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„Wij hebben dan altijd 
goeden moed/' 

p welke roerende en indrukwekkende wijze 
laat God in de laatste dagen de voor
boden van den naderenden toorn ons 
zien ! Niet alleen heeft Hij in de laatste 

jaren den mensch opnieuw doen hooren van „oorlogen 
en geruchten van oorlogen," doen zien, hoe zich „volk 
tegen volk, en het eene koninkrijk tegen het andere 
koninkrijk" verhief, maar ook heeft God in Europa 
de verschrikkingen van omwenteling en de ineenstorting 
van tronen doen beleven. Menige „berg" is van zijn 
plaats gerukt, menige „ster des hemels" op de aarde 
gevallen ! Beschermende en gezaghebbende machten, 
welke rotsvast schenen te staan, zijn vernietigd ge
worden. En nog steeds verlengen zich de avond-
schaduwen, en nog altijd neemt het getal der onrust
barende gebeurtenissen met den dag toe. 

Aan „groote aardbevingen op verschillende plaatsen" 
(Luk. 21 : 11), heeft het in de laatste jaren ook niet 
ontbroken. Wij herinneren aan de geweldige aard
bevingen op het eiland Martinique en San-Fransisco, 
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en aan die van Chili in November 1922, waar ge-
heele steden vernietigd werden. Volgens kundige waar
nemers, was bij laatst genoemde beving de geheele 
aardbol vier uren lang in sidderende beweging. 

Doch de schrik van genoemde bevingen is over
troffen door de catastrophe in Japan, in het begin 
van September des vorigen jaars. Deze was wel de 
grootste aardbeving, die de menschheid beleefd heeft. 
Drie millioen menschen kwamen daarbij om. En in 
verbinding daarmee had een geweldige springvloed 
plaats, aan de tegenover liggende kusten van Amerika, 
welke groote verwoestingen aanrichtte. 

Op welk een ernstige wijze spreekt God heden tot 
de menschheid. Zijn bezoekingen nemen steeds toe ; 
Zijn sterke hand zet de schroeven vaster aan en de 
ploegschaar snijdt steeds dieper onder de volkeren in. 
En wat zal ons de toekomst nog brengen ? 

De massa der menschen gaat, helaas ! zinloos en 
verdwaasd, zorgeloos en verhard, op den breeden weg 
het eeuwig verderf tegemoet. Zij zijn, zooals voor
zegd is, „bezwaard met brasserij en dronkenschap." 
(Luk. 21 ; 34.) De blindheid en verharding des harten 
neemt met eiken dag schrikwekkend toe. 

Maar, Gods genade zij geprezen ! ook openbaart 
zich in menig hart een opmerken op de stem van 
God. een stil verlangen en begeeren naar heil en 
behoudenis voor tijd en eeuwigheid, honger en dorst 
naar vrede met God, naar innige en eeuwige ver-
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binding en gemeenschap met Hem. Daarom is ook 
het oordeel, ofschoon de wereld reeds lang daarvoor 
rijp is, nog niet aangebroken. Gods lankmoedigheid 
wacht daarmede nog tot op heden. De apostel zegt 
ons, dat wij „de lankmoedigheid onzes Heeren voor 
behoudenis zullen achten." (2 Petr. 3 : 15.) Welk 
een ernstig en gewichtig woord voor een elk, die in 
Christus nog niet zijn Behouder heeft leeren kennen. 
Zoo lang „Gods lankmoedigheid" nog geen einde 
gevonden heeft, staat „de deur der genade" voorden 
zondaar open, en zoolang is het ook „de dag des 
heils." (2 Kor. 6 : 2.) 

Maar hoe heerlijk en bemoedigend is het, te weten 
Jezus toe te behooren, aan Zijn hand, bij het genot 
van volkomen vrede en rust," als een kind van God, 
door deze veelbewogen wereld fe gaan, in de zaalge 
verwachting van de wederkomst onzes Heeren. 

Waar wij weder een nieuw jaar ingaan, en een 
nieuwen jaargang mogen beginnen, is het onze bede, 
dat God, in Zijn rijke liefde en genade, den arbeid, 
óók door „de Morgenster," ruimschoots zegenen mag, 
zegenen tot verlevendiging onzer zalige hoop, zegenen 
tot bekeering van hen, die tot nu toe nog „zonder 
hoop" hun weg vervolgden I 
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De vier nog overige zonen 
van Lea. *) 

eze vier nog overige zonen zijn : Ruben, 
Simeon, Issaschar en Zebulon. 

Ruben de overleggende, de onbesliste, 
de loome. 

Simeon, de heftige, de hartstochtelijke, de fanatieke. 
Issaschar, de loontrekker, de zwoeger, maar die ook 

loon schenkt. 
Zebulon, de man van de genade, d.w.z. levende 

uit de genade, en daarom de onverschrokkene, de 
dappere. 

RUBEN. 

De oudste zoon van Jakob, de eersteling van Lea. 
De „voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste 
in sterkte," zooals de stervende patriarch het uitroept, 
maar vernederd, omdat hij zijns vaders eer had ge
schonden, zie Gen. 35 : 22, waarom hij niet blijven 

*) In dit artikel bieden wij het slot aan van een beschouwing 
over de twaalf zonen van Jakob welke wij in jaargang 12 
openden met een opstel over Levi. 



DE VIER NOG OVERIGE ZONEN VAN LEA. 5 

kon, die hij door geboorte was: „gij zuR de voor
treffelijkste niet zijn." (Gen. 49 : 3 en 4.) Alzoo ver
nederd onder de zonen en daarom ook de mindere
onder de stammen, waarmede in overeenstemming is 
het schrale, het sobere, het alleen zijn levensbestaan 
waarborgende woord der profetie van Mozes in de 
zegening der stammen : „Dat Ruben leve en niet, 
sferve, en dat zijne lieden van getale zijn." (Deuf. 
33 : 6). Ge ziet het: hij mag bestaan, blijven bestaan, 
een plaats (een kleine of groote) innemen onder de 
broederen, niemand zal hem bij den wortel afsnijden, 
God waakt over hem ! niemand zal zijn uitbreiding 
zoeken of verhinderen, maar daarbij blijft het. En dat 
voor een eerstgeborene! Ach hoe vroeg verloor 
Ruben zijn kroon ! 

Ruben, de loome, vindt in de zonde der ontucht, 
het bittere loon der traagheid. 

Als de wellust over hem komt, is hij een onge
wapend man, en daardoor spoedig een prooi der zonde! 

Hij, die vóór de andere, die méér dan de andere 
zonen, te denken had aan zijns vaders eer, hij schendt 
dezelve op het schromelijkst! 

En hij staat daar, de eeuwen door, als een ont-
kroonde, als een onttroonde, als een vernederde, door 
den stervenden vader zélf vernederde zoon, en nooit 
is hij meer opgeklommen tot den eerste onder de 
zonen of stammen. Hij moet de plaats-inruimen voor 
den zoon van Jozef, voor Efraïm (Gen. 48 : 5), en 
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wat hij in één ure van wellust verloor, werd de eeuwen 
door niet herwonnen ! 

Ruben is een baken in zee. Een waarschuwing 
onder de broederen. Een bewijs, dat Gods regeering 
langs rechte banen gaat. De dieren en de raderen 
van Ezechiël keejen niet weder. Tot'driemaal klinkt 
het in Ezechiël 1 zoo plechtig: „Zij keerden zich niet 
om, als zij gingen." 

O zeker, niet alles aan Ruben was verwerpelijk. 
Ruben had ook zijn „goede" zijde. Was hij onder 
de „broederen" in Dothans velden niet de medelij
dende ? Verloste hij Jozef niet uit hun hand ? Sprak 
hij niet: „Laat ons hem niet aan het leven slaan?" 
Zeker, het is waar, en het heeft den Heiligen Geest 
behaagd, ons dit te melden. Even goed als later de 
omstandigheid, dat Jozef, de onderkoning over Egypte, 
niet Ruben, maar Simeon bond en gevangen hield. 
(Gen. 37 en 42). Maar zelfs daar, waar Ruben zich 
ten goede onder de broederen onderscheidde, kwam 
die overheerschende trek in zijn leven, zijn besluite
loosheid, zijn wikken en wegen, zijn berekenen, toch 
ook weer zoo sterk uit. Want op zijn reddend woord 
laat hij het halve, het zwakke, het politieke woord 
volgen : „Werpt hem in dezen kuil.'' En dan zegt 
ons de Goddelijke gedachtenlezer onmiddellijk daarna : 
„opdat hij hem van hunne hand verloste, om hem 
tot zijn vader weder te brengen." Maar de berekeningen 
faalden 1 En als Ruben wederkeert tot den kuil, zie, 
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zoo is Jozef niet in den kuil. Ruben scheurt dan wel 
zijn kleederen, maar keert toch ook weder tot zijn 
broederen, en zegt dan wél klagend: „De jongeling 
is er niet," doch hij denkt daarbij aan zijn eigen positie, 
en vervolgt: „En ik, waar zal ik henengaan?" om 
dan deel te nemen aan het afschuwelijk gedoe met 
Jozefs rok, en aan het huichelachtig gedoe bij Jakob ;. 
„alle zijne zonen en alle zijne dochteren maakten zich. 
op om Jakob te troosten." (Gen. 37 : 35). 

