopt! Alles wat 
aan de zonde herinnert, is verdwenen. De eerste dingen 
zijn weggegaan. «En die op den troon zat, zeide: Ziet, 
Ik maak alle dingen nieuw." Daar de Zoon zich aan God 
en den Vader onderworpen heeft, zoo is het hier God, 
die op den troon zit, en die verder zegt: »Het is geschied. 
Ik ben de Alfa en de Oméga, het begin en het einde. Ik 
zal den dorstigen geven uit de fontein van het water des 
levens voor niet. Die overwint, zal alles beërven; en Ik 
zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn." 
(vs. 6, 7.) Maar er volgt een ernstig woord van waar
schuwing. »Maar den vreesachtigen, en ongeloovigen, en 
gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en toovenaars, 
en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in 
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den poel die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is 
de tweede dood." (vs. 8.) Letten wij wel op de kracht 
dezer woorden. Wanneer God zal zijn alles in allen, dan 
zal het deel der ongeloovigen zijn in den poel, die daar 
brandt van vuur en sulfer. God is de liefde, voorzeker! 
maar Hij is ook licht. Hij is evengoed heilig als genadig. 
En deze twee waarheden worden ons hier tegelijkertijd 
voorgesteld. In liefde komt Hij neder om met zijn volk te 
wonen; Hij maakt aan alle zwakheid en ellende een einde, 
en wischt de tranen van aller oogen. Maar Hij is licht; en 
daarom blijft ook dan, wanneer alle dingen nieuw gemaakt 
zijn, wanneer de gerechtigheid woont op de aarde, het 
deel van de goddeloozen in den poel des vuurs. Bedenken 
wij wel, dat hier over de eeuwigheid gesproken wordt. Er 
is in de eeuwigheid een straf, die nooit eindigt, voor allen 
die Christus verworpen hebben. Hun lot is de tweede 
dood, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitge-
bluscht wordt. Ontzaglijke waarheid voor allen, die 
Jezus nog niet kennen.' O , mochten zij nog in het heden 
der genade bedenken, wat tot hunnen vrede dient! 

Met de hulp des Heeren zijn wij aan het einde van 
onze beschouwing over de toekomende gebeurtenissen ge
komen. Het licht der profetie heeft de duistere toekomst 
voor ons opgeklaard. De raadsbesluiten Gods werden ons 
medegedeeld; Zijne gedachten werden ons geopenbaard. 
Van de opname der Gemeente af, totdat de nieuwe hemel 
en de nieuwe aarde zijn zal, werden de plannen Gods voor 
onze oogen ontvouwd. Niets heeft de Heer voor ons ver
borgen- gehouden. Als zijne geliefde kinderen heeft Hij 
ons alles medegedeeld. Welk een onuitsprekelijke genade! 
O , mochten wij haar toch meer waardeeren! Mochten wij, 
geleid door den Heiligen Geest, meer doordringen in de 
geheimen zijner liefde! Ach! onze kennis is nog zoo ge
brekkig, ons verstaan van Gods gedachten nog zoo zwak. 
Wij zijn zoo weinig bekwaam ons te verlustigen in de 
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heerlijkheid van Christus en de Gemeente, welke het doel 
is van al de raadsbesluiten Gods —zoo weinig bekwaam 
een voorsmaak te hebben van die eindelooze gelukzaligheid, 
wanneer alle tranen van de oogen zijn afgewischt en God 
zal zijn alles in allen. O, geliefde broeders! bidden wij 
daarom veel om den geest der wijsheid en der openbaring 
in zijne kennis, om verlichte oogen des verstands, opdat 
wij mogen weten, welke zij de hoop van zijne roeping, 
en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijne erfenis 
in de heiligen. En geven wij, wanneer wij door 's Heeren 
genade iets verstaan van de onmetelijke grootheid en heer
lijkheid van Gods plannen, Hem alleen daarvan de lof, 
de eer en de dankzegging! 

//Al wat openbaar maakt, is licht." 
(Efez. 5:13.) 

