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„Twee onveranderlijke 
dingen." 

Hebreen 6 : 18. 

Poor twee onveranderlijke dingen, in welke het 
onmogelijk is, dat God liegen zou — hebben 
wij als geloovigen een sterke vertroosting. 

Deze twee onveranderlijke dingen zijn: de be
lofte en de eed. De belofte, door God ons ge
schonken ; de eed, door Hem gezworen, om 
daarmede de belofte te bevestigen. 

God kon niet zweren bij een mensch, of een 
engel. Zweren doet men bij een meerdere. Wie 
is meerder dan God? Niemand! Noch in den 
hemel, noch op de aarde. Daarom heeft God 
gezworen bij Zichzelven. 

God heeft gezworen, opdat de erfgenamen der 
belofte overtuigd zouden zijn van de onveran
derlijkheid van Zijnen wil. God wil geen twijfel 
zien in de harten dergenen, die Hij met Zijn 
toezeggingen verblijd heeft. Daarom zorgt Hij 
Zelf ervoor, dat er geen grond voor twijfel blijft. 

Aan Abraham deed God de belofte, toen deze 
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alleen Izak had. De inhoud dezer belofte was, 
dat Abrahams zaad zou worden vermenigvuldigd 
als de sterren des hemels en als het zand aan 
"den bever der zee. Met deze belofte kwam God 
tot Abraham op den Moria, nadat hij den ram, 
die met de hoornen in de struiken verward was, 
geofferd had in Izaks plaats. En in het hoofdstuk 
uit den brief aan de Hebreen, waar sprake is van 
de twee onveranderlijke dingen, haalt de apostel 
deze belofte aan: „Voorwaar, zegenende zal Ik u 
zegenen, en vermenigvuldigende zal Ik u ver
menigvuldigen." 

Zooals wij reeds opmerkten: Abraham had ten 
tijde dezer belofte alleen Izak. Ismaël blijft in dit 
verband buiten beschouwing, daar hij de zoon 
des vleesches, en niet die der belofte was. Abra
ham moest nog wachten op de vereeniging van 
zijn zoon- Izak met een vrouw, en nadat deze 
verbintenis tot stand is gekomen, duurde het 
nog twintig jaar, eer het huwelijk werd gezegend 
met kinderen. God schonk twee zonen, en daarbij 
bleef het. Als Abraham door den Heer wordt 
weggenomen, 175 jaar oud zijnde, tellen de twee
lingen, jakob en Ezau, vijftien jaren. En aan een 
dezer zonen, den tweede, ril. Jakob, waren Gods 
beloften verbonden. Wat heeft Abraham gezien 
van het zaad, talrijk als het starrenheir? We 
kunnen wel zeggen: nagenoeg niets! 

Het geloof kenmerkt zich op twee wijzen: het 
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heeft niets, en het bezit alles! Voor Abranam 
hing alles af van dê vervulling der belofte. Hij 
had zijn land en zijns vaders huis verlaten,,.om 
als vreemdeling te verkeeren in het land,'dat 
God hem wijzen zou. In dat land bezat hij geen 
voet gronds als eigendom. En toch was het ge
heel het zijne. Weliswaar is hij door koop be
zitter geworden van den akker en de spelonk 
van Machpela, maar dit stond in betrekking tot 
de opstanding. Het was de plaats, waar hij rusten 
zou met de dooden, totdat de ure der verrijzenis 
daar zijn zal, een ure, die nóg toekomstig is. 

Dat land nu zal het deel zijn van Abrahams 
zaad. Had Abraham niet vertrouwd op Gods 
toezeggingen, hij zou zich teleurgesteld hebben 
gevoeld. Maar op die toezeggingen heeft Abraham 
zijn gansche hart gezet. En geen twijfel was in 
dat hart. Daarvoor sneed God de gelegenheid af. 
Twee onveranderlijke dingen gaf God daartoe 
aan Zijn vriend: de belofte allereerst, en vervol
gens den eed. Alles kon Abraham in Gods hand 
laten. En is hij beschaamd geworden? 

Hebben niet de kinderen van Abraham het 
land in bezit genomen ? Heeft Jozua niet de 
twaalf stammen in de erfenis ingevoerd ? Zat 
David daar niet op den troon ? Heerschte Salomo 
niet over het toegezegde erfdeel ? Heeft niet daar 
de Messias gewandeld ? Hield Hij daar niet Zijn 
intocht als Koning? 
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Ja, wel reed de Messias op het veulen eener 
ezelin Jeruzalems poorten binnen, maar — Hij 
verliet ook weer de stad des grooten Konings, 
dragende Zijn kruis! Buiten de poort leed Hij: 
Israëls verworpen-Messias ! Daar stierf Hij aan 
Golgotha's kruis! 

En nog is daarmede Abrahams belofte niet 
teniet gedaan! Christus, in Wien al de beloften 
Gods — zoovele als er zijn — „ja en amen !" 
zijn, Christus is uit de dooden opgestaan. Hij 
heeft Zijn plaats in den hemel ingenomen. Daar 
is Hij gemaakt tot een Heer en tot een Christus. 
(Hand. 2 : 36.) De apostel Petrus hield dit den 
rhannen Israëls met kracht voor, ze wijzende op 
hun aartsvader David, die als profeet, wetende, 
dat God hem met een eed gezworen had; uit de 
vrucht zijner lenden een op zijn troon te zetten, 
gesproken heeft over de opstanding van Christus 
in den zestienden Psalm, waaruit het slotgedeelte 
door den apostel wordt aangehaald. (Hand. 2 : 
25—28.) Ook David had dus een belofte met 
eedzwering, twee onveranderlijke dingen, welke 
belofte vast lag in den opgestanen "Christus. 

De Heer in den hemel, Jezus Christus, die 
gestorven en opgestaan is, is de van God ge
geven Waarborg, dat al de beloften zullen worden 
vervuld. Eenmaal zal Abrahams zaad, zijn ontel
baar nageslacht, op deze aarde de eereplaats-
innemen onder de volkeren der aarde. Israël zaL 
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zijn „het hoofd," en niet „de staart." Het zal het 
land bezitten, en zijn Messias zal op den troon 
van Zijn vader David regeeren. „Over het huis 
Jakobs zal Hij Koning zijn tot in eeuwigheid, en 
aan Zijn koninkrijk zal geen einde zijn." Deze 
woorden van Gabriël aan Maria zullen hun ver
vulling erlangen. Abrahams zegen zal van uit 
het land en van uit de stad uitgaan tot alle vol
keren, en alle volkeren zullen gezegend worden 
met Gods volk. „Weest vroolijk, gij volken met 
Zijn volk!" (Deut. 32 : 43; Rom. 15 : 10.) 

Twee onveranderlijke dingen werden ook Ra-
chabs deel. We kennen allen de geschiedenis, 
die in het Boek Jozua ons is medegedeeld. Haar 
verleden getuigt tegen haar. We worden met dit 
verleden niet verder bekend gemaakt, dan door 
de aanduiding „de hoer," welke altijd haar naam 
vergezelt. In de rij der geloofshelden vinden we 
Rachab, de hoer. Jakobus vermeldt de vruchten 
des geloofs van Abraham, die een vriend van 
God genoemd wordt en van Rachab, de hoer. 
Alleen in het geslachtsregister van Mattheüs 1, 
waar Rachab voorkomt als een der stammoeders 
van den Heere Jezus, blijven deze woorden weg. 
Maar waar haar verleden alleen tégen haar ge
tuigde, daar getuigt al het overige vóór haar. 

De verspieders nam zij met vrede op — door 
het geloof. Haar leven stelde zij in de waagschaal, 
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doordat zij de zijde koos van Gods volk en de 
gezanten van dat volk herbergde. Door het geloof 
nam* zij het getuigenis van den Almachtige aan. 
Door daden had Jehovah getuigd aangaande 
Zichzelven ten gunste van Zijn volk. De Schelf-
zee had Hij gekliefd, Zijn volk gered en door 
de woestijn gevoerd. Tegenstanders als Sihon en 
Og waren neergeslagen, en nu was het volk des 
Heeren tot aan de Jordaan geleid. Allen was het 
hart gesmolten van vrees, en die vrees had zich 
geuit in tegenstand en verzet. Balak had Bileam 
geroepen, om het volk te vloeken. Jericho sloot 
de poorten en grendelde de deuren. Maar Rachab 
wierp zich op de genade van God. Hij was haar 
meer dan haar vaderstad. Tijdelijk gevaar trot
seerde ze om bestendige veiligheid en een blij-
venden zegen te midden van het volk te erlangen! 

„Ik weet, dat de Heere u dit land gegeven heeft," 
zoo zegt ze. Dat is de taal des geloofs. Twee 
schuilgehouden vertegenwoordigers van het groote 
volk aan de andere zijde van de scheidsrivier 
zijn de eenigen, die op Kanaans bodem vertoeven, 
en toch zegt zij: „Ik weet, dat de Heere u dit 
land gegeven heeft." Door het geloof ziet zij 
Jozua in het land. En zij aanschouwt het volk 
reeds in het bezit van de steden. Daarmede houdt 
zij rekening. Daarvoor waagt ze — menschelijker 
wijze bezien — haar hoofd. Evenwel, haar hoofd 
wagende, beveiligt zij haar leven. En niet alleen 
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het hare, maar ze bewaart de huisgezinnen haars 
vaders. Het huis op den muur wordt een veilige 
toevlucht voor wie met Rachabs woord rekent, 
en ernaar handelt. Dat woord van Rachab ont
leend evenwel zijn kracht aan het woord en den 
eed van de verspieders. De-gezanten van Jozua 
— en mede des Heeren — beloven haar veilig
heid in haar woning. Geen leed zal haar ge
schieden ; geen haar zal haar worden gekrenkt. 
Zoo luidt de belofte! En na de belofte volgt de 
eedzwering. Dat zijn de twee onveranderlijke 
dingen. Abraham, David/ Rachab — alle drie, 
ontvangen ze deze onveranderlijke dingen, opdat 
ze een sterke vertroosting zouden hebben. Rachab 
steunt er op! En dan wordt nog een derde 
daaraan toegevoegd, nl. het waarteeken! Maar 
dat waarteeken hangt buiten. Het scharlaken 
snoer hangt ten venster uit. Dat is voor de 
legerscharen Israëls. Als Jozua dit maar ziet, 
dan weet hij, wie er achter zijn. En die er 
achter schuilen, zullen overleven! De anderen 
zullen allen omkomen. Doch die achter het 
roode koord, ontvlieden den dood. Zooals veertig 
jaren vroeger de eerstgeborenen in Egypte den 
dood ontvloden, omdat het bloed was aan den 
bovendorpel en aan de zijposten. „Als Ik het 
bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan." En de 
verderfengel trad de woning der Israëlieten niet 
binnen, waar het bloed als een door God ge-
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geven beveiligingsmiddel zich plaatste tusschen 
den verderver en de eerstgeborenen. Rachab kon 
gerust zijn. Op het woord van menschen, en de 
eed van menschen / Heerlijk voorbeeld voor ons. 
Alleen — wij hebben meer dan een woord en 
een eed van menschen. In veel hoögeren zin nog 
dan Rachab hebben wij twee onveranderlijke 
dingen: de belofte Gods en den eed Gods f 

In geen enkel opzicht staan de geloovigen der 
nieuwe bedeeling achter bij die des ouden ver-
bonds. Evenals Abraham, David en Rachab heb
ben ook wij de belotfe met eedzwering! Hoe 
machtig vele zijn die beloften! Het gelukkigste 
en het meest geruststellend voor ons is wel, dat 
wij al die beloften bezitten in Christus Jezus! 
En op Hem worden we in Hebreen 6 op een 
bijzondere wijze gewezen! 

Allereerst is het van belang op te merken, dat 
we daar het heiligdom geopend zien. We treden 
als 't ware in de onmiddellijke tegenwoordigheid 
van God. En ontmoeten dan — Jezus! Het werk 
is volbracht; aan Gods eischen is voldaan. Hij, 
die het werk volbracht, is ingegaan in het Hei
ligdom. Hij is daar, gelijk de apostel het ons 
hier voorstelt, als het anker onzer ziel. Dit is 
een treffende voorstelling. Onze ziel ligt voor 
anker I En de ankergrond is de heilige plaats 
in Gods tegenwoordigheid ! Het is een onmoge-
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lijkheid, dat het scheepke onzer behoudenis zou 
worden losgeslagen in of door de branding des 
levens, waar Jezus, onze Behouder, onze God en 
Zaligmaker, Zelf het anker is! Hij, de Onver
anderlijke, die Zijn leven gaf voor ons, toen wij 
Zijn vijanden waren, zal ons niet prijsgeven, nu 
wij Zijn geliefde verlosten zijn! Hij is in het 
heiligdom ingegaan, opdat er voor ons plaats 
zou zijn, en nu Hij daar is, bevindt Hij zich daar 
als de ware Melchizédek. Nooit ging te voren 
iemand ten onzen behoeve den hemel in ! Nooit 
zal ook iemand andermaal den hemel moeten 
ingaan, om nog iets te ordenen ! Niemand vóór 
Hem ; niemand na Hem! Hij alleen! Hij, de 
Melchizédek, op Wien ons eeuwig vertrouwen 
is gevestigd. Die Jezus is het anker onzer ziel! 
Zeg mij, geliefde medebroeder, hoe vast onze 
behoudenis is, waar wij verbonden zijn met zulk 
een Jezus! 

Maar wij hebben niet slechts de behoudenis 
onzer ziel, want we hopen ook op de verlossing 
onzes lichaams. We zijn behouden geworden in 
hope. We zien uit naar het zoonschap, d.w.z. we 
verwachten het zalig oogenblik te worden geopen
baard als zonen. (Rom. 8 : 21.) Welnu, ook ten 
aanzien van de „volkomen behoudenis" is alles 
vast en zeker. Want Jezus, die als anker onzer 
ziel in het heiligdom is, bevindt zich daar tevens. 
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als onze Voorlooper. Ook dit is opnieuw een 
treffend beeld. 

De voorlooper in het Oosten gaat voor den 
vorst heen, opent de poorten, en kondigt de 
komst van het reisgezelschap aan. Zóó was een
maal Elia voorlooper, toen Achab zich haasten 
moest vóór den overvloedigen regen in zijn paleis 
te zijn. Dit was een vernedering voor den profeet, 
die deze zich gaarne getroostte voor den koning, 
die Elia's God weer had geëerd. Maar welk een 
oneindige genade heeft het hart vervuld van onzen 
hooggeloofden Heiland, die ook hierin de Zijnen 
wilde dienen, dat Hij hun voorlooper is geworden. 
Hij heeft den hemel in bezit genomen voor hen. 
Door Jezus hebben wij feitelijk reeds in beginsel 
bezit genomen van de heilige plaats daarboven. 

Een historisch feit moge nog wat meerdere 
opheldering verschaffen. In 1870 trok de toen
malige koning van Pruisen als overwinnaar Parijs 
binnen. Parijs was in het bezit van den Duitscher. 
Eenige kilometers van de hoofdstad af kwamen 
de troepen. Zij waren nog niet in Parijs. Doch 
zij twijfelden geenszins aan het bezit ervan. Hun 
koning 'was er immers! Welnu, ook onze voeten 
zullen eenmaal in die heerlijke plaats staan, waar 
Jezus nu is. Onze Voorlooper behoeft niet meer 
in te gun. Hij is reeds ingegaan! 

Bescfcouwen wij zöö nog eenmaal onzen Heer. 
Het anker onzer ziel. Onze Voorlooper is Hij. 
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En samengevat is Hij aldus voor ons „de Hoop, 
die ons is voorgesteld!" Jezus, onze voorge
stelde Hoop, dat is opnieuw een openbarijig 
van Hebreen 6. 

O, broeders! hoe treffend is het, wat ons hier
door den Heiligen Geest v/ordt getoond I-Hebben 
wij niet volkomen zekerheid? Onveranderlijke 
zegeningen zijn ons gewaarborgd in den Onver
anderlijke. Zóó gaan we voorwaarts. Ook nu we 
weer een nieuwen jaargang openen! 

J. T. 

* * 
* • 

Levi. 

„De Heere zal genade en eere 
geve»." (Psalm 84 : 12.) 

.fcaea — Levi's moeder — leed onder den last, 
dat zij in Jakobs tent de tweede, de gehate, was. 
Haar hart was van dit grievend leed vol. En 
dies sprak haar mond! 

Voor de eerste maal wordt zij moeder! Welk 
een vreugde! De Heere „had haar verdrukking 
gezien," en daarom noemt zij haar eerstgeborene: 
Ruben. 

Maar de smart bleef, ook nu Ruben reeds ge
boren was. God schonk een tweeden zoon. En 
in dankbare stemming roept zij uit: Simeon zal 



12 DE MORGENSTER. 

hij heeten, d.i. „De Heere heeft gehoord, dat ik 
gehaat was." 

Doch de jaloerschheid week niet uit het hart. 
Rachel — de kinderlooze — is bij dat al „de 
geliefde." Het kan haar niet ontgaan ; onmogelijk! 
Zal Jakob dan niet zien, hoe zij, en niet 
Rachel, het huis haars heeren bouwt? En dan 
wordt de derde zoon geboren. Reeds de derde! 
Nu ontwaakt de hoop in haar hart. „Mijn man 
zal zich nu toch bij mij voegen, want ik heb 
hem nu drie zonen gebaard!" Deze gedachte legt 
zij vast in den naam van dit kind, en daarom 
heet de derde zoon : Levi. Levi — mijn man 
zal mij aanhangen; mij zal hij liefhebben. De 
scheiding zal nu voorbij zijn. Zij ziet verzoening. 
Voortaan zullen zij leven als zielen, die samen
gebracht zijn, zij — de gehate — met Jakob, 
dien zij reeds drie zonen schonk. Levi — be-
teekenisvolle naam ! 

Wellicht door Lea niet begrepen in zijn diepen 
zin voor het nageslacht van dit kind. 

Levi, de vader van Gerson, Kohath en Merari; 
en Kohath, de vader van Amram; en deze de 
vader van Aaron en Mozes. 

Levi, de vader derhalve van de arbeiders, van 
de leeraars, van de priesters ook — en dat onder 
het volk van Jehovah. Deze Levi draagt in zijn 
naam de gedachte mee van verzoening, van sa-
menbrenging, van aanhankelijkheid. In 't kort 
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— Levi stelt ons de liefde voor, de liefde in 
Gods hart jegens een schuldig en ontrouw volk. 
En in zijn roeping en bestemming is hij een 
treffend voorbeeld, hoe de Heere „genade -en 
eere'' geeft. 

Of Lea daaraan gedacht heeft ? — Wij ge-
looven. van niet. Lea heeft gedacht aan haar 
achteruitzetting. Jaloerschheid deed haar zoo 
spreken. 

Maar dat zij zóó sprak, en d i e n naam gaf, 
dat was van God. Geen toeval mocht hier in het 
spel zijn. Geen eigenwil. De naam Levi zal prij
ken op een van de twaalf poorten van het nieuwe 
Jeruzalem. En daarom moest de gedachte Gods 
in den naam worden gelegd. Die heerlijke ge
dachte namelijk van Gods wonderbare genade. 

L e v i zou God „aanhangen." In L e v i zou 
het volk tot God „naderen," Levi's stam zou 
middelaarsstam zijn, zoolang er een volk op aarde 
wezen zal. (Zie Ezech. 44.) We willen wat dieper 
op een en ander, ingaan. 

We hebben een wijle reeds vertoefd bij Levi's 
moeder. En wij troffen geen verheven gedachte 
aan bij haar, die Levi het aanzijn schonk. Het 
kind heeft door de verdienste zijner moeder al
lerminst een plaats boven de zonen! 

Maar Levi zelf — wat wordt van hem getuigd ? 
Hoe is hij ? Hoe handelt hij ? Bij de beantwoor-
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ding dezer vragen hebben wij te letten op wat 
de Heilige Geest ons mededeelt in Genesis 34 
en op de woorden — „den zegen" — van den 
stervenden Jakob. Dat is allesbehalve verheffend. 

In Genesis 34, waar Levi met het zwaard de 
stad Sichem binnendringt, aanschouwen we een 
tooneel van ruw geweld en eigenzinnigen toorn. 
Dina wordt daar gewroken, maar op zulk een 
wijze, dat vele jaren later de scheidende vader 
op zijn stervenssponde met afkeer moet zeggen: 
„Simeon en Levi zijn gebroeders! hunne hande
lingen zijn werktuigen van geweld. Vervloekt zij 
hun toorn... en hunne verbolgenheid... ik zal 
ze verdeden onder Jakob . . . en zal ze verstrooien 
onder Israël." (Gen. 49 : 5—7.) 

Er was voor deze zonen geen afzonderlijk erf
deel. Dat hadden zij zich onwaardig gemaakt. 

Dat is de eerste trek van Levi: hij is een on
waardige ! 

En wie zijn wij, lezers ? Moeten ook wij met 
den hoofdman uit de Evangeliën niet roepen: 
„Heer, ik ben niet waardig!"? 

De onwaardige Levi wordt bovendien een 
schuldige Levi! Het tooneel uit Exodus 32 is 
genoegzaam bekend. Allen — ook de stam van 
Levi — hebben om het gouden kalf gedanst. 
De dichter van den 106den Psalm zegt het zoo 
treffend: „Zij vergaten God, hun Heiland! Zij 
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veranderden hun Eer in de gedaante van een os."— 
Allen waren onder het vonnis des doods. „Ten 
ware" — zegt de psalmist — „Mozes, Zijn uit
verkorene, in de scheure voor Zijn aangezicht 
gestaan had, om Zijn grimmigheid af te k'eeren, 
dat hij niet verdierf."— 

Mozes plaatste zich — zoo meldt ons de ge
wijde geschiedenis — in de poort des legers. 
En het geroep gaat uit zijn mond: „Wie den 
Heere toebehoort — tot mij!" Wie onwaardig, 
des doods schuldig is, die kome! Die kome — 
tot God, die naar recht dooden moet, maar naar 
genade in het leven behouden wil Die uitkomt, 
te voorschijn treedt, wordt een voorwerp van de 
genade. De roeping is namelijk gegrond op Gods 
onbegrensde genade. 

Wie komt daar nu uit het leger? Is het Juda, 
de koninklijke stam ? Neen, het is Levi 1 Levi 
„hangt aan!" Levi stelt zich voor Jehovah, om 
niet eigen wil, maar 's Heeren wil te volbrengen. 
En daar is hij van dat oogenblik af een dienaar. 
Zooals Saulus, blazende moord, op den weg 
naar Damaskus tot God kwam, en een dienaar 
werd van Jezus Christus. „Heer, zoo was zijn 
eerste woord, „wat wilt gij, dat ik doen zal?" 

Als dienaar — allereerst een voorwerp van 
Gods genade — moet Levi zijn gedachten on
derwerpen aan de gehoorzaamheid van Christus. 
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Niet wat Levi wil en denkt, maar wat Jehovah 
denkt en wil, zal nu geschieden. „Indien iemar/d 
tot mij komt, en niet haat zijn vader en moeder 
en vrouw en kinderen en broeders en zusters, 
ja zelfs ook zijn eigen leven, die kan mijn discipel 
niet zijn." (Luk. 14 : 26.) En hoe heeft Levi 
bewezen, dat hij „Jehovah aanhing?" Mozes ge
tuigt in den zegen der stammen van hem : „Die tot 
zijn vader en tot zijne moeder zeide: Ik zie hem 
niet; en die zijne broederen niet kende, en zijne 
zonen niet achtte: want — zij onderhielden uw 
woord en bewaarden uw verbond." (Deut. 33 : 9.) 

Nu is Levi in Gods raad toegelaten. Nu wordt 
hij een dienaar in Gods vergadering. De ster
vende Jakob moest uitroepen : „Mijne ziel kome 
niet in hun verborgen raad, mijne eer wordt niet 
vereenigd met hunne vergadering" (Gen. 49:6), 
en zie — nu is het geheel omgekeerd. Alles heeft 
de genade heerlijk ten goede doen keeren ! O, 
hoe groot is die genade! 

Levi, een dienaar des Heeren! Als zoodanig 
heeft hij een eigen plaats. Hij wordt wel geteld, 
(Numeri 3), maar niet met de andere stammen; 
niet met de strijders. Hij wordt dienaar van 
's Heeren tabernakel. De arbeid van de heilige 
djngen wordt verdeeld onder de geslachten van 
Levi: onder Gerson, Kohath, en Merari, en — is 
het niet opmerkelijk ? — de tweede krijgt h^t 
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gewichtigste werk: de zorg voor het Heiligdom! 
(Zie Numeri 4.) 

Tenslotte vinden wij de geroepenen, de afge
zonderden, als gereinigden. Wonderschoon too-
neel in Numeri 8: het volk met de handen op 
Levi, en Levi met de handen op het offer — en 
zóó allen staande voor des Heeren aangezicht! 

Levi, gereinigd door water der ontzondiging; 
van zijn natuurlijken eigenvvil en neigingen ge
reinigd door het scheermes, en alles gegrond op 
het bloed des zond- en brandoffers! 

Beschouwen we dit schoone tafereel nog iets 
nader. Volgens Numeri 3 is het duidelijk, dat de 
Levieten de plaats innamen van de eerstgeborenen 
onder Israël. Vers 12 en vers 45 zijn zóó duide
lijk, dat alle verklaring overbodig is. De toevoe
ging in vers 13 is van veel gewicht. Nadat we 
in vers 12 hebben gelezen: „Zie, Ik heb de Le
vieten uit het midden van de kinderen Israëls 
genomen, in plaats van allen eerstgeborene," 
vinden we in vers 13: „Want alle eerstgeborene 
is mijne; van den dag, dat Ik alle eerstgeborenen 
in Egypteland sloeg." Dit is heel treffend! Levi 
staat dus in de plaats van hen, die gedood had
den moeten worden. In den laatsten nacht in 
Egypte, toen de verderfengel rond ging, waren 
zij evenwel het oordeel ontvloden. Als uit den 
dood verrezenen stonden de eerstgeborenen ach-
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ter het bloed. Er was voor hen een offer geslacht. 
God had het bloed gezien en was voorbijgegaan. 
Zoo staat dan Levi voor ons — zinnebeeldig 
genomen — als een gestorven en opgewekt volk. 
Althans ze staan in de plaats derzulken. Ze her
inneren steeds aan de eerstgeborenen, die onder 
den dood waren, maar uit den dood werden verlost. 

Een vergadering van uit den dood verrezenen 
is Levi's stam! En zoo zijn ook nu Gods kin
deren ! (Efeze 2.) 

Onwaardigen! 
Des doods schuldigen! 
Maar door genade geroepenen! 
Tot 's Heeren eigendom aangenomenen! 
In zichzelf dood in zonden en "misdaden, maar 

met Christus opgewekt, levend gemaakt, Zijn 
eigendom tot in eeuwigheid. In Christus zelfs 
gezet in den hemel! En als zoodanig geroepen 
om voor 's Heeren aangezicht te dienen, in Zijn 
Huis te verkeeren, ja meer nog — Zijn Huis te 
zijn: „maar Christus, als Zoon, over Zijn huis, 
wiens huis wij zijn..." (Hebr. 3 : 6.) 

Wonderbaar is Gods genade! 
Maar het verkeeren voor Gods aangezicht, 

en het dienen van Christus brengt den eisch van 
praktische heiligheid mede. De voeten moeten 
ons gewasschen worden. Die geheel gewasschen 
is, heeft slechts noodig, dat hem de voeten wor
den gewasschen. Meer niet. Maar met minder 
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kan de heilige geen deel hebben met Christus. 
(Joh. 13 : 10 en 8.) We zijn met Christus ge
storven. De zonde is teniet gedaan. We kunnen 
en mogen ons levend houden voor God in Christus 
Jezus, wijl we waarlijk levend zijn. Wij zijn een 
nieuwe schepping, geschapen in Christus Jezus 
tot goede werken. En dat wij met Christus naar 
Gods gedachte ons einde vonden op het kruis, 
geeft ons de zekerheid, dat wij met God in 
verbinding zijn gebracht. Wij zijn aangenaam ge
maakt in den Geliefde. Dit wordt alles heel schoon 
uitgebeeld in den doop : „we zijn met Christus 
begraven in den doop." (Kol. 2 : 12.) 

Maar nu is het zaak, dat wij het water, d.i. 
het Woord — door den Heiligen Geest laten 
inwerken op ons geweten, iederen dag, opdat 
wij dagelijks oordeelen, wat niet goed is. De 
zonde, die in ons is, heeft God geoordeeld. Daar 
hebben wij het voor te houden. Maar wat daar
uit voortkomt, opspruit, moet worden geoordeeld. 
Zie daar voor ons het tegenbeeld van wat wij 
in de Levieten vonden. Onze natuur heeft allerlei 
neigingen. Gewoonten kenmerken ons. Misschien 
zijn er wel slechte gewoonten onder. Hoevele 
geloovigen verontschuldigen zich met te zeggen: 
„Ik ben nu eenmaal zoo!''—Het scheermes moet 
over alles heengaan. Een scherp zèlfoordeel, een 
niets sparend zelfonderzoek moet bij den geloo-
vige worden gevonden. En zelfs aan onze houding, 
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aan onze geheele verschijning, hebben wij te 
denken. Wij moeten onze kleederen wasschen, d.i. 
ook de kracht des Woords laten inwerken op de 
wijze van kleeding. Ten bewijze, dat dit waar
lijk zoo is, halen we twee plaatsen aan: een 
voor jonge mannen, en een voor vrouwen, n.1. 
Titus 2 : 6 en 7 en 1 Tim 2 : 9, die we hopen, 
dat niet ongelezen blijven. De Heer heilige ook 
deze vermaning in het Woord aan ons aller hart 
in dezen tijd van groote wuftheid en wereldzin ! 

Bij nog een ander woord aan Levi moeten we 
kortelijk onze aandacht bepalen, n.1. bij het woord 
van Mozes aan Korach en diens vergadering: 
„Het is te veel voor u, gij kinderen van Levi !"— 
(Num. 16 : 7.) Welk een tegenstelling tusschen 
Numeri 3, 4 en 8 en het hoofdstuk, hetwelk 
Korach's sombere, opstandige, geschiedenis ver
meldt. Hoe kan de zegen in een vloek verkeeren ! 
Waarom was het den zoon van Kohath niet ge
noeg de gereedschappen van het Heiligdom te 
mogen verzorgen ? Waarom wilde de zoon van 
Kohath in de voorrechten van zijn broederen, 
Aarons zonen, treden? Waarom wilde de ster 
een zon wezen? Was het dan niet heerlijk een 
ster te zijn ? De hoogmoed is het hart binnen
geslopen en heeft de veste veroverd! Hoe be
schamend en hoe waarschuwend klinkt het woord: 
„Het is te veel voor u, gij kinderen van Levi, 
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waarom zoekt gij nu ook het priesterschap ?" 
Hoe gróót was Levi's deel! Maleachi beschrijft 

dat deel met deze woorden : „Mijn verbond met 
hem was hel leven, en de vrede.. . De wet der 
waarheid was in zijnen mond, en er werd geen 
onrecht in zijne lippen gevonden ; hij wandelde 
met mij in vrede en in rechtmatigheid, en hij 
bekeerde er velen van ongerechtigheid" (2 : 5, 6). 

God had een heerlijkheid van genade verleend. 
En nu wordt bij Korach's vergadering de zonde 
der aanmatiging gevonden. Korach zoekt zich 
zelf, en verheft zich op de van God geschonken 
gaven! 

En wanneer we van Korach en Numeri 16 ons 
wenden tot Maleachi 2 : 7, dan vinden we de 
familie der aanbidders, de priesters, onder de 
Levieten afzonderlijk toegesproken, en wat valt 
ons dan op ? Ook daar bederf. De profeeft zegt 
eerst: „De lippen des priesters zullen de weten
schap bewaren, en men zal uit zijnen mond de 
wet zoeken, want hij is een engel (een gezondene) 
des Heeren der heirscharen," maar dan in vers 
8 en 9 : „Maar gij zijt van den weg afgeweken, 
gij hebt er velen doen struikelen in de wet; gij 
hebt het verbond van Levi verdorven, zegt de 
Heere der heirscharen. Daarom heb Ik ook u 
verachtelijk en onwaard gemaakt voor het gansche 
volk, dewijl gij mijne wegen niet houdt, maar 
het aangezicht aanneemt in de wet." 
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Droef besluit! Na zooveel heerlijkheid. Is dat 
het einde ? Ja, van 's menschen zijde beschouwd, 
wel. Maar niet van Gods zijde! 

En daartoe slaan we — en dan tot besluit — 
nog eenmaal het Woord op. Reeds zinspeelden 
we erop, n.1. Ezechiel 44. Wat vinden wedaar? 
Gods ordening, wat betreft den dienst in het 
Heiligdom, hetwelk zal opgericht zijn, als Jezus 
Christus in heerlijkheid zal regeeren over Zijn 
volk. „Geen vreemde, onbesneden van hart en 
onbesneden van vleesch, zal in mijn heiligdom 
ingaan; van eenigen vreemde, die in het midden 
der kinderen Israëls is." „Maar de Levieten, die 
verre van Mij geweken zijn, als Israël ging dolen, 
die van Mij zijn afgedwaald, hunne drekgoden 
achterna, zullen wel hunne ongerechtigheid dragen; 
nochtans zullen zij in mijn heiligdom bedienaars 
zijn Maar de levietische priesters, de kinderen 
van Zadok, die zullen tot Mij naderen, om Mij 
te dienen . . . ! Voorwaar dit kunnen wij noemen 
de triomf der genade! Ontrouw aan de zijde 
der voortreffelijksten onder de menschen. Ontrouw 
bij een, die „een engel des Heeren" wordt ge
noemd. Maar géén ontrouw bij God. „Indien wij 
ontrouw zijn, Hij blijft getrouw." 

Hem zij de eer! 
j . T. 
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BESCHOUWING 
OVER 

De O p e n b a r i n g . 
(Vervolg van bladz. 115 vorigen jaargang.) 

HOOFDSTUK 2:1—7. 

EFEZE. 

dadelijk toonen de eerste woorden van 
dezen brief, dat hier op geenerlei wijze sprake 
is van de genade, die het verheerlijkt Hoofd in 
verfrisschende stroomen op de leden Zijns lichaams 
uitgiet, noch in 't algemeen van de teederste be
trekkingen en de door den Heiligen Geest be
werkte eenheid. Hij, „die de zeven sterren in 
Zijn rechterhand houdt, die in het midden der 
zeven gouden luchters wandelt" (vs. 1), vestigt 
Zijn doordringenden blik op de Gemeente te 
Efeze, en roept: „Ik weet uwe werken!" — Hoe 
ernstig, hoe plechtig! — Hij wandelt in het 
midden der luchters; Hij is de Bron en het Mid
delpunt van het licht. Geven de luchters het van 
Hem ontvangen licht zuiver weder ? De Gemeente 
heeft op de aarde een haar aangewezen plaats, 
is verantwoordelijk, en daarom aan het oordeel 
van den scherpzienden Rechter onderworpen. Als 
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de draagster des lichts, is zij geroepen het licht 
te laten schijnen, en zoowel van de genade in 
Christus, alsook van het toekomstig oordeel te 
getuigen. Wee haar, wanneer zij door een on
zuiver, of valsch licht dit getuigenis verduistert! 

Terwijl in vroeger dagen de apostel Paulus de 
geloovigen te Efeze aan hun innige betrekking 
tot God den Vader, alsook aan hun gezegende 
plaats in en met hun verheerlijkt Hoofd herinnert, 
vertoont zich hier de Heer in het midden der 
gouden luchters, of der gemeenten, niet als de 
Bron van zegen en vreugde, maar als Dengene 
die alles doorzoekt en beoordeelt- Hij verschijnt 
hier in een met den toestand dezer gemeente 
overeenkomend karakter, en staat met het gezag 
van den Rechter in het midden van hen, die 
eens Zijne liefde in zoo rijke mate genoten, en 
zich in de bezielende stralen dier liefde hadden 
verwarmd. 