O, . die onbeslistheid ! 
Het trage, het vadsige, het loome maakte Ruben 

tot een eerlooze. Het besluitelooze, het wikken en 
wegen, het denken ook aan zich zelf maakte hem een 
huichelaar en moordenaar, en dat op een moment, 
dat hij de rol eens redders spelen wilde ! 

En denk nu, om het levensbeeld van Ruben en zijn 
kroost tot in latere geslachten volledig voor u te 
hebben, aan Debora's dagen. En lees dan eens Debora's 
lied. Wie neemt de èèrste plaats in onder hare helden ? 
Efraim ! Dé plaatsvervanger van Ruben. (Richt. 5 : 
14a.) Maar waar is dan die eerstgeborene zelf, hoewel 
hij de eerstgeborene niet blijven kon f Hij schaarde 
zich niet onder de strijders. Benjamin trekt op. Zebulon 
neemt zijn plaats in. Issaschar wordt aan Debora's 
zijde gevonden. Maar Ruben — overlegt! Ruben wikt 
en weegt 1 Ruben kan nu voor Gods eer in het krijt 
treden. Maar hij laat de gelegenheid — voorbijgaan ! 
God heeft eens het ijveren van een Pinehas gezien, 
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en — hoewel Eleazar de oudste was — heeft God 
toch Pinehas het eeuwig priesterschap gegeven. Maar 
hier geeft God aan den loomen Ruben een schoone 
gelegenheid, om voor Gods eer te ijveren, en hij ge
bruikt ze niet. Tegenover het uur va/i eerverlies komt 
te staan een dag van herwinning, als hij tenminste 
nog iets heeft overgehouden, dat voor God klopt. 
Helaas, de dag gaat ongebruikt voorbij. Rubens hoofd 
is vervuld met de ramp des volks, maar zijn hart
slag is té zwak, om hem te doen oprijzen uit de 
„inbeeldingen en onderzoekingen," en hij blijft over 
den Jordaan, in de sappige weiden, bij de gevulde 
stallingen, waar het geblaat van het kleine vee hem 
liefelijker is dan de bazuin Gods, die ten strijde roept. 
En vlijmend scherp vraagt na de overwinning de 
heldin onder de vrouwen : „Waarom, Ruben, bleeft 
gij zi t ten?" 't Is om zich wèg te schamen! Waarom 
bleeft gij, om te hooren het geblaat der kudden?" 
(Richt. 5 : 15, 16). 

Zijn er nog Rubens onder ons ? 
Dat zij dan opschrikken, toch mogen denken aan 

Gods eer, en aan de eer des Vaders, om — in de 
kracht des Geestes — alle loomheid afschuddend, 
vurig van geest zich te benaarstigen in den dienst 
van onzen Redder ! 

SIMEON. 
De zuivere tegenstelling van Ruben! 
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Niet overleggend, maar onbesuisd, en hartstochte
lijk ! Op het fanatieke af! 

Tegenover Rubens traagheid zien wij Simeons 
vleeschelijken ijver. En wat Jozef deed ten aanzien 
van de broederen, toen hij Ruben verschoonde, en 
Simeon bond, dat moet God doen, als het vuur van 
den ijver overslaat in den onheiligen vlam van den 
hartstocht, die niet loutert, maar verteert. 

Waarmede was Simeons moeder bezig geweest, 
toen zij haar tweeden zoon wachtende v/as ? Daarop 
geeft Genesis 29 : 33 het antwoord. Toen Lea Simeon 
onder het hart droeg, laaide het vuur van den haat 
in dat hart. Ze zag zich ten achteren gesteld bij 
Rachel. Het kón haar niet ontgaan, dat deze eigen
lijk de beminde was. „De HEERE heeft gehoord.dat 
ik gehaat was, zoo heeft Hij mij ook dezen gegeven. 
En zij noemde zijnen naam Simeon." 

Ernstige les voor moeders ! Om te waken over hun 
gedachtenleven in dien belangrijken tijd, dat ze den 
kinderzegen zullen ontvangen uit de hand van hun 
God. Van hoevéél invloed is, wat dan het hart ver
vult ! In haar zoons heeft Lea teruggevonden, wat ze 
voedde in haar gemoed. Bij Ruben de berekeningen, 
die zwaarmoedig getint waren („de HEERE heeft mijn 
verdrukkingen aangezien," vers 32), bij Simeon het 
heftige, het hartstochtelijke, het fanatieke, het altijd 
zich stellen over wat of wie een vijand is, of wordt 
gewaand ! 
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Hoe is het hartstochtelijke en onbesuisde en niets
ontziende gebleken na Dina's val. Een afzonderlijk 
hoofdstuk is er aan gewijd. (Gen. 34). Simeon en 
Levi nemen hun zwaard en dooden en moorden uit, 
zoodat Jakob zeggen moet: „Gij hebt mij beroerd!" 
Maar hun toorn laaf zich niet stillen door vaders 
vermaning, en hun onheilige brand laat. zich niet 
blusschen door de stroomen bloeds, die Sichems 
straten en huizen vullen. En zij schreeuwen het uit, 
óók na vaders terechtwijzing: „Zoude hij dan met 
onze zuster als met een hoer doen?" 

Het zwakke „Gij hebt mij beroerd en stinkende 
gemaakt" van Jakob wordt jaren later door den 
profeet Israël op diens stervenssponde bekrachtigd 
door het besliste en diep-ernstige : „Vervloekt zij hun 
toorn, want hij is heftig, en hunne verbolgenheid, want zij 
is hard." Letten wij er wel op, dat hier niet de vloek 
komt over den doodslag, maar over den toorn, die 
er de drijfveer van was. En vreeselijk is de straf: 
„Ik zal ze verdeden onder Jakob en zal ze ver
strooien onder Israël." Doch hoe zwaar hadden zij 
ook gezondigd door hun handelingen, welke werk
tuigen van geweld waren. Hun raad was een verborgen 
raad geweest! Niets wil de stervende Jakob te doen 
hebben met de geweldenarij van een Simeon, al had 
de tijd de verschheid van de eerste indrukken ook 
weggenomen. Hij verfoeit zijn heftigheid, en brand
merkt den vleeschelijken ijver als fanatieken overmoed. 
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Ons geloof kan gepaard gaan met toorn, maar dan 
moet het een heilige toorn zijn. Tegenover een loomen 
Ruben steekt een vurige Simeon weldadig af. Doch 
we moeten steeds bedenken, dat we in onzen geest
drift en voortvarendheid moeten blijven onder de tucht 
des Heiligen Geestes. Misschien zal men mij begrijpen, 
wanneer ik het eens aldus zeg : „we moeten een ge
bonden Simeon zijn." Gebonden door Jozef. Gebonden, 
om ons steeds te doen bedenken, dat alle ijver, die 
het vleesch tot voedingsbodem heeft, ontaarden moet 
in onheilig fanatisme ; in een drijven schijnbaar vóór 
God, maar inderdaad tégen God ! Het komt me voor, 
dat we een voorbeeld van een ongebonden Simeon 
hebben in Saulus van Tarsen, en van een gebonden 
Simeon in Paulus. Zie hem woeden, tot onder de 
muren van Damaskus, waar hij neerstort. Maar zie 
hem dan ook voortgaan, altijd onder de tucht des 
Geestes, nauwkeurig oplettend, of de Geest hem ook 
iets verhindert, geen moeite ontziende, alles opofferende, 
alles verdragende ook, om zijn Zender te dienen en 
te verheerlijken ! 

Mochten de Rubens onder ons verdwijnen, om 
plaats te maken voor Simeons, maar dan voor 
„gebonden" Simeons ! 

ISSASCHAR. 

Issaschar en Zebulon zijn de laatste van de eigen 
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zonen, geboren na de kinderen van de dienstmaagd 
Zilpa, Gad en Aser, die evenwel onder Lea's zonen 
worden gerekend. 

We brengen even de geschiedenis in herinnering. 
Ruben, Lea's oudste zoon, heeft in het veld in de 
dagen des oogstes dudaïm gevonden. In Hooglied 
7 ; 13 lezen we: „De dudaïm geven reuk — o mijn 
liefste ! die heb ik voor u weggelegd." Hij brengt de 
dudaïm (liefdesappelen ; men hield het er voor, dat 
de dudaïm geluk aanbrachten, en ook de vruchtbaar
heid verhoogden) aan zijn moeder, die op haar beur 
ze aan Rachel geeft, op voorwaarde evenwel, dat ze 
Jakob aan Lea afstaat. „Om loon'' verkreeg ze aldus 
Jakob, en als Issaschar dan ook is geboren, erkent 
Lea dat door te zeggen : „God heeft mijn loon ge
geven. " (Gen. 30 : 14— 18). 