Al wat kwaad is, al wat onrein in ons is, moet aan 
het licht komen en geoordeeld worden; want niets bevlekts 
of onreins kan ingaan in het koninkrijk Gods. Indien wij 
in het licht blijven, zoo zullen wij het kwaad zien en het 
oordeelen. Doen wij dit niet, dan laat God het ons zien, 
en oordeelt het. God bedient zich van allerlei middelen 
om ons tot zelfkennis te brengen. Hij brengt ons in aller
lei beproevingen; Hij doet ons gebrek hebben; Hij brengt 
ons in angst en droefheid; Hij scheidt ons van hen, die 
wij liefhebben; Hij zendt ons smarten en lijden; Hij 
beproeft ons op allerlei wijzen om de verborgen dingen, 
die met zijne heiligheid niet bestaanbaar zijn, aan het licht 
te brengen, (zie 1 Kor. 11 : 51.) Het is noodig, dat wij van 
alle onreinheid gezuiverd worden; en daaraan werkt God 
in zijne getrouwheid. Hij reinigt ons door het bad des 
waters door het Woord. (Efez. 5 : 26; Joh. 13 : 6.) Het 
Woord is vleesch geworden, en heeft onder ons gewoond; 
het is dus, als het ware, onder ons bereik gebracht. Jezus 
zegt: «Die mij volgt, wandelt in het licht." Christus was 
in het licht, in den schoot des vaders; en datzelfde licht 
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heeft Hij in de wereld gebracht. (Joh. 12.) Dat is het 
licht, 't welk ons verlicht; 't welk alles openbaar maakt, 
en waardoor wij gereinigd worden. En de Heilige Geest 
treedt in alle bijzonderheden van het dagelijksch leven; 
Hij spreekt over alle betrekkingen, waarin wij tot elkan
der staan, over de betrekking van man en vrouw, van 
ouders en kinderen, van heeren en dienstknechten. Het is 
toch in de meest gewone dingen des levens, dat wij geroe
pen worden, in het licht te wandelen; en »de vrucht des 
lichts is in alle goedheid, en rechtvaardigheid, en waarheid." 
Wij struikelen allen in velen; en wij moeten leeren inzien, 
dat er in ons geen goed woont. Dit is voorzeker pijnlijk 
en vernederend, maar het is de waarheid, en de waarheid 
alleen kan ons nederig houden; zij alleen kan ons gedurig 
meer de genade leeren waardeeren, die ons gered heeft, 
die ons staande houdt, en die aan ons arbeidt om ons te 
reinigen en te heiligen tot den dag, waarop wij daar zul
len komen, waar niets onreins meer gevonden wordt. 

Jezus Naam. 

>Jezus-Naam!" Wie kan doorgronden 

Al uw diepte en hoogte, wie? 

Wie de liefde en 't heil verkonden, 

Waar ik 't einde niet van zie ? 

Onnaspeurlijk blijft die naam 

In zijn glans en rijkdom saam! 

o Jezus-Naam!" Waarvoor ik kniele, 

Bron van heil en alle kracht! 

Zalig rustoord mijner ziele! 

Hemelsch licht in 's werelds nacht! 

Trouwe liefde en heilgena 

Zijn mijn englen, waar ik ga. 
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»Jezus-Naam/" In U geborgen, 

Ga ik door de woestenij; 

Machtloos deinzen angst en zorgen, 

Zelfs de Satan wijkt op zij. 

Als mijn oog op Jezus ziet, 

Wankel en vertsaag ik niet! 

* Jezus-Naam!" Gij rust der moeden, 

Steun der zwakken, troost in smart, 

Veilige ark in 's werelds vloeden, 

Heeling voor 't gewonde hart! 

Manna, dat de ziel verblijdt, 

Toevlucht in verzoekings-tijd. 

«Jezus-Naam!" O zielsverblijden! 

Hope voor het krank gemoed! 

Morgenster, die alle lijden 

Als een nevel smelten doet! 

Wat mij hier 't geloof deed raan, 

Zal ik Boven eens verstaan. 

»Jezus-Naam /" Gij , Levens-Zonne! 

Gij, des Vaders heerlijkheid! 

Gij zijt ook mijn vreugdebronne, 

Nu en tot in eeuwigheid! 

U zij eenig, eeuwig de eer: 

Gij vernieuwt de schepping, Heer! 
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Wie zijn de kinderen der wijsheid? 