Al ziet ook het scherpziend oog des Heeren 
in den toestand dezer gemeente hetgeen ver
werpelijk is, toch blijkt uit ieder Zijner woorden 
Zijn onveranderlijke liefde, die het nog aanwezig 
zijnde goede niet kan verzwijgen. Vol goedheid 
en liefde vertoeft Zijn oog bij alles, wat nog maar 
eenigszins prijzenswaardig is ; met de teederheid 
van een vriend laat Hij de Zijnen te Efeze ge-
gevoelen, dat Zijn hart met dezelfde liefde voor 
hen klopt. „Hij kent hun werken, hun arbeid en 
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hun volharding. Hij weet, dat zij de kwaden niet 
kunnen verdragen, dat zij de valsche apostelen 
beproefd hebben, en dat zij om Zijns naams wil 
onvermoeid verdragen hebben." (Vs. 2, 3). 

Doch hoe weldadig deze genaderijke, goddelijke 
woorden voor het hart ook zijn mogen, zoo zal 
toch door dat alles heen, een geoefend oor de 
stem van Hem hooren, die als Rechter in het 
midden der gemeenten wandelt. Zeker waren 
werken, arbeid en volharding daar. Maar waar 
waren het geloof, de liefde en de hoop — deze 
drie grondslagen des Christendoms ? Tot de Thes-
salonikers kon de apostel zeggen: „Zonder op
houden gedenkende het werk uws geloofs, en 
den arbeid der liefde, en de volharding der hoop 
op onzen Heer Jezus Christus" (1 Thess. 1 :3); 
want hij zag hen in gemeenschap met de Bron 
van zegen. Het geloof, dat hun werken kenmerkte, 
bewaarde hun wandel in gemeenschap met God; 
de liefde, die aan hun arbeid een blijvende frisch-
heid schonk, verbond hen met de Bron der kracht; 
en de hoop, welke de grondslag der volharding 
was, hield hun harten steeds op de toekomst des 
Heeren gericht. Christus-Zelf was de drijfveer 
van hun gedrag en werken; en waar Zijn geze
gende Persoon het hart vervult, daar heeft ieder 
werk, iedere arbeid, iedere volharding een god
delijk kenmerk, en verheugt men zich in de 
volkomen gunst van God. 
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Deze gemeenschap met de Bron van zegen 
ontbrak te Efeze. Wel weerstond men met prij
zenswaardige beslistheid de aanmatiging der 
valsche leeraren, die trachtten in te sluipen en 
hun boozen invloed zochten uit te oefenen; wel 
streed men met onvermoeiden ijver tegen den 
stroom der zonde, die met toenemend geweld 
den beschuttenden dam dreigde door te breken; 
wel was er verdraagzaamheid en volharding om 
den naam van Jezus, zoodat zeker naar menschelijk 
oordeel, de toestand dezer gemeente voor gezond 
en geestelijk zou zijn aangezien geworden, maar 
de Heer, die Zijn Gemeente met Zijn eigen bloed 
gekocht en tot Zijn Bruid verkoren heeft, oordeelt 
naar den maatstaf van deze innige betrekking, en 
kan daarom in die uitwendige daden Zijn bevre
diging niet vinden. Zijn oog ziet op den eigen
lijken wortel van elke handeling ; en ieder gebrek, 
hetwelk Hij ontdekt, smart Zijn liefhebbend hart. 
Wie kan de diepte peilen van Zijn gevoelens, 
als Hij zeggen moet: „Maar ik heb tegen u, dat 
gij uwe eerste liefde hebt verlaten ?" (Vs. 4.) De 
afval was, helaas ! reeds begonnen. Steeds sneller 
ging het die vreeselijke diepte tegemoet, waar de 
in het slijk der zonde neergezonken Gemeente 
haar einde vinden zal. 

Al is een vrouw nog zoo zorgzaam, vlijtig en 
ordelievend; al is ze met allen ijver, overleg en 
volharding bezig om het welzijn van haar huis 
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te bevorderen, zoo is toch voor het hart van den 
man het kostelijkste, ja alles verloren, wanneer 
zij haar eerste liefde tot hem verloren heeft. Moge 
ook een vreemde de deugden van zulk een vrouw 
hoog schatten en roemen, — de man zelf kan 
slechts met kommer en smart aan haar denken. 
De band der liefde is verslapt, en kan alleen 
door de vernieuwing en terugkeer der eerste liefde 
hersteld worden. 

Zoo is het ook met Christus en Zijn Gemeente. 
Het getuigenis der laatste mag nog zoo luide en 
krachtig zijn — de Heer kan alleen behagen 
scheppen in de vrucht van Zijn eigen opofferende 
liefde in Hem toegewijde harten. Hij heeft Zijn 
Gemeente, welke Hij op aarde door Zijn bloed 
verkregen heeft, lief, met een liefde, die sterker 
is dan alle haat en vijandschap der wereld; en 
daarom is het verlangen Zijns harten, dat ook Hij 
het eenige Voorwerp harer liefde zij, en dat zij 
zich om Zijnentwil verre en rein houde van de 
wereld en haar wegen. 

Men heeft dikwijls deze woorden op de enkele 
zielen toegepast, en dat „verlaten der eerste liefde" 
als een bij alle Christenen meer of minder voor
komende zaak behandeld, zonder zich af te vragen, 
of deze eerste liefde wel ooit een plaats in de 
harten gehad heeft. Want het is onjuist, wanneer 
men onder de eerste liefde verstaat de opgewon
den vreugde van pas bekeerjde zielen, terwijl 
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alleen voor een onverdeelde en overgegeven liefde 
tot den Heer en Zijn zaak, die naam past. 

Anderszijds verraadt het geen geringe mate van 
onverschilligheid omtrent de zonde, en van ge
ringschatting van den Persoon van Jezus, wanneer 
men het verlaten der eerste liefde 'tot de gewone 
en onvermijdelijke dingen des Christelijken levens 
telt. Hoe ernstig klinkt toch de vermaning des 
Heeren tot bekeering! — en de bedreiging: „Ik 
zal uwen luchter van zijne plaats wegnemen, in 
dien gij u niet bekeert." (Vs. 5). Hier blijkt dui
delijk, dat er geen sprake is van enkele zielen, 
maar van de geheele Gemeente te Efeze, en — 
in profetischen zin — van de geheele Gemeente 
op aarde. Ach! nog vóór dat de apostelen hun 
dienst geheel voleindigd hadden, haalde de Ge
meente zich reeds de bestraffing óp den hals, 
van de eerste liefde verlaten te hebben. Ondanks 
haar strijd tegen het booze, had haar hart voor 
den Heer reeds die goddelijke frischheid en 
warmte verloren, zoodat zij niet meer zeggen 
kon : „Te leven is voor mij Christus." (Fil. 1 : 21). 
Mochten ook eenige getrouwe leden een onver
deelde liefde tot xien Heer bewaard hebben, zoo 
was toch de Gemeente als zoodanig door de 
verleiding der zonde uit haar eens zoo gelukkigen 
toestand gevallen, en de wederkomst van haar 
geliefden Heer was niet meer het voorwerp harer 
zalige verwachting. Dit was het treurig begin 
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van haar verval. Met gevleugelden voet is het 
verderf van eeuw tot eeuw voortgegaan. 

„Bekeer u, en doe de eerste werken." — Dat 
was het alleen, wat de Gemeente in die dagen 
nog redden kon. Minder kon de Heer niet van 
haar eischeti. Alleen een berouwvol wederkeeren 
tot „de eerste liefde," en — als haar vrucht — 
tot „de eerste werken," was het eenige middel, 
dat Zijn hart bevredigen kon. En zoo niet, dan 
moest de luchter van zijn plaats geweerd, en de 
Gemeente, als de draagster des lichts, of van het 
getuigenis, ter zijde gesteld worden. Heeft de 
Gemeente deze ernstige vermaning gehoor ge
geven ? Geenszins. Zij heeft het veeleer gemak
kelijker gevonden, een ijver in uitwendige werken 
te toonen, dan het pad van oprecht berouw te 
betreden. Hoevele Christenen toonen in onze 
dagen een verwonderenswaardige werkzaamheid 
voor de verspreiding der Heilige Schrift, terwijl 
zij persoonlijk door hun gelijkvormigheid met 
de wereld, de eer en achtbaarheid des Heeren 
kwetsen, en Zijn liefde op de gevoeligste wijze 
smart aandoen. Men gebruikt het Woord Gods 
alleen als een middel tot redding van zondaren ; 
maar daarentegen weinig of in het geheel niet, 
tot eigen wasdom en bevestiging der harten 
in de waarheid; en daarom zijn de zielen, in 
plaats van met lof en aanbidding, en met de 
blijde hoop op de spoedige wederkomst van Jezus 
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vervuld te zijn, ledig en dor, en tot een levendig 
getuigenis geheel onbekwaam. 

Doch nemen wij den afgebroken draad onzer 
overdenking weder op. Het is zeker zeer bemoe
digend te vernemen, hoe de Heer plotseling Zijn 
bestraffing afbreekt, en opnieuw- het aanwezig 
zijnde goede begint te prijzen: „Maar dit hebt 
gij, dat gij de werken der Nicolaïeten haat, die 
ik ook haat." (Vs. 6). Hoezeer ook de harten in 
Efeze in haar liefde tot den Heer verkoeld mochten 
zijn, zoo bestond er toch hierin tusschen hen en 
den Heer overeenstemming, dat zij met beslist
heid het drijven van die verleiders tegenstonden, 
die, om hun vleeschelijke lusten te dienen, den 
boozen, zooals het schijnt, een vrijheid gaven, 
om Christus tot een Dienaar der zonde te maken, 
hetwelk zij door valsche redeneeringen en het 
heenwfjzen op het karakter der genade, zochten 
te rechtvaardigen. Evenwel was in het midden 
der gemeente te Efeze die goddelijke macht, 
welke zich tegen dit booze verzette. 

Aan het slot van den brief lezen wij: „Wie 
ooren heeft, die «hoore, wat de Geest tot de 
gemeenten zegt. Wie overwint, dien zal ik te 
eten geven van den boom des levens, die in het 
paradijs Gods is." (Vs. 7.) Deze vermaning is 
aan een ieder in het bijzonder gericht, evenals 
de belofte aan den overwinnaar wordt toegezegd. 
De mensch is in het paradijs gevallen; Israël, 
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het aardsche volk van God, is wegens zijn on
trouw terzijde gezet, en de Gemeente op aarde, 
als een verantwoordelijk lichaam beschouwd, 
glijdt langs het hellend vlak der zonde, het ver
derf steeds meer te gemoet. De Heer heeft echter 
voor den overwinnaar een nieuwe plaats der 
rust en verkwikking bereid. Niet in het verloren 
paradijs des menschen, maar in het paradijs Gods. 
Heerlijke ruil! — In het paradijs op aarde sloop 
de zonde binnen, en de mensch, door de slang 
bedrogen, werd er uitgedreven; maar het para
dijs Gods opent zijn poorten voor den van de 
zonde verlosten mensch, die er nimmer uit ver
wijderd zal worden. Hier is geen boom der kennis 
des goeds en des kwaads, die de bewoners dood 
en verderf brengen kan ; hier ziet men den boom 
des levens — die onuitputbare bron des levens 
uit God — en wel zonder verantwoordelijkheid. 
Het is waar, de Gemeente heeft haar eerste liefde 
verlaten; maar wanneer slechts een harer leden 
in oprecht berouw terugkeert, en de beginselen 
des af vals, die in de Gemeente zijn, ontwijkt, en 
onder opzien tot den Heer als overwinnaar zich 
van het kwade afscheidt, — de zoodanige zal 
een plaats vinden in het paradijs Gods. 

(Wordt vervolgd.) 

* * * 
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Kom, Heer Jezus! 

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

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

O, maak U op om ons te ontmoeten, 
Dat wij Uw komst met blijdschap groeten, 
Ja kom, Heer Jezus, Heer en Hoofd! 
Gij hebt ons, Heer, Uw Woord gegeven, 
En Uw belofte is ons leven: 
Uw volk verwacht U en gelooft. 
Dra is vervuld der dagen tal, 
En Hij verschijnt, die komen zal. 

* 
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In het gezicht van den Ebal 
en den Gerizim. 

'k 'CjCperp onlangs een blik op de kaart van 
Palestina. Mijn 'oog viel op twee berg

toppen in het bergland van Efraïm, op den Ebal 
en den Gerizim. In het gezicht van die twee 
bergen ligt Sichar, waarbij de fontein Jakobs. 
Zóó. beschouwd komt de Jakobsbron, met wat 
daarvan in Johannes 4 wordt verhaald, in een 
heerlijk licht te staan ! Ziehier in het kort de 
gedachte : Jezus aan de put, nabij den berg van 
den vloek en dien van den zegen. De Ebal en 
de Gerizim, stille getuigen ais het ware van het 
onvergelijkelijk schoone en ongeëvenaarde, liefe
lijke tooneel' aan de springbron : Jezus in gesprek 
met de Samaritaansche vrouw; de schuldige, 
diepgezonken vrouw uit Sichar, zich lavend aan 
de Bron, levend water drinkend, om nimmermeer 
te dorsten, en daardoor zelve een kanaal, waar
door de zegeningen den lieden der stad toe
stroomen. Immers, zij roepen uit: „Wij gelooven 
niet meer om uws zeggens wil!" Zij hadden 
„om haars zeggens wil" dus geloofd. Maar nü, wijl 
zij zélf Hem hebben gehoord. En als een rotsvaste 
geloofsbelijdenis spreken zij uit: „Wij weten, 
dat deze waarlijk is de Verlosser der wereld!" 
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Een paar malen worden de Ebal en de Gerizim 
in het Oude Testament genoemd. Vooreerst in 
Deuteronomium 11, waar Mozes het volk toe
spreekt: „Ziet, ik stel ulieden heden voor, zegen 
en vloek: 

Den zegen, wanneer gij hooren zult naar de 
geboden des Heeren, uws Gods, die ik u heden 
gebiede. 

Maar den vloek, zoo gij niet hooren zult naar 
de geboden des Heeren, uws Gods, en afwijkt 
van den weg, dien ik u heden gebiede, om andere 
goden na te wandelen, die gij niet gekend hebt. 

En het zal geschieden, als u de Heere, uw 
God, zal hebben ingebracht in het land, waar 
gij naar toe gaat, om dat te erven; dan zult gij 
den zegen uitspreken op den berg Gerizim, 

en den vloek op den berg Ebal." 
Voorts is er sprake van in Deuteronomium 27, 

waar Mozes het volk gebood: 
„Deze zullen staan, om het volk te zegenen 

op den berg Gerizim, als gij over de Jordaan 
gegaan zult zijn: Simeon, en Levi, en Juda, en 
Issaschar, en Jozef, en Benjamin. 

En deze zullen staan over den vloek op den 
berg Ebal: Ruben, Gad en Aser, Zebulon, Dan 
en Nafthali." Plechtige woorden, in aangrijpenden 
ernst gesproken! 

Andermaal worden de Ebal en Gerizim ver
meld in Jozua. Maar daar vinden we nog een 
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treffende bijzonderheid: gansch Israël, zoowel 
de vreemdelingen als de inboorlingen, staan daar 
ter weerszijden van de Ark des Verbonds, de 
eene helft tegenover den berg Gerizim, de andere 
helft tegenover den berg Ebal, maar 

op den Ebal een altaar met brandofferen 
en dankofferen, 

en in het midden van het volk 
het wetboek van Mozes, 

waaruit overluid worden voorgelezen ten aan-
hoore van de geheele gemeente, tot de kleine 
kinderen en de vreemdelingen toe, de zegening 
en de vloek, naar alles wat in het wetboek ge
schreven stond. (Jozua 8 : 30—35.) 

* * * 

Staan we nu bij deze Oud-Tesiamentische 
woorden een oogenblik stil. 

Jehovah wilde zoo gaarne Zijn volk zegenen! 
Maar, waar dat volk voor Zijn aangezicht stond 

op den bodem der Wet, werd die zegen afhan
kelijk gemaakt van hun gehoorzaamheid aan de 
geboden des Heeren. 

Bleef dat volk evenwel niet wandelen in de 
geboden des Heeren, dan haalden zij den vloek 
over hun schuldig hoofd. Een en ander vloeide 
voort uit de betrekking, waarin zij tot God stonden. 

Zoo moest dan de Ebal wel schrik verwekken 
in hun harten. En daartegenover moest een heilig 
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verlangen hun zielen vervullen, om te mogen 
staan tegenover den berg Gerizim! 

De plechtige mededeeling in Jozua 8 is hier
mede geheel in overeenstemming. 

Het volk stond niet langer, als in Mozes' 
dagen, aan gene zijde van de Jordaan. Het was 
o v e r de Jordaan getogen! Jozua had de erfenis 
in bezit genomen. En wat Mozes heeft aange
kondigd, wordt het geheele volk door aanschou
wing in plechtige herinnnering gebracht. Opnieuw 
worden hun voorgesteld: de zegen en de vloek. 

Letten we er wel op: de zegen en de vloek 
dalen niet neder. Ze worden voorgelezen, in 
herinnering gebracht, uit het wetboek des Heeren. 
Geen vertegenwoordigers uit zes stammen op 
den Gerizim, om te zegenen. Ook geen vertegen
woordigers uit de andere zes stammen op den 
Ebal, om te vloeken! Neen, het heele volk aan 
den voet van den Gerizim, van dien berg dus, 
van welken de zegen zou moeten nederdalen op 
een gehoorzaam volk, om Jozua vereenigd, of 
juister, om het Wetboek van Mozes vereenigd, 
om op het plechtigst te worden herinnerd aan 
wat ^eenmaal dienaangaande hun betuigd was. 
Hoe moest die dag de zielen aangrijpen van 
allen, die daar tegenwoordig waren! 

Duizendvoudige reden was er om de verte
genwoordigers van Ruben, Gad en Aser, Zebulon, 
Dan en Nafthali den Ebal te doen bestijgen, 
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teneinde bij monde van de Levieten den twaalf-
voudigen vloek uit te spreken, die vermeld 
staat in Deuteronomium 27 : 15—26! 

Maar g e e n L e v i e t e n staan op den Ebal 
in Jozua's dagen. N i e t de z e s g e n o e m d e 
s t a m m e n worden daar gevonden. Op den 
Ebal staat w è 1 e e n a l t a a r , en op dat altaar 
ligt h e t o f f e r ! Deuken we daarover eens na. 

De vloek is verdiend. 
Duizendvoudig verdiend! 
Maar die vloek wordt ingehouden! Niet weg

genomen, maar wél ingehouden! Het altaar met 
de offers verhindert vooralsnog den vloek! 

* * * 

Komen we nog eens terug op Deuteronomium 
27, waar het aangrijpende „vervloekt!" wordt 
gehoord. De laatste vloek luidt: „Vervloekt zij, 
die de woorden dezer wet niet zal bevestigen, 
doende dezelve." Deze woorden haalt Paulus 
aan in Galaten 3 : 10: „Want zoovelen uit de 
werken der wet zijn, zijn onder den vloek, want 
er staat geschreven: „Vervloekt is ieder, die 
niet blijft in alles, wat geschreven staat in het 
boek der wet om dat te doen." 

Wie is gebleven in alles wat geschreven staat ? 
Niemand! 
Daarom zijn zij, die op den bodem der wet 

staan, uit de werken der wet zijn, op grond van 
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gehoorzaamheid den zegen willen verwerven — 
die allen zijn o n d e r d e n v l o e k ! 

De Ebal brengt den vloek over allen! 
Maar de Gerizim ? 
De Gerizim belooft den zegen aan de gehoor

zamen. Maar waar zijn dezulken', die van den 
Gerizim den zegen kunnen verwachten op grond 
van gehoorzaamheid ? Wie heeft den moed aan 
den voet van den Gerizim zich te plaatsen, in 
de verwachting daar gezegend te zullen worden ? 

Niemand! 
En zoo houdt dan de Ebal den vloek in, hoewel 

die vloek duizendvoudig verdiend is. Op grond 
van het Offer, dat eenmaal zou worden gebracht. 

En op den Gerizim is het aangrijpend stil. Geen 
zegen! Die zegen is niet verdiend, wel verbeurd! 

De Ebal brengt schrik en ontsteltenis! 
De Gerizim brengt teleurstelling en beschaming ! 
Gode zij dank, daar is in het gezicht van die 

beide bergen een Sichar, een bron, en aan die 
bron een Persoon. Die Persoon is Jezus, en bij 
Hem is heil! Deze is „de Verlosser der wereld !" 

* * 
* 

Hoe verkwikkend voor de ziel, den Heere 
Jezus te beschouwen aan de Jakobsbron! 

Van Judea was de Heer op weg naar Galilea. 
Hij nam Zijn weg door Samarië. Zóó wilde het 
de Vader! „Hij m o e s t door Samarië gaan." 
Het was een lange weg van Jeruzalem naar de 
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stad Sichar: elf uren gaans! Nu zat de Heer 
„vermoeid van de reis" bij de fontein neder. 
Tusschen den Ebal en den Gerizim! Sichar ligt 
terzijde van Sichem, en heeft den berg des 
vloeks ten Noorden en den Gerizim ten Zuiden. 

We stonden reeds bij den Ebal stil. Maar we willen 
er nog eenmaal ons oog op richten. — Wie zou den 
duizendvoudig verdienden vloek wegnemen? 

Dat zou Jezus doen, voor een iegelijk, die in 
Hem gelooft! Hij heeft den vloek g e d r a g e n . 
Een vloek voor ons g e w o r d e n z i j n d e ! 
(Zie Gal. 3 : 13.) 

Wonderbare gedachte! De Gezegende onder 
den vloek! Ja, tot een vloek geworden! Dit 
geschiedde op het kruis. Daarom werd de Heer, 
de Rechtvaardige, na onschuldig ter dood ver
oordeeld te zijn, opgehangen aan een hout! En 
aan Hem werd het woord vervuld: „Vervloekt 
is een iegelijk, die aan het hout hangt." 

Zijt gij tot Jezus gekomen, mijn lezer ? Dan 
leert u het Woord van God uitdrukkelijk, dat gij 
verlost zijt van den vloek. Zoo schoon zegt een lied : 

„Gij hebt den toorn van God gedragen, 
De vloek der Wet kwam op U neer; 

Wij zijn verlost van straf en plagen, 
Niets drukt nu ons geweten meer!" 

Let op de vrouw in Jezus' tegenwoordigheid. 
Gekomen om water te putten. Ze leefde in over-
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spel. Ze dronk tot nog toe de zonde. De zonde 
was haar 1 evensfeer! 

Welnu, zulk een vrouw wordt niet weggezonden 
met een vervloeking, hoewel de Ebal in de on
middellijke nabijheid wel aan den vloek moest 
herinneren. De Jehovah van Israël, de Heilige, 
die in Deuteronomium gesproken heeft, Hij heeft 
den weg gebaand tot eeuwige verlossing. Hij 
zond daartoe Zijn veelgeliefden Zoon. En die zit 
hier aan de bron. Hij-Zelf is de Bron! Hij geeft 
water! Uit Hem springt het water des levens. 
En Jezus zendt de vrouw niet met een vervloe
king heen! Neen, Hij lescht haar zieledorst. Hij 
heelt! Hij is de Heiland, de Verlosser der wereld, 
d.w.z. Hij geeft heil ook buiten Israël. Hij maakt 
levend. Hij doet den diepstgezonkene; den meest 
verontreinigde nader treden, teneinde denzulke 
met Zich te verbinden. Hij kan dat doen. Omdat 
Hij aan Gods eischen voldoen zal. Aan de zwaar
ste en aan al de eischen! Sterven zal Hij! Den 
vloek dragen! Ja, een vloek worden! En dan zal 
de Ebal wijken. Stil zijn! De Wet heeft dan niets 
meer te eischen van hen, die in Christus zijn. 
„Christus is het einde der wet tot gerechtigheid 
voor een iegelijk, die gelooft." (Rom. 10:4.) 

Als wij van den Ebal af onzen blik vestigen 
op Christus, op Hem, die aan de bron gezeten 
is, dan buigen we ons aanbiddend neer! 

* 
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Maar er is meer! 
Niet alleen dat de Ebal tot zwijgen wordt ge

bracht, maar het zwijgen van den Gerizim wordt 
als het ware verbroken! 

De Gerizim kon slechts teleurstelling en be
schaming brengen. Op den Gerizim is het zoo 
aangrijpend stil! De zegen blijft uit! 

Maar nu is Jezus gekomen. En Hij is niet alleen 
Degene, die den vloek draagt, ja, een vloek wordt, 
maar Hij doet een stroom van zegen ontspringen 
op Golgotha! Want Zijn kruis heeft ons gegeven, 
wat ons eeuwig juichen doet! Uit de zijde van 
den gestorven Heiland vloot b l o e d en w a t e r . 
Daar is v e r z o e n i n g en r e i n i g i n g ! Ver
zoening biedt mij den grondslag, waarop ik voor 
God kan staan om de zegeningen uit Zijn hand 
te ontvangen. Reiniging brengt mij op dien grond
slag in een toestand om daar met een gelukkig 
hart te verkeeren. Deel hebbende aan J e z u s , 
kan ik deel hebben m e t Hem, en ben in het 
heerlijk bezit gesteld van al de zegeningen, die 
ontspringen uit het algenoegzaam werk des Heeren. 

„Gezegend," lezen we in den brief aan de 
Efeziërs, „met alle geestelijke zegening in 
Christus in den hemel." Kan het wel heerlijker ? 

Medeërfgenaam met Christus! 
Straks in het onbetwiste bezit van al Gods 

heilgoederen! „Wat geen oog heeft gezien, en 
geen oor heeft gehoord, en in geen menschen-
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hart is opgekomen, hetgeen God bereid heeft 
voor hen, die Hem liefhebben." (1 Kor. 2:9.) 

De Gerizim heeft geen zegeningen. Want wij 
hebben ze verbeurd. Maar Christus heeft ze. Hij 
heeft ze voor onwaardigen, voor vloekwaardigen, 
verworven. O, zalige wetenschap, alles is vol
komen gewaarborgd in Christus! 

„Indien gij de gave Gods kendet, en wie hij 
is, die tot u zegt: Geef mij te drinken, gij zoudt 
van hem hebben begeerd, en hij zou u levend 
water gegeven hebben." „Het water, dat ik hem 
zal geven, zal in hem worden een fontein van 
water, springende tot in het eeuwige leven." 
(Joh. 4 : 10, 14). Springende tot in het eeuwige 
leven! Daar is de oorsprong. Daar worden de 
zegeningen genoten. En zelf zullen we daar zijn! 

Vertoeven we veel in den geest bij Hem, die 
aan de Jakobsbron zat en nedergekomen is, niet 
alleen, om den toorn te dragen, maar ook om 
Zijn verlosten hemelsche en eeuwige heilgoederen 
aan te brengen. Zooals het uitgedrukt is in Johannes 
3 :16: „Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, 

niet verderve, 
maar 

het eeuwige leven hebbe." 
J- T. 

* o. * 

* 
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Wachten op den Heer. 

^MTanneer wij aan onze verantwoordelijkheid 
denken, gevoelen we behoefte aan een op

wekking, die de gedachte in ons wakker roept, 
dat wij hier beneden als getuigen des Heeren 
achtergelaten zijn. Zoo spoedig de Heer komt, 
zal de gansche aarde van Zijn heerlijkheid ver
vuld zijn; en dit gezegend oogenblik hebben 
wij met volharding te verbeiden. 

Wat is de plaats, die wij in dezen tijd op 
aarde hebben in te nemen ? Die van vreemde
lingen en pelgrims, geroepen om het licht van 
Christus te doen uitstralen. Wanneer Christus 
komen zal, zal hij een onbeschrijfelijke heerlijk
heid onthullen. Wat een bemoediging, welk een 
versterkende troost ligt in de gedachte, dat de 
Heer zich hier bene.den door ons laat dienen, 
om, tot vervulling van Zijn doel en voornemen, 
Zijn licht te laten schijnen! Hij wil, tijdens Zijn 
afwezigheid, een licht op de aarde hebben. Bij 
Zijn wederkomst zullen wij, behalve de vreugde 
van Zijn heerlijk koninkrijk, ook nog dit geluk 
ons herinneren, dat wij Hem in de woestijn 
hebben mogen dienen. En kende Hij, die daartoe 
riep, het aarden vat niet? Hoe zwakker en 
ellendiger wij zijn, des te meer zullen wij de 
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behoefte gevoelen aan Zijn kracht. Spoedig 
zullen wij met Hem in den hemel zijn. De be
doeling van God was niet, om-ons op een af
stand van Christus gelukkig te maken, n.1. de 
Heer Boven en wij hier beneden. Neen, maar 
Hij wilde, dat wij, alvorens de eeuwige heer
lijkheid in te gaan, Zijn getuigen zouden zijn in 
de woestijn, en het licht Zijner kennis zouden 
laten uitstralen. Misschien straalt dat licht in 
zeer geringe mate van mij uit; maar de Heer 
zegt mij: „Laat u niet ontmoedigen; ga voor
waarts ; de kracht komt van Mij; laat uw licht 
schijnen, terwijl het nog tijd is, want de dag is 
nabij." — De morgen zonder wolken zal ons 
in dat licht invoeren, waarin Christus zich nu 
bevindt. Wij gaan door deze wereld, die in de 
duisternis is, maar in deze duisternis straalt voor 
ons de blinkende Morgenster, die in onze harten 
is opgegaan. Wij wandelen Hem tegemoet, die 
aan de andere zijde is; wij ijlen Christus tegen, 
de blinkende Morgenster. Weldra zullen wij Hem 
aanschouwen. Hij zal ons tot zich bijeenvergade-
ren, en ons in het Vaderhuis invoeren, vóór het 
oogenblik komt, waarop Hij Zich als de Zon der 
gerechtigheid aan Zijn vijanden vertoonen zal. 

Christus, in den hemel ter rechterhand Gods, 
is met alle macht bekleed. Hij oefent nu deze 
macht in genade uit; als Hij wederkomt zal Hij 
dezelve in gerechtigheid, tot volkomen overwin-
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ning, aanwenden. Hij heeft de Zijnen hier beneden 
in een positie gesteld, die Hij Zelf, als het ter 
slachtbank geleide Lam, innam. Hij houdt echter 
alle dingen zoo volkomen in Zijn hand, dat, 
niettegenstaande alle inspanning des satans, op 
aarde een volk bestaat, hetwelk Hem kent, Hem 
dient en Zijn Naam belijdt. Hij is het, die op 
bijzondere wijze den weg van den apostel Paulus 
vaststelde; en de schilderij, welke ons de zeven 
gemeenten in Klein-Azië (Openb. 2 en 3) te 
aanschouwen geeft, toont duidelijk, dat Hij alles 
in Zijn hand heeft. Hij-Zelf stelt Zijn dienst
knechten in Zijn werk, en onderhoudt en verzorgt 
degenen, die arbeiden. Hij is de Heerscher over 
alles. Satan kan het geringste niet doen, tenzij 
dan onder de toelating Gods, die alles in Zijn 
hand heeft. „Zoo God vöör ons is, wie zal 
tegen ons zijn?" Welk een sterke troost ligt in 
deze gedachte! Niels kan Hem verhinderen, in 
Zijn macht weder te komen, Zijn vijanden te 
verpletteren en'Zijn rijk op te richten. Maar... 
Hij wacht nog, terwijl Hij ons, Zijn getuigen, 
beschermt en leidt, en wij steeds op Zijn liefde 
kunnen rekenen. 

Hij, die van al Zijn engelen omgeven, met 
groote macht en heerlijkheid zal wederkomen, 
wandelde hier beneden van de een e plaats tot 
de andere, in het gewaad eens vreemdelings. 
Hij kent al onze zwarigheden. Zijn hart heeft 
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medelijden met alle onze zwakheden. Zijn oog 
is onophoudelijk op ons gericht. Gevoelen we 
ons terneder gedrukt, zoo roept Hij ons toe: 
Ik weet, dat gij zwak zijt; maar denkt aan Mijne 
kracht! Wie heeft de woestijn zoo leeren kennen, 
gelijk Hij ? Wie heeft haar doorscffreden, zooals 
Hij, ^drinkend langs den weg uit de beek ?" 
(Ps. 110 : 7.) Ja waarlijk, de Man van smarten 
weet ons door de macht van Zijn medegevoel 
te bemoedigen. Hij vergeet de Zijnen nimmer. 

Het betaamt de bruid met zielsverlangen uit 
te zien naar de komst van Hem, die hare liefde 
bezit. Het is de Heilige Geest, die deze liefde, 
dit verlangen, te voorschijn roept. „De Geest 
en de Bruid zeggen: Kom!" (Openb. 22 : 17.) 
Allicht heeft zij op haar weg, door dezen don
keren nacht, waarrn de wereld zich bevindt, 
smartelijke oogenbikken door te maken; doch 
het is haar niet zoozeer te doen om het einde 
van haar moeitevolle pad te zien, maar meer 
om de wederkomst haars Heeren ; haar verlangen 
en̂  haar zuchten gaan uit tot den B r u Ld e g o m ! 

De harten der discipelen waren met J e z u s 
verbonden, terwijl de Heer op aarde was; en 
hunne harten volgden Hem tot in den hemel, 
toen Hij uit hun midden opvoer. Sedert dien 
oogenblik is het oog van de heiligen naar boven 
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gericht, van waar zij Hem terug verwachten. 
Jezus is de blinkende Morgenster, die in hunne 
harten is opgegaan. Te midden van den nacht 
der wereld, hebben zij het morgenrood van Zijn 
komen reeds ontdekt. 

Zoodra het licht der wederkomst des Heeren 
de ziel indringt, ontwaken een menigte van 
behoeften en plichten. Men maakt zich gereed, 
Hem te ontmoeten; en tevens denkt men ook 
aan hen, die niet bereid zijn. Zoo gij met zeker
heid wist, dat de Heer morgen zou komen, zoudt 
gij u dan niet dadelijk opmaken om den dorstige 
naar de Bron van het water des levens te leiden ? 
Zeker, gij zoudt instemmen met den roep: „Wie 
dorst, die kome 1" — 

Er kunnen oogenblikken zijn, waarin deze 
hoop niet zoo sterk in de ziel leeft. Doch bij 
den Heer is geen verandering. Hij zal Zijn be
lofte van haastelijk te komen, zéker vervullen. 
„Ja, Ik kom haastelijk!" roept Hij van uit de 
heerlijkheid ons toe. 

Het uitzicht naar Zijn komst, als op iets wat 
ons zeer nabij te wachten staat, vervult de ziel 
met vreugde, en kracht! 

G. v. w. 
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BESCHOUWING 
OVER 

De O p e n b a r i n g . 
(Vervolg van bladz. 31.) 

HOOFDSTUK 2:8—17. 

SMYRNA. 