Om loon heb ik hem ontvangen ; dit jongske loont 
mij mijn smart, dat is eigenlijk de samenvatting der 
gedachten, die Lea in den wachtenstijd heeft gekoes
terd- Als haar loon maar zou komen. Dan zou zij 
althans de dudaïm niet om niet hebben afgestaan aan 
Rachel! En zie, nu koestert zij haar vijfden zoon. In 
hem had zij haar lóón, de vrucht harer berekening ! 
Het is merkwaardig, hoe ook déze trek in Issaschar 
wordt gevonden. 

Als het loon maar niet achterblijft 1 
Loon verzoet inderdaad veel 1 
Issaschar is een loondienaar, een loonzwoeger, een 
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werkezel. Van hem zong de aartsvader ; „Issaschar 
is een sterk gebeende ezel, nederliggende tusschen 
twee pakken." (Gen. 49 ; 14). 

Maar nog een ander woord sprak de stervende 
vader, n.1. „Toen Issaschar de rust zag, dat zij goed 
was, en het land, dat het lustig was, zoo boog hij 
zijn schouder om te dragen, en was dienende onder 
schatting." 

„Zoo boog hij zijn schouder!" 
Dat woord geeft zoo geheel weer, wie Issaschar 

was. Zijn stamgebied lag tusschen den Jordaan en 
den bergrug bij Jisreël, en was de verbinding tus
schen het hart van Azië en de Middellandsche zee. 
Zoo stond het aan invallen bloot, en het was voor 
Issaschar een levensvraag, hoe met de vijanden op 
goeden voet te blijven. Vandaar dat dienen onder 
schatting, dat buigen van den schouder om den last 
te dragen. De mannen van Issaschar wisten, wanneer 
het tijd was, ze schaarden zich beurtelings aan de 
zijde van Isboseth, Sauls opvolger, en van David. 
Van hen staat geschreven: „Ze waren ervaren in het 
verstaan van de tijden, om te weten, wat Israël doen 
m o e s t . . . . hun broeders pasten op hun woord." 
Merkwaardig, dat dit van hen wordt gezegd, als alle 
stammen, ook Issaschar, tot David komen. (1 Kron. 
12 : 32). 

Baësa, de koning van de tien stammen, was een 
echte zoon van Issaschar, inzooverre hij het juiste 
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oogenblik zag. om den troon van Nadab, den zoon 
van Jerobeam, omver te werpen. Hij kroonde zich
zelf en koos zijn zetel te Thirza. 

Als een heerlijke tegenstelling noemen we onmiddellijk 
na dezen goddeloozen Baësa den godvreezendenNaboth. 
Izebel, de laaggezonkene, brengt hem om, teneinde 
den akker te bezitten, dien hij niet voor geld geven 
wilde. Deze zoon van Issaschar houdt vast aan het 
vaderlijk erfdeel, en buigt den schouder niet. Een 
heerlijker loon wenkt dezen eenvoudige. Het loon van 
zijn God. En om dat niet te moeten ontgaan, ver
werpt hij het loon van Achab en Izebel. 

En nu verrijst een bergtop van Issaschar voor 
onze oogen, waar een loon werd geboden op den 
arbeid der ziel, dien de Zoon des menschen zou vol
brengen, maar waartoe het vereischt werd, dat Hij 
den uitgang volbracht te Jeruzalem. Die top is de 
berg der verheerlijking. Daar verschenen Mozes en 
Elia in heerlijkheid. En daar werd gesproken over 
het heerlijke, maar moeilijke verlossingswerk, hetwelk 
weldra op Golgotha zou worden volbracht. Een heer
lijk loon was aan dien arbeid verbonden. Dat loon 
zou bestaan in onze verlossing. En om dat loon te 
verwerven, daalde de Heiland van dien bergtop neer, 
om Issaschars gebied te doorschrijden en zöö naar 
dé bloedstad te gaan. En nu wachten we Hem, die 
buiten de poort heeft geleden, maar ten hemel is in
gegaan. 



DE VIER NOG OVERIGE ZONEN VAN LEA. 15 

En hoe zal Hij komen ? 
Hoor : „Zie, Ik kom haastelijk, en Mijn loon is 

bij Mij." Maar indien wij nog „loon" zullen ontvangen 
voor hetgeen Hij-Zelf in ons wrocht door Zijn Geest, 
dan is ook dat loon — genadeƒ En met deze ge
dachte komen we dan vanzelf tot den laatsten zoon, 
den jongsten van Lea, dien zij niet beschouwde als 
een loon, maar als een genadegift. 

ZEBULON. 
Want als deze zesde zoon van Lea is geboren, 

spreekt de gelukkige moeder : „God heeft mij, mij 
heeft Hij begiftigd met een goede gift, ditmaal zal mijn 
man mij bijwonen.'' 

Treffend, dat er bij L'ea een einde gekomen is aan 
alle inspanning, om Jakob voor zich te verwerven, 
en dat deze plaats gemaakt heeft voor de hoop, dat 
de bijwoning van Jakob een blijvende zou wezen. 
Nu, namelijk, nu ze erkent, dat God haar begiftigd 
heeft; nu, namelijk, nu ze zich voorwerp van Gods 
genade weet! 

Bij Ruben dacht ze aan de verdrukking; bij Simeon 
was de gedachte aan haat werkzaam; bij Issaschar — 
zoovele jaren later — denkt zij aan loon ; hier bij 
Zebulon blijft niets over dan Gods genade, en aan 
die genade van God paart zich de hóóp ! 

Zoo is het met onze zielen : wanneer wij willen 
verwerven, dan kan er geen blijvende gemeenschap 
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wezen. Er is géén heil. Wanneer het alles genade js 
geworden, is de gemeenschap een voortdurende. 

In den zegen over de twaalf zonen luidt het van 
Zebulon : „Hij zal aan de haven der zeeën wonen." 

In dien van Mozes aangaande de stammen wordt ten 
aanzien van Zebulon gezegd : „Zij zullen den overvloed 
der zeeën zuigen, en de bedekte, verborgen dingen des 
zands." Beide woorden geven symbolisch, den zegen 
van Zebulon schoon weder. Zebulon heeft zijn netten 
maar uit te werpen in de zee van Gods goedheid, 
en wat hij verkrijgt, is om niet ontvangen. Het is, 
alsof Mozes Zebulon aanschouwt, als een kind aan 
moeders borst gelegen, — „zuigende den overvloed 
der zeeën'' — zich lavend aan den overvloed, die 
hem om niet toevloeit. 

Uit Jozua 19 blijkt bij nauwkeurige lezing merk
waardig genoeg, dat wèl Aser aan de zee lag, maar 
niet Zebulon. Het gebied van Zebulon was Noorde
lijk van Issaschar gelegen, tusschen Naffali en Aser. 

De mannen van Zebulon hadden een onwankelbaar 
hart. Wie op Gods genade alleen rekent, is sterk 1 
Zoo treffend zingt Debora : «Zebulon, een volk, dat 
zijn ziel ten doode versmaadt,'' namelijk in den strijd 
voor het van God ontvangen deel. En de Heilige 
Geest zegt in 1 Kron. 12 : 3 3 : , .toegerust ten strijde 
met alle krijgswapenen, vijftig duizend, om een slag
orde te houden met een onwankelbaar hart," namelijk 
in den kamp voor den van God geschonken koning; 



DE VIER NOG OVERIGE ZONEN VAN LEA. 17 

voor den gezalfde des Heeren 1 
En toch, niettegenstaande dezen onbegrensden moed 

is Zebulon gevallen, gelijk ook de andere stammen. 
De geweldige Assyriër (zie Jesaja 8) is tot in Juda 
doorgetrokken. Benauwdheid en duisternis zijn over 
alle stammen gevaren. En Zebulon met Naftali waren 
de eerstaangevallenen, die ook bezweken voor den 
geweldige. In Zebulons dalen werd het nacht. Maar 
Jesaja profeteert, dat het niet eeuwig zijn zal. „Het 
land, dat beangstigd was, zal niet gansch verduisterd 
worden, het volk, dat in duisternis wandelt, zal een 
groot licht zien." 

En in Zebulon is het licht opgegaan ! 
In Zebulon lag Nazareth. 
Daar leefde het Licht der wereld! 
In Zebulon moet Kana worden gezocht. 
Daar wrocht Gods Zoon het eerste Zijner heerlijke 

teekenen, opdat de menschen zouden gelooven, dat 
Hij — Jezus, de Christus — de Zone Gods is, en 
alzóó geloovende, het leven zouden hebben in Zijnen 
naam (zie Joh. 2 en ook 20 : 30, 31.) 

En toen die kracht van des menschen Zoon open
baar werd in Zebulon, vervulde God Jesaja's profetie ! 

J. T. 
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De twee zijden van drie 
gewichtige feiten. 

( Vervolg van bladz. 185, van den vorigen jaargang.) 

III. 

e dubbele strekking der waarheid omtrent 
de wederkomst des Heeren Jezus willen 
wij nu verder beschouwen. Haar strek
king voor de kinderen Gods, alsook 

voor de wereld. De eerste wordt in het Nieuwe Tes
tament cns voor onze oogen gesteld als de toekomst 
van Christus, om de Zijnen tot Zich te nemen, de 
laatste vinden we in het Oude Testament onder de 
dikwijls gebruikte bewoording van „den dag des 
Heeren." 