Er is één kenmerk, waaraan men de kinderen der wijs
heid terstond kan leeren kennen, namelijk, dat zij de wijsheid 
rechtvaardigen. Dit zegt de Heer in Lukas 7 :35: »Doch 
de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van al hare kin
deren." In datzelfde hoofdstuk lezen wij: »En al het volk, 
Hem hoorende, en de tollenaars, die met den doop van 
Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God. Maar de 
farizeën en de wetgeleerden hebben den raad Gods tegen 
zichzelven verworpen, van Hem niet gedoopt zijnde." 

Hieruit leeren wij de zeer eenvoudige waarheid ,dat al de 
kinderen der wijsheid God rechtvaardigen en zichzelven 
veroordeelen. Dat is het ware standpunt voor een zondaar. 
Op dezen grond stond Abel, toen hij Gode een »betere 
offerande" bracht. Op dien grond stond Noach, toen hij»een 
ark toebereidde voor zijn huisgezin." Daar stond Job, toen 
hij uitriep: »Daarom verfoei ik mij, en ik heb berouw in 
stof en asch." Dat was het standpunt van Petrus, toen hij 
uitriep: »Heer, ga van mij uit, want ik ben een zondig 
mensch!" 

»En wat zou ik nog meer zeggen? De tijd zou mij 
ontbreken," als ik al de kinderen der wijsheid zou willen 
opnoemen, al de leden van die hoog bevoorrechte familie, 
die vrijwillig en volkomen Gods gedachten over hen aan
genomen, en zichzelven als arme, schuldige, verdoemelijke 
zondaars erkend hebben, die er toe gebracht zijn om met 
David te zeggen: »Tegen U , U alleen, heb ik gezondigd; 
en gedaan dat kwaad is in uwe oogen; opdat gij recht
vaardig zijt in uw spreken en rein in uw richten." (Ps. 5 1 : 6.) 

Dat is de onveranderlijke taal van de kinderen der wijs
heid. Zij veroordeelen zichzelven en rechtvaardigen God. 
Zij verontschuldigen zich niet; zij zoeken zich niet beter 
voor te doen, en willen zich niet verbergen. Voor dat zij zóó 
spreken, is er nog niets in orde; eer de ziel op dien 
grond staat, is er een onoverkomelijke kloof tusschen haar 
en God. »Toen ik zweeg," zegt David, «werden mijne 



192 

beenderen verouderd, in mijn brullen den gansenen dag. 
Want uwe hand was dag en nacht zwaar op mij; mijn 
sap werd veranderd in zomerdroogte." (Ps. 3 2 : 3 , 4.) 

Zoo is het altijd. Er kan geen troost, geen rust, geen 
zegen, geen bewustzijn van vergeving, geen vrede en 
geen gemeenschap met God zijn, wanneer het hart niet 
eerst geopend en er waarachtig berouw aanwezig is. 

Maar wat dan? Hoe handelt God met degenen, die Hem 
rechtvaardigen en zichzelven veroordeelen ? Zijn naam zij 
geprezen! Hij rechtvaardigt hen en veroordeelt hunne zon
den. Heerlijke genade! Op hetzelfde oogenblik, dat ik mijne 
plaats als een verloren zondaar inneem, brengt God mij 
op de plaats van een gerechtvaardigden heilige. Het oor-
deelen van onszelven is de zekere voorbode van de god
delijke rechtvaardiging. Ik heb mij slechts als een verdoe-
melijk zondaar aan te klagen; en dan kan ik al het andere 
aan God overlaten. De kinderen der wijsheid rechtvaardi
gen God en God rechtvaardigt hen; zij veroordeelen zich
zelven, en Hij vergeeft hun. 

Hoe kan dit evenwel geschieden? Het kruis geeft ons 
het antwoord. Daar veroordeelde God de zonde. Daar werd 
zijn toorn over de zonde uitgegoten over Hem, die tot 
zonde voor ons gemaakt was. 

Waarde lezer! Zijt ook gij een kind der wijsheid? Zijt 
ook gij door genade er toe gebracht, uwe schuld te zien 
en ze voor God te belijden? Hebt ook gij de genade Gods 
in Christus Jezus aangenomen? Zoo ja , dan kunt gij u 
in het volbrachte werk van Jezus verblijden, dan zijt gij 
voor eeuwig gelukkig. 