Jtn dezen zendbrief vinden wij geen woord 
van bestraffing of terechtwijzing. Verdrukking en 
armoede zijn het deel der gemeente, want waar 
eene verslapping des harten zich openbaart, daar 
moet God door beproeving komen, om van de
zelve zich als tucht- en bewaringsmiddel te 
bedienen. Wanneer de liefde in de harten ver
koeld is, zoo zoekt men steeds meer zich aan
gename omstandigheden te verschaffen, en met 
list zelfs bronnen van gemak en uitwendige 
welvaart te verkrijgen, een neiging die, hoemeer 
zij haar bevrediging vindt, steeds van een ver
zwakking der inwendige levenskracht vergezeld 
gaat. Het is daarom gelukkig, dat de voorzorgende 
liefde des Heeren onze zwakheid te hulpe komt 
en zich van verdrukking en vervolging bedient, 
om ons voor afdwaling en afwijking te bewaren. 
Zekerlijk moeten deze beproevingen niét met het 
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lijden van Christus, of om Christus' wil verward 
worden, hetwelk ons, wanneer wij daarin deelen, 
de volkomen zoetheid en innigheid doet genieten 
van onze betrekking tot Hem, die om onzentwil 
Zijn voeten op het pad des lijdens zette. Maar 
dan hebben wij nog onder alle omstandigheden 
reden „in de verdrukking te roemen," dewijl zij 
volharding werkt. Van God, die de l i e f d e 
is, komen alleen „goede gaven en volmaakte 
giften;" en alles werkt voor de Zijnen ten goede 
mede, zelfs wanneer onze kortzichtigheid in de 
beproevingen, waarmede Hij onze booze neigingen 
tegenstaat, niet zijn bijzonderen voorzorg ziet. 
Job prees den Heer te midden der beproevingen, 
die hem onder de toelating Gods door Satan 
aangedaan werden ; en de Heer toonde Zijn knecht 
het eigen „ik" ook in dat prijzen, en dat was 
voor den lijder noodig om, verlost van zich 
zelven, God tot zijn eenigste steunpunt te kiezen. 
Ook Paulus had een doorn voor het vleesch 
noodig, opdat hij „zich niet op de uitnemendheid 
der openbaringen verheffen zou." (2 Kor. 12:7). 
En welk een treffend voorbeeld levert ons de 
geschiedenis van David! In het midden der 
menigvuldigste verdrukkingen, maakte hij de heer
lijkste psalmen, terwijl hij in de dagen van rust 
op de grofste wijze van zijn begeerten en harts
tochten een slachtoffer werd. Wat nu de Heer 
Zelf aangaat, ook Hij is ten zeerste door ver-



50 DE MORGENSTER. 

drukking, ellende en lijden verzocht geworden; 
doch bij Hem diende alles alleen om Zijn vol
maaktheid in het licht te stellen, terwijl de 
tuchtigende hand op ons neer komt, om een 
slechten toestand des harten, of ten minste een 
voor ons inwendig leven verborgen gevaar tegen 
te gaan; en op dezen weg doet de verdrukking 
ons aan de eene zijde zien, wat wij in ons zelve 
zijn, en aan de andere zijde, wat God voor ons is. 

Van uit het profetisch gezichtspunt bezien, 
wordt door de gemeente te Smyrna de Gemeente 
in het tijdperk der tweede en derde eeuw voor
gesteld. De Christenen van die dagen zuchtten 
onder den druk der gruwzaamste vervolgingen 
van den Romeinschen keizer. Het lijden en het 
sterven van Christus waren in die dagen, om 
zoo te zeggen, de eenige weinige lichtpunten, 
die Johannes met het oog des Zieners aanschouwt 
en als sprekende getuigenissen van het inwendige 
leven opgeteekend heeft. De Gemeente had de 
eerste liefde verlaten. De eerste schrede op den 
weg des verderfs was gezet, en nu komt God, 
om verder afwijken te voorkomen, en om nieuwe 
wegen van zegening te openen, den Zijnen met 
lijden en vervolgingen tegen. Doch door de duis
tere wolk der verdrukking klinkt het machtige 
troostwoord van Christus: „Dit zegt de eerste 
en de laatste; die dood geweest en levend ge
worden is; Ik weet uwe verdrukking en uwe 
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armoede; maar gij zijt rijk" (vs. 8 en 9). Hij is 
God aan deze en gene zijde des doods. — Hij is 
God. Hij heeft den drempel des doods over
schreden en de macht van den vorst des doods 
te niet gemaakt. (Hebr. 2:14). Hij is God, maar 
Hq is óók mensch, en als zoodanig heeft Hij de 
macht, al de Zijnen in hunne verdrukking tot 
steun en sterkte te zijn. Wanneer God ook den 
vijand toelaat, de getrouwe belijders te ziften en 
de uiterste pogingen der macht des doods ten 
toon te spreiden, zoo stelt Hij hem toch door 
den dood een grens, die hij niet overschrijden 
kan ; want hier ontmoet hij Christus, den Over
winnaar des doods. Waren de in de eerste liefde 
verkoelde harten in gevaar, om zich in de armen 
der wereld en haar ijdel streven te werpen, zoo 
was die erbarmende en voorzorgende liefde des 
Heeren, die den overste dezer eeuw toeliet, het 
vuur van de vijandschap der wereld tot heldere 
vlammen aan te blazen, werkzaam, zoodat gevan
genis, foltering en dood het deel der Zijnen 
waren (vs. 10). Niet alleen zou verdrukking en 
armoede de verslapte harten een zekeren stoot 
geven, maar ook zekere personen, die, omdat zij 
aan Joodsche beginselen vasthielden, zich aan
matigden om te zeggen, dat zij het eenige ware 
volk Gods waren, gaven daardoor aanleiding om, 
door hunne lastering de verdrukking der Gemeente 
te vermeerderen en op dien weg de harten tot 
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rijkere zegeningen voor te bereiden. Kortom, alles 
moest tot versterking van het inwendige leven 
dienen. Hoezeer hebben wij dien genaderijken 
voorzorg des Heeren noodig in een wereld vol 
verzoekingen en gevaren, en in een sterfelijk 
lichaam, welks lusten en begeerten met zonde 
en wereld in volkomen overeenstemming zijn! 
Hoe spoedig wordt het hart door den verblin
denden glans van aardschen welvaart, van Chris
tus afgetrokken en den voet op het glibberig 
pad van uitwendig geluk tot struikelen gebracht, 
wanneer de Heer niet door den prikkel der ver
drukking het gevoel wakker houdt, dat de wereld, 
dewijl ze in de handen van Satan is/nimmer 
de rustplaats voor de geloovigen kan zijn! Hoe 
noodzakelijk waren daarom het lijden en de 
vervolgingen voor de Gemeente, nadat zij de 
eerste liefde verlaten had! Doch mochten ook 
de kerkers ontsloten worden, en het zwaard der 
vervolging uit de scheede gehaald worden — de 
Heer roept de bekommerde Gemeente het troost
woord toe: „Vrees niets van hetgeen gij lijden 
zult." Ja, „Hij de Eerste en de Laatste, die dood 
was en leeft," — Hij, die met souvereine macht 
over de omstandigheden beschikken kan, bepaalt 
geheel nauwkeurig en onveranderlijk den tijd 
der beproeving met de woorden: „Gij zult eene 
verdrukking hebben van tien dagen." De Satan 
kan niet verder gaan, dan God hem toelaat. 
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Zonder den wil des Heeren valt geen haar van 
ons hoofd; vanwaar de verdrukking ook komen 
mag, wij ontvangen ze steeds uit de handen van 
onzen hemelschen Vader, die „met de verzoeking 
ook de uitkomst geeft." (1 Kor. 10 : 13.) 

Ja, nog meer! De belofte strekt zich voorden 
overwinnaar tot in het oneindige uit. De kroon 
des levens is niet alleen zijn deel, maar nimmer 
zal ook de tweede dood — de dood des oor
deels — het zekere lot aller goddeloozen, zijn 
hand naar den overwinnaar kunnen uitstrekken 
(vs. 11). De eerste dood, het heengaan van deze 
wereld, is een dienaar der geloovigen, die hen 
tot de eeuwige rust en het volkomen genot van 
de tegenwoordigheid Gods brengt. „Alles is het 
uwe," roept de Apostel den Korinthiërs toe, én 
noemt ook „leven en dood" hun deel. (1 Kor. 3:22.) 
Hebben de geloovigen iets te vreezen ? Geens
zins; want „sterven is gewin." De Heere Jezus 
heeft de bittere wateren des doods zoet gemaakt, 
en ze in een stroom der verkwikking veranderd. 
Achter den dood straalt in oneindigen, eeuwigea, 
onbevlekten glans de heerlijkheid van Hem, die 
Zijn getrouwe knechten met vreugde begroet, en 
de volhardende getrouwheid des overwinnaars 
naar de maat des lijdens rijkelijk zal beloonen. 
Mogen zij ook vervolgd worden tot den dood, 
zoo zal de kroon des levens hun deel zijn, en 
de tweede dood zal hen niet beschadigen. Hun 
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eeuwige zaligheid en hun eeuwige vreugde zijn 
zeker. 

PERGAMUS. 

De eerste liefde is verkoeld, de vervolgingen 
hebben opgehouden, en nu vangt voor de Ge
meente een tijdperk aan, waarvan de gemeente 
te Pergamus ons vooruit een getrouw beeld is. 
De wereld had door hare vijandschap tegen de 
waarheid de Gemeente verre van zich gestooten 
en dezelve, om zoo te zeggen, gedwongen haar 
eigenen weg te gaan; maar deze had haar ware 
plaats van afzondering van de wereld en haar 
wezen niet weten te bewaren. Daarom rustte het 
zwaard der vervolging in de scheede, en nieuwe, 
bedenkelijke gevaren naderden met rassche 
schreden, gevaren, die maar al te zeer geschikt 
waren, om de Gemeente in haar heiligste belan
gen te benadeelen, en haar op haar fondamenten 
te doen schokken. Wat de storm der vervolging 
niet had teweeg gebracht, dat volvoerde de ver
blinde schijn van uitwendige rust; wat de vijand 
door zijne gruwzaamheden niet bereikt had, dat 
werd door vleierij verkregen. Het brullen des 
leeuws was verstomd, het sissen der slang was 
begonnen, en ach! het licht dat naar alle zijden 
schijnen moest, verbleekte en werd steeds meer 
onder de korenmaat verborgen. 

De Romeinsche keizer Constantijn was in het 
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jaar 311 tot het Christendom overgegaan, echter 
met de bepaling, dat hij zich eerst aan het einde 
zijns levens zou laten doopen, om dan, zooals 
hij meende, door dit werk de zonden van zijn 
geheele leven op eens te kunnen afwasschen. 
De prachtigste kathedralen werden weldra voor 
den Christelijken godsdienst gebouwd, Christelijke 
gebruiken en feesten werden ingesteld en in 
de nieuwe Gemeenten werden rijkbezoldigde 
predikers aangesteld, terwijl de bisschoppen 
— mannen die eens wegens hun plaats tot 
mikpunten der vervolging hadden gediend — met 
eer en waardigheid werden overladen. Van nu 
aan vertoonde zich de eens vervolgde Gemeente 
in een geheel ander voorkomen. Zij verloochende 
het karakter harer vreemdelingsschap en stelde 
zich onder de bescherming van de staatsmacht. 
Zij vergat, dat zij, gelijk haar hemelsch Hoofd 
niet van deze wereld is; en haar getuigenis 
begon krachteloos en werkeloos te worden, 
als weleer het getuigenis van Lot te Sodom. Zij 
had voor de wereld de deur geopend, en deze 
haar eens zoo bloeddorstige vijandin met haar 
grondbeginselen en rijkdommen in haar armen 
omvangen. Ach ! terwijl men veelal in onze dagen 
dien plotselingen omkeer als een verblijdend 
feit voorstelt, hooren wij uit den mond van Hem, 
die het tweesnijdend scherp zwaard heeft, de 
verpletterende woorden : „Ik weet, waar gij woont, 
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daar waar de troon des Satans is." (Vs. 12 en 13.) 
Christus is het, die niet meer, zooals in Efeze, 
als de Beoordeelaar rustig in het midden der 
kandelaren wandelt, maar die, sedert het zwaard 
des vervolgers in de scheede rust, nu met het 
zwaard Zijns monds verschijnt, om de gedachten 
en genegenheden der harten onder het oordeel 
van het zwaard des Goddelijken Woords te 
brengen. En schijnt ook de snede van dit zwaard 
— het alles beslissende Woord — in de Gemeente* 
te zijn stomp geworden, zoo zal het in waar
heid toch nimmer in den mond des Heeren de 
noodige scherpte verliezen. En dit Woord toont 
ons onbewimpeld dien treurigen toestand der 
Gemeente, die van de dagen van Constantijn tot 
heden heerschend is gebleven. De vijand had 
het pad der vervolging verlaten, om op de sluip
wegen der list, dat, wat God zich uitverkoren 
had, met het wezen der wereld samen te vlech
ten. De kerk had haar woonplaats daar geves
tigd, waar „de troon des Satans" is. En ofschoon 
zich de Heer die getrouwen herinnert, die, trots 
de vervolging, aan den Naam en de belijdenis 
van Christus vastgehouden hadden (vs. 13), zoo 
toont Hij toch twee in de gemeente heersehende 
booze leeringen — de leer van Bileam en de 
leer dCr Nicolaïeten, — waarvan de eerste een. 
uitwendig en de tweede een inwendig karakter 
verrieden. 
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Welke waren nu de hoofdtrekken van deze 
beide even verderfelijke leerstellingen ? Wij her
inneren ons dat Bileam, nadat God hem ver
hinderd had Zijn volk Israël te vloeken, den 
koning Balak, om het loon der ongerechtigheid 
te verkrijgen, den raad gaf het volk tot zijn 
afgoderij te verleiden en op dezen weg door 
een boeleeren met de dochteren Moabs te ver
derven. Welk een treffend beeld levert ons deze 
overtreding van wat later in de Gemeente heeft 
plaats gegrepen. Die mannen, die als pilaren in 
de Gemeente geacht werden, hebben die niet 
om eer en groote inkomsten — het loon der 
ongerechtigheid — te verkrijgen, de Gemeente 
aan den Overste dezer eeuw overgeleverd en 
haar den weg gebaand, om met de kinderen 
dezer wereld te boeleeren en zich met hen in 
den dienst der goden dezer wereld te vereenigen? 
Dit stelsel toont in Pergamus — het getrouwe 
beeld van de Gemeente der vierde eeuw — den 
grond en is in onze dagen zoo vast geworden, 
dat zelfs geloovigen, in plaats van schaamrood 
te worden, hetzelve als een overwinning der 
Gemeente verdedigen en met minachting op allen 
neerzien, die de Gemeente naar de gedachten 
Gods beoordeelen, en haar uitwendigen glans 
als een kenmerk harer verontreiniging en van 
haar verval beschouwen. 

Ook de leer der Nicolaïeten had haar vergif 
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uitgestrooid. In Efeze waren haar werken, en 
hier hebben dezelve reeds den vorm van een 
leer aangenomen. Terwijl daar, en wel tot leed
wezen der Gemeente, door sommigen de genade 
tot dekmantel voor hun teugelloosheid misbruikt 
wordt, vertoont zich deze gruwel in Pergamus 
door een leerstelsel, waarnaar de booze werken 
goed geheeten worden. 

En ach! dit toenmaals uitgestrooide zaad heeft 
van eeuw tot eeuw in de Gemeente steeds meer 
wortel geschoten, ja zelfs bloemen en vruchten 
voortgebracht. Duizenden, die in de zonde wan
delen, beroepen zich op de genade, en duizenden", 
die in deze genade staan, leunen, zonder zich 
in het licht van God rekenschap te geven, op 
deze genade, terwijl zij openlijk, of in het ver
borgen, zich zelven leven en hun lusten dienen. 
Heeft de genade ons gered, dan is het ook haar 
doel ons geheel voor Christus te winnen en ons 
tot Zijn verheerlijking bekwaam maken. Want 
„de genade Gods is aan alle menschen verschenen,, 
en onderwijst ons: dat wij, de goddeloosheid 
en wereldsche begeerlijkheden verzakende, inge
togen, en rechtvaardig en Godzalig zouden leven 
in deze tegenwoordige wereld." (Titus 2:11 en 12.) 

Zoo zien wij dus in Pergamus twee stroomin
gen, die vergiftigd water in den reinen stroom 
der waarheid doen vloeien. De vijand werkte, 
zoowel uitwendig als inwendig, om de Gemeente 
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van haar sieraad te berooven, en later was het 
hem gelukt een toestand te voorschijn te roepen, 
die de ernstige woorden noodig maakte : „Bekeer 
u dan; en zoo niet, ik kom haastelijk tot u, 
en ik zal tegen hen krijgvoeren met het zwaard 
mijns monds." (Vs. 16.) De Heer zegt niet: 
„tegen u!" maar „tegen hen!" — n.1. met die 
verleiders, die den tempel Gods verderven — 
„zal Ik krijgvoeren." Zijne getrouwen gedenkt 
Hij steeds met de roerendste liefde. Ofschoon 
ook het zuurdeeg de geheele menigte meer en 
meer was beginnen te doorzuren, en de harten 
voor de duistere dagen der middeleeuwen toe
bereidde, als wanneer de Gemeente, in plaats 
van haar hemelsch Hoofd, in den paus een 
zichtbaar hoofd, een plaatsbekleeder van Christus 
koos, zoo hield toch de Heer onafgebroken het 
oog op de Zijnen gericht, en was Hij steeds 
bezig, om door het heenwijzen naar het heerlijke 
loon der overwinning, het oor der hoorenden te 
openen. Het door ons door het geloof genoten 
manna — Christus, gekend in Zijn wegen hier 
beneden — werd als toekomstige zegening den 
overwinnaars toegezegd. En gelijk een deel van 
het manna in de ark des Verbonds, in een kruik, 
tot een getuigenis in Kanaan verborgen en be
waard werd, zoo zal ook Christus in de heer
lijkheid het „verborgen" manna voor den over
winnaar zijn. Deze zal het verzoekings- en 
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smartvolle pad des Heeren hier beneden, genieten 
als zijnde een bijzondere gemeenschap met Hem, 
den vroeger Verworpene. En eindelijk worden 
zoowel de „witte steen" *), als ook de alleen 
den .bezitter bekende „nieuwe naam", als zege
ningen voorgesteld. De vrijspraak van alle schuld 
eenerzijds en een innige verbinding met de 
daarmede verbonden verborgen goddelijke vreugde 
anderzijds zijn de zegeningen voor den overwin
naar, die, terwijl de Gemeente met de wereld 
boeleerde en het booze niet meer verhinderde, 
in getrouwheid hebben volhard. Welk een ver
kwikking voor het hart! Reeds hier geniet de in 
de verzoeking volhardende iets van de zoetheid 
van dit „verborgen manna," van dezen „witten 
steen," en van dezen geheimnisvollen „nieuwen 
naam," terwijl daar Boven het volkomen genot, 
hem wacht! 

(Wordt vervolgd.) 

*) Wanneer in den ouden tijd de Romeinsche rechter een 
witten steen in de bus wierp, zoo beduidde dit de vrijspraak 
van den aangeklaagde voor het gericht. 

* * * 
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Een viervoudig „al." 

eerlijke, genaderijke, bemoedigende en troost
volle woorden: alle macht — al de volken — 

alle geboden — alle dagen ! Woorden des Heeren 
Jezus, vóór Hij deez' aarde verliet, om tot den, 
Vader henen te gaan. 

We lezen in Matth. 28 : 16 en 17: „En de 
elf discipelen gingen heen naar Galiléa, naar 
den berg, waar Jezus hen bescheiden had. En 
toen zij Hem zagen, huldigden zij Hem; doch 
sommigen twijfelden." — Is het nog mogelijk, 
om aan de plaats „waar Jezus ons bescheiden 
heeft," en wij in Zijn tegenwoordigheid ons be
vinden, met twijfel vervuld te zijn? De Heer 
neemt alle twijfel weg. — „En Jezus bij hen 
komende," zoo lezen wij in vs. 18. Ja, de Heer 
komt bij allen, óók bij hen, die twijfelen. Welk 
een Heer, rijk in genade; welk een lankmoedige 
en geduldige Leermeester! 

En dit elftal, zij die twijfelden er niet buiten 
gesloten, ontvangen hun opdracht van Hem, die 
tot hen sprak, zeggende: 

„Mij is gegeven alle macht (of recht of gezag)-
in hemel en op aarde." 

Is er wel ooit op aarde een vorst onder de 
volken geweest, die met zulk een macht bekleed 
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was ? Van Salomo lezen wij: En de Heere maakte 
Salomo groot ten hoogste voor de oogen van 
gansch Israël; en Hij gaf hem eene koninklijke 
majesteit, hoedanige aan geenen koning van 
Israël vóór hem geweest is." (1 Kron. 29 : 25.) 
Tot Nebukadnézar zegt Daniël: ,;Gij, o koning! 
zijt een koning der koningen, want de God des 
hemels heeft u een koninkrijk, macht, en sterkte, 
en eer gegeven." (Dan. 2 : 37.) Ahasvéros re
geerde van Indië af tot Moorenland toe, honderd 
zeven en twintig landschappen." (Esther 1 : 1.) 
Deze vorsten, en velen die na hen hebben ge
regeerd, zij hebben nimmer met zulk een gezag 
kunnen spreken, dat hen in hemel en op aarde 
alle macht gegeven was. Dit alleen kan de Heere 
Jezus zeggen; Hij, „in Wiens handen de Vader 
alle dingen gegeven heeft." (Joh. 13 : 3.) 

Welk een onvergelijkelijk groote macht! Is 
deze macht niet bekwaam om alle twijfel uit 
het hart te bannen, en de gezanten toe te rusten 
met veel vrijmoedigheid van dien Machtige te 
getuigen ? 

„Gaat dan heen, maakt al de volken tot 
discipelen " 

Welk een genade! De grenzen van het Joden
dom overschrijdende, mogen en kunnen al de 
volken het heil in den Zoon Gods, Jezus Christus, 
vernemen, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, 
niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe." 
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(Joh. 3 -.14—16.) De apostel getuigt hiervan: 
„Het is Gods kracht tot behoudenis voor een 
iegelijk, die gelooft, eerst voor den Jood, en ook 
voor den Griek." (Rom. 1 : 16.) 

„ . . . Hun leerende te bewaren al wat Ik u 
geboden heb." Dit zijn alzoo al de geboden des 
Heeren Jezus, waarover de Heer, in het Evan
gelie van Johannes, Zijn discipelen op velerlei 
wijzen toegesproken heeft. Zie Joh. 14 -.21—24; 
15 : 10, 12, 17; 1 Kor. 14 : 37; 2 Petr. 3 : 2. 

„En ziet, Ik ben met u al de dagen, tot aan 
de voleinding der eeuw." 

De Heer, die alle macht heeft in hemel en op 
aarde; Wiens genade al de volken omvangt, en 
Die zoo gaarne wil dat de Zijnen al Zijn geboden 
ouderhouden zullen, Hij is het die ons niet ver
laat, maar al de dagen, ook de moeielijke, de 
dagen van lijden en beproeving, met ons is. 

„Tot aan de voleinding der eeuw." — Wanneer 
zal deze voleinding zijn ? Bij de komst des Heeren 
om allen, die in Hem ontslapen zijn, op te wek
ken ; en ons, die levend-overgebleven zijn, te 
veranderen. Als de Heere Jezus komen zal om 
Zijn duurgekochte Gemeente te ontmoeten in de 
lucht, opdat zij „aldus altijd met den Heer zul
len zijn." (1 Thess. 4 : 17.) — Zoolang wij hier 
beneden vertoeven, wil de Heer al de dagen met 
ons zijn. Komt de Heer om ons tot Zich te ver
gaderen in de heerlijkheid, dan zullen wij altijd 
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met den Heer zijn. Welk een genade Zijn eigen
dom voor eeuwig te zijn! Op zijn macht ons 
steeds te mogen verlaten. In Zijn allen omvan
gende genade ons te verblijden. Zijn geboden- te 
bewaren, en zooveel mogelijk, praktisch te ge
hoorzamen. Van Zijn „met-ons-zijn" alle dagen 
ons levend bewust te zijn. 

Waar Uw discipel zij, waar ook Uw volk vergader', 

In welk een toestand ook, Üw bijzijn is gewis. 

Gij zijt het eeuwig Licht in hunne duisternis, 

Voor hunnen dorst en daad de Bron en Levensader. 

D. R. 

* * 
* 
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BESCHOUWING 
OVER 

De O p e n b a r i n g . 
(Vervolg van bladz. 60.) 

HOOFDSTUK 2 : 18—29; 3:1—6. 

THYATIRE. 

Drie tijdperken der Gemeente hebben wij nu 
reeds in hun karaktertrekken beschouwd. Efeze 
toont in het verlaten der eerste liefde, het onge
merkt intredende verval; in Smyrna ontdekken 
wij den voorzorg van God, om het verderf door 
verdrukking en vervolging te stuiten ; en Pergamus 
stelt ons dat tijdperk voor oogen, waarin de 
Gemeente zich ontdeed van haar lijdend karakter 
en een voorname plaats in de wereld innam. 
Deze in alle betrekkingen ingrijpende omkeering, 
leverde zeer zeker het onomstootelijk bewijs van 
de onverwrikbaarheid van iederen tegenstand 
trotseerende leer des kruises; en zeker is de 
overwinning des Christendoms over het heiden
dom een onberekenbare weldaad voor het mensch-
dom geweest, maar even onloochenbaar is het, 
dat de wereld nimmer een grootere overwinning 
vierde, dan toen zij uitwendig- door de kerk werd 



66 DE MORGENSTER. 

overwonnen, en de bloote vorm eener Christelijke 
belijdenis genoeg was, om als lid der Gemeente 
behandeld te worden. Wie kan de grootte van het 
verlies der Gemeente bepalen, toen zij. haar lijdens-
plaats in een eereplaats veranderde? Sedert het 
keizerrijk het kruis omhelsde en het zelve — eens 
het zinnebeeld van smaad en schande — als 
het ware met goud overtrok, genoten niet alleen 
de eertijds in „woestijnen en holen der aarde" 
omdwalende Christenen de gunst der wereld, 
maar ook drongen zich van alle kanten, gelokt 
door het loon der ongerechtigheid, de vijanden 
in hun midden, om het leerstelsel van Bileam uit 
te breiden en dwalingen van allerlei aard in te 
voeren. Immer gretiger greep het verderf om 
zich, en altijd geweldiger stortten zich de wilde 
stroomen der dwalingen in het stroombed -der 
verwereldlijkte Gemeente. Isébel, de geheimzin
nige vertegenwoordigster van het openbaar be
derf, neemt haar plaats in en drijft, zonder dat 
de Gemeente tegenspreekt, onverhinderd en met 
schrikverwekkende gevolgen haar duister, god
deloos werk. De treurige dagen der middeleeuwen 
zijn aangebroken, en deze dagen worden ons in 
Thyaüre in duidelijke trekken voor oogen gesteld. 

De Heer stelt Zich hier als „den Zoon Gods" 
voor. Als zoodanig is Hij de Bron en de onaf
hankelijke Gever des levens en der vrijheid. 
„Wie den Zoon heeft, heeft het leven," en „wien 
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de Zoon vrijmaakt, is waarlijk vrij." (1 Joh. 
5 : 12; Joh. 8 : 36). Welk een troost in een 
tijd, waarin de mensch bezig is door zijn inzet
tingen de ondraaglijkste lasten op de schouders 
van de ware discipelen des Heeren te leggen! 
Maar de treurige, zelfs den afgodendienst aan 
het voorhoofd toonende toestand te Thyaüre, 
eischte nog, dat Christus bij Zijn titel van Zoon 
Gods, dien van Rechter voegt. Waarom Hij zegt: 
„Dit zegt de Zoon van God, die zijne oogen 
heeft als een vlam vuurs, en zijne voeten zijn 
aan blinkend koper gelijk." (Vs. 18). 

Doch ook hier rust het oog des Heeren weder 
eerst op dat wat prijzenswaardig is; en zeker 
zal het voor Zijn hart dubbel kostelijk geweest 
zijn, te midden van het in de Gemeente heer-
schende bederf te zien, dat toch nog bij eenige 
getrouwen, niet alleen een meerdere werkzaam
heid, zooals lang te voren daar niet was geweest, 
werd gevonden, maar zelfs — wat te Efeze ont
brak — geloof en liefde werden gevonden 
(vs. 19); en dit is zooveel te prijzenswaardiger, 
wanneer men bedenkt, dat de tegenstand van 
den vijand, in de middeleeuwen veel heftiger en 
hardnekkiger was, dan zelfs gedurende de hei-
densche vervolgingen. Zonder ergens een uit
wendig lichaam te hebben, waarop zij zich 
konden beroepen, en zonder eenige door de Ge
meente openlijk erkende belijdenis, waarop zij 
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hun vertrouwen konden zetten, — beschimpt en 
bespot onder de schandelijkste namen, die pries
ter en volk wisten uit te denken — gekweld en 
gefolterd door de afgrijselijkste martelwerktuigen, 
volhardden de getrouwen met een van God ge
geven standvastigheid, en offerden vaderland, 
leven, roem, ja alles, wat de aarde geven kon 
en wat de natuur liefhad op, om het getuigenis 
van God te bewaren. Er mocht onder hen allerlei 
zwakheid zijn, er mocht veel onkunde, zelfs ten 
opzichte der rechtvaardigmaking door het geloof, 
gevonden worden, zoodat het voor den Satan 
gemakkelijk was, waarheid en dwaling met el
kander te vermengen, maar zeker zijn de namen 
dezer getrouwen in den hemel opgeschreven, en 
de goedkeuring van hun Heiland zal voortduren, 
wanneer reeds lang het oordeel hunner rechters 
vergeten, en het aangezicht der vijanden met 
schaamte en schande bedekt zal zijn. 

Echter wordt ons in Isébel, deze voorgewende 
profetes en werkelijke verleidster der Gemeente 
van Christus, de openbare en algemeene toestand 
der Gemeente getoond. (Vs. 20). De zonde van 
hoererij en echtbreuk is hier zonder twijfel 
beeldspraak, en beteekent het goddelooze verkeer 
en de vermenging met de wereld, terwijl het 
eten van afgodenoffer meer de gemeenschap 
uitdrukt met datgene, wat in recht'streeksche 
verbinding met de macht des Satans is: wat de 
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heidenen offeren, dat offeren zij aan de duivelen 
(1 Kor. 10,: 20). In Isébel zien wij het bederf 
in nog veel erger karakter, dan dat in Bileam. 
Het booze had in het midden der Gemeente zelf 
een vaste plaats gevonden en werd niet alleen 
geduld, maar ook geleerd, Bileam was buiten het 
leger Israëls, als hij den koning van Moab den 
raad gaf, het volk tot hoererij en afgodendienst 
te verleiden; maar Isébel herinnert ons aan die 
duistere tijden, toen de goddelooze vrouw van 
Achab, als heerscheres in Israël, niet alleen raad 
tot invoering der afgoderij gaf, maar van haar 
invloed en koninklijk aanzien gebruik maakte, 
om de afgoderij en haar priesters openlijk te 
beschermen, en de weinige getrouwe getuigen 
van Jehovah met bloeddorstigen haat te vervolgen. 
Evenzoo had in Thyatire een erkende macht den 
leerstoel in de Gemeente bezet, om als een on
feilbaar gezag de gruwelijkste dwalingen als 
goddelijke waarheden in te voeren. 

Wie ziet niet in deze weinige, doch duidelijk 
getrokken schetslijnen de Gemeente der middel
eeuwen — het pausdom tot op de hervorming, 
ja tot op de dagen harer rechtvaardige vergelding ? 
Het Romanisme is niet door de hervorming te 
niet gemaakt. Ook zullen het de godsdienstige 
bewegingen der jongste dagen niet kunnen weg
doen. Alleen het toekomend oordeel is bestemd, 
om aan zijn dagen een einde te maken, terwijl 
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het haar tot bekeering gegeven uitstel aanleiding 
tot een nog grootere zorgeloosheid en gerustheid 
geven zal; wat den toestand van Thyatire ken
merkt is: „Zij wil zich niet bekeeren." Allen die 
met haar hoererij bedrijven, derhalve allen, die 
in den geest harer wegen wandelen, en deze 
wegen met onboetvaardige harten volgen, hebben 
groote verdrukking te verwachten, terwijl aan 
haar „kinderen" — die, welke zij voortgebracht 
en met deze grondstellingen vervuld heeft, en 
wier geboorteplaats, om het zoo eens te zeggen, 
de verdorven Gemeente is, het verderf aangekon
digd wordt. De Heer onderscheidt alzoo de ver
schillende betrekkingen tot Isébel. Behalve haar, 
de hoofdbron der dwaling, vinden we eerstens 
Christus' dienstknechten, die tot een ongeoor
loofd verkeer met de wereld verleid worden, en 
verder de kinderen van Isébel, die uit het ver
derf zelve voortgekomen waren. Hij, die harten 
en nieren doorzoekt, zal door alle gemeenten 
erkend worden, en „zal een iegelijk geven naar 
zijne werken." 

Behalve deze twee soorten, wordt intusschen 
nog op een derde soort gewezen, van welke wij 
reeds in het begin gesproken hebben, en die op 
de duidelijkste wijze van de massa onderscheiden 
zijn. De woorden des Heeren: „Maar tot u zeg 
ik, tot de overigen te Thyatire, zoovelen deze 
leer niet hebben, die de diepten des Satans, 
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gelijk zij zeggen, niet gekend hebben: Ik leg op 
u geen anderen last-;" toonen ons, dat, zooals 
ten tijde van Achabs vrouw, zeven duizend hunne 
knieën voor Baal niet gebogen hadden, er ook 
hier nog een overblijfsel is, het welk niets met 
Is«bel, met haar wegen en leeringen gemeen 
heeft, maar zich verre gescheiden houdt van de 
ingevoerde inzettingen en dwalingen der Ge
meente. De Heer verlangt van „deze" dat ze 
daarin getrouw blijven. „Hij wil geen anderen 
last op hen leggen," en Hij verwacht van hen, 
in deze duisternis, waarvan zij omgeven zijn, niet 
het licht, zooals Hij het onder gunstige omstan
digheden zou hebben verwacht. Ook zien wij hier, 
dat Isébel, die den algemeenen openbaren toe
stand der Gemeente vertegenwoordigt, mettrotsche 
zelfvoldoening op de weinige getrouwen neder-
ziet, en hun zonderlinge houding aan het niet 
verstaan van de „diepten des Satans" toeschrijft, 
terwijl ze zelve een vrijheid meent te bezitten, 
die haar veroorlooft, de zoodanigen als menschen 
te beoordeelen, die de bedriegerijen des Satans 
niet kennen, en daarom geheel in zijn macht ge
vallen zijn. (Vs. 24 en 25). De Gemeente der 
middeleeuwen toont ons dat getrouwe overblijf
sel in de Waldenzen en Albigenzen, die in die 
dagen, waarin Rome de vurige fakkel der ver
volging over de getrouwe Christenen zwaaide, 
onder folteringen en op de brandstapels met 
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luide belijdenis der waarheid hun leven ten offer 
gaven. De Heer bemoedigt hen, belooft hun 
echter niet de wederherstelling der Gemeente, 
maar richt hun blik op Zijn persoonlijke weder
komst, zeggende: „Alleenlijk, hetgeen gij hebt, 
houdt dat vast, totdat Ik kom.".(Vs. 25). 

De aan den overwinnaar aangekondigde be
looning omvat den wijden omvang der beloften 
en der heerlijkheid van het duizendjarig rijk. 
Evenwel is hier geen sprake van de algemeens 
heerschappij van Christus over alle dingen, maar 
van Zijn macht over de heidenen, van Zijn 
regeering over de wereld. De belijdende Ge
meente vervolgt de ware geloovigen en zoekt 
zonder Christus de heerschappij en de genietingen 
der wereld; en dit trachten kenmerkt haar nog 
tot op dezen dag. Maar alles zal zij verliezen, 
terwijl, wanneer alle aardsche macht als „pot-
tebakkersvaten verbrijzeld wordt," het zich zelf 
verloochenende overblijfsel alles met Christus 
deelen zal — Zijn heerschappij en Zijn heerlijk
heid. Maar nog meer. Hij wil hem de „morgen
ster" geven. (Vs. 28). Niet eerst ten dage van 
de openbaring Zijner macht, als alle vaste sterk
ten der menschen verbrijzeld liggen, zal die 
vereeniging met Hem plaats vinden. O, neen! 
onze toevergadering tot Hem, zal nog vóór het 
aanbreken van :dezen grooten en heerlijken dag 
geschreden^ Hij zegt: „Ik ben de blinkende 
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Morgenster." Als Zon der gerechtigheid zal Chris
tus bewonderd worden in al degenen, die gelooid 
hebben. De geloovigen zullen bij Hem zijn en 
zullen door de wereld worden gezien. De „mor
genster" schijnt voor hen, die „niet slapen gelijk 
de anderen," voor hen, die kinderen des lichts 
en des daags zijn. 