Deze beide zijden dezer waarheid worden, zooals 
wij bij de overdenking van verschillende Schriftuur-
plaatsen zullen zien, in het Woord nooit met elkander 
verwisseld. Dit geschiedt, helaas! wel door vele 
Christenen ; en het gevolg daarvan is, dat de heer
lijke hoop dikwijls met zwarte wolken wordt omhuld, 
dat zij met schrik, toorn en oordeel vergezeld gaat 
in de voorstelling der geloovigen, terwijl deze niet 
met de toekomst van Christus tot wegneming van de 



DE TWEE ZIJDEN VAN DRIE GEWICHTIGE FEITEN. 19 

Zijnen, maar wel met den dag des Heereit in ver
binding staan. 

Wanneer de Heere Jezus komen zal tot wegneming 
van de Zijnen, zal geen oog dit aanschouwen en geen 
oor het vernemen, met uitzondering van hen, die Zijn 
verlosten en duurgekochten zijn. Herinneren wij ons 
maar de woorden der hemelsche getuigen in Hand. 1. 
Wie zagen den Heer ten hemel varen ? Niemand dan 
Zijn discipelen. Welnu, „Hij zal aldus wedeikomen, 
gelijk gij Hem hebt zien opvaren.'' Zooals Zijn 
heengaan was, evenzoo zal Zijn wederkomen zijn. 
Een verwisseling van „den dag des Heeren" met „de 
toekomst des Heeren" voor Zijn Gemeente is een 
geringschatting der duidelijke leer van Gods Woord, 
en voor de geloovigen een berooving hunner eenig 
ware hoop, die hun in genade geschonken is. 

Wij kunnen nooit beter doen, dan de opmerkzaam
heid der lezers op een hoogst gewichtige en leerrijke 
plaats van den 2den Brief van Petrus vestigen. „Want 
wij zijn geen kunstig verdichte fabelen gevolgd, toen 
wij u bekend gemaakt hebben de kracht en de komst 
van onzen Heer Jezus Christus, maar wij zijn oog
getuigen Zijner majesteit geweest. Want hij ontving 
van God, den Vader, eer en heerlijkheid, toen van 
de luisterrijke heerlijkheid zulk een stem tot hem 
gericht werd : „Deze is mijn geliefde Zoon, in wien 
Ik welbehagen gevonden heb 1" En wij hoorden deze 
stem, van den hemel gekomen, toen wij met hem waren 
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op den heiligen berg. En wij hebben het profetische 
woord, dat bevestigd geworden is; en gij doet wèl, 
daarop acht te geven, (als op een lamp, schijnende 
in een duistere plaats) totdat de dag aanbreke en de 
morgenster opga in uwe harten." (2 Petr. 1 : 16—19.) 

Deze woorden vragen de meest opmerkzame over
denking van ieder geloovige. Zij stellen glashelder 
het onderscheid tusschen de profetische woorden en 
„de morgenster," de eigenlijke hoop des Christens, 
voor onze oogen. Wij moeten ons herinneren, dat 
het groofe onderwerp der profetieën betreffende de 
regeering Gods over de wereld in verbinding staat 
met het zaad Abrahams. „Toen de Allerhoogste aan 
de volken de erfenis uitdeelde, toen Hij Adams kin
deren van-een-scheidde, heeft Hij de landpalen der 
volken gesteld naar het getal der kinderen Israëls. 
Want des Heeren deel is zijn volk, Jakob is het 
snoer zijner erve." (Deut. 32 : 8, 9.) 

Hier hebben wij alzoo het begin en het doel der 
profetie, hetwelk Israël en de volken omvat. Voor 
ieder eenvoudig geloovige is dit te begrijpen. Wanneer 
wij de profeten, vanaf Jesaja 1 tot het laatste vers 
van Maleachi, lezen, dan vinden wij niets geopenbaard 
aangaande de Gemeente ; niets in betrekking tot haar 
standpunt, tot haar deel of tot haar hoop. Zonder 
twijfel is de profetie van hoog gewicht en van veel 
nut voor den geloovige, om haar te onderzoeken. 
Maar men zal haar alleen leeren verstaan, wanneer 
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men haar omvang en doel in het oog houdt. Doet 
men dit, dan zal men vinden, dat de inhoud der 
profetie heel wat anders is dan onze Christelijke hoop 
en verwachting. Wij durven ronduit te zeggen, dat 
voor een ieder, die de ware plaats der Gemeente 
niet inziet of kent, het een onmogelijkheid zal zijn de 
profetieën des Ouden Testaments r e c h t te verstaan. 
Wij vinden in het O. T. voorbeelden, schaduwen, 
heenwijzingen, die wij, in het licht van het Nieuwe 
Testament kunnen verstaan en waardeeren. Voor een 
geloovige der oude bedeeling was het onmogelijk, 
de groote verborgenheid van Christus en Diens Ge
meente te zien, om de eenvoudige reden, dat zij nog 
niet geopenbaard was. De apostel Paulus zegt uit
drukkelijk, dat zij „verborgen" was ; en niet alleen 
in de Schriften des Ouden Testaments, maar — gelijk 
wij in Efeze 3 : 9 lezen kunnen — „verborgen was 
in God." Paulus was uitverkoren deze „in God ver
borgen" waarheid te verkondigen. Hij schrijft: „Mij, 
den geringste van alle heiligen, is deze genade ge
geven om den onnaspeurlijken rijkdom van Christus 
onder de volken te verkonden, en voor allen in het 
licht te stellen, welke de bedeeling is der verborgen
heid, die van alle eeuwen verborgen was in God, die 
alle dingen geschapen heeft." (Efez. 3 : 8, 9.) „De 
verborgenheid, die van eeuwen en geslachten her ver
borgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijne 
heiligen." (Kol. 1 : 26). 
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Deze beide uitspraken van Gods Woord bevestigen 
ongetwijfeld de waarheid onzer bewering voor een 
ieder, die zich aan "het gezag van Gods Woord on
derwerpt ; zij geven ons het ondubbelzinnig bewijs, 
dat de verborgenheid van Christus en Zijn Gemeente 
in het Oude Testament niet gevonden kan worden. 
Waar vinden wij in het Oude Testament één woord 
over het feit, dat die uit de Joden en die uit de 
volken één lichaam vormen, en door den Heiligen 
Geest met een levend Hoofd in den hemel verbonden 
zouden worden ? Hoe zou dit ook kunnen geweest 
zijn, zoolang „de middelmuur der omtuining (Efez. 
2 : 4), als een onoverkomelijke hindernis tusschen 
de besnijdenis en de voorhuid bestond ? Als men ons 
vraagt, wat wel het bijzondere karakter der oude be
deeling geweest is. dan is ons rechtstreeksche ant
woord: „de strengste afzondering der Joden van die 
uit de volken." En wanneer men daarentegen het bij
zondere karakter der Gemeente wenscht te kennen, 
zoo kunnen wij daarop antwoorden; „de meest innige 
verbinding van geloovigen uit de Joden en geloovigen 
uit de volken tot één lichaam." (Efez. 3 : 6). Kortom, 
deze beide toestanden staan in schrille tegenstelling 
tegenover elkander; en het was niet mogelijk, dat 
beide tegelijk bestaan konden. Zoolang „de middel
muur der omtuiming" bestond, kon de waarheid aan
gaande de Gemeente niet geopenbaard worden. De 
dood van Christus heeft echter dezen „middelmuur" 
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afgebroken, en de Heilige Geest is van den hemel 
gekomen, om één lichaam te vormen, en door Zijn 
tegenwoordigheid hetzelve met den opgestanen en 
verheerlijkten Christus, het Hoofd, te vereenigen. Dit 
is de groote verborgenheid van Christus en Zijn Ge
meente (Efez. 5 : 32) ; voor welke geen ander fon
dament gevonden kan worden dan het volbrachte 
verlossingswerk op Golgotha. 

Verder zullen wij vinden, dat de leer betreffende 
de Gemeente eerst in de dagen van den apostel 
Paulus geopenbaard geworden is, Lees hierover Rom. 
16 : 2 6 ; Efez. 1—3; Kol. 1 : 25—29. Ten slotte 
zullen wij met den Pinksterdag (Hartd. 2), en in de 
verandering en wegneming der heiligen van deze 
aarde (l Thess. 4 : 13-—17), het begin- en het 
eindpunt der aardsche geschiedenis van de Gemeente 
vinden aangegeven. 

Alzoo zien wij ons geplaatst op het standpunt, 
vanwaar wij een uitzicht verkrijgen op de bijzondere 
hoop der Gemeente. Deze hoop is : 

„de blinkende Morgenster." 
De profeten des Ouden Testaments gewagen van 

deze hoop niet met één enkel woord. Klaar en uit
voerig spreken zij van „den dag des Heeren," van 
den dag des oordeels over de wereld en haar wegen. 
Lees Jes. 2 en 12—22, en andere plaatsen daarop 
doelende. Maar „de dag des Heeren," met al de hem 
begeleidende omstandigheden van toorn, van oordeel 
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en verschrikking, moet nimmer verwisseld worden 
met ,,de toekomst des Heeren voor de Zijnen." Wan
neer de Heer zal komen voor de Zijnen, zal er niets 
verschrikkends met- deze komst verbonden zijn. Hij 
zal komen in Zijn volmaakte liefde, om Zijn geliefde 
en duurgekochte Gemeente tot Zich* te nemen. Hij 
zal komen, om de heerlijke geschiedenis Zijner ge
nade te "bekronen. Christus zal ten tweeden male, 
zonder zonde, — d.w.z. ?iiets meer te doen hebbende 
met de zonde ten opzichte van de Zijnen — ver
schijnen tot behoudenis aan hen, die hem verwachten." 
(Hebr. 9 : 28.) De uitspraak: ,,aan hen, die hem 
verwachten," ziet op alle geloovigen ; en niet alleen, 
zooals sommigen meenen, op hen, die aan de waar
heid der toekomst des Heeren vasthouden. In het 
laatste geval zou onze plaats met Christus van onze 
kennis afhankelijk zijn, inplaats van onze vereeniging 
met Hem door de tegenwoordigheid en de macht des 
Heiligen Geestes. De Geest van God stelt in ge
noemde uitspraak vast, dat de geloovigen op een of 
andere wijze den Heer verwachten. En dit geschiedt inder
daad ook. Zij mogen niet alle bijzonderheden kennen, 
mogen zich niet met evenveel klaarheid verheugen en 
deze waarheid niet in dezelfde diepte en volheid in 
zich kunnen opnemen, maar zeer zeker zullen alle 
geloovigen zich verblijden, Hem te zien, die hen lief
heeft en Zichzelven voor hen in den dood overge
geven heeft. De Heer zal als Bruidegom komen, om 
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Zijn Bruid te ontvangen ; en wanneer Hij alzóó komt, 
zullen alleen de Zijnen Zijn aangezicht aanschouwen 
en Zijn stem vernemen. Wanneer Hij nog heden 
komt, — en niets kan Hem daartoe hinderen — 
wanneer de stem des aartsengels en de bazuin Gods 
nog heden vernomen wordt, dan zullen de in Christus 
ontslapenen, alle heiligen Gods, die van het Oude-
en Nieuwe Testament, uit de dooden worden opge
wekt ; en de nog levende heiligen in een punt des 
tijds veranderd worden, en allen tegelijk opgenomen 
en den Heer tegemoet gevoerd worden in de lucht, 
om met Hem in het Vaderhuis in te gaan. Lees Joh. 
14 : 3 ; 1 Thess. 4 : 16, 17; 1 Kor. 15 : 51, 52. 

Dit is het, wat onder de wegneming der Gemeente 
verstaan moet worden, en wat niets met de Joden 
of de volken te doen heeft. Dit is de zekere en bij
zondere hoop der Gemeente ; een hoop, die in het 
Oude Testament met geen enkel woord vermeld 
wordt. Zoo iemand het tegendeel beweert, levere hij 
het bewijs. Wij verklaren ernstig en wei-overdacht, 
dat géén bewijs voorhanden is. Aangaande de Ge
meente, haar standpunt, haar roeping, haar deel, haar 
hoop, moeten wij onzen blik naar het Nieuwe Testa
ment, en vooral naar de Brieven van den apostel 
Paulus, richten. Een vermenging van het profetisch 
woord met de hoop der Gemeente, brengt de zielen 
in verwarring. Het is, helaas! waar, dat dit den vijand 
in de belijdende Christenheid gelukt is ; en dit is de 
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oorzaak, dat zoo weinige Christenen zuiver Bijbelsche 
gedachten over de toekomst des Heeren bezitten. Zij 
zoeken in de profeten naar de hoop der Gemeente ; 
zij verwisselen „de Zon der gerechtigheid" met ,,de 
Morgenster ;" zij vereenigen de toekomst des Heeren 
voor de Zijnen met de wederkomst des Heeren met 
de Zijnen ; zij plaatsen Zijn toekomst met Zijn „ver
schijning" of „openbaring" op ééne lijn. 

Dit alles is een hoogst beklagenswaardige dwaling, 
waarvoor wij de geloovigen niet genoeg kunnen waar
schuwen. Wanneer Christus met de Zijnen komt, dan 
zal aller oog Hem zien. (Openb. 1 : 7.) „Wanneer 
Christus, ons leven, zal geopenbaard worden, dan 
zult ook gij met hem geopenbaard worden in heer
lijkheid." (Kol. 3 : 4.) Wanneer Hij ten oordeel ver
schijnt, dan zullen Zijn heiligen met Hem verschijnen. 
„Zie, de Heer is gekomen met zijne heilige duizend
tallen, om gericht te houden". (Judas : 14.) In 
Openb. 19 : 11 —15 wordt de Rijder op hef witte 
paard gevolgd door heirlegers uit den hemel, bekleed 
met wit, rein, fijn lijnwaad. Deze heirlegers zijn geen 
engelen; want wij lezen niet, dat engelen met „wit 
lijnwaad" bekleed zijn; terwijl uitdrukkelijk dit lijn
waad als „de gerechtigheden der heiligen" aange
geven wordt. (Openb. 19 : 8.) 

Nu spreekt het vanzelf, dat, wanneer de heiligen 
hun Heer op Zijn weg tot het oordeel volgen, zij 
dus te voren bij Hem moeten zijn. De wegneming 
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tot Hem wordt in het Boek de Openbaring niet ver
meld ; hetzij dat zij — waaraan wij niet twijfelen — 
in de ontrukking van het mannelijk kind inbegrepen 
is. (Openb. 12 : 5.) „Het mannelijke kind" is zonder 
twijfel Christus ; en daar Christus en de Zijnen onaf
scheidelijk vereenigd zijn, zoo zijn de laatsten ook — 
geprezen zij Zijn heilige Naam ! — met Hem in vol
komen overeenstemming. Het is in de Openbaring 
niet het doel over de toekomst van Christus voor de 
Zijnen, of over de wegneming tot Hem ons mede-
deeling te geven. Deze gezegende waarheid moeten 
wij zoeken in Joh. 14 : 3 ; 1 Kor. 15 : 2 3 , 5 1 , 5 2 . 
1 Thess. 4 : 14—17. De lezer overdenke deze drie 
plaatsen, en neme deze kostbare waarheden in zich 
op ! Men vindt daarin noch zwarigheden, noch onzeker
heden; noch nevel, noch donkerheid. Een kind in 
Christus kan ze verstaan. Zij stellen ons helder en 
eenvoudig de ware Christelijke hoop voor oogen. 
En deze hoop is — wij herhalen het met nadruk, en 
stellen het als de onmiddellijke en besliste leer der 
Heilige Schrift voor het oog der lezers — de toe
komst van Christus, om de Zijnen tot Zich te nemen, 
en hen met Zich in het Vaderhuis in te voeren; waar 
zij met Hem vertoeven, terwijl God in Zijn regeering 
met Israël en de volken handelend is, en door Zijn 
oordeelen den weg bereidt tot het invoeren van Zijn 
Eerstgeborene in de wereld. 

Wanneer men mocht vragen, waarom de toekomst 
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des Heeren voor de Zijnen niet in de Openbaring 
beschreven is, zoo antwoorden wij : „Daarom, wijl 
dit Boek het Boek des oordeels is. Zelfs de Gemeente 
wordt niet, zooals wij in het tweede en derde hoofd
stuk zien, als het lichaam of de Bruid van Christus, 
mae,r veeleer als de veranfwoordelijke^getuige op aarde 
beschouwd ; wier toestand door Hem, die in het mid
den der gouden luchters wandelt, zorgvuldig beproefd 
en streng beoordeeld wordt. Zoo de wegneming der 
Gemeente er in voorkwam, zou dit met het doel en 
de strekking van de Openbaring niet overeenkomen. 
Het doet ons de Gemeente zien in het 2e en 3e 
hoofdstuk onder de bewoording van ,,hetgeen is" 
(Openb. 1 : 19), in haar verantwoordelijk karakter. 
Maar dan vinden wij met niet één woord van de Ge
meente melding gemaakt, uitgezonderd in het 19e 
hoofdstuk. De eenvoudige reden hier van is, dat de Ge
meente tijdens deze ernstige periode van oordeel niet 
meer op aarde, maar met haar Heer en Hoofd in 
het Huis des Vaders zijn zal. De verlosten worden, 
onder den titel van de vier-en-twintig oudsten (hfdst. 
4 en 5), in den hemel gezien ; zij zullen daar zijn, 
terwijl de zeven zegelen geopend, de zeven bazuinen 
geblazen en de zeven schalen des toorns uitgegoten 
worden. Wie zich de Gemeente van het 6e tot en 
met het 18e hfdst. op aarde denkt; wie haar als 
onder de oordeelen ziet, als door „de groote ver
drukking" heengaande; en haar als in ,,de ure der 
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verzoeking, die over het geheele aardrijk komen zal, 
om te verzoeken, die op aarde wonen" (Openb. 3 : 
10), zou beschouwen, die doet haar standpunt geweld 
aan, die berooft de heiligen van hun voorrecht en 
wederspreekt de meest heldere en ondubbelzinnige 
beloften des Heeren." 