Ten slotte moet nog opgemerkt worden, dat 
de vermaning: „Wie ooren heeft, die hoore, wat 
de Geest tot de gemeenten zegt," (vs. 29), hier 
en in de volgende brieven niet gelijk vroeger 
voor de aan den overwinnaar toegezegde beloften, 
maar aan het einde van dezelve staat. Daarvoor 
bestaat zonder twijfel een rede. Het zuurdeeg 
der dwaling had zoozeer de geheele Gemeente 
doorzuurd, dat degenen, die een hoorend oor 
hadden, voor de eerste maal als afgescheiden 
van het algemeene lichaam der Gemeente be
handeld worden. De „hoorenden" zijn naar de 
gedachten Gods niet meer verbonden met wat 
geoordeeld zal worden. Er staat altijd helderder 
en duidelijker een getrouw overblijfsel voor onze 
oogen, dat tot hiertoe alleen inwendig van het 
booze. gescheiden was. En dit overblijfsel gaan 
voortaan de ernstige vermaningen, als ook de 
beloften aan. 
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SARDIS. 
Ofschoon ook de in de vorige gemeenten in 

het oog loopende trekken tot aan het einde in 
de geschiedenis der Gemeente zullen gevonden 
worden, zoo treden toch in den toestand van 
Sardis geheel nieuwe verschijnselen aan den dag. 
Wij zijn de ontwikkeling der Gemeente gevolgd 
tot op de hervorming. Wij hebben gezien, hoe 
zij een geheel verdorven stelsel, een Isébel, 
een moeder en bron van alle ongerechtigheid 
geworden was. De door Rome uitgeoefende dwang, 
langen tijd door duizenden met weerzin gevoeld, 
riep een tegenstand onder de menigte te voor
schijn, en een niet gering getal verbrak de door 
de geestelijkheid gesmede banden. De dagen der 
hervorming waren aangebroken, en wierpen een 
helderen lichtstraal in den nacht van het paus
dom. Een verfrisschende, verlevendigende adem 
doorwaaide de Gemeente. Het onder kerkelijke 
overleveringen begraven Woord Gods werd 
weder op den kandelaar gezet. En ofschoon ook 
de zoogenaamde onfeilbare, alleen-zaligmakende 
kerk zich te weer stelde, zoodra de eerste 
schemering der goddelijke waarheid door de 
duisternis heen begon te breken, en haar haat 
jegens Christus en Zijn Woord daar tegenover 
stelde, zoo was toch de steeds meer toenemende 
beweging niet meer in haar loop te stuiten. Er 
was een keerpunt in de geschiedenis der Gemeente 
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gekomen, en het was duidelijk, dat het de hand 
Gods was, die tusschenbeide gekomen was. 

Doch nauwelijks was de dam van eeuwenlangen 
gewetensdwang doorgebroken, of het gelukte den 
vijand reeds weder, den veelbelovenden stroom 
in een nieuwe bedding te dwingen. • De recht-
vaardigmaking uit het geloof, die groote grond-
waarheid, was door de leiders der wereldge-
schiedkundige beweging der 16de eeuw beieden 
en als leer vastgesteld; maar het eigenlijke 
karakter der Gemeente, als een vreemde hier 
beneden, bleef in het duister gehuld ; want nau
welijks had men het pauselijke juk afgeschud, 
of men stelde zich, om voor een nieuw leerstel
sel een vasten grond te verkrijgen, onder de 
bescherming der staatsmacht. Zeker heeft het 
protestantisme door in plaats van op Christus 
op de staatsmacht te bouwen, een valsch stand
punt gekozen. Nergens zegt ons Gods Woord, 
dat Christus de uitoefening Zijner macht in de 
Gemeente, als ook de inrichting van dezelve aan 
de handen van een burgerlijk bestuur, of ook 
aan de Gemeente zelve heeft toevertrouwd. Hij 
is en blijft het eenige Hoofd der Gemeente, en 
zij is geroepen dit te erkennen. Doch juist hierin 
heeft de Hervorming gefaald; en ofschoon zij 
ook in haar loop, met het zegel der goddelijke 
goedkeuring, met de heerlijkste gevolgen begon 
en bij het begin een kracht ontwikkeld heeft, 
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die het vermolmde en door bijgeloof en pries
terlijke aanmatiging gesteunde gebouw des paus
doms in zijn fondamenten deed schudden, 'zoo 
bewoog zij zich toch spoedig in wegen, die de 
Geest Gods nimmer heeft aangewezen. 

Daarom verschijnt Christus hier in een karakter, 
dat geheel en al geschikt is, den blik van alles 
wat de mensen gedaan heeft, af te trekken, en 
naar Hem te wenden, die de eenige Bron is van 
alle geestelijke macht en wijsheid, en de Bezitter 
van alle geestelijk gezag. Hij heeft de „zeven 
geesten Gods," die in hoofdstuk 4 : 5 en 5 : 6 
voor den troon van God zijn, en als oogen des 
Lams gezien worden. Hij bezit alzoo de gansche 
volheid der macht met betrekking tot de wereld ; 
maar ook de kracht en het hoogste gezag in 
betrekking tot de Gemeente — „de zeven ster
ren." (Vs. 1). Alles is in Zijn hand. Hoe hoog 
de mensch zich in zijn aanmatiging ook moge 
verheffen, toch kan hij den Heer nimmer Zijn 
macht benemen. Ook nu de geestelijke orde in 
de Gemeente verstoord is, kan hij de zegenrijke 
volheid des Heeren niet verzwakken. Zijn oor
deel over datgene, waarin de Gemeente géfaafd 
heeft, is niet te veranderen. Zijn ernstig woord: 
„Ik weet uwe wérken,- dat gij dennaam hebt 
van té leven, en gij zift' dood," töön't öris öfiP-
dubbelzinnig,- dat de Gémëèntë na die eerste 
overwinningen reeds weder de hoogte verlaten 
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had, op welke de harten door de kracht der 
waarheid gebracht waren. Het tweesnijdend zwaard 
van het Woord Gods in den mond der wakker 
geworden Gemeente, rustte reeds weder in de 
scheede, en de wapenen des vleesches blonken 
in de hand der strijders en tegenstanders; men 
ontnam den Heiligen Geest, den eenigen Leider 
in alle waarheid, de teugels en legde ze in de 
hand van oorlogstroepen, om op die wijze de 
gevolgen der hervorming een plaats op de aarde 
te verzekeren. 

Wel is waar zien wij in Sardis niet het ver
derf »n de afgoderij van Thyatire, maar wel, in 
geestelijken zin, het schijnleven, den dood; en 
terwijl Rome zich kenmerkt zoo als altijd, door 
een stijf en strak vasthouden aan on schriftuurlijke 
leerstellingen en vormen, en zelfs in den jong-
sten tijd zijn opperhoofd de onfeilbaarheid toe
gekend heeft, vertoont het protestantisme het 
schijnleven eener vadzige orthodoxie, of geeft 
zich over aan de moderne inzichten onzer dagen, 
en aan het stoutste ongeloof, dit laatste, met het 
streven om een algemeene wereldkerk op te 
richten, die geheel van Christus en Zijn Woord 
losgerukt, als het product van menschelijk ver
nuft, de verheffing en verheerlijking van den 
mensch tot uitgangspunt heeft. 

Daarbij komt nog, dat het protestantisme de 
tot verkrijging der zaligheid verordende werken 
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der Roomsche kerk, als het volkomen verzoenings-
offër van Christus smadende, wel veroordeelde 
en verwiep, rnaar de Gode welgevallige werken, 
als de vruchten des geloofs, de hun toebehoo-
rende plaats niet gaf. En ofschoon ook de Ge
meente in haar nieuwen vorm tot bereiking van 
zekere Christelijke bedoelingen een bewonde
renswaardige en door menschen gewaardeerde 
werkzaamheid aan den dag legde, zoo waren 
toch, naar goddelijke schatting, haar werken niet 
volkomen bevonden. (Vs. 2). De hervorming had 
de waarheid der rechtvaardiging uit hei geloof, 
na zwaren strijd, als een Goddelijk leerstelsel 
vastgesteld; maar in plaats van deze waarheid 
als uitgangspunt te erkennen, vanwaar de discipel 
van Christus zijn loopbaan beginnen moest, werd 
dezelve weldra door de massa meer als doel en 
einde aangemerkt. Dit had ten gevolge, dat men 
zich niet werkelijk de rechtvaardiging als een 
persoonlijke waarheid door het geloof toeëigende, 
maar ze op zelfgekozen wegen zocht te verkrijgen. 
Men hield met kracht de leer vast, en bekom
merde zich niet zoo zeer of men geloovig, wer
kelijk rechtvaardig was, en beroemde zich, 
tegenover de Roomschen, dat men zeer goed 
wist op grond van Gods onfeilbaar Woord, dat 
de rechtvaardigheid niet uit de werken, maar uit 
het geloof van Christus was. 

Wat nu in dit geval vereischt was, dat zeggen 
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tms de woorden: „Gedenk dan, hoe gij het ont
vangen en gehoord hebt, en bewaar het en 
bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zoo zal ik 
tot u komen als een dief, en gij zult geenszins 
weten, in welke ure ik tot u komen zal." (Vs. 3.) 
Het is alzoo helder als de dag, gelijk reeds is 
opgemerkt, dat in Sardis niet het verderf der 
middeleeuwsche kerk, maar de dood en de 
wereldschgezindheid heerschappij uitoefenden. 
Onloochenbaar had deze gemeente iets van God 
ontvangen, wat zij zou bedenken, wat zij behoorde 
te bewaren, en waartoe zij zich bekeeren moest. 
In haar midden was het toevertrouwde Woord 
Gods, de eenige ware, onbedrieglijke bron der 
waarheid, der kracht en des troostes. Doch wan
neer zij, in plaats van tot het verfrisschende 
levenswater dezer bron terug te keeren, niet uit 
haar verwereldlijking opwaakte, wanneer zij voort
ging, gemak en eere zoekend, haar woning in de 
wereld te vestigen, wat stond haar dan anders 
te wachten, dan een oordeel gelijk dat der wereld ? 
Christus zal haar onverwacht overvallen „gelijk 
een dief in den nacht." (Vergelijk 1 Thess. 5 : 3.) 
Ieder lezer zal erkennen, dat dit niet zijn komen 
ter opneming der Gemeente is. Terwijl Hij de 
wereld den dag Zijner komst, als plotseling 
komende, gelijk de barensweeën der zwangeren 
aankondigt, roept Hij den Zijnen toe: „Maar gij, 
broeders! zijt niet in de duisternis, dat u die dag 



80 DE MORGENSTER. 

als een dief zoude overvallen." Doch er is hier 
geen sprake van een groote verdrukking, gelirk 
in Thyatire, maar hiervan, dat bij de komst van 
Christus met Zijn heiligen, de verwereldlijkte, 
in Sardis voorgestelde Gemeente aan de wereld 
gelijk gevonden zal worden, en daarom een delfde 
lot met haar te wachten zal hebben. 
. Ook hier worden de getrouwen als een over

blijfsel behandeld. „Maar gij hebt weinige namen 
ook te Sardis, die hunne kleederen niet bevlekt 
hebben, en zij zullen met mij wandelen in witte 
kleederen, want zij zijn het waardig." (ys. 4). 
Openbaar is het, dat'de werken der Gemeente 
„niet volkomen bevonden" zijn; maar zij, die 
als Christenen gewandeld hebben, zullen naar 
Goddelijke schatting waardig geacht worden met 
Hem in witte kleederen — in de volkomen ge
rechtigheid der heiligen — (Hfdst. 19 : 8), te 
wandelen; en deze belofte wordt voor den over
winnaar herhaald met de bijvoeging: „en Ik zal 
zijnen naam geenszins" uitdoen uit het boek des 
levens, en Ik zal zijnen naam belijden voor mijnen 
Vader, en voor Zijne engelen." (Vs. 5.) Dat is 
en blijft de heerlijke verwachting der enkelen, 
hoe bedroevend ook de toestand der Gemeente 
als zoodanig zijn moge. Wanneer de Gemeente 
in haar laatsten vorm, nadat de ware leden van 
Christus' lichaam opgenomen zijn, met de wereld 
hetzelfde oordeel ondergaat, <ian is zelfs de ge-
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dachtenis van haar naam verdwenen, terwijl de 
naam des overwinnaars nimmer uit het boek des 
levens gewischt zal worden. Christus zelf belijdt 
deze namen voor Zijn Vader en voor de engelen 
in den hemel. Hoe duidelijk ligt in deze belofte 
voor ons de eisch om ons van al wat kwaad is, 
af te scheiden, hoe weinig ook de Gemeente in 
haar toestand die afzondering goedkeuren kan. 
En hoe nauwkeurig hebben wij, die te midden 
van zoo velerlei christelijke belijdenis leven, dus 
op de slotwoorden te letten: „Wie ooren heeft, 
die hoore, wat de Geest tot de gemeenten zegt!" 

(Wordt vervolgd.) 

* * * 
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Psalm 110. 
Eelk een sterke tegenstelling vinden we in 
Ps. 109 en 110! In Ps. 109 is de Heer 

omringd door de goddeloozen,'in Ps. 110 is Hem 
een plaats gegeven aan de rechterhand Gods. 
In Ps. 109 is de Heer in volkomen afhankelijk
heid van God Zich openbarende, waar we lezen 
in vs. 4 : „Maar ik was steeds in het gebed," 
in Ps. 110 ontvangt Hij macht om in het midden 
Zijner vijanden te heerschen." (Vs. 2.) Hij, „die 
ellendig en nooddruftig was, en Wiens hart in 
het binnenste van hem doorwond was," (Ps. 
109 : 22), Hij is nu als de Koning-Priester aan 
de rechterhand Gods verheven. Wel mogen wij 
het in aanbidding, van den grond onzes harten, 
uitjubelen: 

O, dierbre Jezus ! vol genade ; 
Vol leven, troost en lieflijkheid! 

Aanbiddend slaan Gods englen gade, 
Den rijkdom Uwer heerlijkheid. 

En wij zien U, des menschen Zoon, 
Gezeten in Gods eigen troon. 

Als de Heere Jezus de farizeën, herodianen en 
sadduceën den mond gestopt heeft, vraagt Hij 
daarop den farizeën: „Wat dunkt u van den 
Christus ? Wiens zoon is hij ?" Dan antwoorden 
zij: „Davids zoon." Hij zeide tot hen: „Hoe 
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noemt hem dan David, in den Geest, zijnen Heer? 
zeggende: De Heere heeft gezegd tot mijnen 
Heer: Zit aan mijn rechterhand, totdat Ik uwe 
vijanden zal gezet hebben tot eene voetbank 
uwer voeten. Indien hem dan David noemt zijnen 
Heer, hoe is Hij zijn zoon?" — „En niemand 
kon hem een woord antwoorden; noch iemand 
durfde hem van dien dag aan iets meer vragen." 
(Matth. 22 : 41—46.) Zie ook Markus 12 : 35-37 ; 
Lukas 20 : 41—44. 

Daar waren dus de leiders der godsdienstige 
en staatkundige partij, alsook zij, die aan geen 
opstanding der dooden geloofden, door den Heer 
schaakmat gezet, en zóó beschaamd, dat zij Hem 
niets meer durfden vragen. En is het niet een 
wonder ? Wat den ongeloovige den mond snoert, 
doet het hart van den geloovige zwellen van 
vreugde en zijn mond juichen van blijdschap. 
Wij, die door Gods genade mogen gelooven, 
dat Davids Heer en Davids Zoon de Christus 
Gods is, wij zingen: 

„Gij gingt van het kruis tot den troon." 

Ja, wij zien Jezus, die een weinig minder dan 
de engelen geworden was, vanwege het lijden 
des doods met heerlijkheid en eer gekroond." 
(Hebr. 2 : 9.) Het kruis is voor eeuwig voorbij, 
met alle schande en smaad en den ontzettend 
smartelijken dood daaraan verbonden, en eeuwige 
heerlijkheid, macht, heerschappij en eer is nu 
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het deel van onzen gezegenden en liefdevollen 
Heer en Heiland. 

Wat wij nu mogen zien, door het geloof, is 
reeds drieduizend jaren geleden geprofeteerd ge
worden. „De Heere, d.i. Jehovah, heeft tot mijnen 
Heer gesproken: Zit aan mijne .rechterhand, tot
dat Ik uwe vijanden gezet zal hebben tot eene 
voetbank uwer voeten." (Ps. 110 : 1.) 

De rechterhand is bij aardsche vorsten reeds 
een beeld hunner macht, en zoo het iemand 
wordt toegestaan ter rechterhand te zitten, dan 
wordt hem daarmede vergund in het gezag en 
de heerschapppij te deelen. Zie bijv. 1 Kon. 
2 : 19; Ps. 45 : 10. — De bede in Ps. 109:21: 
„Maar Gij, o Heere Heere! maak het met mij 
om uws naams wil; dewijl uwe goedertierenheid 
goed is, verlos mij," is op zulk een schitterend 
heerlijke wijze verhoord geworden, dat Christus, 
als de Zoon des menschen, verhoogd en met 
Goddelijke heerlijkheid en majesteit bekleed is. 
De Heer Jezus zit nu alzoo aan de rechterhand 
Gods. 

Zal Hij deze plaats voor eeuwig innemen ? 
Blijft de Heer daar altijd? Neen, o neen! De 
Heer zit aan de rechterhand Gods, „voorts wach
tende, totdat zijne vijanden gesteld worden tot 
eene voetbank zijner voeten." (Hebr. 10.13.) De 
Heer zal wederkomen! Hij* die nu „door een 
wolk" (Hand. 1 : 9) aan het mensehelijk oog 
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onttrokken en ten hemel opgenomen is, zal op 
den tijd, welken de Vader in Zijn eigen macht 
heeft, eens in groote kracht en heerlijkheid ge
openbaard worden. En Hij, die op aarde door 
Zijn vijanden omsingeld was (Ps. 109 : 3), toen 
Hij Zich in zwakheid kruisigen liet (2 Kor. 13 :4), 
Hij zal eens opstaan van de plaats aan de rech
terhand Gods; „Zijne voeten zullen te dien dage 
staan op den Olijfberg; die voor Jeruzalem ligt, 
tegen het oosten," (Zach. 14 : 4); en omringd 
door het geloovig overblijfsel Israëls, zal Hij den 
Schepter Zijner sterkte uit Zion van Jehovah 
ontvangen, met de Goddelijke opdracht: „Heersch 
in het midden uwer vijanden 1" (Vs. 2.) 

Dan zal het „de wedergeboorte" zijn, waarvan 
de Heer tot Zijn discipelen gesproken heeft: 
„Voorwaar, ik zeg u, dat gij, die mij gevolgd 
zijt, — in de wedergeboorte, wanneer de Zoon 
des menschen zal zitten op den troon zijner 
heerlijkheid, öök zult zitten op twaalf tronen, 
oordeelende de twaalf stammen Israëls." (Matth. 
19 : 28.) — Dan is alles omgewend. „De man 
van smarten," de lijdende en vernederde Dienst
knecht Gods; Hij, die „een smaad van menschen, 
en veracht van het volk (Israël)" was (Ps. 22: 7); 
Hij, die niet als Davids Heer en Davids Zoon 
erkend werd, Hij zal „op den dag Zijner heir-
kracht Zijn volk als zeer gewillig" om Hem ge
schaard zien. (Vs. 3.) Ja, welk een heerlijke, 
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gezegende omwending ! Welk een wedergeboorte 
zal dat • zijn! — Toen door Israël aan Pontius 
Pilatus overgeleverd, zoodat deze Romeinsche 
stadhouder in snerpenden hoon tof den Heer 
uitsprak: „Uw volk en de overpriesters hebben 
U aan mij overgeleverd; straks, op den dag 
Zijner heirkracht, een „zeer gewillig volk," zóó 
gewillig en vurig bereid Hem te ontvangen en 
als hun Koning te huldigen, dat we lezen: „Eer 
ik het wist, zette mij mijne ziel op de wagens 
van mijn vrijwillig volk." (Hoogl. 6 : 12.) 

„In heilig sieraad." — Het Zion, in wier mid
den Christus straks geopenbaard zal worden, 
zal dan genoemd worden: „het heilige volk, de 
verlosten des Heeren," (Jes. 62 : 12); en God, 
die Heilige, zal geheiligd worden door gerech
tigheid." (Jes. 5 : 16.) Overeenkomstig en geheel 
beantwoordend aan het karakter van Hem, Dien 
zij omringen, zal het Zion eens gezien worden, 
en zal het eens zingen: „Ik ben zeer vroolijk 
in den Heere, mijne ziel verheugt zich in mijnen 
God, want Hij heeft mij bekleed met de kleederen 
des heils, den mantel der gerechtigheid heeft Hij 
mij omgedaan; gelijk een bruidegom zich met 
priesterlijk sieraad versiert, en als eene bruid zich 
versiert met haar gereedschap." (Jes. 61 : 10.) De
zelfde Heer eens „in het huis Zijner liefhebbers 
geslagen" (Zach. 13 : 6); Hij, „de Rechter 
Israëls, eens met de roede op het kinnebakken 
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geslagen," (Micha 4 : 14), Hij zal te midden van 
Zijn „vrijwillig volk" als hun „Jehovah, hun 
God, als een Held, die verlossen zal, vroolijk 
over hetzelve zijn met blijdschap ; Hij zal zwijgen 
in Zijne liefde, d.w.z. in Zijn bewijzen van liefde 
zal Hij tot het uiterste, tot volmaaktheid, geraken ; 
Hij zal Zich over Zijn volk verheugen met ge
juich." (Zef. 3 : 17.) Kan het heerlijker? Welk 
een Goddelijke harmonie, welk een innige ge
meenschap! De Heer in het midden Zijns volks, 
Zich met blijdschap vroolijk gevoelend over hen; 
en Zijn volk wederkeerig het uitjubelend: „Ik 
ben zeer vroolijk in den Heere!" Welk een dag 
zal die dag, welk een ure zal die ure zijn! 

„Uit de baarmoeder des dageraads zal u de 
dauw uwer jeugd zijn." Deze poëtische woorden 
hebben velen doen vragen naar de uitlegging. 
Gaarne willen wij mededeelen wat wijlen Mr. 
Isaak da Costa als zijn gedachte geschreven heeft: 
„Een echt Oostersch beeld voor het aanbreken 
van den dag der verlossing. De dageraad wordt 
voorgesteld als den dag te baren, en met den 
dag den dauw, die den dageraad vergezelt. Zoo 
is het in de natuur: eerst begint het te schemeren, 
de dageraad is daar; de zon verrijst, een nieuwe 
dag is aangebroken, en op de aarde is iets ge
boren, dat nu bij het zonlicht eerst gezien wordt, 
n.1. de dauw. Een vruchtbaarmakende adem is over 
de aarde gegaan, en heeft zich verdikt tot een 
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zwevenden damp, tot een golvenden nevel. De 
zon gaat op, en de nevel lost zich op, maar zijn 
waterdeelen hangen te tintelen en te schitteren 
aan het gras, aan de kruiden, aan de bloemen. 
Welk een heerlijk, prachtig gezicht! Wie telt het 
zand der zee, wie de sterren des hamels? En toch 
zeide God tot Abraham: Zoo zal uw zaad zijn." 
David neemt uit de menigvuldigheid der dauw-
droppels het beeld van een leger, dat plotseling 
verschijnt, en schitterend is uitgerust. En inder
daad, wie telt ook de droppelen van den dauw 
bij den dageraad? Altijd meer brengt de baar
moeder van den dag voort. En zij komen niet 
vóór de zon komt: zoolang het donker is, ziet 
ge niets; maar nauwelijks is het licht der zon 
daar, of de aarde is bedekt met dauw. — „De' 
dauw Uwer jeugd. Het ziet op de volle kracht 
en vruchtbaarheid van Gods volk door den Hei
ligen Geest." 

Nadat dus God, door Zijn Geest, Zijn Zoon 
heeft toegesproken : Zit aan Mijne rechterhand!" 
belooft Hij Hem ook de heeerschappij over de 
vijanden en de oprichting van Zijn koninkrijk 
„in heilig sieraad", in het midden van een ver
nieuwd volk, dat Hem zal geboren worden; en 
daarom „zeer gewillig" en talrijk zijn zal, als „de 
dauw.uit.de baarmoeder des dageraads" 

* * 
* 

dauw.uit.de
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„De Heere heeft gezworen, en het zal hem niét 
berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar 
de ordening van Melchizédek." (Vs. 4.) Heeft God 
meer dan eenmaal over een daad, over een volk, 
over een persoon het moeten uitspreken, dat het 
Hem berouwde, zoo lezen we hier, dat het Hem niet 
berouwen zal, dat Hij Jezus Christus, Zijn geliefden 
Zoon, met eedzwering tot Priester gemaakt heeft. 
De mensch heeft gefaald in zijn gehoorzaamheid 
aan God, gefaald in zijn verantwoordelijkheid als 
heer der schepping Gods, (Gen. 3 : 6; 6 : 6, 7); het 
volk Israëls heeft niet beantwoord aan zijn roeping, 
(Exod. 32 : 14); Saul, Israëls eerste koning, is 
door wedersjpannigheid en wederstreven door 
God, als koning, moeten verworpen worden. 
Maar tegenover dit en deze allen, staat de Heere 
Jezus, als Degene die, als Zoon des menschen, 
in volmaaktheid den wil van Zijnen God en Vader 
gedaan heeft, en in volmaaktheid Hem, door Wien 
Hij gezonden was, verheerlijkt heeft. Van Hem 
lezen wij in Ps. 45 : 8: „Gij hebt gerechtigheid 
lief, en haat goddeloosheid; daarom heeft U, o 
God! Uw God gezalfd met vreugdeolie, boven 
uwe medegenooten." Met alle eerbied zij het 
gezegd, de Heere Jezus is proefondervindelijk 
gebleken te zijn Degenen, die altijd voor God, 
Zijnen Vader, is geweest, zooals. de Vader hét 
.wilde. Tof de Joden heeft Hij kunnen getuigen: 
^En die mij gezonden heeft, is met mij. De 
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Vader heeft mij niet alleen gelaten, want ik doe 
altijd, wat Hem behagelijk is." (Joh. 8 : 29.) 
Daarom heeft God Hem nu gezalfd met vreugde
olie boven Zijne medegenooten; daarom zal het 
den Heere niet berouwen, dat Hij gezworen heeft 
dat Christus, naar de ordening Van Melchizédek, 
Priester zal zijn tot in eeuwigheid. En, evenals 
Melchizédek was „een koning der gerechtigheid, 
en een koning des vredes," zoo ook nu onze 
Heer Jezus Christus. 

„Nu zien wij nog niet, dat Hem alle dingen 
onderworpen zijn; maar wij zien Jezus met heer
lijkheid en eer gekroond" (Heb. 2 : 8 , 9), en dit 
laatste is de waarborg, dat wij het eerste ook 
eenmaal te aanschouwen krijgen. Zit de Heer nu 
aan de rechterhand Gods, straks, als het de tijd 
is, welken de Vader in Zijn eigen macht heeft, 
zal Hij geopenbaard worden voor aller oog, in 
kracht en heerlijkheid, en dan zal men zien, dat 
„de Heere (Jehovah) aan Zijn rechterhand is." 
(Vers 5.) Dan zal de Heer Jezus, als „Davids 
Zoon," met Goddelijke machten sterkte „koningen 
verslaan ten dage Zijns toorns; recht doen onder 
de heidenen (volken, die niet tot Israël behooren); 
Hij zal het (dal of land) vol doode lichamen 
maken; Hij zal verslaan dengene, die het hoofd 
is over een groot land." (Vers 6.) — Ja, vóór dé 
Heer, als „Koning des vredes," regeeren zal, zal 
Hij eerst „in gerechtigheid krijgvoeren." (Openb. 
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19 : 11.) „De heidenen (volken) zullen zich 
opmaken, en optrekken naar het dal van Jósafat; 
maar aldaar zal Ik zitten, om te richten alle 
volken rondom." (Joel 3 : 12.) Als God bezoeking 
doen zal aan die volken, welke Zijn erfdeel, Israël, 
verkocht en verdreven hebben, dan zal Hij dezen 
oproepen tot 'den strijd en tot hen spreken: 
„Heiligt een krijg; wekt de helden op, laat naderen, 
laat optrekken alle krijgslieden. Slaat uwe spaden 
tot zwaarden, en uwe sikkelen tot spiesen; de 
zwakke zegge: ik ben een held. Rot te hoop,en 
komt aan, alle gij volken van rondom, en vergadert 
u!" (Joel 3 : 9—11.) Zonder dat deze volken het 
zich bewust zijn, zal God er hen toe bewerken, 
dat zij als een vereenigde ontzachlijk groote 
menigte in het land Israels zullen bijeenkomen. 
De koning van het Noorden, (Gog en Magog, 
Rusland); de koning van het Zuiden (Egypte, 
in verbinding met de verschillende staten in noor
delijk Afrika); en „hel Beest", dat het hoold zal 
zijn van het toekomstig Romeinsche rijk, deze 
drie groote machten, zullen hun legers naar het 
land Israëls voeren, om te krijgen tegen elkander, 
wie de bezitter van „het land des sieraads" 
(Palestina) zijn zal. Lees hierover Ezech. 38 en 39; 
Dan. 11 : 40—43; Openb. 17 : 8—14. Wanneer 
deze krijgsheiren van vijanden zich in het dal 
van Jósafat bevinden zullen, dan zal het geroep 
en het zuchten van Israëls getrouwe overblijfsel: 



92 DE MORGENSTER. 

„O, Heere! doe uwe helden derwaarts nederdalen!" 
(Joel 3 : 11) verhoord worden, en zal Christus, 
„Davids Zoon," uit „den geopenden hemel" ver
schijnen, gevolgd door de heirlegers uit den hemel, 
welke allen, evenals de Heer, op witte paarden 
gezeten zijn, en bekleed met «wit, rein en fijn 
lijnwaad. „En uit zijnen mond ging een scherp, 
tweesnijdend zwaard, opdat hij daarmede de volken 
slaan zou, en hij zal hen hoeden met een ijzeren 
roede; en hij treedt den wijnpersbak van den 
wijn der gramschap van den toorn van God, den 
Almachtige. En hij heeft op zijn kleed en op zijne 
heup een naam geschreven: Koning der koningen, 
en Heer der heeren." (Openb. 19 -.11—16.) Dan 
zal in vervulling treden, wat „Henoch, de zevende 
van Adam af, geprofeteerd heeft, zeggende:- Zie, 
de Heer is gekomen met zijne heilige duizend
tallen, om gericht te houden tegen allen, en al 
de goddeloozen onder hen te bestraffen over al 
hunne werken der goddeloosheid, die zij godde-
looslijk gedaan hebben, en over al de harde 
woorden, die goddelooze zondaars tegen hem 
gesproken hebben." (Judas: 14,15.) En Zacharia 
heeft voorzegd: „Ziet, de dag komt den Heere, 
dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden 
van u, o Jeruzalem. Want Ik zal alle heidenen 
(volken) tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen ; 
en de Heere zal uittrekken, en Hij zal strijden 
tegen die heidenen (volken), gelijk ten dage, als 
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Hij gestreden heeft, ten dage des strijds;.. dan 
zal de Heere, mijn God komen, en al de heiligen 
met U, o Heere! (Zach. 14 :1—5.) In Openbaring 
13 wordt ons medegedeeld, door wie eigenlijk 
alle die volken bewerkt zullen worden, om tegen 
Jeruzalem, tegen den Almachtigen God, den strijd 
aan te binden. „Drie onreine geesten als kik-
vorschen", die uitgaan uit den mond van den 
draak (den duivel); van het Beest (het herstelde 
Romeinsche rijk), en uit den mond van den 
valschen profeet (den antichrist) (Openb. 15: 13, 
14). Deze drie machten vereenigen zich om de 
koningen van het gansche aardrijk aan zich te 
verbinden, en hen, zooals ons Joel 3 vermeld, 
te verzamelen tot den krijg in het dal van 
Jósafat. De Heer zal hen echter allen verslaan. 
Daarom heet deze krijg: „de krijg van dien 
grooten dag des Almachtigen Gods." Joel 3, 
Zach. 14 en Openb. 19 deelen ons in bijzonder
heden het einde, de totale overwinning over deze 
verzamelde machten mede. Dan zal door Zion, 
het verloste Israël, Ps. 46 gezongen worden, 
waar wij o. m. lezen: „Komt, aanschouwt de 
daden des Heeren, die verwoestingen op aarde 
aanricht; die de oorlogen doet ophouden tot 
aan het einde der aarde, den boog verbreekt, 
en de spies aan twee slaat, de wagenen met 
vuur verbrandt. Laat af, en weet, dat ik God 
ben; Ik zal ver-hoogd worden onder de heidenen 
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(volken), Ik zal verhoogd worden op de aarde." 
(Ps. 46 : 9—11.) Dan is vers 5 en 6 van onzen 
Psalm is vervulling getreden, en wordt het alles 
zegenrijk omgewend; dan zulllen de zwaarden 
tot spaden, en de spiesen tot sikkelen geslagen 
worden; het eene volk zal tegen het andere 
volk geen zwaard opheffen, en zij zullen geen 
oorlog meer leeren." (Jes. 2 : 4 . ) 

De mensch, die zich tot op het hoogst ver
heven zal hebben, wordt vernederd. Christus, de 
Zoon Davids, die in volmaakte afhankelijkheid 
en nederigheid op deze aarde Zijn pad bewan
delde, en dronk van de verfrisschende wateren, 
welke Hem door Zijn God en Vader, „op den 
weg, uit de beek" gegeven werden, zal eenmaal 
op de aarde „verhoogd en verheven, ja zeer 
hoog worden." (Jes. 52 : 13.) 

Laten wij den Heer volgen op Zijn weg van 
nederige afhankelijkheid. We hebben de bemoe^ 
digende belofte: „Indien wij met hem lijden, 
opdat wij ook met hem verheerlijkt worden." 
(Rom. 8 : 17.) „Het woord is getrouw:... . 
indien wij verdragen, wij zullen ook met hem 
heersenen." (2 Tim. 2 : 12.) 

D. R. 

* * 
* 
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De zalige hoop. 
Titus 2 : 13. 

Tn Titus 2 : 13 is sprake van Christus' komst 
in heerlijkheid. De Heere Jezus is altoos het 

Voorwerp van onze hoop. De toekomst des Zoons 
van God is menigmaal door Hem-Zelven en door 
Zijn apostelen bevestigd en was het onderwerp 
van de verlangende verwachting voor alle eerste 
Christenen. De Heere Jezus heeft bij meer dan
eene gelegenheid over Zijn komst gesproken tot 
Zijn discipelen, en ze aanbevolen om te waken 
met het oog op zijn wederkomen. De heidensche 
naburen van de broeders te Thessalonica ver
kondigden van hen, dat ze zich van de afgoden 
hadden afgewend en tot God hadden bekeerd, 
om den levenden God te dienen, en Zijn Zoon 
uit de hemelen te verwachten, namelijk Jezus, die 
ons verlost van den toekomenden toorn. De 
apostel Petrus wekt in zijn tweeden brief de ge-
loovigen op te haasten tot de komst van den dag 
Gods. In den laatsten brief van den apostel Paulus
voor zijn martelaarschap zegt hij: „Voorts is mij 
weggelegd de kroon der gerechtigheid, welke mij 
de Heer, de rechtvaardige Rechter, in dien dag 
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geven zal; en niet alleen aan mij, maar ook aan 
allen, die zijne verschijning liefhebben," d. w. z. 
die op die verschijning hun hart gezet hebben. 
Nog een andere apostel, nl. Jakobus, vermaant de 
broeders, die in beproeving en ellendigheden ge
dompeld waren : „ Weest ook gij geduldig, ver
sterkt uwe harten, want de komst des Heeren is 
nabij. Weest dan geduldig, broeders! tot op de 
komst des Heeren. Zie, de landman wacht op de 
kostelijke vrucht des lands, en heeft er geduld 
mede, totdat zij den vroegen en spaden regen ont
vanger 

Onze Heere Jezus, die naar een ver land weg-
gereisd is, om een koninkrijk te ontvangen, zeide 
voor Zijn vertrek tot Zijn dienstknechten, aan wie 
Hij de ponden gaf: „Doet handel, to tda t ik 
kom." En in het laatste hoofdstuk van.de Open
baring laat de Heere Jezus Christus Zich hooren: 
„Ik, Jezus, heb mijnen engel gezonden, om u deze 
dingen te betuigen in de gemeenten. Ik ben de 
wortel en het geslacht Davids: de blinkende 
morgenster. Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, ik 
kom haastelijk! — Amen; kóm, Heer Jezus!" 

j . w. F. R. 