„Dat niemand u op eenigerlei wijze misleide!" 
(2 Thess. 2 : 3.) In het 2e en 3e hfdst. zien wij de 
Gemeente op aarde, maar in het 4e en 5e hfdst. 
zien wij haar met de heiligen des Ouden Testaments 
in den hemel vereenigd. Hoe zij daar gekomen zijn, 
wordt ons in de Openbaring niet medegedeeld, maar 
wij zien ze daar in innige gemeenschap en in aan
bidding, totdat de Rijder op het witte paard met Zijn 
heiligen verschijnt (Openb. 19 : 11, 14), om het 
oordeel over „het beest" en „den valschen profeet" 
uit te voeren, om iederen vijand en alle ongerechtig
heid te vernietigen, en daarna de periode van een 
duizendjarige, gezegende regeering te openen, en met 
Zijn heiligen over de aarde te heerschen. (Openb. 
20 : 6.) 

Dit is de eenvoudige leer des Nieuwen Testaments. 
Dat nu niemand tot de gedachte moge komen, dat 
wij zouden leeren, dat de ware geloovigen geen be
proevingen zouden hebben I Dat zij verre I Het is een 
onomstootelijke waarheid, dat beproevingen en ver
zoekingen den waren en normalen toestand der Ge
meente en van elk geloovige kenmerken. „In de wereld 
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zult gij verdrukking hebben," en wederom: „Wij 
roemen ook in de verdrukkingen." (Joh. 16 : 33 ; 
Rom. 5 : 3.) Doch dit is niet de in de Openbaring 
aangegeven „groote verdrukking. Hef gaat er ons 
niet om — met nadruk willen wij dit herhalen — 
genoemde verdrukking terzijde te stellen, welke, zoo 
wij voor den Heer getrouw wandelen, ons bepaalde 
deel in deze wereld zijn zal. Maar de hoofdzaak 
is, dat de volle waarheid aangaande hef standpunt en 
de hoop der Gemeente door een verkeerde opvatting 
in hef gedrang zou komen. Om deze reden wekken 
wij den lezer op tot een ernstig, biddend en belang
stellend onderzoek. 

Het is hef streven van den vijand, den blik der ge-
loovigen op de komende, aardsche gebeurtenissen te 
richten, om deze tusschen hun harten en hun heer
lijke hoop in te schuiven, opdat zij niet, zooals God 
het wenschf, op den wachttoren staan, en met be-
geerige harten de verschijning van „de blinkende Mor
genster" volhardend tegemoet zien. 

Moge de Christelijke lezer, gesteund door het gezag 
der Heilige Schrift, het eens en voor altijd in zijn 
hart vastleggen, dat de groote, hem toebehoorende 
hoop, de toekomst des Heeren voor de Zijnen is. Voor 
ons is niets eerder en niets anders te verwachten. 
Christus kan voor de Zijnen nog heden komen. Niets 
staaf Hem in den weg. Niemand kan zeggen, tvanneer 
Hij komen zal, maar wel kunnen wij met vreugde 
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zeggen, dat Hij ieder oogenblik komen kan. En — 
geprezen zij Zijn Naam ! — deze Zijn komst zal niet 
gepaard gaan met verschrikking, toorn of oordeel, 
ook niet gehuld in duisternis, donkerheid en storm
wind. Neen, deze vreeselijke, aangrijpende en hart
verscheurende omstandigheden zullen „den dag des 
Heereri' vergezellen, hetgeen door den apostel Petrus 
op den Pinksterdag den Joden meegedeeld is geworden : 
„En het zal geschieden in de laatste dagen, zegt God, 
dat Ik van mijnen Geest zal uitstorten op alle vleesch, 
en uwe zonen en uwe dochteren zullen profeteeren, 
en uwe jongelingen zullen gezichten zien, en uwe ouden 
zullen met droomen droomen . . . En Ik zal wonderen 
geven in den hemel boven, en teekenen op de aarde 
beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal 
veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, 
eer de groote en doorluchtige dag des Heeren komt." 
(Hand. 2 : 17—20.) Wij lezen niet: „Eer de Heer 
komt tot wegneming der Zijnen," maar: „Eer de dag 
des Heeren komt." Men bedenke dit wel 1 

C. H. M. 

(Wordt vervolgd.) 
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Prijs Hem, mijn ziel! 

Aan 't vreeselijk kruis, aan 't schandelijk kruis, 
Daar hing eens mijn Heiland voor mij, 
Daar stierf Hij als 't Offer, in zielestrijd. 
Prijs daarom, mijn ziel! Hem in eeuwigheid. 

In 't duistere graf, in 't sombere graf, 
Daar lag eens mijn Heiland voor mij ; 
Daar liet Hij mijn zonden — nu ben ik bevrijd! — 
Prijs daarom, mijn ziel! Hem in eeuwigheid. 

In 's Vaders troon, in heerlijkheid, 
Daar leeft nu mijn Heiland voor mij, 
Waar Hij, als mijn Voorspraak, nu steeds voor mij pleit. 
Prijs daarom, mijn ziel! Hem in eeuwigheid.: 

Verzadigd van vreugd, verzadigd.van vreugd, 
Leef 'k eeuwig met Hem, met de engelen verheugd! 
Daar juichen wij allen, daar zijn wij verblijd ; 
Prijs daarom, mijn ziel! Hem in eeuwigheid. 
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Tot gedachtenis. 
Een woord van innige liefde bij het heerlijk ontslapen 

van den oprichter van dit tijdschrift, 
DIRK R O T , 

geboren 20 Juli 1852, tot Jezus gegaan 7 Januari 1924. 

ij dringt het h a r t . . . . 
Om een woord van dankbare waar

deering te schrijven, nu de oprichter van 
dit tijdschrift, de vriend van de vele lezers, 

is heengegaan. 
Ik mocht hem „vader" noemen. 
Ruim twintig jaren ging ik op de innigste wijze met 

hem om. Van de oprichting van „De Morgenster" af 
had ik het voorrecht, hem in zijn arbeid terzijde te 
staan. En nu onze God dezen beminde, dezen vader, 
dezen vriend, dezen medearbeider van mijn zijde heeft 
weggenomen, nu sta ik met zijn veelgeliefden en met 
zijn talrijke vrienden hem na te staren, treurende 
over de scheiding, bedroefd over het gemis, en uit mijn 
hart welt de klacht: 

..Gij waart mij zoo lief! Gij waart vélen zoo véél 
waard 1" 
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Duizenden was hij tientallen van jaren (bijna een 
halve eeuw) tot zoo rijken zegen ! 

Onze harten zijn verslagen ! 
Maar tóch dringt mij het hart, om een woord te 

schrijven ! 
* # 

Een mensch is van ons heengegaan. 
Een mensch, omvangen met zwakheden. 
En dat ik zoo schrijf, is om der waarheid wil. Niet, 

omdat die zwakheden hinderlijk werden in den omgang. 
Want hoe vriendelijk, hoe voorkomend, hoe innemend 
hij was, wéét ieder, met wien hij in aanraking is 
geweest. 

Maar bij al dat aangename, bij al dat goede, bleef 
toch de menscheiijke zwakheid. En als de ontslapene 
van één ding overtuigd v/as, dan was het wel hiervan, 
dat hij voorwerp was van Gods genade. Als jongeling 
reeds had hij de toevlucht genomen tol het algenoegzame 
Offer op Golgotha, en van den dag zijner bekeering 
heeft zijn blik geloovig op dat Offer gerust. 

Een mensch Gods is van onze zijde weggenomen. 
„Mensch Gods" door de genade. 
Die hem niet alleen de blijde zielsverzekering schonk, 

dat zijn zonden waren uitgedelgd in het bloed van 
Christus, maar die hem ook heeft o n d e r w e z e n , 
zoodat hij gescheiden van deze wereld v o o r G o d 
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heeft gewandeld, om tenslotte bijna als een Henoch 
te worden weggenomen uit het midden van den hem 
zoo lieven, huiselijken kring, in de tegenwoordigheid 
eener liefhebbende gade en eenige zijner beminde 
kinderen, — zonder eenigen strijd of benauwdheid, 
zonder droefheid of smart. Een gelukkig leven op deze 
aarde voor het aangezicht van zijn God ging onmerkbaar 
over in een eeuwige gelukzaligheid in het hemelsch 
licht bij Hem, door Wien hij was verlost, en Dien 
hij heeft gediend en gepredikt. 

Een vurig evangelist en een toegewijde dienstknecht 
is aan het Werk Gods op aarde ontvallen. 

Boven de genade, dat de ontslapene reeds zeer 
vroeg een kind Gods werd door het geloof in Chris
tus, was hem nog déze genade geschonken, op on
geveer drie-en-twintig-jarigen leeftijd uit te gaan in 
den Wijngaard des Heeren. Onafhankelijk van men-
schen. geworpen op God, die nooit zijn vertrouwen 
heeft beschaamd gemaakt. Integendeel ! Bijna een 
halve eeuw heeft zijn Meester geestelijk en stoffelijk 
gezorgd, zoodat er tot het einde oorzaak tof roemen 
bleef. 

Met de hem door God geschonken gaven heeft 
hij gewoekerd. Als colporteur, gaande van huis tot 
huis, van dorp tot dorp, van stad tot stad. Op meer 
gevorderden leeftijd als reizend evangeliedienaar. 
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Overal de menschen op Christus wijzend, te allen 
tijde de geloovigen in Christus versterkende, opbou
wende, onderwijzende, opdat zij eenig en alleen hun 
hoop zouden hebben op hun van God gegeven Hei
land. Vurig prediker, ook voor grootere scharen, van 
den eenigen weg tot verlossing. 

O, als hij daartoe werd geroepen, dan was hij in 
zijn kracht. Dan maakte de liefde van Christus hem 
zelfs welsprekend. Dan legde zijn dringend woord 
beslag op allen. Dan voer er menigeen een huivering 
door de ziel! - De dag der eeuwigheid zal een
maal in het licht stellen, voor hoe velen deze een
voudige prediker tot zegen is geweest! 

En bij al dat werk vond de onblapene lust, zich te 
wijden aan schriftelij ken arbeid. 

Vijftien jaren geleden meende hij, zich geroepen 
achtende zijn mede-geloovigen in Nederland meer be
kend te maken met de heerlijke en hoogst belangrijke 
waarheden der Schrift aangaande de toekomst van den 
Heere Jezus, dat dit het best geschieden kon door 
een afzonderlijk tijdschriftje daarvoor uit te geven. 

Met berekeningen hield de man, die altijd op God 
had gehoopt, zich niet lang bezig. In zijn zoon vond 
hij den uitgever, in ondergeteekende een hulp bij de 
redactie, en voorts vertrouwde hij zich in deze zaak 
geheel toe aan zijn hemelschen Vader. En God heeft 
hem niet beschaamd gemaakt. Vijftien jaren lang 
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redigeerde hij „De Morgenster", en voor den zes
tienden jaargang had hij nummer 1 nog gereed ge
maakt, welk exemplaar door hem nog afgedrukt gezien 
is, en waarin zijn laatste werk is opgenomen, n.l. het 
eerste stukje: „Wij hebben dan altijd goeden moed" en 
het grootere artikel: „ De twee zijden van drie gewichtige 
feiten lil", uit het Duitsch van C. H. Mackintosh. 

Vele artikelen zijn in ons tijdschriftje van de hand 
van den ontslapene verschenen; enkele artikelenreeksen, 
o.a. de groote reeks: „Jsraëls verleden, heden en 
toekomst", dat afzonderlijk nog is uitgegeven, en „De 
verborgenheden der Schrift", het laatste werk eigenlijk. 

Gaarne gelezen zijn ook de afzonderlijk uitgegeven 
werkjes: „Israël en de Gemeente", „Olie in de vaten", 
„Die de oorlogen doet ophouden", werkjes, die, hoewel 
beknopt, toch duidelijk zeggen, wat God dienaangaande 
geopenbaard heeft. 

Als een echte vereerder van Luther bracht hij bij
een : „Gulden woorden, schoone gedichten en belang
rijke feiten uit het leven van den grooten hervormer". 

Als een vurig aanhanger van het Huis van Oranje 
schreef hij bij het Jubileum van onze geëerbiedigde 
Koningin : „Onze Vrede-koningin", een werkje voor 
de jeugd, dat gretig gekocht is en op ruime schaal 
verspreid werd. 

Als een die pal stond voor de waarheid, hield hij 
jaren geleden op verzoek van iemand, die door God 
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in het hart gegrepen en van het spiritisme verlost was, 
een lezing te Apeldoorn voor honderden toehoorders, 
waaronder vele spiritisten, tegen het spiritisme. Het 
stenografisch verslag van vriendenhand werd verwerkt 
tot de door velen begeerde lezing: „Een waarschuwend 
woord tegen het Spiritisme". 

Gaarne nam hij kennis van wat anderen schreven. 
Trouw lezer was hij van „De hoop Israëls" en van 
„Timotheüs", dat in den loop der jaren menig artikel 
van zijn hand heeft opgenomen. Menig stukje schreef 
hij in „De Blijde Boodschap", en zoowel de „Bode 
des Heils in Christus" als „Voor de lieve Kleinen" 
hadden zijn volle aandacht en sympathie. 

En nu is deze trouwe dienstknecht des Heeren 
ingegaan in de rust. Als hij zelf deze woorden onder 
de oogen kreeg, zou hij het woord „trouwe" onver
biddelijk schrappen. Maar ik kan niet anders dan zóó 
schrijven. Voor óns was hij trouw. Naar ónzen maatstaf 
beoordeeld, kunnen we niet anders getuigen. En waar 
we weten, dat het den geliefden ontslapene zijn geheele 
leven lang niet ging om gewin, niet om eer of roem, 
maar om de verheerlijking van den naam des Heeren, 
daar gelooven we, dat ook van 's Heeren mond het 
woord tot hem komt: „ Ga in tot de vreugde uws Heeren!'' 

Zeker, in die vreugde is hij reeds. Maar er komt 
een dag, dat alle dingen in het licht zullen treden. 
De dag, dat onze Meester loon zal uitdeden. En rekening 
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houden zal met de wijze, waarop met de geschonken 
talenten zal zijn gewoekerd. En op dien dag zal het 
woord worden gehoord : „Ga in tot de vreugde uws 
Heeren!" Een woord, dat komt zoowel tot den dienst
knecht, die de twee, als tot dien, die de vijf talenten 
heeft ontvangen, waaruit we weten, dat het noch gaat 
om de twee, noch om de vijf, maar om het feit, wat 
er met de talenten voor den Heer der talenten is gedaan ! 

Meer dan wij in staat zijn te uiten, smart ons het 
heengaan van dezen bij velen zoo beminde ! 

Welk een vader, welk een vriend, welk een voorbeeld, 
welk een leeraar, welk een medearbeider was hij mij ! 

Maar wij nemen een geestelijke nalatenschap, als 
een heilig goed, uit zijn hand. Zijn laatste woord in 
„De Morgenster" : „Wij hebben dan altijd goeden 
moed" spore ons aan, om volhardend voort te gaan 
in den dienst onzes Heeren, om in het pad der waarheid te 
wandelen tot eer van mzen God en tot zegen van elkander. 

Wat wij het laatst uit zijn mond opvingen in Den 
Haag en 's Gravenzande laten wij hier volgen onder 
den titel „Bij Jozef is Brood" en „Jakob aan de 
Jabbok". J) Voor het eerste artikel beschikten wij over 
eenige aanteekeningen. (Tegen de gewoonte in werden 
deze door schrijver dezes onder het luisteren gemaakt, 

') Dit art. past wel niet zoo geheel in het kader van „De 
Morgenster", maar voor ditmaal willen we, wat anders als een 
bezwaar zou gelden, over het hoofd zien. J. T. 
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en hoe dankbaar is hij daarvoor nu.) Voor het andere 
hadden we slechts, wat in het geheugen bewaard bleef. 
Maar bij beide artikelen is er naar gestreefd, weer te 
geven, wat werd uitgesproken tot zegen van velen. 
Menigeen heeft getuigd, die avonden, vooral dien te 
Den Haag, waar over Jozef werd gesproken, nimmer 
te zullen vergeten. Met het vuur en den geestdrift van 
een jongeman sprak daar onze ontslapene over zijn 
Heiland, en aangrijpend was vooral het slot. En zóó 
werd door allen gevoeld, waarom het den spreker 
dien avond ging. dat staande het lied van Gerdes 
werd gezongen : „Eens buigt zich ook alles voor Jezus 
in 't stof". Moge de lezing dezer artikelen onzen 
lezers een rijken zegen brengen ! 

Dat geve onze God ons allen, inzonderheid aan de 
bedroefde weduwe en aan de verslagen kinderen van 
den in weemoed en met tranen nagestaarden ontslapene. 

J. TIESEMA. 

Berusting. 
Wat Gij, Heer, hebt goedgevonden, 

Leer mij dat in mijn gemoed, 
Onderworpen goed te vinden 

Als gewislijk wijs en goed. 
Leer mij in 't geloof begrijpen, 

Dat het beter is veel meer, 
Zoo Uw wil alléén geschiede 

En de mijne niet, o Heer! 
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Bij Jozef is Brood! 
„Gaat tot Jezus.'" 

Wie kan U naar waarde loven, 
Grooie God van eeuwigheid I 
Wat op aard is en daarboven, 
Alles is door U bereid. 
Gij, Gij zijt den lofzang waard; 
Zalig, die U looft op aard! 
Wie kan Uw genS doorgronden, 
Uwe liefde en Uwe trouw, 
Die Uw Zoon voor onze zonden 
In den kruisdood geven wou! 
Gij spraakt van de schuld ons vrij, 
Vader, wie heeft lief als Gij! 

|et is wel zalig, God te loven, zooals het 
ook in dit lied wordt uitgesproken. 