* * * 

van.de
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BESCHOUWING 
OVER 

De O p e n b a r i n g . 
(Vervolg van bladz. 81.) 

HOOFDSTUK 3 : 7—13. 

FILADELFIA. 

Deze gemeente stelt ons een geheel nieuw 
tijdperk voor oogen, een tijdperk, dat wel niet, 
gelijk in Sardis, van buitengewone, geheele volken 
in beweging zettende verschijnselen vergezeld is, 
maar toch voor de Christenen van den tegen-
woordigen. tijd van het grootste gewicht is. De 
door menschelijke ontrouw van haar sieraad be
roofde Gemeente, bevatte in haar schoot, zoowel 
in de donkere dagen der middeleeuwen en in 
het midden van den bloei van hét Romanisme, 
alsook ten tijde, dat het protestantsch getuigenis 
der waarheid begon te verflauwen, een over
blijfsel, dat, ofschoon ook naar de gedachten 
Gods afgezonderd, toch steeds als in uitwendige 
verbinding met de belijdende massa behandeld 
werd. Te Filadelfia zien wij daarentegen de 
getrouwe, door God erkende belijders als een 
duidelijk van de massa afgescheiden lichaam 
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voor het oog van den< „Heilige en Waarachtige" 
geplaatst, en dit is zonder twijfel een in het oog 
loopende karaktertrek van den tegenwoordigen 
tijd, waarin de Goddelijke vermaning om zich 
te „reinigen van de vaten ter oneere," en in den 
Naam van Jezus te vergaderen met degenen die 
den „Naam des Heeren aanroepen uit een rein 
hart," komt tot de harten van alle geloovigén. 
Gelijk in de dagen der hervorming de groote 
waarheid van de rechtvaardiging uit het geloof 
aan de vergetelheid onttrokken en op den kan
delaar geplaatst werd, zoo treedt, terwijl het 
verderf in de belijdende Gemeente toeneemt, en 
deze voor het oordeel rijpt, de Persoon van 
Christus, als het Middelpunt van de vereeniging 
der kinderen Gods, en Zijn spoedige wederkomst 
als het voorwerp van haar verwachting, steeds 
duidelijker op den voorgrond. De kerkelijke toe
stand komt daarom hier volstrekt niet in aan
merking. Alles heeft betrekking op datgene, wat 
Christus is of zijn zal voor degenen, die zwak, 
maar getrouw zijn. Haar verbinding met Hem 
is onverbrekelijk, ook wanneer alle kerkelijke 
belijdenisvornien in het niet zullen verzonken 
zijn. De „Heilige en Waarachtige," die opent, 
en niemand sluit, en die sluit en niemand opent 
(vs. 7), staat bemoedigend in Zijn persoonlijk 
karakter voor hen; en zeker is niets meer ge
schikt om hun harten van doode vormen te be-
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vrijden, dan Zijn gezegende Persoon zelf. Is Hij 
het Voorwerp onzer toegenegenheid geworden, 
dan erkennen wij al het andere in zijn nietig
heid en onwaarde. Hij is de „Heilige," en de 
getrouwen in dezen tijd zouden nu op een gansch 
bijzondere wijze, overeenkomstig dat karakter, 
zich openbaren, want hoe meer zij een gelijk
vormigheid met Hem toonen, des te gezonder is 
hun oordeel over de hen omringende krachtelooze 
gedaante der godzaligheid. Hij is„ de Waarachtige," 
de ware openbaring van wat God is. Hij is waar 
in Zijn woord, waar in Zijn belofte, zoodat wij 
altoos op Hem kunnen rekenen. Wij zien hier 
in een bijzonderen zin de waarheid in den Persoon 
van Christus, die zeggen kon : „Ik heilig mij zelve 
voor hen, opdat zij geheiligd mogen zijn door 
de waarheid." (Joh. 17 : 19). Hij is persoonlijk 
voor God „de Heilige en Waarachtige," in een 
tijd, waarin eenerzijds de belijdende Gemeente 
dit karakter der afzondering van het verderf en 
der getrouwheid in Hem na te volgen, verloochent, 
en anderzijds de Zijnen, in een bijzondere be
trekking met Hem, tot verdragen, dulden, en 
volharding geroepen zijn. Hij heeft volle gezag 
over Zijn huis en over alle koninkrijken der wereld. 
In Zijn hand heeft Hij den sleutel Davids. Gelijk 
de in David gewerkte Goddelijke macht zich in 
haar onwrikbaarheid toonde, en gelijk geen macht 
dit onvolkomen voorbeeld des Heeren op zijn 
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geloofspad wederstaan kon, zoo zien wij in 
Christus, de volkomen verwezenlijking dezer 
macht en de vervulling van het profetisch woord : 
„Ik zal den sleutel Davids op Zijnen schouder 
leggen, dat hij opendoet en niemand sluit." (Jes. 22.) 
Van welk een buitengewone uitgestrektheid is 
dit woord ! Hij heeft alles in Zijn hand; en Hij, 
wien geen macht der aarde of der hel verhin
deren kan, om de deur te openen en te sluiten, 
heeft zich van deze macht, in het belang van 
Zijn zwakke volgelingen bediend, tot wie Hij 
zegt: „Gij hebt kleine kracht!" Juist omdat Hij 
de krachteloosheid voorop zet, is er een geopende 
deur. Hij draagt voor alles zorg, zoodat de Zijnen 
in geen opzicht de hulp of arm der wereld 
noodig hebben. 

Ja waarlijk, met den sleutel Davids in Zijn 
hand, heeft de Heer voor Zijn zwakke dienst
knechten, als de dragers Zijns Woords, de deur 
van groote rijken geopend, die Rome voor altoos 
geloofde te hebben gesloten, om de waarheid 
des Evangelies ingang te doen vinden. Gelijk 
vroeger de duivel gedwongen is geworden, on
willens de uitvoering der raadsbesluiten Gods 
te helpen bevorderen, zoo hebben in onze dagen 
zelfs de woeste vloeden der revolutie daartoe 
moeten dienen, om de hinderpalen weg te spoelen, 
die den weg voor het Evangelie versperden, 
zoodat de evangelieboden zelfs dien volken de 



DE OPENBARING. 101 

woorden des heils konden brengen, die tot nu toe 
zonder uitzicht onder den druk van het pauselijk 
juk zuchtende waren. Hij heeft de deuren ge
opend, en de discipelen kunnen er doorgaan. 
Op hen was het woord toepasselijk: „Gij hebt 
kleine kracht." Want waar toont zich bij de ge-
loovigen onzer dagen die vurige ijver van Petrus, 
waar de kracht van Paulus? Waar hoort men 
de blijde belijdenis eens martelaars, terwijl de 
opstijgende rookwolken eens brandstapels zijn 
stem dreigen te verstikken ? Waar de zegekreet 
dier macht, die koninkrijken onder den schepter 
van Christus bracht? Doch ofschoon ook de 
kracht der Zijnen te weinig is om zelf de deur 
te kunnen openen, zoo heeft Hij, wien eertijds, 
niettegenstaande allen wederstand van farizeën 
en schriftgeleerden, de deurwachter de deur open 
deed, (Joh. 10 : 1—5), „voor hen een geopende 
deur gegeven," en hun tot hun dienst een weg 
bereid, om alle hoorenden van de banden der 
menschelijke leerstelsels te bevrijden, waardoor 
meer of minder de „Heilige en Waarachtige" 
verloochend wordt. En deze door Zijn machtige 
hand geopende deur te sluiten, ligt buiten het 
bereik van alle geestelijke en wereldlijke macht, 
daarvoor is Zijn Woord ons borg. 

Welk een treffend voorbeeld vinden de geloo-
vigen onzer dagen in den toestand der onder 
Ezra en Nehemia in hun land wederkeerende 
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Israëlieten. Ook zij hadden geen zichtbare macht, 
waarop zij konden steunen. Zij waren integendeel 
zoozeer de voorwerpen van den algemeenen 
spot, dat hun vijanden honend beweerden, dat 
hun muren zelfs niet bestand waren voor de 
vossen. (Neh. 4 : 1—3). Maar daarom bouwde 
dat verachte hoopje met niet minder onafgebroken 
ijver een altaar voor den Heer, en bracht Hem 
daar Zijn offerande. Jehovah had de eerste plaats 
in de harten dier verachten; en dewijl ze op 
Hem zagen, bleven „hoon en gelach" vruchteloos. 
En wat anders kan ook in onze dagen den tegen
stander tot zwijgen brengen, als de ootmoedige 
erkentenis onzer „kleine kracht," een vertrouwvol 
heenzien naar Hem, die de kracht der zwakken 
is ? En ofschoon ook de geschiedenis onzer dagen 
geen bijzondere geloofsdaden der geloovigen 
vermelden kan, en ofschoon dezen zich ook in 
een toestand openbaren, die zich niet door de 
teekenen van kracht, en betooning des Geestes 
laat aanschouwen, zoo gebruikt de Heer toch 
die teederste uitdrukkingen der liefde jegens hen, 
dewijl Hij zegt; „Gij hebt mijn woord bewaard 
en mijnen naam niet verloochend." (Vs. 8). In 
een tijd, waar bijgeloof en orthodoxie eenerzijds, 
en het ongeloof van een modern Christendom 
anderzijds elkander met groote heftigheid en 
verbittering bestrijden, daar is Zijn Woord niet 
alleen het middel om de menschen tot Christus 
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te brengen, maar ook het eenige helderschijnende 
licht, om te midden der verwarring, de waarheid 
van den leugen te kunnen onderscheiden. En het 
is inderdaad een verblijdend teeken, dat bij vele 
geloovigen, in plaats van zich, zooals vroeger, 
zonder onderzoek aan de inzichten van deze of 
gene kerk aan te sluiten, de behoefte gevoeld 
en erkend wordt, om met eigen oogen, onder 
gebed, de zuivere bron des Woords Gods te 
doorzoeken. Men begint de waarde van dien 
kostbaren schat, die zich slechts voor de oogen 
„der kinderen of onmondigen" ontsluit, meer en 
meer te waardeeren. Men schaart zich begeerig 
om dat dierbare Godswoord, men gebruikt het 
als een proefsteen tegenover de menschelijke 
leerstelsels, vormen en inzettingen, en hoe meer 
het hart zich aan de verfrisschende wateren 
dezer zuivere bron laaft, des te beslissender 
wendt het zich af van gebroken bakken, door 
menschenhanden uitgehouwen. Hebben de ge
loovigen in Filadelfia kleine kracht, zoo bewaren 
zij toch het Woord in een tijd, waarin zoowel 
het pausdom hetzelve in den nevel van bedrieg
lijke menschelijke overleveringen hult, alsook 
waar het onder het protestantisme, of door een 
zich rechtgeloovig noemende parlij, in strenge 
vormen gesmeed,, of door het rationalisme in 
betrekking tot zijn Goddelijken oorsprong be
twijfeld wordt. En zeker zal een getrouw, door 
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den Heiligen Geest geleid onderzoek der Schrift, 
hun harten altoos meer de dierbaarheid vanden 
naam van Jezus doen erkennen en genieten. In 
dezen Naam of Persoon vinden zij hun eeuwige 
redding; in dezen Naam bidden zij; in dezen 
Naam vergaderen zij, daar waar J,ezus het groote 
Voorwerp en Aantrekkingspunt hunner harten is; 
aan dezen Naam houden zij zich te meer vast, 
naarmate de grondstellingen der belijdende kerk 
verzwakken en de geweldige stroomen des on-
geloofs bezig zijn ze te bezoedelen en weg te 
spoelen. En welk een persoonlijk innige band 
bestaat er tusschen Hem, die dezen naam draagt, 
en hen die dezen jiaam belijden ! Hij zegt: „Mijn 
woord," — „Mijnen naam." 

Hoezeer hadden de geloovigen in de dagen 
van Filadelfia zulk een bemoediging noodig, 
daar zij van alle zijden hoon en verachting 
ondervonden, die, dewijl hun godsdienst op 
inzettingen en niet op Christus gegrond was, de 
„synagoge des Satans" waren en zich leugen
achtig „Joden," het oude volk Gods noemden. 
Alzoo is het ten allen tijde. Hoe meer de menschen, 
hun heil op godsdienstige leerstelsels bouwen 
en voor kerkelijke vormen ijveren, zooveel te 
grooter is hun vijandschap jegens hen, die daar
aan geen waarde hechten, maar alleen op Christus 
vertrouwen. Maar juist deze tegenstanders zullen 
door Gods wegen en leidingen tot de erkentenis 
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gebracht worden, dat die verachte, kleine kudde, 
welke, hoe gering haar kracht ook zijn moge, 
Zijn Woord en Zijnen Naam getrouw blijven, 
zich steeds in het genot der teedere toegenegen
heid haars Heeren bevonden heeft. „Zie, Ik zal 
maken, dat zij komen, en zich neerbuigen voor 
uwe voeten, en bekennen, dat Ik u heb liefgehad." 
(Vs. 9). Ja, waarlijk! zijn Naam is sterk genoeg 
om ons niet alleen in het midden van het ons 
omringend verderf te bewaren, maar ook te 
Zijner tijd alle tegenstanders te overwinnen. 
Daartoe is een geduldig volharden het lot aller 
getrouwen; het Woord en de Naam van Christus 
is het steunpunt huns geloofs, te midden van 
de verwarring en het verval. 

Doch terwijl zich de belijdende kerk onder 
Joodsche grondstellingen en onder het gezag 
van menschen buigt, nadert de aan de aarde 
aangekondigde „ure der verzoeking" met rassche 
schreden — die ure die het ongeloot loochent, 
en wier nabijheid alleen door hen erkend wordt, 
die in het licht van Filadelfia door den Heiligen 
Geest het noodige inzicht ontvangen en „het 
woord der volharding van Christus bewaard 
hebben." (Vs. 10). Het geloof openbaart zich 
eenerzijds in de kracht der overwinning, ander
zijds echter in het op God volhardende geduld. 
Christus Zelf wacht, totdat Zijn vijanden tot een 
voetbank Zijner voeten gezet zijn; en de Zijnen 
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bewaren het woord Zijner volharding, als zij 
met geduld op Zijn komst wachten. Zij wachten 
alzoo met Christus, overeenkomstig het woord 
Zijner volharding. Dewijl Hij Zijn heerschappij 
nog niet aanvaard heeft, is het ook ons deel 
hier beneden te lijden, en niet te 'heersenen. En 
daarom hooren zij, terwijl de belijders, (de ver-
christelijkte wereld), die de „bewoners der aarde" 
genoemd worden, het naderende oordeel met 
rassche schreden te gemoet gaan, het troostwoord : 
„Ik zal u bewaren voor de ure der verzoeking." 
De volhardende geloovigen hebben niet, gelijk 
de vliedende Lot, gedurende het verschrikkelijke 
oordeel, een klein „Zoar" noodig, om in zeker
heid te wezen, maar kunnen, gelijk Abraham, 
verre van de verschrikkingen der plaats van be
zoeking, uit de hoogte op het ijselijk tooneel 
van de grimmigheid Gods neerzien. Zij hebben 
geen ark noodig, gelijk Noach, om niet door de 
wilde vloeden aangegrepen te worden, maar ge
lijk Henbch zullen zij vóór het aanbreken van 
den dag der wrake •— „voor de ure der ver
zoeking" — opgenomen zijn, om boven, in de 
nabijheid des troons, van waar uit de bliksemen 
en donderslagen des oordeels op de met schuld 
beladen aarde en haar bewoners zullen neder-
storten, de verschrikkingen in rust en zekerheid 
af te wachten. Gelijk zij als vreemdelingen en 
pelgrims nu geen deel hebben aan de vreugde 
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der goddeloosheid dezer' wereld, zoo zullen zij 
ook geen deel hebben aan de verschrikkingen 
des oordeels. Zij vertrouwen op Christus en 
verwachten Hem, om met Hem te heersenen en 
met Hem alles te bezitten, en hun hoop zal niet 
beschaamd worden. Zij hebben niet, gelijk de 
onboetvaardige en onbekeerde wereld, Zijn komst 
te vreezen, maar zich veeleer over dezelve te 
verblijden, dewijl Hij hen van den toekomenden 
toorn verlossen en voor altoos in Zijn hemelsche 
heerlijkheid voeren zal. Hoe liefelijk is daarom 
Zijn uiiroep : „Ik kom haastelijk! Houd wat gij 
hebt, opdat niemand uwe kroon nemei" (Vs. 11). 
In een tijd, waarin slechts „kleine kracht" aan
wezig is, en waarin het naam-Christendom met 
hoogmoedige geringschatting of met openbare 
vijandschap op allen neerziet, die de Heilige 
Schrift alleen het recht der beoordeeling aller 
dingen toekennen, komt de eisch Gods hierop 
neder, dat de geloovigen aan het Woord van 
Christus vasthouden, dat zij Zijn Naam niet ver
loochenen, en dat zij het Woord Zijner volharding 
bewaren. En dit is de oorzaak dat zij „voor de 
ure der verzoeking" bewaard blijven, die, onder
scheiden van de groote verdrukking, die over 
Jeruzalem komen zal, zich over de geheele aarde 
en haar bewoners zal uitbreiden. 

De herinnering des Heeren aan Zijn spoedige 
komst is hier dus geen waarschuwing, zooals 
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in 1 Thess. 5, waar het betrekking heeft op de 
onboetvaardige wereld, of gelijk in den aan 
Sardis gerichten brief, waar het de verwereld
lijkte Gemeente betreft, maar het is veeleer dat 
lieflijke, aan de getrouwen gerichte troostwoord, 
om ze tot volharding in een vijandige wereld te 
bemoedigen. Uit alles is het op te maken, dat 
de Heer in geen der voorgaande zendbrieven 
op deze wijze van Zijn naderende komst spreekt. 
De uitroep: „de Bruidegom komt!" had in het 
begin der Gemeente het oor der geloovigen 
bereikt. Het was de luide, helderklinkendè toon 
der harp Gods, die het zuchten der lijdende 
broeders tot zwijgen bracht; het was de ver-
frisschende dauw, die de verslapte handen en 
trage knieën weder verlevendigde; het was de 
glinsterende hemelstraal, die zelfs de over de 
aarde zwevende wolken der verdrukking verguldt. 
Maar de Bruidegom vertoefde, en zij vielen allen 
in slaap. In plaats van op den Bruidegom te 
wachten, ontdeed de Gemeente zich steeds meer 
van haar hemelsch karakter, vermengde zich 
met de wereld, en ging in riaar wonen, alsof zij 
tot haar behoorde. Het verlaten der eerste liefde 
was de eerste schokkende stoot, die haar in die 
wegen voerde, welke zij eeuwenlang tot haar 
eigen verderf vervolgd heeft; en van dit oogen-
blik aan, was de wederkomst des Heeren niet 
meer het wachtwoord der strijders van Christus. 
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Doch de middernachtsure is gekomen; en gelijk 
bij het begin, toen de Gemeente nog in de 
frischheid harer jeugd een luid getuigenis in de 
wereld aflegde, zoo klinkt ook thans, kort voor 
het aanbreken der verzoekingsure, luide en 
krachtig het vertroostende woord: „Ik kom 
haastelijk!" in het oor der pelgrims, die het 
Woord van Christus bewaard en Zijn Naam niet 
verloochend hebben. Het is het laatste bemoe
digende woord van den grooten veldheer, kort 
voor het oogenblik der beslissing: want op 
Filadelfia volgt Laodicéa. Voor hen, „die op de 
aarde wonen," trekt zich de duistere wolk des 
oordeels steeds meer en meer te samen; maar 
voor hen, die het Woord Zijner volharding be
waard hebben, komt de „blinkende Morgenster" 
luisterrijk te voorschijn. Mogen onze harten steeds 
op de liefde Gods en de volharding van Christus 
gericht zijn! 

De aan den overwinnaar gegeven belofte is 
van persoonlijken aard, gelijk zijn betrekking 
hier beneden tot Christus het is. Zoolang de 
geloovige op aarde is, is zijn toestand gelijk
vormig aan die van Christus, als hemelsch mensch 
in het midden van hen, die beweren Gods 
volk te zijn en de getrouwen verachten, gelijk 
Christus Zelf veracht werd. Ook in de heerlijk
heid zal deze persoonlijke verbinding tusschen 
Christus en de Zijnen in duidelijke trekken te 
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erkennen zijn. Hij zal hen die „kleine kracht" 
hadden tot een pilaar in den tempel Zijns Gods 
maken; Hij zal op hem „die Zijnen naam niet 
verloochend en het woord Zijner volharding be
waard heeft, den „naam Zijns Gods" en „Zijnen 
nieuwen naam" schrijven. Alles drukt de persoon
lijke en innige verbinding des Heeren met de 
Zijnen uit. De door de menschen verworpen, 
versmade Naam, dien zij hier beneden niet ver
loochenden, zal in de heerlijkheid zichtbaar op 
hun voorhoofden geschreven staan. Het is de 
„nieuwe" naam van Christus, dien de joden niet 
kenden — de naam van Hem, „die dood was 
en leeft." Een drievoudig teeken zal aan de hier 
beneden zóó verachten te zien zijn, waarmede 
zij van de zijde Gods en Christus openbaar en 
duidelijk als geliefden erkend zullen worden. 
Zij, die aan Christus Woord en Naam vasthielden, 
omdat het Zijn Woord en Zijn Naam was, komen 
in de heerlijkheid ook in verbinding met dat 
wat het Zijne is, — met den tempel Zijns Gods; 
alsook met Zijn nieuwen naam. Zij, die hier 
beneden in gemeenschap zijn met Zijn volharding, 
zullen boven in gemeenschap met Zijn heerlijk
heid zijn. „Wie ooren heeft om te hooren, die 
hoore, wat de Geest tot de gemeenten zegt!" 

* * * 
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Op den weg Zijner 
voetstappen. 

(Psalm 85). 

aar is louter heerlijkheid, n.1. op den weg 
Zijner voetstappen ! Het heerlijke lied met zijn 

profetische strekking, hetwelk we met elkander 
willen overdenken, is er wel een treffend bewijs 
voor. Het is een lied van Gods gunst; een lied 
van vrijheid; een lied van vrede en een lied 
van verzoening. En als kroon op dat alles — 
een lied van zegen en heerlijkheid. 

Gedachtig aan het woord: „Niet alles is óver 
ons, maar wel vóór ons," wenschen we dit 
Israëlietische lied met elkander te beschouwen, 
óók tot ónze stichting en onderwijzing. Vooraf 
is het evenwel noodig, ter wille van een goed 
inzicht in de beteekenis van dezen Psalm, na te 
gaan, wat de strekking ervan is voor het Israëlie
tische volk, met name voor het Godvruchtig 
overblijfsel, hetwelk in de toekomst eenmaal 
de zegeningen zal beërven onder de glorierijke 
regeering van zijn Messias. 

Deze Psalm heeft een plaats gekregen in het 
derde Boek. In het voorbijgaan merken wij op, 
dat het Boek der Psalmen in vijf Boeken wordt 
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verdeeld. Het tweede Boek vangt aan met Psalm 
42, het derde Boek met Psalm 73, het vierde 
Boek met Psalm 90, het laatste met Psalm 107. 
In het derde Boek nu, waartoe ook onze Psalm 
behoort, wordt het volk aangetroffen, zijnde in 
het land, hetwelk beloofd is als de erfenis voor 
deze aarde aan Abraham, Izaak en Jakob en aan 
hun zaad. In dat land evenwel is nog geen rust, 
de volkeren zijn nog in de erfenis, de tempel 
is nog verontreinigd, Jeruzalem is tot steenhoopen 
gesteld, de doode lichamen der knechten des 
Heeren en het vleesch Zijner gunstgenooten is 
een prooi van het gevogelte des hemels en het 
gedierte des lands! Het overblijfsel is nog een 
smaadheid, een spot en schimp dengenen, die 
rondom hen zijn. Zie Psalm 79 vers 1—4. Het 
is dus lang nog niet alles, zooals het wezen 
moet naar Gods gedachte van barmhartigheid 
en vrede, en zooals het gewenscht wordt door 
de vromen, die God in oprechtheid wenschen 
te dienen; zij snakken naar een herstelden eere-
dienst en hijgen met zielsverlangen naar den 
dienst in het gereinigde heiligdom. Hart en 
vleesch roepen uit naar den levenden God. Een 
vast vertrouwen sterkt de ziel, want God is een 
Schild, Hij zal genade en eere geven, en daarom 
fs welgelukzalig, die op dien God vertrouwt. 
Zie Psalm 84. Wanneer het overblijfsel op het 
uitwendige let, dan gaat het als met Asaf, wiens 
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voeten bijna waren uitgeweken. Door het geloof 
in Gods heiligdommen verkeerende en door 
het geloof Gods gemeenschap smakende, verlus
tigen de -getrouwen zich in Jehovah. Immers 
Hij heeft hun rechterhand gevat en Hij zal ze 
leiden door Zijn raad. God is de Rotssteen huns 
harten, hun deel in eeuwigheid. Zie Psalm 73. Het 
licht der hope gloort. God is Rechter. Hij ver
nedert dezen en Hij verhoogt genen. Zie Psalm 57. 

Ook in Psalm 85 is er een gevoel, dat nog 
niet alles zoo is gewerden, gelijk God het wil. 
Het hart wordt vervuld met ootmoed, en op de 
lippen is er een erkenning van schuld. Gods 
toorn wordt gebillijkt, hoewel het bewustzijn in 
het hart leeft, dat de verbolgenheid is weggenomen. 

Psalm 85 was bestemd voor de „kinderen van 
Korach," en was opgedragen aan den opperzang-
meester. De kinderen van Korach waren de voor
werpen van Gods genade, gelijk het nu allen 
zijn, die door het geloof in Jezus, den Heiland 
van zondaren, aan den toekomenden toorn ont
vloden zijn. 

Het lied vangt aan met de woorden: „Gij zijt 
Uwen lande gunstig geweest, Heere! de gevangenis 
van Jakob hebt Gij gewend." Uit deze laatste 
woorden blijkt dat de ballingschap voorbij is 
en dat vervuld is de profetische toezegging 
van Leviticus 26 : 42—45: „Ik zal gedenken 
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aan Mijn verbond met Jakob en ook aan Mijn 
verbond met Izaak en ook aan Mijn verbond met 
Abraham en aan het land zal ik gedenken: 
Als het land om hunnentwil zal verlaten zijn 
geweest, en aan zijne sabbaten een welgevallen 
gehad hebben, wanneer het om hunnentwil ver
woest was, en zij aan de straf hunner ongerech
tigheid een welgevallen zullen gehad hebben; 
daarom, en omdat zij mijne rechten hadden 
verworpen, en hunne ziel aan mijne inzettingen 
gewalgd had. En hierenboven is dit ook: als 
zij in het land hunner vijanden zullen zijn, zal 
Ik hen niet verwerpen, nog van hen walgen, om 
een einde van hen te maken, vernietigende mijn 
verbond met hen: want Ik ben de Heere hun 
God! Maar Ik zal hun ten beste gedenken aan 
het verbond der voorouderen, die Ik uitEgypte-
land voor de oogen der Heidenen uitgevoerd 
heb, opdat Ik hun tot een God ware: Ik ben 
de Heere!" 

Hoe zijn, vooral in onze dagen, deze woorden 
van de grootste beteekenis, nu het land Palestina 
reeds toegewezen is aan het Joodsche volk, 
al is het dan ook voorloopig nog onder opper-
toezicht van den machtigen Engelschen Staat. 

Het volk in het land, staande in de gunst 
van God, uit de gevangenis verlost met het 
zoete bewustzijn in de ziel, dat Jehovah de 
misdaad Zijns volks weggenomen heeft, ziehier 
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het onderwerp van den Psalm. We gelooven, 
dat het overblijfsel steeds klaarder inzicht zal 
krijgen, naarmate het dieper ingeleid wordt in 
de kennis van God, en dat het tenslotte eerst 
zm de voeten van den verworpen Messias tot 
het ware inzicht zal komen van de onpeilbare 
genade huns Gods. Dan namelijk, wanneer het 
als weleer Thomas, de discipel van Jezus, voor 
zijn verheerlijkten Heer zal neervallen met de 
woorden : „Mijn Heer en Mijn God." 

Aanvankelijk smaakt het Gods gunst. Het gaat 
straks het overblijfsel misschien nog wel als 
den man, die door Jezus van zijn blindheid ge
nezen werd, en die niet dadelijk klaar en helder 
zag, maar getuigen moest: „Ik zie de menschen 
als boomen wandelen." Maar deze man zag toch, 
en toen hij eenmaal ziende was werd zijn gezicht 
verscherpt, dewijl zijn V/eldoener de handen op 
zijn oögen legde. Toen zag hij alles duidelijk. 
(Mark. 8 : 22—25). Zoo zal ook Israël eenmaal 
alles klaar en helder zien en onderscheiden. 

Welk een heerlijke lofzang vormen de eerste 
verzen: De gunst van God wordt bezongen, de 
vrijheid wordt gesmaakt, daar is een bewustzijn 
van vergeving van schuld, en alle zonden zijn 
bedekt. Als de dichter aan al deze dingen gedacht 
heeft, en daarvoor God heeft geprezen, zet zijn 
ziel zich tot rusten, en in onzen Psalm vinden 
we een Sela. 
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Hebben wij mindere zegeningen, geringere 
oorzaak om met aanbidding God te prijzen ? 
Staan wij niet in Gods gunst? (Rom. 5 : 1). 
Heeft niet de Zoon ons vrijgemaakt ? (Joh. 8 : 36). 
Heeft Hij de gevangenis niet gevangen genomen ? 
(Efez. 4 : 8). Roept niet de apostel ons toe: 
„Staat dan in de vrijheid waarmede Christus u 
vrijgemaakt heeft ?" (Gal. 5 : 1). Zijn we niet 
verzekerd van de vergeving al onzer misdaden, 
(Kol. 2 : 13), en onderwijst ons niet Gods Geest, 
dat Christus het zoenoffer is voor onze zonden, 
(1 Joh. 2 : 2) en dat wij nu reeds verzoend zijn 
door den dood van Christus, opdat wij eenmaal, 
en in Hem reeds nu, heilig en onberispelijk en 
onstraffelijk voor God zouden staan? (Kol. 1:21, 
22.) Heeft onze ziel niet veel meer nog dan den 
geloovige in den ouden dag behoefte aan een 
Sela, teneinde Gods genade groot te maken ? 

Het tweede gedeelte van Psalm 85, vanaf vers 
4 tot en met vers 10, houdt zich verder bezig 
met de heerlijke gunst van God. De Psalmist 
roept vol vreugde uit: „Gij hebt weggenomen 
al Uwe verbolgenheid." Hoe treffend! Eerst zegt 
hij: „Gij hebt de misdaad weggenomen," om 
dan voort te gaan: „Gij hebt Uwe verbolgenheid 
weggenomen." Voor die verbolgenheid was nu 
geen oorzaak meer; maar waarom niet? Had 
het volk zich gereinigd ? Neen! God had alles 
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gedaan. Ook voor ons is het zoo. Wij weten, hoe 
Christus kwam, hoe Hij het offer werd, hoe Hij 
de misdaad Zijns volks droeg, hoe de toorn op 
Hem kwam, dat Hij werd gestraft in onze plaats, 
dat Zijn bloed onze verzoening bewerkte. Met 
vreugdevolle harten kunnen wij daarom zingen: 

Hoe heerlijk, hoe zalig, God toornt nu niet meer: 
Vijandige zondaars verloste de Heer. 
Het is volbracht! — door 's Heeren macht, — 
De dood is verslonden, de kerker gebonden, 
In Jezus werd heil ons gezonden ! 

Uit het 5de vers, en wel uit de woorden : „Breng 
ons weder, o God onzes heils," blijkt zeer duidelijk 
dat het volk niet genoeg heeft, en zich ook niet 
tevreden stelt, wanneer er een uitwendige verlossing 
plaats heeft. Overduidelijk blijkt dit uit Zacharia 
2 en 3; in Zacharia 2 hebben we de uitwendige 
bevrijding van het volk. De dochter Sions kan 
juichen en verblijd zijn, zij is de oogappel van 
Jehovah, en Gód roept allen vijanden toe : „Zwijg 
alle vleesch, voor het aangezicht des Heeren." 
Maar toch wordt dan in Zacharia 3 Israël gezien, 
vertegenwoordigd door Jozua, den Hoogepriester, 
en daar worden de vuile kleederen weggenomen, 
en de woorden worden gehoord: „Zie, Ik heb 
uwe ongerechtigheid van u weggenomen." Dit 
maakt de verzen 5 en 6 voor ons veel duidelijker. 
Als Israël ziet op zijn vuile kleederen, als het 
bepaald wordt bij zijn toestand voor God, dan 
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kan het immers niet anders of het moet ook bepaald 
worden bij den toorn van^God. Vandaar de woor
den : „breng ons weder." Wij zouden misschien 
kunnen zeggen: „Breng ons aan Uw hart." Het 
is niet genoeg te zijn in het land, wij hebben 
behoefte aan Uzelven. Het volk gaat voort met 
te zeggen: „Doet te niet Uwe toornigheid over 
ons, zult Gij eeuwiglijk tegen ons toornen, zult 
Gij Uwen toorn uitstrekken van geslacht tot ge
slacht?" Allen, die door het geloof in Christus 
in deze bedeeling het bewustzijn hebben van de 
vergeving hunner misdaden, en weten dat zij 
gerechtvaardigd staan voor God en vrede hebben 
met God door hunnen Heer Jezus Christus, zullen 
deze woorden van Psalm 85 niet op de lippen 
nemen. Zij weten het, dat over Christus de volle 
toorn is uitgestort, en dat zij nu aangenaam ge
maakt zijn in den Geliefde. 

Het overblijfsel heeft behoefte door God te 
worden levend gemaakt. Door den Heiligen Geest 
worden hunne zielen tot het leven gebracht en 
het Woord, als het onvergankelijke zaad, is daartoe 
het middel. Om in het Koninkrijk Gods in te gaan 
moeten zij ook wederom geboren worden. God 
ziet hen zooals Hij ons zag, dood in zonden en 
misdaden, maar Hij zal tot hen zeggen, zooals 
het zoo schoon van Jeruzalem gezegd wordt: 
„Leef!" (Ezech. 16 : 6). De heerlijke vrucht 
daarvan zal zijn: blijdschap. Opdat Uw volk zich 
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in U verblijde. Het geniet dan van de goeder
tierenheid des Heeren en het ontvangt Zijn heil. 

Het is voor ons van uitnemend gewicht op het 
9de vers te letten, waar we de woorden vinden: 
„Ik zal hooren wat God de Heere spreken zal." 
Hoe hoogst ernstig is dit. Wat is eigenlijk het 
doel van alles wat God aan ons gedaan heeft? 
Het antwoord op deze vraag is, dat we gemeen
schap met God zullen oefenen, met Hem zullen 
wandelen, naar Hem zullen luisteren. Werd dit 
toch meer bij ons allen gevonden, hoe zou dit 
zijn tot onzen zegen, maar bovenal tot verheer
lijking van den Naam des Heeren. En als God 
dan tot ons spreekt, spreekt tot Zijn volk en tot 
Zijn gunstgenooten, waarvan spreekt Hij dan ? 
Van vrede! De God des vredes spreekt tot 
zonen des vredes in een woonplaats des vredes 
van louter vrede. Zie Jesaja 32 : 17 en 18. 

De godvruchtige Psalmist komt met de ver
zuchting voor het aangezicht des Heeren : „Maar 
dat zij niet weder tot dwaasheid keeren." Wie 
van God zich afwendt, van den weg Gods, van 
de woorden Gods, die keert zich van de waar
heid tot den leugen; de zoodanige keert weder 
tot dwaasheid. Spreke dit woord tot onze ziel, 
beware de Heer een elk onzer voor den geringsten 
teruggang, waardoor onze ziele schade lijdt en 
het doel Gods met een elk onzer gemist wordt. 

„Zekerlijk," zoo roept de dichter uit, „het heil 
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van Jehovah is nabij degenen, die Hem vreezen." 
Dat wil voor ons zeggen, dat het heil wordt 
gesmaakt door hen, die waarlijk met den Heer 
leven en verkeeren; die in oprechtheid en godsvrucht 
voor Zijn aangezicht wandelen. Voor den Israëliet 
was het gevolg, dat de eer zou wonen in hét 
land. Maar ook voor ons geldt het zelfde beginsel. 
De apostel Petrus roept uit, na een reeks van 
vermaningen : „Want wie het leven liefhebben en 
goede dagen zien wil, die weerhoude zijne tong 
van het kwaad, en zijne lippen, dat zij geen 
bedrog spreken; die wijke af van het kwade, en 
doe het goede; die zoeke vrede, en jage dien 
na: want de oogen des Heeren zijn op de recht
vaardigen, en zijne ooren tot hun gebed: maar 
het aangezicht des Heeren is tegen hen", die 
kwaad doen." 

Wonderschoon en van algemeene bekendheid 
is het 11de vers: „De goedertierenheid en waarheid 
zullen elkander ontmoeten, de gerechtigheid en vrede 
zullen elkander kussen." Dit woord is de sleutel 
tot de geheele Godswaarheid. Het vermeldt, wat de 
grondslag is van al Gods handelingen in genade 
met den schuldigen mensch en Zijn schuldig volk. 
Het plaatst het kruis van Christus voor onze oogen 1 

Indien wij alleen te doen hadden met de waarheid, 
dan zouden wij allen geoordeeld zijn, en zouden 
allen moeten omkomen. De waarheid vindt in 
ons slechts datgene, wat in strijd is met Gods 
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heiligheid in gerechtigheid. Maar nu is de goeder
tierenheid Gods voor onze aangezichten heen
gegaan, en alvorens een ieder onzer de waarheid 
ontmoeten moest, en schuldig verklaard zou wor
den, heeft de goedertierenheid de waarheid ont
moet. „Gerechtigheid hield aan om straf," zingt 
de dichier, „genade dong om vrijgeleide." Toch 
kon aan Gods heiligheid niet te kort worden 
gedaan. Met de zonde kon God geen gemeenschap 
hebben. „Gij zijt te rein van oogen, dan dat Gij 
het kwade zoudt zien," roept Habakuk uit. (Hfdst. 
1:13.) Daarom moest de zonde worden geoordeeld, 
zou het mogelijk zijn den schuldigen zondaar 
rechtvaardig te verklaren. De vrede, dien God 
hem schenken wilde, kon niet geschonken worden 
ten koste van Gods gerechtigheid, maar in den 
weg der gerechtigheid. De gerechtigheid moest 
den. vrede kussen. Welnu op het kruis is dat 
alles volbracht. Daar drukte onze schuld als een 
loodzware last onzen dierbaren Verlosser. Daar 
leed de Rechtvaardige voor ons onrechtvaardigen, 
opdat Hij ons tot God zou brengen. (1 Petr. 3 : 18.) 
En nu kan God al Zijn goedertierenheid en den 
rijkdom Zijner genade bewijzen aan den schuldigen 
zondaar, die in Christus zijn algenoegzaam Offer 
en zijn heiligen Plaatsvervanger gevonden heeft. 

Heerlijk zullen de vruchten van het werk des 
kruises eeamaal óók op deze aarde aanschouwd 



122 DE MORGENSTER. 

worden. „De waarheid zal uit de aarde spruiten." 
Hoe schoon zal het gelaat des aardrijks dan zijn ! 
Rechtvaardigen zullen op de aarde gevonden 
worden: „De overgeblevenen van Israël zullen 
geen onrecht doen, noch leugen spreken, en in 
hunnen mond zal geen bedriegelijke tong gevonden 
worden." (Zef. 3 : 13.) Gerechtigheid zal van den 
hemel nederzien, en de Heere zal ook het goede 
geven. „In plaats van een doorn zal een den
nenboom opgaan, en voor een distel een mirte
boom opgaan." (Jes. 55 : 13.) Het land zal zijn 
vrucht geven ! 

De Psalmist sluit zijn heerlijk lied met de 
vermelding van het feit, dat tot dezen heerlijken 
staat van vrede en geluk het volk slechts gebracht 
zal worden door oordeelen heen f Andere gedeelten 
der Schrift zetten deze waarheid uitvoerig uiteen. 
Hier vinden we sleehts de aanduiding ervan in 
de woorden: „De gerechtigheid zal voor Zijn 
aangezicht henengaan." Alles, wat niet in over
eenstemming is met deze gerechtigheid, wordt 
door haar, als door een vuurgloed, verteerd. Wei-
gelukzalig het overblijfsel, dat gevonden wordt, 
achter den Heer, in den weg Zijner voetstappen, 
zoodat het Hem volgen kan, om deel te hebben 
aan Zijn heerlijkheid. Onwillekeurig denken we 
aan dat schoone drievoudige snoer uit het eerste 
Boek der Psalmen, namelijk aan Psalm 22, 23 en 
24. In Psalm 22 vinden we het kruis met al zijn 
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verschrikkingen en Hem, Die daar onder den 
toorn Gods het onschuldig hoofd buigend moest 
uitroepen: „Mijn God, Mijn God, waarom hebt 
Gij mij verlaten?" In Psalm 23 ontmoeten wij 
dienzelfden Heer als onzen Herder, in wiens 
voetstappen wij mogen wandelen, om Hem dan 
in den 24sten Psalm als den Koning der eere in 
majesteit te zien ingaan door de eeuwige deuren ! 
En dan zijn in gemeenschap met Hem die heiligen, 
die de voorwerpen Zijner genade geworden zijn, 
„het geslacht dergenen die naar Hem vragen, 
die Zijn aangezicht zoeken : dat is Jakob!" 

j . T. 

* * * 
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Weenen of lachen ? 
p zekeren dag wandelde'n twee vrome Joden 

buiten de stad Jeruzalem, en waren droevig ge
stemd, sprekende met elkaar over het treurig 
verval der stad „des grooten Konings." 

Plots werden zij in hun gedachten afgeleid, 
doordien opeens een jakhals voor hen heensprong, 
en deze zich in een der vele scheuren van den 
stadsmuur verborg. 

Opeens begon een van hen luid en aandoenlijk 
te schreien, terwijl de ander een lachend geluid 
voortbracht, en zijn metgezel vroeg: „Waarom 
weent gij toch, mijn broeder?" 

„Zou ik niet weenen ?" was zijn antwoord, 
waar de bedreigingen en straffen Gods zoo 
letterlijk in vervulling gekomen, door ons aan
schouwd worden ?" Lezen we niet in Jeremia: 
„Om des bergs Zions wil, die verwoest is, waar 
de vossen op hopen ?" (Klaagl. 5 : 18.) Ik heb 
meer en eerder reden u te vragen, waarom gij 
lacht." 

„Wel," zeide zijn vriend, „mijn lachen vindt 
zijn oorzaak in hetzelfde wat u doet weenen en 
klagen. Wat denkt gij ? Waar de bedreigingen 
van Jehovah zoo letterlijk in vervulling getreden 
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zijn, zullen daar niet evenzoo de beloften aan
gaande Jeruzalems glorierijk herstel eens heerlijk 
door God geschonken worden? Ik mag denken, 
en er mij in verblijden, dat God door Jesaja 
gesproken heeft: „O gij, die des Heeren doet 
gedenken, laat geen stilzwijgen bij ulieden wezen. 
En zwijgt niet stil voor Hem, totdat Hij bevestige, 
en totdat Hij Jeruzalem stelle tot een lof op 
aarde." (Jes. 62 : 6, 7). Zegt Zacharia ons niet: 
„De Heere zal Juda erven voor Zijn deel in het 
heilige land, en Hij zal Jeruzalem nog verkiezen?" 
(Zach. 2 : 12). Hieraan denkende, kan ik mij 
verheugen, en lach ik, waar gij weent." 

Kan dit laatste antwoord ook ons niet onder
wijzen, en aansporen om ons „te verblijden in 
de hoop," (Rom. 12 : 12); en de vermaning: 
„hoopt volkomen op de genade, die u aangebracht 
wordt bij de openbaring van Jezus Christus" 
(1 Petr. 1 : 13), meer te behartigen, en ons ook 
daarin te verheugen? 

D. R. 

* * 
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De eere des Lams. 
(Openbaring 5.) 

Zie — daar in 't midden 
Van 's Hemels' troon — 

't Lam, dat w' aanbidden, 
Als Godes Zoon. 

Hij, de Verachfe, 
't Leven niet waard, 

Als de Geslachte 
Steeg hemelwaart. 

't Boek met de zeeglen 
Neemt Hij ter hand, 

Wat God wou reeglen 
Brengt Hij tot stand. 

Die Hem omringen, 
Toen Hij het nam, 

Hoor hoe zij zingen 
D' eere van 't Lam. 

„Gij, eens op aarde 
„Smaadlijk veracht, 

„Hebt hier uw waarde 
„Juist als „geslacht." 

„Woudt Gij niet sparen 
„'t Eigene bloed, 

„Talloozen scharen 
„Kwam dat te goed. 
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„Uit alle deelen 
„Van 't aardsch geslacht 

„Hebt Gij er velen 
„Tot God gebracht. 

„Priester en Koning 
„Voor onzen God ; 

„Plaats in Gods woning 
„Is thans hun lot. 

„Gansch zonder waarde 
„In vroeger tijd — 

„Heersenen z'op aarde 
„Eens wijd en zijd." 

Pas is der oudsten lied gestaakt, 
Of 't Englenkoor, vol ijver, blaakt, 

't Geslachte Lam ter eere. 
Zij zeggen met een groote stem: 
„Geeft wijsheid, rijkdom, sterkte Hem, 

„Dat elk Zijn roem vermeere." 

En alle schepsel hier beneên, 
Daarboven — ja, tot in de zeen — 

Brengt Hem, die zit ten trone, 
En 't Lam, tot in all' eeuwigheid 
Dankzegging, eer en heerlijkheid, 

Dat roem en lof Hem krone! 

De dieren, om en in den Troon, 
Bevestigen op hoogen toon 

Den lof des Lams met „Amen." 
Zoo stemt eens al, wat adem heeft, 
Op aard of in den hemel leeft, 

Tot Zijne glorie samen. 
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De oudsten echter vallen neer; 
Zij vinden nu geen klanken meer 

Ter uiting hunner hulde. 
In still' aanbidding, zonder woord. 
Wordt door het Lam alleen gehoord 

Wat hunne ziel vervulde. 

„Dat voor Hem kniele 
„Alles voortaan. 

„Gij, mijne ziele! 
„Gij ook, bid aan! 

„Waar ook de Englen 
„Met 't schepslenkoor 

„Loftonen menglen, 
„Gij zijt hun voor. 

„Gij zijt veel nader 
„Dan Godes troon; 

„Want tot den Vader 
„Bracht u de Zoon." 

L. 

* * * 
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BESCHOUWING 
OVER 

De O p e n b a r i n g 
(Vervolg van bladz. 110.) 

HOOFDSTUK 3 : 14—22. 

LAODICEA. 

Het laatste tooneel der geschiedenis van de 
Gemeente op aarde treedt hier voor onze oogen. 
De tegenstelling tusschen Laodicea en" Filadelfia 
is véél scherper, dan die tusschen Thyatire en 
Sardis. Zagen wij in Thyatire de duistere tijden 
der middeleeuwen, welke zich kenmerkten door 
grove fouten, door openbare boosheid, door haat 
en vijandschap tegen de heiligheid en waarheid 
Gods, alsook door dwaling en valsche leer, terwijl 
de getrouwen tot in de verborgenste schuilhoeken 
aan het getuigenis der Schrift vasthielden, daar 
ontmoetten wij te Sardis een toestand, die wel 
niet de kenmerken der boosheid droeg, maar over 
welken toch de Heer dit oordeel uitsprak, zeg
gende : „Ik heb uwe werken niet volkomen ge
vonden voor mijnen God." De grens tusschen 
Filadelfia en Laodicea is daarentegen veel duidelij
ker; de toestanden in deze beide gemeenten hebben 
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niet de minste overeenkomst. Geen bestraffing 
komt over de lippen des Heeren, als Hij zich 
met Filadelfia bezig houdt. Veel meer plaatst Hij 
Zich persoonlijk voor hun oogen als den Heilige 
en Waarachtige, als het Voorwerp hunner liefde. 
Hij komt hen in hun behoe-fte op de teederste 
wijze tegemoet, verdrijft — dewijl zij „kleine 
kracht" hebben — al hun vrees; toont, daar Hij 
hun voorspelt, dat zij later erkend zullen worden 
door hen, die uit „de synagoge des satans" zijn, 
dat Hij voor hun eer bezorgd is, stelt hen gerust 
met'het oog op den toekomenden toorn, en ver
blijdt ten slotte hun harten met de kostelijke 
belofte van Zijn spoedige komst; om dan het 
zegel van Zijn persoonlijke betrekking tot hen, 
op hun voorhoofd te drukken. Maar in Laodicea 
ontmoet ons oog geheel iets anders. Hier is zelfs 
niet een getrouw overblijfsel, zooals In Thyatire 
en Sardis, dat Hij een bemoedigend woord kan 
toeroepen. Het is de belijdende kerk in haar 
laatste tijdperk, zooals zij zal worden afgestooten 
in den gapenden afgrond des verderfs. 

De mensen op de hoogste trap van beschaving, 
in het bezit van schitterende kennis en treffende 
voortbrengselen van een in de natuurgeheimen 
indringend verstand, zeer ervaren op het gebied 
van kunsten en wetenschappen en in zelfgenoeg
zaamheid uitroepend „Vrede en geen gevaar!" 
openbaart hier geenszins gebrek aan kracht, maar 
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wel een hart, hetwelk voor Christus niets over 
heeft. En juist dit is in de Christenheid de be-
denkelijkste kwaal. Zulk een toestand brengt bij 
den Heer walging en afkeer te weeg. Hij zal de 
Gemeente uit Zijn mond spuwen, (vs. 15 en 16). 
Wanneer Hij, ofschoon volkomen door Zijn Ge
meente op de aarde onteerd, nog eenmaal in 
de laatste dagen Zijn lankmoedigheid en genade 
openbaart, door aan Zijn spoedige wederkomst 
te herinneren en dat laatste krachtige getuigenis 
toch zonder kracht op het hart en geweten uit 
te oefenen voorbijgaat, wat blijft Hem dan anders 
over, dan een geheel uitspuwen van wat „noch 
koud, noch heet is," en Zijn geheelen afkeer 
verwekken moet? 

Werpen wij nu een blik op het karakter, in 
hetwelk Hij zich aan deze gemeente voorstelt. 
„Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige 
Getuige, het Begin der schepping Gods," (vs. 14). 
De Heer verschijnt hier in het karakter, hetwelk de 
kerk uit ontrouw heeft verloochend. Al is de 
hoogmoedige belijdenis der kerk ook verstomd, 
zoo blijft Hij toch de „Amen," de Bevestiger, de 
Waarmaker en de Vervuiler aller beloften: „want 
zoo vele beloften Gods er zijn, in Hem is het 
Ja en Amen." (2 Kor. 1 : 20.) Hij is de getrouwe, 
onveranderlijke „Getuige," de Verkondiger der 
verborgenheden Gods, ook wanneer het getuigenis 
der Gemeente verstomd is. Hij is „het begin der 
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nieuwe schepping." Dezelfde plaats, welke Adam, 
in de eerste schepping innam, heeft Christus in 
de nieuwe schepping. 

Wanneer wij den toesland van Thyatire, alsook 
het daar aangekondigde oordeel der „groote ver
drukking" vergelijken met dat," wat ons bij de 
overdenking van Laodicea voor de oogen komt, 
zoo ontgaat ons geenszins het in het oog vallende 
verschil dezer openbaringen. Daar ontdekken wij 
een ijver, om het verderf en de dwaling in te 
voeren, hier een lauwheid, die zich over den 
loop der dingen niet het minste bekommert. Daar 
kondigt de Heer een „groote verdrukking" aan, 
hier het uitspuwen, of het geheel wegdoen van 
wat kerk heet. Ook gelooven wij, dat we in 
Thyatire voorgesteld vinden den tot aan het einde 
voortdurenden toestand van het Romanisme, het
welk als de „groote hoer", en als „Babyion" te 
gronde gaar. In Laodicea zet zich voort de toestand 
van Sardis, dus meer het protestantisme in zijn 
laatste openbaringen, waardoor de Gemeente op 
een plaats komt, waar ze met verlies van haar 
naam, evenals de wereld, zal geoordeeld worden. 
Doch, hoe het ook zij, de Christenheid in haar 
geheel zal op het beslissende oogenblik een vorm 
aannemen, die er den Heer toe zal brengen, om 
eiken tot hiertoe bestaan hebbenden band voor 
altoos te verbreken. 

Vooral de „lauwe" toestand van Laodicea zal 
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geschikt zijn, om den ^mensen der zonde," den 
„zoon des verderfs" den weg te banen, om iedere 
soort van godsdienst ter zijde te stellen, en zich 
in de plaats van God in den tempel des Heeren 
te kunnen zetten. 

Gelijk reeds is opgemerkt, toont de toestand 
van Laodicea geen zwakheid en onwetendheid, 
maar lauwheid en onverschilligheid, gepaard met 
eigendunk en vleeschelijke aanmatiging. Het is 
het karakter der belijdende Christenheid in de 
laatste dagen; en dit karakter zal zich in zijn 
geheele werkelijkheid en grootheid openbaren, 
wanneer de levende leden, de Bruid van Christus, 
uit haar midden weggenomen en opgenomen 
zullen zijn. Het op zoo vele wijzen tot haar 
gericht getuigenis der waarheid had alle belang
rijkheid voor haar verloren, de Persoon van 
Christus in een zoo rijke volheid van genade 
geopenbaard, vindt alleen koude en gesloten 
harten; wat kon daarom anders te verwachten 
zijn, dan de verschijning des Heeren, om dat
gene, wat den naam van kerk draagt voor altoos 
weg te doen ? De in Rom. 11 : 22 aan de Christen
heid gerichte vermaning is werkeloos voorbij
gegaan. Zij is niet in de „goedertierendheid" 
gebleven, en moet derhalve afgesneden worden. 
Zij „vreest" niet, maar zegt in haar hoogmoed: 
„Ik ben rijk en verrijkt geworden en heb aan geen 
ding gebrek." In hare verblinding beroemt zich 
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de gemeente in alle rijke schatten der wetenschap 
te zijn; en haar met goed gevolg bekroond streven 
voort te zetten, om de uitwendige belijdenis Gdds 
uit te breiden en daardoor haar macht en aanzien 
te vermeerderen, doet haar roemen in zelfverheffing 
terwijl het geweten dood en aan de waarheid 
vreemd blijft, en het hart niet meer voor Christus 
slaat. Waar de genade in het hart woont, daar is 
ook het bewustzijn van eigen nietigheid en van 
volkomen afhankelijkheid. Maar waar deze genade 
ontbreekt, daar is ijdele roem en zelfverheerlijking 
des menschen, terwijl het scherpziende oog des 
Rechters niets dan ellende, jammer, armoede, 
blindheid en naaktheid ontdekt (vs. 17). 

Doch hoe hopeloos ook eenmaal de toestand 
der gemeente zijn moge, toch doet de Heer 
altijd opnieuw Zijn genaderijke stem hooren: 
„Ik raad u, goud van Mij te koopen, beproefd 
in het vuur, opdat gij rijk wordt; en witte klee-
deren, opdat gij bekleed wordt, en de schande 
uwer naaktheid niet openbaar worde, en oogen-
zalf om uwe oogen te zalven, opdat gij ziet," 
(vs. 18). Wie is rijk zonder het „in het vuur 
gelouterde goud," dat is: zonder de beproefde 
goddelijke gerechtigheid, welke de ware geloovige 
in Christus verkregen heeft? Waar is werkelijk 
een bedekking der zedelijke naaktheid, zonder 
de „witte kleederen," dat is : zonder den heiligen 
wandel, waarin wij door den H. Geest geleid 
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worden ? Waar kan eindelijk een geestelijke be
oordeeling der dingen zijn, zonder de „oogenzalf," 
dat is: zonder de ware zalving des H. Geestes ? 
Dit alles biedt de Heer de belijdende gemeente 
nog aan, terwijl niets meer in staat is haren 
loop op den naar het verderf hellenden weg 
tegen te houden. Nog in de laatste oogenblikken 
waarschuwt Hij op den toon der teederste be
zorgdheid, degenen die Hij lief heeft, om ze 
uit dien toestand te voeren en tot bekeering te 
brengen, (vs. 19). Doch in steeds duidelijker 
trekken treedt in Laodicea het einde der bestaande 
dingen voor onze oogen. Ofschoon de gemeente 
nog niet uit den mond gespuwd is, toch 
vinden wij den Heer niet meer in haar midden, 
en van buiten aan de gesloten deur hoort men 
de vermaning : „Zie, Ik sta aan de deur en Ik 
klop; indien iemand Mijne stem hoort, en de 
deur opendoet, Ik zal tot hem inkomen, en met 
hem het avondbrood eten, en hij met Mij," 
(vs. 20). Men lette er wel op ! Hij richt deze 
woorden niet tot de wereld, maar tot de gemeente 
in haar laatsten toestand of vorm, om in Zijn 
liefde nog eenigen aan het verderf te ontrukken. 
Buiten staande, klopt Hij, en wacht Hij, of nog 
hier of daar een hart zich voor Hem opent en 
Hem binnenlaat. Hij kan met de aanmatigingen 
der gemeente geen gemeenschap hebben. Haar 
hoogmoedige belijdenis bevredigt Hem niet. Zij 
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heeft zich van haar waar karakter ontdaan, en 
Hij, haar Rechter, wenscht nog bij eenige zielen 
in te keeren, en met hen gemeenschap te oefenen, 
die Hem door de gemeente in haar geheel als 
het ware, ontzegd is. 

Wat ten slotte de belofte aangaat, waarbij aan 
den overwinnaar het zitten met Christus op Zijnen 
troon wordt toegezegd, (vs. 21), zoo toont zich 
daarin duidelijk een volheid van genade; want 
de vervulling dezer belofte zal voor de wereld 
het bewijs zijn, dat de Vader hen geliefd heeft, 
gelijk Hij Zijn Zoon heeft lief gehad. (Johs. 17). 
Doch hoe onmetelijk groot deze genade ook 
zijn moge, gaat zij toch niet verder, dan die 
eener belofte. De Heer spreekt noch van den 
„boom des levens" en het „verborgen Manna," 
noch van de „witte kleederen ;" Hij spreekt met 
geen enkel woord van de volheid dier zegeningen, 
waarmede Hij, toen Hij Zich nog in het midden 
der gemeente bevond, de zielen tot getrouwheid 
opwekte, maar Hij belooft hun die hooren, en 
voor Hem de deur opendoen, veel minder, n.1. 
Zijn binnenkomen, en na de overwinning, het 
met Hem zitten op den troon. Maar hoe rijk is 
dan nog deze zegening! Mochten toch de laatste 
krachtige pogingen niet zonder vrucht blijven, 
en de stem des Heeren eenige geopende ooren 
vinden, om te hooren, wat de Geest tot de ge
meenten zegt! 
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Hiermede eindigt de geschiedenis der Ge
meente. — Johannes heeft in de zeven zend
brieven voor onze blikken gesteld en ontvouwd 
„wat is." Zonder twijfel staan de daarin ver
vatte waarschuwingen en beloften met den toen
maals in die zeven gemeenten bestaanden toestand 
in verband, gelijk zij ook het doel hebben, om 
de geloovigen van alle eeuwen tot regel en 
richtsnoer te dienen en hunnen blik op Christus 
en Zijn Woord te richten. Maar even zoo zeker 
geven ons deze brieven tegelijkertijd een geschied
kundige schets der Gemeente gedurende de ont
wikkeling van haar steeds voortgaand verval tot 
op haar geheele verwerping, en wel in de vol
gende orde : 

1. Te Efeze .heeft de Gemeente haar eerste 
liefde verlaten ; de Heer zal haar luchter 
van zijn plaats nemen, zoo zij zich niet 
bekeert. 

2. In Smyrna openbaart zich vervolging ; en 
onder de vervolgers nemen zij, die beweren 
het oude volk Gods te zijn, de eerste 
plaats in. 

3. Te Pergamus woont de Gemeente daar 
waar de troon des satans is. De vervolging 
heeft opgehouden, maar het verderf in 
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leer en leven begint, dewijl de wereld 
een plaats in de Gemeente gevonden heeft. 

4. In Thyatire erkent de Heer de werken, 
de liefde, het geloof, den dienst en de 
volharding, maar tegelijk wijst Hij het 
om zich heen grijpend verderf aan. Izébel 
geeft niet slechts, gelijk Bileam, haar 
boozen raad om het Christendom met 
de wereld te vermengen, maar verleidt, 
binnen in de Gemeente zich bevindende, 
bovendien de dienstknechten van Christus 
tot hoererij en afgoderij, en brengt kinderen 
haars verderfs voort. Deze toestand blijft 
voortduren tot het oordeel. De komst des 
Heeren is het eenige plechtanker des 
geloofs. 

5. Te Sardis is het woord van toepassing: 
„Gij hebt den naam van te leven, en gij 
zijt dood." Wanneer er geen bekeering 
plaats vindt, zal haar oordeel aan dat der 
wereld gelijk zijn. 

6. In Filadelfia is weinig kracht, maareen 
getrouw vasthouden aan het Woord der 
volharding van Christus. De heiligen worden 
bemoedigd door de naderende komst des 
Heeren en zullen bewaard worden voor 
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de ure der verzoeking, die over het ge-
heele aardrijk komen zal. 

7. Te Laodicea openbaart zich een lauwe 
toestand „noch koud, noch heet," die bij 
den Heer walging en afkeer verwekt, 
zoodat eindelijk het onvermijdelijke gevolg 
zal zijn, dat de Gemeente wordt uitgespuwd. 
Is het laatste getuigenis verworpen, zoo 
zal er nooit weer van een kerk op aarde 
sprake zijn. Met Laodicea eindigt zij, en 
een andere bedeeling treedt er voor in 
de plaats. 

(Wordt vervolgd.) 

* * * 
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De wegneming derGefneente 
vóór de oordeelen. 

Tĵ \e waarheid, betreffende de komst des Heeren 
vóór de oordeelen, welke voor de Gemeente 

van Christus van zulk een beslissende beteekenis 
is, was in de laatste tientallen jaren meer en meer 
algemeen bekend geworden onder alle geloovigen. 

Door sommige vooraanstaande mannen is het 
echter in den laatsten tijd voorgesteld, alsof de 
Gemeente van Christus tóch de ure der verzoeking 
zou moeten doormaken, ja, dat deze reeds in 
beginsel aanwezig was. Sommigen beweren dan 
ook, dat de eerste zegels van het Boek des Ge-
richts (Openb. 6) reeds verbroken zouden zijn, 
en dat de overige spoedig zouden volgen, dat het 
onjuist is onderscheid te maken tusschen „komst" 
en „verschijning" of „openbaring" des Heeren, 
daar deze dezelfde beteekenis zouden hebben, en 
ook wat den tijd betreft, zouden samenvallen. Een 
onzichtbare opneming van de geloovigen, den Heer 
tegemoet in de lucht, zouden wij niet hebben te 
verwachten, onderscheid tusschen de Bruid van 
Christus en b.v. de ontelbare schaar in Openb. 7, 
die uit de „groote verdrukking" komt, zou niet 
bestaan, de vierentwintig oudsten uit Openb. 4 



DE WEGNEMING DER GEM. VOOR DE OORDEELEN. 141 

en 5 zouden niet een beeld van de daarboven 
met Christus vereenigde hemelsche Heiligen zijn, 
in tegenstelling met het geloovig overblijfsel uit 
Israël en onderscheiden van de in het „Rijk" 
ingaande geloovigen, maar zouden, naar hun 
voorstelling, alleen de zielen van de ontslapen 
geloovigen vertegenwoordigen. 

In hetgeen hier volgt zal nu niet nogmaals het 
gansche onderwerp worden behandeld, doch slechts 
getracht worden over eenige betwiste punten klaar
heid te brengen en steenen uit den weg te ruimen, 
die altijd weer tot aanstoot dienen. 

In de eerste plaats dan een woord over de be
lofte van den Heer: 

Ik kom weder. 
„In het huis mijns Vaders zijn vele woningen, 

ware het anders, Ik zou het u gezegd hebben, 
want Ik ga heen om u plaats te bereiden. En 
zoo Ik .heenga en u plaats bereid, kom Ik weder 
en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, 
waar Ik ben." (Joh. 14 : 3). 

Zoo klonk het in dien laatsten donkeren nacht 
uit den mond van den scheidenden Heer, troos
tend en bemoedigend in de ooren der discipelen. 
Zij hadden een aardsche heerlijkheid, een ver
vulling van hun hoop als Israëlieten verwacht, en 
nu moesten zij vernemen, dat de Heer van hen 
weg zou gaan en hen in een vijandige wereld 
zou achterlaten, waar inplaats van vreugde en 
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zegeningen, lijden en ontberingen hen wachtten. 
Hun harten waren daardoor in verlegenheid 
gebracht en vrees vervulde hen. Maar hun neer
slachtigheid zou in het tegenovergestelde veran
derd, hun droefheid tot vreugde worden. Waar 
zij de oprichting van het Koninkrijk van Christus 
op aarde hadden verwacht, zouden zij nu als 
Hemelburgers in een veel hoogere betrekking 
komen te staan, het Vaderhuis daarboven zou 
voor hen geopend worden. Jezus ging heen, om 
daar een plaats voor hen te bereiden; dan zou 
Hij wederkomen en hen tot Zich nemen, opdat zij 
zijn mochten, waar Hij nu is. Het onderwerp der 
belofte was dus niet een gezegende plaats in het 
Rijk, maar een plaats van de innigste gemeenschap 
bij en met Hem. (Zie Joh. 17 : 24). 

Wie slechts een klein weinig bekend is met de 
Nieuw-Testamentische waarheden, weet, dat met 
de verwerping van den Heer als Messias een 
machtige verandering in de handelingen Gods 
plaats had. De Israëlietische bedeeling liep ten 
einde — de Messias werd uitgeroeid en had niets. 
(Daniël 9 : 26, Nieuwe Vertaling). Terwijl Hij 
voorloopig afstand deed van Zijn rechten als „Zoon 
Davids," werd Hij als „Zoon des Menschen" ver
hoogd aan de Rechterhand der Majesteit Gods, 
en als „Hoofd boven alle dingen" gegeven aan 
de Gemeente, die voortaan het voorwerp van de 
handelingen Gods uitmaakt, terwijl Israël als volk 
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terzijde gesteld werd. (Matth. 27 : 64; Efeze 1 : 
20—23.) De „natuurlijke tak" (de Joden) werd 
uit den olijfboom der belofte weggenomen, en 
twijgen van een „van nature wilden olijfboom" 
(de volken) werden in diens plaats in den edelen 
olijfboom ingeënt en „aan den wortel en de vet
tigheid van denzelven deelachtig." Dat zal zoo 
lang duren, „tot de volheid der volken zal inge
gaan zijn ;" dan zal God zich opnieuw met Israël, 
bezighouden en hen „weder inenten." (Rom. 11.) 

Een andere bedeeling vangt aan, namelijk die 
„der genade Gods," welke is gekenmerkt door 
de openbaring van „de verborgenheid van Christus, 
die in andere geslachten den zonen der menschen 
niet bekend gemaakt is." (Efeze 3). Met deze 
verborgenheid: „Christus en de Gemeente" staat 
de mededeeling van den Heer aan zijn discipelen 
in verband. Wel is waar kon Hij de verborgen
heid zelf nog niet openbaar maken, omdat Hij 
nog niet gestorven en opgestaan was, en- tenge
volge daarvan de Heilige Geest nog niet uitgestort 
was, maar Hij kon spreken van de nieuwe, met 
den Hemel en het Vaderhuis in verbinding staande 
betrekkingen. De „laatste Adam" kon op dat 
wonderbare Vaderhuis wijzen, hetwelk de Vader 
voor Hem en voor Zijn Bruid bestemd had, de 
„Eerstgeborene onder vele broederen" kon van 
het Vaderhuis spreken, waarin voor de familie 
Gods door Zijn heengaan een plaats zou worden 
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bereid. Hij ging nu vooruit, maar niet zonder 
Zijnen „broederen," de „vele zonen," die God 
tot heerlijkheid leiden zou, te zeggen, dat Zijn 
heengaan Zijn wederkomst beteekende, met andere 
woorden, dat het een van het ander afhankelijk 
is, want in het Huis des Vaders zijn vele woningen, 
door het Vaderhart niet slechts bestemd voor den 
Zoon, maar ook voor allen, die de Vader Hem uit 
de wereld gegeven had. „En zoo Ik heenga en u 
plaats bereid, kom Ik weder." Hoe zou het Hoofd 
zonder het lichaam, de Bruidegom zonder de 
bruid, de tweede Mensch zonder Zijn vrouw, 
de Eerstgeborene zonder Zijn broederen daar 
voor eeuwig alleen kunnen wonen ? Hoe zou het 
Vaderhart bevredigd kunnen zijn, zoolang niet de 
gansche verloste kinderschaar om Hem, die hen 
verlost heeft, verzameld is ? 

Het is bijna oabegrijpelijk, dat er geloovigen 
zijn, die de duidelijke, naar men denken zou in 
het geheel niet op andere wijze te verklaren 
woorden van den Heiland zoo uitleggen, als 
sprak Hij „over het sterven van die enkele disci
pelen." Onwillekeurig vraagt men zich dan af: 
Hebben die tnenschen dan geen begrip van de 
verandering in de wegen Gods, waarover wij 
zooeven gesproken hebben? Weten zij niets van 
het Goddelijk raadsbesluit in betrekking tot den 
aan de Rechterhand der Majesteit Gods daarboven 
verhoogden Mensch Christus Jezus en Zijn Bruid ? 



DE WEGNEMING DER GEM. VOOR DE OORDEELEN. 145 

Nog geheel afgezien van het feit, dat de Schrift 
op geen enkele plaats het sterven van een geloovige 
als een komen van den Heer tot hem aanduidt. 
Altijd weer spreekt zij van een „heengaan," van 
een „scheiden," om bij Christus te zijn, van een 
den Geest bevelen in de handen van den Heer, 
verwijlende aan de Rechterhand Gods. Ja, zij 
verbindt nergens aan het ontslapen van een enkel 
geloovige de gedachte aan het Vaderhuis. Dat 
men dikwijls in brieven en doodsberichten van 
ontslapenen spreekt, alsof zij naar het Vaderhuis 
gegaan zijn, is bekend, maar de Schrift spreekt 
zoo niet. De moordenaar ging met Jezus „in het 
Paradijs." Stefanus zag den hemel geopend en 
ging „naar Jezus," zijn Heer. Paulus wilde 
ontbonden en „met Christus" zijn. De ontslapenen 
zijn uitwonend uit het lichaam en „inwonend bij 
den Heer." In het „Vaderhuis" voert eemaal de 
Eerstgeborene de aan Zijn beeld gelijkvormige 
„broederen;" de „vele woningen" worden door 
de familie Gods, door de Bruid van Christus 
gemeenschappelijk met den Bruidegom betrokken, 
dan, wanneer Geest en lichaam weer met elkander 
vereenigd zijn, en wij Jezus zullen zien, gelijk Hij 
is, wanneer God ons voor Zijn heerlijkheid met 
blijdschap stellen zal. (Judas : 24). Tot zoolang 
duurt de tusschentoestand, het verblijven van de 
geesten bij Jezus, het wachten met en bij Hem 
op den dag der opstanding. Eerder kan er van 
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een komen van den Heer, om de Zijnen tot Zich 
te nemen, geen sprake zijn. Wanneer een geloovige 
sterft, gaat hij tot Jezus, maar de Heer komt 
niet tot hem. Een dergelijke gedachte is geheel 
onschriftuurlijk. 

De wederkomst van Christus is dus de zalige 
hoop van de geloovigen van het tegenwoordig 
tijdperk. Uit de wereld verlost, uitgerukt uit 
degenen „die op de aarde wonen," zullen zij 
altijd hun verblijf in den hemel hebben. Terwijl 
over hen, die op de aarde wonen, de ure der ver
zoek»] g, de groote verdrukking van de laatste 
dagen komen zal, zullen zij uit deze ure bewaard 
worden. „Omdat gij het Woord Mijner volharding 
bewaard hebt," zoo wordt aan de Gemeente van 
Filadelfia toegeroepen, „zoo zal ook Ik u bewaren 
voor de ure der verzoeking, die over het geheele 
aardrijk komen zal, om te verzoeken, die op de 
aarde wonen." (Openb. 3 : 10). „Die op de aarde 
wonen," d. i. die hier hun vaderland hebben, 
zullen de ure der verzoeking over zich zien 
komen. Een bepaalde klasse van menschen wordt 
in het Boek der Openbaring altijd weer zoo 
aangeduid, in onderscheiding van degenen, die 
ergens anders hun vaderland hebben en zich 
van die klasse in gezindheid en doen volkomen 
onderscheiden. Zoo roepen in het 6de Hoofdstuk 
de zielen onder het altaar tot God, hun bloed 
te wreken van hen, die op de aarde wonen, dus 
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van hun moordenaars. Aan het slot van het 9de 
hoofdstuk wordt een driewerf wee uitgesproken 
over hen, die op de aarde wonen. En in het 11de 
hoofdstuk verheugen zich, die op de aarde wonen, 
over den dood van de beide getuigen Gods, 
en zenden elkander geschenken, omdat deze twee 
profeten hen pijnigden, die op de aarde wonen. 
(Vers 10). In het 13de hoofdstuk aanbidden allen, 
die op de aarde wonen, het dier, hetwelk de 
Tabernakel Gods lastert en hen, die in den hemel 
wonen; later wordt van hen gezegd, dat de 
valsche Profeet hen verleidt. (Zie vers 8, 12, 14; 
Hoofdst. 17 : 2, 8). Dat over deze vijanden Gods 
de ure der verzoeking komt is begrijpelijk, maar 
evenzoo goed is het te verstaan, dat zij, die 
zich van hen hebben afgescheiden, omdat God 
ze van hen heeft afgezonderd, en hun een he-
melsche plaats en roeping gegeven heeft, voor 
deze ure bewaard blijven. Wanneer het Woord 
Gods mij uitdrukkelijk verklaart, dat de ure der 
verzoeking komt over hen, die op de aarde wonen, 
en mij tegelijk zeer nauwkeurig aanduidt, wat 
voor menschen dat zijn, dan komt het er voor 
mij alleen op aan, of ik mij aan het Woord Gods 
wil onderwerpen, ja of neen. Al degenen, welke 
nu reeds hun burgerschap in den hemel hebben, 
wier hart de Heer met de vele woningen in het 
Vaderhuis bezig houdt, zullen evenmin in de ure 
der verzoeking komen, als dat de dagdestoorns 
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hen als een dief zou overvallen. Zij kunnen wel 
tot beproeving huns geloofs „in velerlei verzoe
kingen vallen" (Jak. 1 : 2 en 3); het vuur der 
vervolging mag onder hen ontbranden en „hen 
tot verzoeking geschieden" (1 Petr. 4 : 12), zij 
mogen lijden en verdrukkingen van allerlei soort 
te verdragen hebben (2 Thess. 1 : 4 en 5 ;• Fil. 
1 : 29 enz.), maar in de ure der verzoeking komen 
zij niet. Zij verwachten Jezus uit de hemelen, 
die ze redt van den toekomenden toorn. (1 Thess. 
1 : 10). De komst des Heeren zal eerst plaats 
hebben, om hen voor die ure te bewaren. De 
Gemeente zal aan de aarde, de plaats van deze 
verzoeking, ontrukt zijn. Heel anders is het met 
het overblijfsel van Israël. Dit zal door deze ure 
gaan en „op een veilige plaats" in de woestijn 
(„hare plaats") bewaard en gevoed worden, 
wanneer de woede van den draak haar hoogte
punt bereikt heeft. (Openb. 12 : 14). Dit over
blijfsel wordt opgewekt „zich als een kleinen 
oogenblik te verbergen, totdat de gramschap 
overga." (JesaJa 26 • 20 en 21). Bovendien komt 
deze ure eigenlijk niet over hen, maar zooals 
gezegd, over degenen, die op de aarde wonen. 
Het doel van deze ure der verzoeking is geens
zins de menschen van misstappen te overtuigen, 
of zelfs hen te verbeteren, maar is de laatste 
geweldige, zij het ook vergeefsche waarschuwende 
stem van God tot bekeering. Want terwijl nu 
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velen de roepstem des Evangelies gehoor geven 
en genade vinden, zullen dan degenen, die de 
Christenheid uitmaken, die zoo dikwijls de drin
gend herhaalde waarschuwingen van de predikers 
van het Evangelie smadelijk verworpen hebben, 
zich niet bekeeren, maar zich verharden en God 
lasteren. (Openb. 9 : 20 en 21 en 16 : 9). Ja, 
God Zelf zal hun ten laatste „een werking der 
dwaling zenden, ten einde zij de leugen gelooven." 
(2 Thess. 2 : 11). Het oordeel der verharding 
komt over hen, zooals eens over Pharao. „De 
dag des toorns" breekt met vernietigend geweld 
over hen los. „Het overblijfsel echter zal weder-
keeren, het overblijfsel van Jakob, tot den sterken 
God." (Jes. 10 : 21). Tegelijkertijd zal door de 
prediking van het „Evangelie des Koninkrijks" 
een groote menigte uit de volken gered worden, 
die tot dat oogenblik in geenerlei verbinding met 
Christus stonden. Hoe ver zich de genade Gods 
dan zal uitstrekken gaat onze beoordeeling te 
boven; in ieder geval is echter daar, waar men 
de waarheid zoo vele eeuwen gekend, haar echter 
„niet geloofd heeft, maar welgevallen gevonden 
heeft in de ongerechtigheid," de deur der ge
nade voor immer gesloten en iedere hoop ver
vlogen. 

Een van de sterkste bewijzen voor de waar
heid van de wederkomst van Christus voer de 
Zijnen vóór de oordeelen zijn, zooals men weet: 



150 DE MORGENSTER. 

de vierentwintig oudsten in 
Openbaring 4. 

Deze vierentwintig Priester-Koningen, die met 
het Lam op tronen zitten, en in volkomen rust 
God en het Lam aanbidden, zijji, zooals algemeen 
erkend wordt, noch engelenvorsten, noch engelen 
(deze verschijnen naast hen, in groote kringen 
hen omgevend), maar ook geen zielen van de 
ontslapenen, zooals velen denken, maar verloste, 
in de heerlijkheid overgebrachte menschen. Zij 
zenden gebeden van de dan op aarde door zware 
beproevingen gaande heiligen voorbiddend op 
tot God,,zijn in Gods geheimste gedachten inge
wijd en zingen het nieuwe lied. Deze vierentwintig 
oudsten zijn de zinnebeeldige vertegenwoordigers 
van de hemelsche heiligen, de hoofden van de 
geheele Priesterlijke familie Gods, die in den 
hemel verschijnen, eer de ware Salomo Zijn 
vrederijk op aarde kan oprichten, juist zooals 
onder het oude verbond David de vierentwintig 
Priester- en Zangorden met hun hoofden regelde, 
toen hij het rijk bijna van al zijn vijanden ge
zuiverd had en de oprichting van Salomo's vrede
rijk aanstaande was (1 Kron. 24 en 25). Nergens 
vinden we in de Schrift de gedachte, dat zielen 
op tronen zitten en kronen dragen. Wij hebben 
hier dus ook niet met zielen van ontslapen 
heiligen te doen. In het 6de hoofdstuk is van 
zielen sprake, ook in het 4de vers van het 20ste 
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hoofdstuk, maar hoe verschillend is de taal in 
vergelijking met de voorstelling van Openbaring 
4 en 5. Het getal 24 drukt zeer bepaald een 
geheel uit, waar niets aan toegevoegd wordt, 
zooals het getal 144.000 zulks beteekent met 
het oog op de verlosten uit Israël, het geloovig 
overblijfsel. Beide getallen hebben natuurlijker
wijze een symbolische beteekenis, maar zij duiden 
niet aan een hoeveelheid, die telkens verandert. 
Het getal der ontslapen heiligen, die in het 
Paradijs zijn, verandert met den dag, zoolang de 
Heer niet gekomen is, om Zijn hemelsch volk 
weg te nemen. Een deel der Gemeente bevindt 
zich immers nog altijd op de aarde. Als dus de 
24 oudsten hemelsche heiligen voorstellen, wat 
wel door geen verstandig schriftonderzoeker zal 
bestreden worden, dan kan het slechts om het 
geheel gaan. Is echter het geheel daarboven 
verzameld, dan is de Heer gekomen en heeft de 
Zijnen tot Zich genomen. De tegenwerping, dat 
de Openbaring niets vermeldt van de opneming 
der verlosten in den hemel is ongegrond, daar 
dit Boek over het algemeen niets over de bij
zondere zegeningen van de Gemeente en de 
handelingen van de genade Gods "met haar 
vermeldt. Het is voornamelijk een Boek van de 
gerichten en wegen Gods met deze aarde en de 
menschen daarop. Daarom wordt de Gemeente 
hier beneden ook slechts in haar verantwoorde-
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lijkheid gezien en als zoodanig geoordeeld, 
(hoofdstuk 2 en 3). In den voorlaatsten zendbrief 
(Filadelfia) kondigt de Heer zich aan, als Dengene, 
die spoedig komt, die de overwinnaars bewaren 
zal voor de ure der verzoeking,; in den laatsten 
(Laodicéa) dreigt Hij met het uitspuwen uit Zijn 
mond. In het 4de hoofdstuk heeft Hij Zijn belofte 
„Ik kom spoedig" bewaardheid, zonder dat ons 
gezegd wordt, hoe dat geschied is. Iets dergelijks 
vinden we in het 20ste en 21ste hoofdstuk van 
dit boek. Aan het einde van het 20ste hoofdstuk 
wordt in kort bestek mededeeling gedaan van 
het 1000-jarige Rijk, alsook van het eindgericht 
over satan en zijn volgelingen, waarbij zich het 
gericht der dooden voor den grooten, witten 
troon aansluit, en in het 21ste hoofdstuk zien 
we op de nieuwe aarde behalve den Tabernakel 
Gods, het Hemelsche Jeruzalem, „menschen." Die 
menschen zijn zonder twijfel allen verlosten, die 
van de oude aarde op de nieuwe overgebracht 
zijn. Hoe zij echter daar gekomen zijn (zij moe
ten tot dit doel veranderd zijn) wordt niet mede
gedeeld. Zij zijn daar, zooals in het 4de hoofdstuk 
de vierentwintig oudsten in den hemel zich be
vinden, en met deze mededeeling wordt volstaan. 

Deze vertegenwoordigers van de hemelsche 
heiligen zijn dus in den hemel, in het bezit 
hunner zegeningen, vóórdat de ure der verzoeking 
over de aarde komt. Er is in het gansche boek 
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der Openbaring na het 3de hoofdstuk geen spoor 
meer van de Gemeente op de aarde te vinden, 
de Gemeente of Gemeenten worden in het geheel 
niet meer genoemd, met uitzondering van de 
vermaning aan het einde van het boek, nadat 
het profetische deel daarvan gesloten is. Daaren
tegen wordt ons meegedeeld, dat God in den tijd 
der gerichten aan Joden en Heidenen (of volken) 
op aarde werkt. Verder verdwijnen in het 19de 
hoofdstuk de Oudsten, nadat zij in het begin van 
het hoofdstuk nog eens als aanbidders Gods in 
verbinding met het gericht over de groote hoer, 
(de afvallige kerk) zijn ingevoerd, om plaats te 
maken voor de Bruid.de Vrouw des Lams, zooals 
zij nu genoemd wordt. Zoodra de Zoon des Men-
schen zich gereed maakt om Zijn heerschappij 
en Zijn bezit te aanvaarden, mag Zijn vrouw niet 
aan Zijn zijde ontbreken. Zoo wordt dan het 
huwelijk voltrokken, de Bruiloft gevierd en de 
Bruid als zoodanig in haar volle rechten inge
voerd. Nadat dit geschied is, (niet eerder) komt 
de Heer met haar uit den Hemel, gereed om „de 
volken met een ijzeren roede te hoeden en den 
wijnpersbak van den wijn der gramschap van 
den toorn van God den Almachtige te treden." 
(Vers 15). Geroepen, met Hem te oordeelen, 
verschijnt de Bruid, onder het beeld van heirlegers, 
die op witte paarden zitten en met wit, fijn lijnwaad, 
dat is met het kleed, dat aan de Bruid als bruilofts-

Bruid.de
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kleed gegeven werd, bekleed zijn. (Zie vers 8.) Dan 
zal het Woord vervuld worden, dat de Apostel eens 
aan de Kolossers schreef: „Wanneer Christus, 
ons leven, zal geopenbaard worden, (niet slechts 
„wederkomen") dan zult ook gijmet Htm geopen
baard worden in heerlijkheid," (niet „dan zal Ik 
u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar 
Ik ben") (Kol. 3 : 4.) Of dat andere woord: „Het 
is nog niet geopenbaard v/at wij zijn zullen; wij 
weten dat, wanneer Hij zal geopenbaard worden, 
wij Hem zullen gelijk zijn, want wij zullen Hem 
zien, gelijk Hij is." (1 Joh. 3 :2.) Bij deze „open
baring van den Heer Jezus van den hemel,. . . . 
wraak nemende over hen, die God niet kennen 
en over hen, die het Evangelie . . . . niet gehoor
zamen," zal Christus verheerlijkt worden in Zijne 
heiligen en bewonderd v/orden in allen die geloofd 
hebben." (2 Thess. 1 : 7—10). Het is, met één 
woord, de voor allen zichtbare verschijning onzes 
Heeren Jezus Christus, de „komst van Jezus met 
al Zijn Heiligen," Zijn komst, in macht en heer
lijkheid. 

Daarmede komen wij tot het beteekenisvolle 
en veel bestreden woord van den Apostel in 1 
Thess. 4 : 14: „Want als wij gelooven, datjezus 
gestorven en opgestaan is, dan zal ook God hen, 
die door Jezus ontslapen zijn, met Hem brengen." 

De opneming der geloovigen Jezus 
tegemoet. 
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Toen God onzen Heer Jezus had opgewekt, 
liet Hij Hem niet meer openbaar worden aan het 
gansche volk, maar slechts aan de door Hem 
te voren verkoren getuigen. (Handel. 10:40,41.) 
Buiten hen heeft niemand Hem gezien. De wereld 
zal Hem ook niet wederzien, totdat Hij „in heer
lijkheid" verschijnt" en „komen zal met de wolken 
des hemels." Dan zal aller oog Hem zien, ook 
zij, die Hem doorstoken hebben. (Openb. 1 : 7). 
Tot dat oogenblik is Hij „verborgen in God." 
Slechts het oog des geloofs ziet Hem nu met 
eer en heerlijkheid gekroond aan de rechterhand 
Gods. Maar God zal Zijn eerstgeborene weder in 
de wereld inbrengen, en als Hij dat doet, zullen 
allen, die in dood en opstanding met Hem ver
bonden zijn, die onafscheidelijk Hem, het Hoofd 
van de nieuwe schepping, toebehooren, met Hem 
komen. Zoo groot is de kracht van het leven van 
Christus en zoo heerlijk Zijn overwinning over den 
dood. God zal ze „met Hem brengen" met Hem, 
den overwinnaar over zonde, dood en graf. 

De Thessalonikers geloofden dat, ofschoon hun 
begrippen en voorstellingen daarover nog zeer 
onduidelijk waren. Zij wisten slechts, dat de 
Zoon van God van den hemel zou terugkeeren, 
en zij dan voor aller oog met Hem verheerlijkt 
zouden staan. Maar nu waren eenigen uit hun 
midden gestorven, „door Jezus ontslapen," zooals 
de Apostel zich uitdrukt. (Zie 1 Kor. 15 : 20). 
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Over hen waren zij in zorg. Zouden zij niet een 
verlies lijden ? De Apostel verklaart hen nu door 
een nieuwe openbaring, — zij waren tot dat 
oogenblik onkundig geweest omtrent dat punt — 
dat zij, de levenden, die verwachtten te blijven 
tot de komst des Heeren, geenerlei voorrecht 
hadden boven de ontslapenen; want God zou 
dezen, gelijk als hen met Jezus brengen, terwijl 
de Heer van te voren zou wederkomen, om beiden 
tot Zich te nemen; niet slechts zij, maar ook 
de intusschen ontslapenen, zouden ten volle 
deelgenoot worden van de heerlijke gevolgen 
van de overwinning van Christus. Daarom leidt 
de Apostel zijn mededeeling met een bevestigend 
„want" in. „Want dit zeggen wij u door het 
Woord des Heerea enz." Over deze mededeeling 
wil ik hier niet verder uitwijden, daar dit op 
andere plaatsen, meermalen uitvoerig geschied is. 
Slechts nog een woord over een eigenaardige, 
eveneens in den laatsten tijd opgekomen meening, 
dat de uitdrukking: „God zal de door Jezus 
ontslapenen met Hem brengen," op de invoering 
der geloovigen met Christus in het Vaderhuis 
toe te passen zou zijn. Terwijl men de weder
komst des Heeren voor de Zijnen vóór de ge-
richten over het algemeen niet aannemen wil, 
komt men er toe het Woord Gods rechtstreeks 
geweld aan te doen. In beide Brieven aan de 
Thessalonikers, zooals in het algemeen in het 
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geheele Nieuwe Testament, wordt over de „komst" 
of „verschijning" steeds in dien zin gesproken, 
dat Hij van den hemel komt, hetzij op de aarde 
of in de lucht, om de Zijnen te ontmoeten, nooit 
echter in den zin van Zijn heengaan tot den 
Vader. Hoe zou nu deze plaats, waar op geheel 
bijzondere wijze sprake is van Zijn komst, een 
uitzondering maken? Bovendien spreekt de Schrift 
wel op meerdere plaatsen erover, dat de Heer 
de Zijnen tot den Vader voert, in het Vaderhuis 
brengt, ook dat de Vader Zijn Zoon op deze 
aarde zendt, weer in de wereld inbrengt, nooit 
echter spreekt zij in omgekeerden zin, dat de 
Vader den Zoon in het Vaderhuis brengt. 

Is het niet bedroevend, dat zelfs geloovigen, 
die erkennen Jezus lief te hebben en misschien 
ijverig voor Hem arbeiden, zich op alle manieren 
inspannen, het volk Gods den grootsten troost 

' in het leed en tegelijkertijd de sterkste aansporing 
tot een Gode welgevallig leven en wandel te 
ontrooven ? Want dat is zeker, dat niets zoozeer 
in staat is, een nedergebogen, gewond hart te 
troosten, geloof en vertrouwen te doen herleven, 
tot volharden op te wekken en tegelijkertijd van 
de wereld en alles wat tot haar behoort af te 
zonderen, als de dagelijksche, levendige ver
wachting van den Heer. Dat men ze kennen, 
zelfs gemakkelijk erover spreken kan, zonder 
haar kracht te verwezenlijken, is waar en helaas 
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geen zeldzaam verschijnsel; maar daar, waar zij 
werkelijk in het hart leeft, zal zij haar gezegende 
uitwerking nooit missen, terwijl de gedachte, dat 
eerst nog vele dingen geschieden moeten, eer 
Hij komen kan, hetzij zij vreugde of leed voor 
ons beteekent, verlammend en ternederdrukkend 
op ons moet werken. 

(Slot volgt.) 

„Waar is, o dood! uw 
prikkel ?" 

Geliefde Broeder/ 

ntvang de laatste regelen van uw vriend en 
broeder, die spoedig het aangezicht zijns Hei-
lands aanschouwen zal. Ja, spoedig zal hij thuis 
zijn. Ik kan u melden, dat mijn hart jubelt bij 
de gedachte, weldra mijn geliefden en dierbaren 
Heer te zullen zien. Mijn beide armen strek ik 
uit, en roep: „kom, Heer Jezus!" — Welk een 
Heer, die in het zware lijden het hart zoo buiten
gewoon gelukkig kan maken! 

De laatste jaren hebben mij, zooals gij weet, 
nog vele beproevingen en ontberingen gebracht, 
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maar drie gedeelten uit Gods Woord mochten 
mij bijzonder troosten. Ten eerste Ps. 39 : 8: 
„En nu, wat verwacht ik, o Heere ? Mijne hoop, 
die is op U." — Voor het einde mijns levens
weg, waren het de woorden uit Zach. 14 : 8: 
„En het zal geschieden ten tijde des avonds, dat 
het licht zal wezen." Het einde, het doel, wordt 
met eiken dag klaarder. De stralen des lichts 
vallen dikwijls op het donkere, ruwe pad. En 
wat mijn weg betreft, hoe deze ook zijn moge, 
waren mij de woorden: „Mijne genade is u ge
noeg," (2 Kor. 12 : 9), tot een sterke troost. 
Welke woorden ! Mochten zij toch meer gekend 
en verstaan worden! 

Ware de afstand niet zoo groot, zoo zou ik u 
uitnoodigen, wanneer het stof bij het stof bijgezet 
wordt, naar hier te komen, en den menschen nog 
weer eens op een bijzondere wijze de genade 
Gods mee te deelen. Doch, zoo de Heer dit zal 
leiden. 

Ik gevoel mij zeer ziek, maar de Heer weet 
wat ik kan dragen. Ontvang mijn hartelijke groe
ten, en . . . . tot weerziens bij den Heer. 

Uw U liefh. Broeder in Hemy 

* * * 
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Vat moed! 

Mijn ziel, vat weder moed*, 
En wil het moedig wagen ; 
Het kruis is zeker goed, 
Al is het zwaar te dragen. 

De kale doornenhaag 
Gaat dra schuil achter rozen; 
De hei — tot bloeien traag — 
Zal straks van bloemen blozen. 

De donkre, diepe vloed 
Moet lichte paarlen geven. 
En doet niet heete gloed 
Gelouterd goud herleven ? 

Uw Vaderhart voelt mee, 
Als uwe kinderen klagen ; 
Gij zult ze, schreê voor schreê, 
Met rijke erbarming dragen. 

Daarom — getroost en stil; 
Uw God stut u in lijden, 
Voeg u slechts naar Zijn wil; 
Op 't lijden volgt verblijden! 

J. T. 

* * * 
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De wegneming der Gemeente 
vóór de oordeelen. 

(Vervolg van bladz. 158.) 

TlTi j komen nu tot een vraag, waarvan de 
beantwoording voor ons onderwerp van 

bijzonder gewicht is. Zij luidt: 
Wie zijn de 144.000 verzegelden, en de 

groote schare in Openbaring 7 ? 
Het kan den opmerkzamen lezer van de Open

baring niet ontgaan, dat het 7e hoofdstuk, juist 
beschouwd, geen schakel in den ketting der 
geschiedkundige gebeurtenissen vormt. Het is 
een inlasch, waarin God de beschrijving van 
Zijn rechterlijke wegen met de aarde onderbreekt 
en voor een oogenblik den sluier oplicht, om 
ons te toonen, dat er behalve de hemelsche 
heiligen nog andere groepen zijn, die door Hem 
gezegend worden, en dat Zijn genade onze ge
wone voorstellingen verre overtreft. Hij heeft 
raadsbesluiten van genade niet slechts in ver
binding met den hemel, maar ook met de aarde. 

Er zijn geioovigen, die vóór de grondlegging 
der wereld uitverkoren zijn, en er zijn er, wier 
namen „van de grondlegging der wereld af" in 
het boek des levens staan. Het Woord spreekt 
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over genade die „vóór de tijden der eeuwen" 
gegeven werd, en over zegeningen die „van de 
grondlegging der wereld af" bereid zijn. (Ef. 
1 : 45, Rom. 8 : 29, 2 Tim. 1 : 9, Openb. 13:8 
Matth. 25 : 39). Deze onderscheidingen zijn niet 
toevallig. Wij moeten hierop nauwkeurig acht 
geven, en ze vasthouden, als wij tenminste Gods 
gedachten willen verstaan, en Zijn Woord „recht 
snijden" willen. Men heeft ze dikwijls over het 
hoofd gezien, en dan is het geen wonder, als 
men tot onjuiste verklaringen komt. 

Doch wij zijn den lezer nog een verklaring 
schuldig, waarom wij het 7e hfdst. als een 
tusschenvoeging moeten beschouwen. Het 6e 
hfdst. beschrijft achtereenvolgens het verbreken 
van de zes zegels, waarvan het laatste een zoo 
verschrikkelijke omwenteling van alles, wat hier 
beneden bestaat, te weeg brengt, dat de menschen 
meenen, dat de groofe dag van den toorn des 
Lams gekomen is. Eerst in. het 8e hfdst. wordt 
dan het 7de zegel verbroken, waardoor een 
plechtig stilzwijgen in den hemel ontstaat van 
omtrent een half uur: nieuwe, veel verschrikke
lijker gerichten als tot nu toe, dezeven bazuinen, 
zullen door dit zevende zegel ingeleid worden. 
Het 7e hfdst. is dus tusschen het 6e en 7e zegel 
ingelascht, de opvolging der gebeurtenissen is 
onderbroken. Een dergelijk verschijnsel ontmoeten 
wij ook bij de 7 bazuinen en in zekeren zin 
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zelfs bij de 7 schalen der gramschap (zie hfdst. 
10-11 : 13, 16 : 15). 

Doch waartoe deze tusschenvoeging ? God wil 
ons tot onzen troost toonen, dat Hiĵ  in den toorn 
des ontfermens nog gedenkt, en dat Hij Zijn 
genadeplannen uitvoert niet slechts in betrekking 
tot de Gemeente, of bruid van Christus, maar 
ook wat. betreft Zijn aardsche volk Israël, en de 
volkeren der aarde, niettegenstaande en te midden 
van de schrikkelijkste gerichten. Wij hebben 
er reeds vroeger op gewezen, dat God aan het 
eind der dagen een overblijfsel uit Israël redden 
zal. Alle profeten van het oude verbond spreken 
daarover, en de Apostel der volken zet deze 
waarheid uitvoerig uiteen in het 11e hfdst. van 
den brief aan de Romeinen. Dit overblijfsel laat 
God hier aan Zijn profeet zien: een geheel, 
12.000 (het getal 12 vindt men altijd weer, wan
neer het gaat om een werk, een getuigenis van 
God, aan menschen toevertrouwd) uit iederen 
stam, wordt door den engel verzegeld. Deze 
verzegelden staan op een bijzondere wijze onder 
het toezicht en de bescherming van God, terwijl 
Zijn gerichten over de aarde gaan, en worden 
bewaard om op den door Hem bestemden tijd 
openbaar te worden. Wanneer dat geschieden 
zal, wordt hier niet uiteengezet. In het 14e 
hfdst. verschijnt een gelijk aantal met het Lam 
op den berg Sion; allen dragen Zijn Naam en 
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den Naam Zijns Vaders op hun voorhoofden. 
Het is, zoo niet dezelfde, toch een geheel over
eenstemmende menigte als hier; misschien heeft 
het eene meer betrekking op het overblijfsel uit 
Israël (Tienstammenrijk), het andere op het over
blijfsel uit Juda, hetwelk op bijzondere wijze 
door het vuur der verdrukking zal worden ge
voerd. 

Doch wat hebben wij te verstaan onder „de 
groote menigte, die niemand tellen kan ?" 

Velen willen in haar de Gemeente zien, anderen 
een deel daarvan. Laten wij onderzoeken, of deze 
meeningen juist zijn. 

Wij hebben in ons vorig nummer getracht te 
bewijzen, dat de 24 oudsten de hemelsche heiligen 
in hun geheel voorstellen. Nu zou het ook mo
gelijk zijn, dat deze heiligen ons onder een ander 
beeld voor oogen gesteld werden. Het is immers 
niets ongewoons een en dezelfde zaak in het 
Woord Gods op verschillende manieren aanschou
welijk voorgesteld te vinden. Maar in de eerste 
plaats is het opvallend, dat Johannes de vraag 
van een der oudsten: „Weet gij, wie deze zijn, 
en van waar zij gekomen zijn ?" niet beantwoorden 
kan. Over de beteekenis der oudsten behoeft 
hij geen verklaring: hun verschijning en hun 
doen zeggen hem duidelijk genoeg, wie zij zijn. 
Omtrent dezen echter is hij geheel onwetend. 

Bovendien onderscheiden zich de palmen-
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dragende-scharen geheel en al van de oudsten 
en vormen naast hen een bijzonder geheel. Bij 
dezelfde gebeurtenissen zijn beide als twee be
slist onderscheiden partijen, op geheel verschil
lende wijze bezig; de een doet dit, de ander 
dat. Vóór alles echter maakt de manier, waarop 
God-Zelf over deze menigte spreekt, klaar en 
duidelijk onderscheid tusschen haar en de ge
meente Gods. „Dezen zijn het", zegt de oudste, 
„die uit de groote verdrukking komen." (Vs. 14.) 

Dat men den tijd, waarin wij leven, een tijd 
van verdrukking, soms van groote verdrukking 
noemen kan, willen wij gaarne toegeven; maar 
hier is sprake van „de" groote verdrukking, 
dat is van de bestemde, in Gods Woord, zoowel 
in het Oude als Nieuwe Testament altijd weer 
met voldoende duidelijkheid aangegeven tijd van 
het einde: van „de ure der verzoeking," die 
tusschen de eerste en tweede komst des Heeren 
over al degenen, die „op de aarde wonen" zal 
losbreken. (Zie Jer. 30 : 7; Dan. 12 : 1; Matth. 
24 : 21, Mark. 13 : 19, Openb. 2 : 22). Reeds 
deze eene omstandigheid bewijst onweerlegbaar, 
dat de Gemeente in haar geheel hier niet be
doeld kan zijn. 

Maar niettegenstaande alles toch misschien 
een deel ervan ? . 

Laten wij verder onderzoeken. Dat wij onder 
de 144.000 verzegelden verlosten uit Israël, met 
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andere woorden, het geloovig Joodsche over
blijfsel, hebben te verstaan, zal wel door geen 
verstandig onderzoeker van de „Openbaring" 
bestreden worden. God zal, wat ook de overige 
profetische Schriften altijd weer aantoonen, aan 
het einde der dagen Zich weer met Zijn aardsche 
volk bezighouden en den eens afgebroken draad 
Zijner bemoeiingen met hetzelve weder aan-
knoopen. Hoe kan dat echter geschieden? Toch 
slechts op die wijze, dat God Zijn tegenwoordige 
wegen en handelingen eerst tot een einde brengt. 
Toen de Heer Jezus hier op aarde wandelde, 
erkende Hij geheel en al de Joodsche instel
lingen als: tempel, priesterdom, offerdienst enz. 
Hetzelfde zal Hij aan het einde der dagen 
weer doen. In dezen tegenwoordigen tijd zoekt 
God echter als Zijn aanbidders degenen, die 
Hem aanbidden in Geest en Waarheid, wier 
eeredienst noch met een tempel, noch met een 
aardsch priesterdom verbonden is. De Heilige 
Geest is neergedaald om uit Joden en Volkeren 
één lichaam te bouwen, waarin alle verschil van 
volk en partij opgeheven is. Daar is noch Jood 
noch Griek, noch besnijdenis noch voorhuid, 
noch slaaf noch vrije. Dat moet echter noodza
kelijkerwijze weer anders worden, zoodra God 
Zich gereed maakt, de beloften aan Zijn aardsche 
volk gegeven, te vervullen, en Israël als volk weder 
te maken tot „de hoogste van alle natiën der aarde." 
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Onmogelijk zou God twee onderscheidene 
raadsbesluiten, die in beginsel geheel van el
kander verschillend zijn, ja zelfs elkaar uitsluiten, 
tegelijkertijd uitvoeren, wat toch zou moeten 
geschieden, wanneer de redding van Israël samen 
zou gaan met de inzameling van de laatste tot 
de Gemeente behoorende geloovigen. 

Zoodra het onderscheid tusschen Jood en 
Heiden hersteld wordt, zoodra men den Jood 
een plaats geeft hooger dan den Heiden, verlaat 
men den bodem van het Christendom en keert 
terug tot Oud-Testamentische beginselen. Vóór 
den dood en de opstanding van Christus was 
dit onderscheid op zijn plaats; de Heer-Zelf 
verbood Zijn discipelen tot de heidenen te gaan, 
ja, zelfs een stad van de Samaritanen binnen te 
treden. Daarna echter, toen Hij als „de Eerst
geborene uit de dooden" Zijn gemeente begon 
te bouwen, zond Hij de Apostelen in de geheele 
wereld, tot alle natiën, die onder den hemel zijn. 
Met andere woorden: er vond een geheele ver
andering in de wegen Gods plaats. Een geheel 
nieuwe ontvouwing van tot nu toe onbekende 
gedachten en raadsbesluiten nam een aanvang. 
Juist zóó zal het later weer zijn. Wanneer de 
tegenwoordige bedeeling ten einde gaat, zal de 
genade Gods haar loop door nieuwe kanalen 
nemen, en op nieuwe wijze zich ontvouwen. 

Alles zal dienen tot verheerlijking van Zijn 
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grooten Naam en tot prijs van onzen Heer en 
Heiland, die het begin en het einde is van alle 
openbaringen en wegen Gods, maar alles op 
Zijn wijze, in Zijn orde en te Zijner tijd. Hoe 
onmogelijk het is beide dingen met elkander te 
verbinden, treedt dadelijk aan hét licht, wanneer 
wij ons voorstellen, dat twee personen tegelijkertijd 
bekeerd worden. Als God nu aan den eenen kant 
de Joden als Joden zegenende en anderzijds 
leden toevoegde tot het lichaam van Christus, 
dat is de Gemeente, zouden die beide pasbe
keerden niet in de grootste verlegenheid geraken ? 
De eene zou kunnen zeggen ; „Ik moet den tempel 
Gods in Jeruzalem opzoeken en daar mijn offers, 
door priesters, welke God verordend heeft, op
offeren;" de andere: „Er is geen tempel op deze 
aarde; de plaats mijner aanbidding is in den 
hemel, en alle geloovigen zijn priesters en als 
zoodanig aangesteld, om Gode geestelijke offer
anden te brengen, Hem weiaangenaam door Jezus 
Christus" (1 Petr. 2 : 5). De eene zou het houden 
van den sabbat en van de feesten van Jehovah, 
Paschen en Loofhuttenfeest (zie Ezech. 45 : 21-25), 
eischen, de andere zou zeggen : „Feesten, nieuwe 
maan en sabbatten zijn als schaduwen van toe
komende dingen in Christus, het lichaam, weg
gedaan." (Kol. 2 : 16 en 17). Men ziet in welk 
een verwarring men dan zou geraken, als men 
aannam, dat God tegelijkertijd een hemelsch en 
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een aardsch volk hier beneden zou verzamelen 
en erkennen. Deze beide dingen sluiten elkander 
zóó geheel en al uit, dat het raadsbesluit van 
God, wat betreft Zijn Gemeente, tot een einde 
moet gekomen zijn, dat zij deze aarde moet 
verlaten hebben, voordat Hij Zich weder met 
Zijn aardsch volk kan bezig houden. Er kan 
derhalve ook geen deel van de Gemeente hier 
beneden meer zijn, wanneer God Zijn bemoeie
nissen met Israël weer aanknoopt. Zij heeft de 
haar vóór de grondlegging der wereld bestemde 
plaats bereikt en wacht met haar Heer en Hoofd 
op Zijn openbaarwording. Reeds gekroond en in 
de onmiddellijke tegenwoordigheid van het Lam, 
bewondert zij in volkomen rust en in diepen 
vrede de ontvouwing van de wegen Gods en 
is in Zijn geheimste gedachten ingewijd. 

Eén van de oudsten verklaart den zich verwonde
renden profeet de herkomst van de groote schare, 
terwijl hij zegt: „Dezen zijn het, die uit de groote 
verdrukking komen en zij hebben hunne lange 
kleederen gewasschen, en ze wit gemaakt in het 
bloed des Lams. Daarom zijn zij voor den troon 
van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijnen 
tempel." (Vs. 14 en 15.) Op dezelfde wijze 
gered (er is geen andere) als de hemelsche 
heiligen, door denzelfden duren prijs gekocht 
als zij, is hun roeping en plaats toch een geheel 
andere. Ofschoon heerlijke dingen van hen gezegd 
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en wonderbare zegeningen hun geschonken worden, 
bereiken deze heiligen toch niet de hoogte van 
die hunner broeders daarboven. Johannes ziet ze 
voor den troon Gods en des Lams staan, niet 
echter gekroond en zittend op tronen; evenals 
de 144.000 verzegelden in Openb. 14 vóór den 
troon en vóór de vier dieren en de oudsten 
staande hun nieuw lied zingen. Ook verschijnen 
zij niet met gouden harpen en nog minder met 
gouden schalen vol reukwerk, zooals de 24 oudsten 
in Openb. 5. Neen, zij zijn degenen, voor welke 
de heiligen daarboven voorbiddend tusschenbeide 
treden en hun gebeden, die zij, gaande „door 
de groote verdrukking" tot God opzenden, worden 
door de hemelsche verlosten voor God gebracht. 

Zij zijn niet slechts door verdrukkingen gegaan, 
zooals die altijd weer, zwaarder of lichter, over 
Gods volk komen, neen, zij komen uit „de groote 
verdrukking," welke aan Johannes door de Schrif
ten als zoodanig bekend was, en ook ons door 
het Woord zeer goed bekend is. Zij hebben 
die dagen doorleefd, waarvan de Heer Jezus 
Zelf zegt dat „zoodanige niet geweest zijn van 
het begin der wereld tot nu toe, en ook niet 
weer zijn zullen, (Matth. 24 : 21 ; zie ook Mark. 
13 : 19); en alles; wat van hen gezegd wordt, 
herinnert aan dezen buitengewoon zwaren, smarte-
lijken weg. Voor altijd daar, aan alle leed ontrukt, 
zullen zij nooit meer hongeren en dorsten;want 
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het Lam zal ze weiden en ze leiden tot fonteinen 
van de wateren des levens, en God zal eiken 
traan van hun oogen afwisschen. Voorwaar, kos
telijke dingen ! maar zij verheffen zich toch niet 
tot de hoogte van de vreugde en het inzicht, 
hetwelk het deel is geworden van de 24 oudsten. 
Zoo zien wij dus altijd weer bevestigd, dat God 
niet slechts uit Israël een bepaald getal redden 
en veilig door de ure der verzoeking brengen 
zal, maar dat Hij ook uit alle volkeren der aarde 
een zeer groote menigte verzamelen en gedurende 
de groote verdrukking bewaren zal. Hij zal, 
zooals wij reeds gezegd hebben, die landen en 
volken in Zijn reddende genade bezoeken, die 
nu nog niets van Jezus en Zijn werk weten. De 
Gemeente van Christus (in den uitgebreiden zin 
van het woord) heeft aan haar roeping niet vol
daan ; in plaats van het kruis op te nemen en 
Christus na te volgen, heeft zij gemak en erkenning 
in deze wereld gezocht, en haar opdracht aan 
alle natiën niet vervuld. God echter zal te Zijner 
tijd aan die arme heidenen gedenken en ook 
voor hen Zijn raadsbesluiten van genade ten 
uitvoer brengen. Reeds gedurende het eindgericht 
zal door boden uit Israël, de „broeders des 
Heeren" (Matth. 25 : 40) het „Evangelie des 
Koninkrijks" wijd en zijd verkondigd worden, 
en later, in het duizendjarig rijk zelf, „zal de 
aarde vol zijn van de kennis des Heeren, gelijk 



172 DE MORGENSTER. 

de wateren den bodem der zee bedekken." (Jes. 
11 : 9.) 

Velen hebben een moeilijkheid gevonden in 
het feit, dat de verzegelden en de groote menigte 
reeds in het 7e lifdsf. der Openbaring verschijnen, 
dus geheel in het begin van de gerichten Gods, 
wanneer de groote verdrukking eigenlijk nog 
nie4 begonnen is. Maar deze moeilijkheid verdwijnt, 
wanneer men zich in herinnering brengt, dat God 
hier Zijn knecht Johannes en ons slechts toonen 
wil, dat deze beide klassen van verlosten van 
het begin af voor Zijn aandacht staan, en dat 
Hij ze overal doorheen brengen en ze tot het 
volle zekere genot van de voor hen bestemde 
zegeningen leiden zal; met andere woorden: dat 
hfdst. 7 niet het verhaal der geschiedkundige 
gebeurtenissen voortzet, maar dat God een ver
kwikkende rustpauze neemt, om ons met Zijn 
gedachten van genade en de uitvoering daarvan 
in die ernstige dagen bekend te maken. 

De „komst" des Heeren en de 
„Verschijning Zijner komst." 

Wij mogen wel als vanzelfsprekend aannemen, 
dat de beide uitdrukkingen „Komst" en „Ver
schijning" niet willekeurig gekozen, maar geheel 
juist uit het Grieksch overgebracht zijn. Het 
eerste komt overeen met het woord aanwezigheid, 
tegenwoordigheid of komst, het laatste met het 
woord epiphania, „verschijning." Beide uitdruk-
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kingen ontmoeten wij in 2 Thess. 2 : 1—12, een 
gedeelte, dat voor de vragen, die ons bezig
houden, van uitnemend belang is. Wij lezen daar: 
„Wij bidden U, broeders! wegens de komst onzes 
Heeren Jezus Christus en onze vereeniging met 
hem, dat gij niet haastelijk geschokt wordt in 
uw gemoed, of verschrikt.... aisof de dag des 
Heeren tegenwoordig ware," en in vers 8: 
„Dan zal de wettelooze (antichrist) geopenbaard 
worden, dien de Heer Jezus zal verteren met 
den adem Zijns monds, en te niet doen door 
de verschijning Zijner komst." Het Ie vers ver
bindt dus de komst van onzen Heer met de 
vereeniging van de geloovigen met Hem, het 
2e de verschijning van den Heer met de te-niet-
doening van den antichrist, den zoon des ver-
derfs. Reeds dit eene is zoo karakteristiek, dat 
het principieele verschil van de feiten dadelijk 
in het oog springt. Het eerste is verbonden met 
een handeling van onbeperkte genade, het tweede 
met de uitoefening van een verterend gericht. 
Laten wij ons allereerst met het eerste bezig
houden. 

Valsche profeten en valsche arbeiders hadden 
door woord en geschrift (waarschijnlijk zelfs door 
een vervalschten brief van den apostel) de Thes-
salonikers verleid tot de gedachte, dat de schrik 
„van den dag des Heeren" reeds tegenwoordig 
ware. Zij steunden bij hun verleidingen op het 
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zware lijden en de vervolgingen, waaraan die 
jonge geloovigen waren blootgesteld. Maar !iad 
de apostel hen niet aan het einde van zijn eersten 
brief over de heerlijke hoop gesproken, dat» de 
Heer zou wederkomen en hen dan allen met 
Zichzelf zou vereenigen, opdat zij altijd bij Hem 
zouden zijn, ver van den schrik van der dag 
des Heeren ? Ja, zoo was het; en ter wil'.e van 
deze kostbare waarheden vermaant hij hen nu, 
zich toch niet in hun overtuiging aan't wankelen 
te laten brengen, terwijl hij er tegelijkertijd 
de mededeeling aan toevoegt, dat de dag des 
Heeren met zijn verschrikkelijke genchten voor 
de wereld niet kan komen, vóór de wettelooze, 
die toen reeds op geheimzinnige wifze werkzaam 
was, tot zijn volle ontvouwing zou zijn gekomen. 

„De dag des Heeren" is in de Schrift altijd 
de op komst zijnde, door God beslist aangekon
digde uitoefening van het gericht over het booze 
van den mensch, dat weggedaan moet worden, 
opdat de zegeningen van het Koninkrijk Gods 
ongehinderd komen kunnen tot Zijn roem. Daar
om wordt er meegedeeld, dat eerst de wettelooze 
(want in het optreden van dezen „mensch der 
zonde" zal het booze zijn hoogtepunt bereiken) 
moet geopenbaard worden, dien de Heer Jezus 
zal verteren, of te niet doen, door de verschijning 
van Zijn Komst (of tegenwoordigheid). Door het 
gebruik van het woord „verschijning" wordt met 
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he< gericht des Heeren, over den antichrist, de 
tegenwoordigheid van Zijn Persoon op aarde 
uitirukkelijk verbonden. Dit is bij de mede
deling van de opneming der geloovigen in 1 
Théss. 4 geenszins het geval. 

Dit het woord komst (of tegenwoordigheid) 
des 4eeren niet altijd slechts Zijn komen voor 
de Zijnen beteekent, maar een algemeene betee-
kenis leeft, is onbetwist; op verscheidene plaat
sen slur het Zijn verschijning mede in. Wanneer 
echter gwote nauwkeurigheid in de uitdrukking 
noodig iŝ  zooals b.v. hier, om een valsche leer 
tegen te gwn, dan wordt de komst (Paroesia) 
van de verschijning (Epiphania) zorgvuldig on
derscheiden. T)at is van groote beteekenis. Want 
wanneer bij het komen van den Heer een zicht
baar worden van Christus voor de geheele wereld 
als een noodzakelijke voorwaarde verondersteld 
zou worden, dan zou dit onderscheid doelloos 
zijn; wanneer Hij echter bij Zijn eerste komst 
voor de Gemeente door niemand behalve degenen, 
die opgenomen worden, gezien wordt, terwijl Hij 
bij Zijn tweede komst voor allen zal zichtbaar 
zijn door de vernietiging van den wettelooze, 
dan kon niets passender en juister zijn dan de 
hier gebruikte wijze van uitdrukken. 

De „wegneming'' van de bruid is niet een 
gebeurtenis, die met de geschiedenis van deze 
wereld, op welke wijze ook, in betrekking of 
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verbinding staat. Zij is niet van de wereld, zootfs 
haar Heer en Bruidegom dit niet was, en zooüs 
Hij na Zijn opstanding door niemand andcs, 
dan door „de door God tevoren verkoren getuigei" 
(Hand. 10 : 41) gezien werd, zoo zullen ook de 
opgestane of veranderde heiligen bij hun weg
neming niet zichtbaar worden voor de we'eld. 
Hun invoering uit het vreemde land ir het 
Vaderland, uit de wereld in het Vaderhuis daar
boven, is een familie-gebeurtenis, die slechts 
voor hen en de bewoners van den he/nel van 
beteekenis is en slechts door hen op prjs gesteld 
kan worden; bovendien een gebeurtenis, die in 
een punt des tijds, in een oogenblfr, volvoerd 
zal worden. Welk natuurlijk oog zon dit kunnen 
volgen, het begrijpen ? Geheel anders is het 
wanneer God „den Eerstgeborene in de wereld 
invoert;" dan zullen de Zijnen met Hem geopen
baard worden in heerlijkheid. Iedei oog zal Hem 
zien en diegenen met Hem, die Hij Zich niet 
schaamt broeders te noemen. Dan zal Hij„heer-
schen van de zee tot aan de zee en van de 
rivier tot aan de einden der aarde. Zijne 
vijanden zullen het stof likken)" en „alle konin
gen zullen zich voor Herri neerbuigen, alle 
heidenen zullen Hem dienen." (Ps. 72.) Tot dat 
oogenblik ziet de wereld noch Hem, noch de 
verheerlijkte „deelgenooten derhemelscheroeping," 
Zijn verheerlijkte bruid. 
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Men hoort in den laatsten tijd niet zelden de 
meening uitspreken, dat de opneming en ver
schijning des Heeren op zoodanige wijze zou 
samenvallen, dat .in de eerste plaats „het teeken 
van den Zoon des Menschen aan den hemel 
zal verschijnen, (Matth. 24 : 30), om de aan
dacht van de geheele wereld te trekken. Dan 
zou de bazuin Gods klinken en het lichaam van 
Christus met Hem, het Hoofd vereenigd worden 
(1 Thess. 4), en in onmiddellijke verbinding 
daarmede zou de Heer dan met Zijn Gemeente 
en de schaar der engelen op deze aarde komen, 
om gericht te houden en Zijn Koninkrijk op te 
richten. De opneming zou dus wel aan de ver
schijning voorafgaan, maar niet een op zichzelf 
staande gebeurtenis uitmaken ; van het tweemaal 
komen van den Heer zou geen sprake kunnen 
zijn. De Heer zou tegelijkertijd verschijnen, als 
Hoofd van Zijn Gemeente, als Koning van Israël 
en als Rechter van de goddeloozen. 

Tot staving van deze meening beroept men 
zich op Openb, 20 : 4—6, terwijl men zegt: 
„De opneming is onafscheidelijk verbonden met 
de „eerste opstanding," en deze vinden we juist 
in aansluiting aan de zichtbare wederkomst des 
Heeren." (Openb. 20 : 1—6.) 

In de eerste plaats bevat deze opvatting een 
onoplosbare tegenstrijdigheid in zich zelf. 

Als de in Openb. 20 : 4—6 genoemde eerste 
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opstanding eerst in aansluiting aan de zichtbare 
wederkomst des Heeren, waarvan in het 19e 
hoofdstuk melding gemaakt wordt, plaats vindt, 
hoe kan dan de daarmede onafscheidelijk ver
bonden (zooals men toch toegeeft en toegeven 
moet) opneming eerst geschieden ? Het eene 
sluit het andere uit. De onhoudbaarheid van deze 
bewering komt echter nog duidelijker aan het 
licht, wanneer men de aangegeven plaats opmerk
zaam leest. Wij geven deze hier geheel weder. 

Openbaring 20 : 4—6. 
„En ik zag tronen, en zij zaten daarop, en 

hun werd het oordeel gegeven; en ik zag de 
zielen dergenen, die om de getuigenis van Jezus 
en om het Woord Gods. onthoofd waren, en 
dergenen, die het beest of zijn beeld niet hadden 
aangebeden, en het merkteeken aan hun voor
hoofd en aan hunne hand niet ontvangen hadden ; 
en zij leefden en heerschten met Christus duizend 
jaren : de overigen der dooden werden niet levend, 
totdat de duizend jaren voleindigd waren. Dit 
is de eerste opstanding. Welgelukzalig en heilig, 
die aan de eerste opstanding deel heeft." 

Als men niet nauwkeurig leest, ziet men ge
woonlijk over het hoofd, dat de Geest van God 
hier over drie klassen van personen spreekt, en 
dat maakt dan de beteekenis van de geheele 
mededeeling krachteloos. Laten wij echter eerst 
eens nagaan het verband van deze plaats met 
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het voorafgaande. Nadat het gericht van de beide 
hoofdpersonen, wat het booze betreft in de 
laatste dagen, van het beest en van den valschen 
profeet met hunne heirlegers, alsook van den 
verborgen bron van al het booze, van den Satan, 
heeft plaats gevonden (zie hfdst. 19 : 19-20, 20 : 3), 
blijft de vraag over: Wat zal er worden van 
hen, die gedurende den tijd der gerichten hun 
trouw aan den Heer met den dood bezegeld 
hebben ? Zullen zij hun loon verliezen ? Deze 
vraag wordt nu beantwoord. Wij krijgen een 
tooneel van de ^overwinning en triomf te zien. 
„Tronen" verschijnen voor het oog van den pro
feet, de symbolen van macht. De tronen zijn 
ingenomen; door wie, dat wordt niet gezegd. 
Maar het kan nauwelijks twijfelachtig zijn, wie 
hier, aan het begin van het duizendjarige Rijk, 
de plaats van gericht en om te heersenen innemen. 
Zij zijn het, die met den Rechter der gansche 
aarde uit den hemel gekomen zijn en Hem op 
Zijn zegetocht vergezeld hebben: de hemelsche 
heiligen van hfdst. 19 : 14. 

Hun wordt gegeven gericht te oefenen in over
eenstemming met het Woord van den Heer aan 
Zijn discipelen: „Gij, die mij gevolgd zijt 
gij ook zult zitten op twaalf tronen oordeelend* 
de twaalf stammen Israëls" (Matth. 19 : 28); en 
met de vraag van den apostel in 1 Kor. 6 : 2 : 
«Weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen 
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oordeelen ?" Hier zien .wij de vervulling van 
deze woorden. In den hemel zijn geen stammen 
Israëls of menschen te richten; dat geschiedt 
hier op aarde, als de Zoon des menschen op den 
troon Zijner heerlijkheid zal zitten en Zijn heer
schappij zal aanvaarden. 

Behalve en naast deze op tronen zittende heiligen 
ziet Johannes de zielen van hen, die om het 
getuigenis van Jezus onthoofd zijn, en hen, die 
het beest niet aangebeden hebben enz. Degenen, 
die op tronen zitten, hebben reeds deel aan de 
opstanding uit de dooden, deze verschijnen nog 
als zielen, zonder lichaam, maar zij zullen thans 
ook de gelukzaligheid van de eerste opstanding 
leeren kennen. Het zijn twee klassen van personen, 
die ons reeds uit vorige hoofdstukken der Open
baring bekend zijn. Bij het openen van het vijfde 
zegel ziet Johannes onder het altaar de zielen 
van hen, die geslacht waren om het Woord 
Gods en om de getuigenis, die zij hadden. 
Zij roepen tot God om hun bloed te wreken, 
en hun wordt gezegd „dat zij nog een kleinen 
tijd rusten zouden, totdat ook hunne medeslaven 
en hunne broederen, die gedood zouden worden 
evenals zij voltallig zouden zijn" (hfdst. 6:9-11). 
Het zijn de martelaars, die in het begin van de 
groote "verdrukking om hun getuigenis den dood 
zullen smaken. Hen volgen in het 13e hoofdstuk 
hun medeslaven en broeders, die later, onderde 
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regeering van „het beest" gedood worden, omdat 
zij zijn beeld niet aanbidden en zijn merkteeken 
niet willen aannemen (zie hfdst. 14 : 11 —13); 
zij staan in hfdst. 15 : 2 als overwinnaars over 
het beest en over zijn beeld op de glazen zee. 

De Openbaring beantwoordt dus ten volle de 
vraag, wie de drie klassen heiligen zijn, die 
in het door ons behandelde gedeelte (hfdst. 
20 : 4—6) voor de oogen van den profeet ver
schijnen : het zijn in de eerste plaats de reeds 
volmaakte heiligen, die in het 4e en 5e hoofd
stuk onder het beeld van 24 oudsten gezien 
worden, dan de zielen van de in het begin van 
den tijd der verdrukking vermoorde geloovigen, 
en ten laatste de martelaars uit den lateren tijd 
in de ure der verzoeking, uit de dagen van het 
Beest en den valschen Profeet. Terwijl de eersten 
op tronen gezien worden, daar zij reeds verheer
lijkt zijn, verschijnen de beide laatstgenoemde 
klassen als zielen voor onzen blik, die nog 
wachten op de overkleeding met het lichaam. Dit 
wordt hun nu meegedeeld, en later aan hen vol
trokken. Terwijl de overige dooden, (degenen, die 
in hunne zonden gestorven zijn) nog in hun 
graven blijven, komen zij nu ook, zooals hun 
Heer en hun overige reeds opgewekte broeders, 
„uit de dooden" te voorschijn. 

De eerste opstanding, de opstanding des levens 
of der rechtvaardigen, zooals zij ook genoemd 
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wordt, is begonnen met de opstanding van onzen 
Heer en Heiland. Hij is het „begin," de „eerste
ling der ontslapenen" de „eerstgeborene uit de 
dooden." Als zoodanig is Hij gegeven aan de 
Gemeente, want Hij moet in alle dingen de eerste 
plaats innemen. (Kol. 1 : 18.) Als het tweede 
deel van de eerste opstanding zal de opwekking 
volgen van hen, die van Christus zijn „bij Zijne 
komst", Oud- en Nieuw-testamentische heiligen. 
(1 Kor. 15 : 23, 51—54; 1 Thess. 4 : 13—18.) 
Maar ook den na Zijn komst geroepenen en ter 
oorzake van hun trouw gedooden geloovigen zal 
niet te kort worden gedaan; ze zullen, zooals-
hun broeders, „waardig worden geacht die eeuw 
te verwerven en de opstanding uit de dooden." 
(Luk. 20 : 35.) Met hun opstanding, bij het 
begin van „die eeuw," het duizendjarige Rijk, 
sluit dan de eerste opstanding. Zij vormen de 
laatste zalige schaar, die deel hebben aan dit 
voorrecht. Daarom vinden wij hier ook de ge-
lukzaligspreking van al degenen, die deel hebben 
aan de eerste opstanding. Deze is nu eerst ge
ëindigd. „Over dezen heeft de tweede dood geen 
macht; maar zij zullen priesters zijn van God en 
van Christus, en zullen met Hem heerschen, de dui
zend jaren." (Vs. 6.) Vele, vele duizenden buiten 
hen gaan levend in dit Rijk binnen, en zullen de 
zegeningen daarvan genieten, maar er wordt van hert 
niet gezegd, dat zij met Christus heerschen zullen. 
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Tot aanvulling van het geheel zij hier nog een 
enkele opmerking gemaakt over hetgeen de apostel 
meedeelt in 1 Kor. 15 : 51—52: „Zie, ik zeg 
u een verborgenheid: Wij zullen niet allen ont
slapen, maar wij zullen allen veranderd worden, 
in een punt des tij ds, in een oogenblik, bij de 
laatste bazuin, want de bazuin zal klinken, en 
de dooden zullen onverderfelijk worden opgewekt, 
en wij zullen veranderd worden." 

De laatste bazuin. 
In de, hoofdstukken 8—11 van het boek der 

Openbaring wordt ons gesproken over een op
eenvolging van ernstige gerichten, die onder het 
beeld van zeven bazuinen voorgesteld worden. 
Denkt de apostel Paulus hieraan, wanneer hij 
in de hierboven aangehaalde plaats (1 Kor. 15 : 52) 
spreekt over de laatste bazuin? Onmogelijk! 
En wel om de eenvoudige reden, dat de Open
baring eerst meerdere tientallen jaren na de 
brieven aan de Korinthiërs geschreven werd. 
De apostel kan onmogelijk zinspelen op een 
•openbaring die, ten tijde dat hij schreef, nog aan 
geen mensch bekend was. 

Wat beteekent dan die uitdrukking? Waaraan 
denkt de apostel? Naar onze meening is het 
antwoord niet moeilijk. 

Het is bekend, dat Paulus in zijn leerredenen 
gaarne gebruik maakte van aanschouwelijk onder
richt, terwijl hij algemeen bekende burgerlijke 
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of militaire gebruiken als verklarende voorbeelden 
aanhaalt. Zoo spreekt hij dikwijis van de kamp-
spelen, die in dien tijd in alle groote Grieksche 
en Romeinsche steden gebruikelijk waren. In 
1 Kor. 4 : 9 zegt hij: „Wij zijn een schouwspel 
geworden voor de wereld, zoowel voor engelen 
als menschen." In dit geweldige schouwspel, dat 
God gesteld heeft voor de oogen van de hemel
en aardbewoners, vormden de apostelen als 't 
ware het laatste groote tooneel, het aangrijpen
de en overweldigende slotstuk der opgevoerde 
spelen en gevechten. Zooals bij de gewone 
schouwspelen van deze soort de laatste strijders 
elkander bevochten tot den dood van één hunner 
toe, zoo had God, naar de gedachte van Paulus, 
„de apostelen gesteld als de laatsten, als ten 
doode bestemd. 

In het 9e hoofdstuk van dezen brief herinnert 
hij de Korinthiërs aan de wedloopers in de 
renbaan en vermaant hen, zich te onthouden 
van alles, om op die manier een onvergankelijke 
kroon, een onverwelkelijke lauwerkrans te 
verkijgen. (Vs. 24—27.) Een dergelijke zeer 
aangrijpende verwijzing naar den wedloop, waar 
het gaat om het doel ter verkrijging van den 
prijs, vinden we in Phil. 3 : 14. In Kol. 2 : 18 
vermaant hij de geloovigen, zich door niemand 
van den prijs te laten berooven, in 2 Tim. 
2 : 5 vermaant hij Timotheus bij den wedloop 
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acht te geven op de Goddelijke regels van het 
kampspel, en altijd weer spreekt hij van kronen, 
van roem, van gerechtigheid enz. 

Bijna nog meer gebruikt de apostel beelden 
uit het militaire leven. De geloovigen hier beneden 
zijn voor hem het strijdende leger van zijn Heer. 
Krijgsknechten van Jezus Christus, aangenomen 
door den Heer (2 Tim. 2 : 3—4), door Hem be
zoldigd (1 Kor. 9 : 7), geroepen den goeden 
strijd te strijden (1 Tim. 6 : 12) „de gansche 
wapenrusting Gods aan te doen" (Ef. 6 : 13—17), 
„nuchter te zijn,, aangedaan hebbende het borst-
wapen des geloofs en der liefde, en als helm de 
hoop des heils (1 Thess. 5 : 8), medestrijdende 
met het geloof des evangelies (Fil. 1 : 27), met 
den apostel te strijden in het evangelie en in de 
gebeden (Fil. 4 : 3 ; Rom. 15 : 30) enz. Altijd 
weer spreekt hij over verdedigings- en aanvals
wapenen van den geloovige en wijst hij op 
militaire gebruiken. Zoo vraagt hij in 1 Kor. 
14 : 8. „Wanneer de bazuin een onduidelijk 
geluid geeft, wie zal zich tot den krijg toerusten ?" 
Ook de uitdrukking: „Een ieder echter in zijn 
eigene orde" in 1 Kor. 15 : 23 is ontleend aan 
de militaire taal; het in het Grieksch door „orde" 
vertaalde woord beteekent eigenlijk „afdeeling, 
legerafdeeling." Zij, die opgewekt zijn, lijken op 
verscheidene heirlegers. 

Met het oog op deze gewoonte van den 
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apostel ligt het voor de hand, ook op deze plaats 
aan een militaire uitdrukking te denken, hetgeen 
voor de Korinthiërs te meer gewoon was,'omdat 
hun stad, als hoofdstad van de provincie, een 
sterke militaire bezetting had. Dus hadden zij 
iederen dag gelegenheid de bazuinsignalen van 
de Romeinsche legioenen te hooren en zij kenden 
hun beteekenis, zooals de bewoners van een 
garnizoenstad heden vertrouwd zijn met de 
militaire signalen. „De laatste bazuin zal dus 
wel niets anders beteekenen dan de laatste stoot 
op de bazuin, welke het teeken is, dat de troep 
zich in beweging zet. Er waren bazuinsignalen, 
welke riepen tot het opbreken van de legerplaats, 
tot het aandoen van de wapenrusting (zie 1 Kor. 
14 : 8), en eindelijk tot het plaatsnemen in het 
gelid. De laatste bazuin was: „voorwaarts!" 

Hoe eenvoudig en schoon doet zich op deze 
wijze, hetgeen de apostel meedeelt, verklaren. 
Wanneer de Heer komt om Zijn strijdend leger 
na den laatsten strijd in de eeuwige rust te 
voeren, roept Hij hen met „de bazuin Gods." 
(1 Thess. 4 : 16). Het is de laatste bazuin, die 
als 't ware tot opbreken of afmarcheeren wordt 
geblazen. „Want de bazuin zal klinken" en de 
machtige toon van het Goddelijk signaal zal 
doordringen tot in de diepten der zee, en alle 
„dooden in Christus" zullen dit hooren; het zal 
in den hades gehoord worden, en het zal klinken 
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voor alle levende geloovigen op den gansenen 
aardbodem. De dooden zullen onv.erderfelijk 
worden opgewekt („de geesten der volmaakte 
rechtvaardigen" zullen zich met hun opgestaan 
lichaam vereenigen) en „wij zullen veranderd 
worden." „Allen, die van Christus zijn bij Zijne 
komst" (vs. 23), zullen levend gemaakt worden, 
en wel in een punt des tijds, in een oogenblik. 
Het door „punt des tijds" vertaalde Grieksche 
woord (atomos, waarvan is afgeleid het woord 
„atoom") beteekent eigenlijk ondeelbaar. Dat 
wil zeggen: alles zal in een zoo klein tijdperk 
geschieden, dat het niet verdeeld kan worden. 
Een seconde kan nog in veel deelen verdeeld 
worden, maar dit niet. 

Vlugger dan wij het kunnen uitspreken, ja, 
kunnen denken, zal deze „eerste" opstanding 
met alles, wat daaraan verbonden is, geschied 
zijn. 

Zooals een legeraanvoerder, die met donde
rende stem zijn scharen leidt én, wanneer de 
stem niet allen meer bereiken kan, door den 
trompetter aan zijn zijde zijn wil en zijn bevelen 
aan de troepen bekend maakt, zoo zal de Heer, 
de Aanvoerder van Zijn leger, die Zijn strijders 
zoo dikwijls door de zilveren bazuinen van Zijn 
Woord en Geest (zie Levit. 23 : 24; 25 : 9 ; 
Num. 10 : 1—10) te zamen geroepen en hun 
Zijn wil meegedeeld heeft, bij de laatste bazuin 
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hen oproepen van de plaats des strijds en triom-
feerend met Zich invoeren in de woningen des 
vredes, waar geen strijdgewoel en wapengekletter 
meer gehoord zal worden tot in eeuwigheid! 
Met de stem eens aartsengels en met de bazuin 
Oods (1 Thess. 4 : 16) zal Hij van den hemel 
nederdalen; dan zullen de ontslapenen en de 
levend overgebleven geioovigen (of opgewekt óf 
veranderd) te zamen vereenigd en door den 
Heiligen Geest den Heer tegemoet gevoerd worden 
in de lucht. De tallooze scharen van hen, die in 
Christus geloofd hebben en tot dat oogenblik 
nog in Hem zullen gelooven, zullen in één ge
weldig heirleger opstijgen, „in wolken," hun 
geliefden Heer tegemoet. Zooals eens een wolk 
Hem, „den Hemelsche" opnam, slechts zichtbaar 
voor de oogen van de nastarende discipelen, 
zoo zullen ook wolken het voertuig vormen, 
waarop wij „de hemelschen," onzichtbaar voor 
de wereld, omhoog gevoerd zulien worden. Dan 
zal het Woord vervuld worden : „Zooals wij het 
beeld des stoffelijken gedragen hebben,, zoo 
zullen wij ook het beeld des Hemelschen dragen." 
(1 Kor. 15:48—49). En: „De dood is verslonden 
tot overwinning. Waar is, o dood! uw prikkel ? 
waar, o dood, uwe overwinning?" Het verderfe
lijke zal onverderfelijkheid en het sterfelijke on
sterfelijkheid aandoen. God-Zelf zal ons deze 
wonderbare overwinning geven door onzen Heer 
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Jezus Christus. Voor eeuwig ontrukt aan allen 
strijd en alle leed der aarde, zullen wij altijd 
bij onzen dierbaren Heer zijn ! 

Uit hetgeen wij besproken hebben blijkt, dat er 
geen grond is, waarom de laatste bazuin niet elk 
oogenblik zou kunnen klinken. Zoodra het heir des 
Heeren voltallig is, zoodra het laatste lid aan Zijn 
lichaam is toegevoegd, staat aan Zijn komst tot 
opneming der Zijnen niets meer in den weg. Geen 
enkel teeken is ons dus voor deze komst gegeven. 

Wel mogen wij in de gebeurtenissen en om
wentelingen van onze dagen, in de verschrikke
lijke stuiptrekkingen, die den ganschen aardbodem 
doen schudden, teekenen van „het begin der 
smarten" zien, en ook in de voorvallen in Pale
stina en de omliggende landen duidelijke aan
wijzingen opmerken, dat „de dag van het einde" 
zeer spoedig komen zal; maar het zou verkeerd 
zijn, meer dan dit daarin te zien, of zelfs te 
meenen, dat deze en andere dingen nog moesten 
geschieden, voordat de Heer kan komen, om Zijn 
bruid op te nemen. Wie.zoo redeneert bewijst, 
dat hij weinig bekend is met Gods gedachten 
over Christus en Zijn lichaam, alsook over het 
doel van het verwijlen van den Heiligen Geest 
hier'beneden, en derhalve ook het verschil tusschen 
de komst des Heeren als de Morgenster en Zijn 
verschijning als Zon der gerechtigheid niet vol
doende ter harte neemt. 
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De Geest en de bruid roepen: „Kom I" ja, 
zij zien zoo weinig op tijd en omstandigheden, 
rekenen zoo weinig met tijdstippen en tijdsge
beurtenissen, dat zij een ieder, die dezen roep 
hoort, onvoorwaardelijk uitnoodyjen, eveneens 
te roepen: „Kom /" Er is niets meer van te 
voren vervuld te worden. 

De laatste bazuin kan iederen dag, heden nog, 
klinken en de eenvoudige ziel, die haar Heer 
liefheeft, zingt: 

„O, dat ik U nog heden zag !" 

* * * 
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Romeinen 13 : 12a. 

De naare schaduw is aan 't breeken, 

Terwijl de schoone morgenster 

Zijn blinkend hoofd komt op te steken 

En brengt de dageraad van ver. 

O Zonne! heerlijk overtoogen 

Met purper van het morgenrood, 

Zoo koninklijk voor onze oogen, 

Uw majesteit is schoon en groot; 

Maar in het Oost van ons Geloove 

Verrijst een and're Dageraad, 

Die uwe schoonheid gaat te boven, 

Hoogwichtig, zonder perk of maat; 

Als die de schaduw eens doet wijken 

Van 't graf verduist'rend vleesch en bloed,. 

Dan zal geen macht ons meer bestrijken 

Gelijk zij hier op aarde doet: 

Uw heerlijkheid gaat op en onder, 

En maakt een wisselbaare tijd, 

Daar dag en nacht, elk in 't bijzonder, 

Zich over de aarde heenen spreidt: 

Maar deze dag, dien wij verwachten, 

Weet eeuwig van geen ondergaan, 

Maar blijft in zijne volle krachte 

Oneindig zonder wank'len staan. 
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O schoone dag, wi e kan u. roemen 

, Na waarde van uw heerlijkheid; 

Wie kan' uw glans genoegzaam noemen 

Van zulk een hooge Majesteit? 

O Jezus! laat het toch geschieden, 

Dat haare straalen door 't geloof 

Alle andre schaduw weg doe vlieden, 

Alsof men een gordijn verschoof. 

Wij kijken uit naar 't zalig Oosten, 

Met uitgestrekten hals en hoofd, 

En hopen op het schoon vertroosten, 

Dat ons de waarheid heeft beloofd: 

Wat achter blijft, dil zal gebeuren; 

Nog maar een wijle in geduld; 

Tot God ontsluit zijn gouden deuren, 

En alles heerlijk wordt vervuld. 
JAN LUYKEN. 

* * * 