Maar 't is alleen mogelijk door J e z u s ; 
d.w.z. alleen zij, die den geliefden Zoon 

van God kennen, in Hem gelooven, kunnen God, 
den Vader, loven door Hem. Onder den hemel is 
— zoo heeft Petrus, vervuld met den Heiligen Geest, 
gepredikt voor de oversten des volks en de oudsten 
van Israël — geen andere naam, die onder de 
menschen gegeven is, door welken wij moeten be
houden worden. Jezus is, naar het woord in Romeinen 
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9 : 5 , „God over alles, gezegend fot in eeuwig
heid !" En wie Hem kent, kan waarlijk loven en 
prijzen, van vreugde opspringen, en in vrede wandelen 
in een wereld van onrust. Alle zegeningen, alle genot 
is door Jezus ! 

We hebben te zamen een deel gelezen uit Jozefs 
geschiedenis. (Genesis 41 : 46—57.) God heeft ons in 
het Oude Testament vele geschiedenissen gegeven, 
schoone en treffende verhalen, teneinde ons op te 
helderen, wie God is, en wat God ons gegeven heeft. 
Maar vooral ook, om ons te toonen, wie de Heere 
Jezus is. Opdat we Hem zouden leeren kennen, Wien 
te kennen het eeuwige leven is. 

Hoeveel heerlijks ligt er achter de geschiedenis, welke 
wij nu zullen overdenken. Geve God ons door Zijn 
Geest genade, die heerlijkheid te zien en te genieten! 

„Jozef nu was dertig jaar oud, als hij stond voor 
het aangezicht van Farao, Koning van Egypte." 

Dit is een treffend oogenblik geweest in het leven 
van Jozef en van Farao beiden. In den honderd-en-
vijfden Psalm wordt van dit oogenblik ook melding 
gemaakt door den Heiligen Geest. Daar wordt Farao 
,,de heerscher der volken" genoemd. Farao was te 
dien tijde de machtigste vorst, de hoogste majesteit, 
Maar het ontbrak dezen machtigste onder de menschen 
aan wijsheid. En allen, die zijn heerlijken troon om
ringden, beschikten evenmin over de wijsheid, die noodig 
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was, om de ware beteekenis van de droomen te kennen, 
die Farao's geest hadden ontsteld. 

Nu gedenkt de schenker aan wat hem twee jaren 
te voren was wedervaren. Waarom had deze man in 
die twee jaren niet aan den Hebreeuwschen slaaf 
gedacht, uit wiens mond hij vernomen had de uitlegging 
van des bakkers en van zijn eigen droom ? Ja, waarom? 
Geliefden, daarop geeft ook de reeds aangehaalde 
Psalm ons het juiste antwoord. Daar wordt het zoo 
treffend gezegd : „Jozef werd verkocht tot een slaaf. 
Men drukte zijne voeten in den stok, zijn persoon 
kwam in de ijzers . . . . tot den tijd toe, dat zijn woord 
kwam, heeft hem de rede des Heeren doorlouterd." 
Op Gods tijd, geen oogenblik te vroeg en geen oogenblik 
te laat, gingen de kerkerdeuren voor den onschuldige 
open, en werd hij voor Farao gesteld. God had iets 
te zeggen aan Farao en aan de heele wereld, maar 
eerst had diezelfde God iets te leeren aan Zijn dienst
knecht, die in de gevangenis zuchtte. Laat ons er maar 
aan denken, een ieder van ons, dat onze God alles 
in Zijn hand heeft, en alles regelt naar Zijn volmaakte 
wijsheid. Eenmaal worden alle waaroms heerlijk opgelost. 
Jozef—zoo was Gods voornemen — zou de behouder 
der wereld worden, en God voert Zijn voornemen cp 
volmaakte wijze uit. En dan heeft Hij alles daartoe 
doen samenloopen. In dit licht gezien, is het van 
groote beteekenis, dat de schenker Jozef twee jaar 
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lang vergat, hoewel dit natuurlijk de verantwoorde
lijkheid van den schenker niet heeft opgeheven. Doch 
alle dingen werken mede ten goede hun, die God 
liefhebben. 

En als we nu Jozef daar zien' staan voor den 
heerscher der volken, dan is voor den dienstknecht 
van God het leed geleden ; de gevangenis heeft hij 
voor goed en voor altijd achter zich. Zie. dit is waarlijk 
een verkwikkende gedachte. Niet alleen, als we denken 
aan hem, die zoo onschuldig leed in Dolhans velden 
en in Potifars huis. Maar vooral, als we over dezen 
kuischen jongeling heenzien en onzen blik richten op 
onzen Heiland. Voor Hem ging het lijden veel dieper 
dan voor Jozef! Hij ging — en deze gedachte snijdt 
ons door de zielen — door dood en graf. O, hoeveel 
leed Hij in Gethsemané en vooral op Golgotha ! Wij 
zijn bedroefd, als Zijn lijden ons voor de aandacht 
komt. Want wij — ik en gij — hebben Hem dit 
aangedaan! Maar dat namelooze lijden, die diepe 
vernedering behooren voor eeuwig tot het verleden. 
Het kruis komt in eeuwigheid niet meer voor Hem 
terug. Waar is Hij, die éénmaal der zonde is gestorven ? 
Hij is in den hemel opgenomen. Ja, Hij heeft Zich 
gezet aan de rechterhand der Majesteit in den Hooge. 
(Hebr. 1 :3). Daar is Hij in de tegenwoordigheid van 
den Oppermachtige, van den Allerhoogste 1 Worden 
we aan dit hemelsch tooneel niet op een treffende 
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wijze herinnerd door de woorden, die ons aangaande 
Jozef en Farao zijn medegedeeld ? Jozef is daar de 
wijze, hij alleen ! En die wijs waren Lij de menschen, 
stonden daar als dwazen. Jozef geeft de uitlegging 
van den droom; Jozef geeft raad. En zoo kennen we 
ook onzen Heiland als Dengene, die van God ons is 
geworden wijsheid, en Wiens naam is Wonderlijk, 
Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. 
(Zie 1 Kor. 1 : 30 en Jes. 9 : 5 ) . 

En zie dan, wat er volgt. 
Hoor dan, wat Farao spreekt : 
„Zouden wij wel een man vinden als dezen, in 

denwelke Gods Geest is ? . . . . Naardien God u dit 
alles heeft kond gedaan, zoo is er niemand zoo ver
standig en wijs als gij ; gij zult over mijn huis zijn, 
en op uw bevel zal al mijn volk de hand kussen ; 
alleen dezen troon zal ik grooter zijn dan gij . . . . 
Zie, ik heb u over gansch Egypteland gesteld . . . ." 

„En Farao nam zijnen ring van zijne hand af, en deed 
hem aan Jozefs hand, en liet hem fijne linnen kleederen 
aantrekken, en leide een gouden keten aan zijnen hals; 
en hij deed hem rijden op den tweeden wagen, dien 
hij had, en zij riepen voor zijn aangezicht: Knielt! 

„Alzóó stelde hij hem over gansch Egypteland 

Treffende aanblik : Jozef in het fijne linnen, staande 
in luister en bekleed met macht! 
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Twee malen reeds had hij een kleed verloren : den 
veelvervigen rok, dien de hand der liefde hem schonk 
en dien de broeders hem roofden ; en den rok van 
den huisdienaar van Potifar, dien de wellustige meesteres 
in haar hand hield, toen de kuische jongeling moest 
vlieden. Maar nu wordt hij bekleed met het fijne lijn
waad, hetwelk niet alleen van Gods genade, maar ook 
van Gods eere spreekt. — Laat mij in het voorbijgaan 
er op mogen wijzen en dan vooral den jongen menschen 
in ons midden aan het hart leggen : Wat zou er van 
al die heerlijkheid zijn geworden, van al Gods wegen 
en voornemens met en door Jozef, indien deze jonge 
man aan de stem der verzoeking had gehoor gegeven? 
Laat ons de zonde vlieden ! Elke zonde! Maar 
vooral ook — jonge menschen ! — de zonde der 
onkuischheid, der onzedelijkheid ! 

Het koninklijk-priesterlijk kleed dekt nu Jozefs leden. 
En als hij voortaan door „gansch Egypteland" 
trekt op den koninklijken wagen, en dan een heraut 
voor zijn aangezicht zal heengaan en zal roepen : 
„Knielt!", dan moet ook de vrouw van Potifar hare 
knie buigen. Alle knie moet zich buigen ! Voor Zafnath-
Paanéah. Want met dezen naam zal men over Jozef 
in Egyteland spreken. Allen zullen met dien Zafnath-
Paanéah, met den uitlegger van verborgenheden en den 
behouder der wereld, bezig zijn. Alle tong gewaagt van 
hem ! Hij zal hun Meester, hun Eigenaar, hun Bezitter 
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en ook hun Weldoener zijn ! Maar wat is dit tooneel, 
vergeleken met wat we in de toekomst nog zullen 
aanschouwen ? Zegt Paulus niet, als hij gewaagd heeft 
van de vernietiging, van de vernedering en van de 
volmaakte gehoorzaamheid van Christus — een ge
hoorzaamheid tot den dood toe, ja tot in den dood 
des kruises — : 

„Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd, 
en hem den naam gegeven, die boven allen naam is, 
opdat in den naam van Jezus zich zou buigen alle 
knie van die in den hemel en die op de aarde zijn, 
en alle tong zou belijden, dat 

Jezus Christus Heer is, 
tot heerlijkheid Gods, des Vaders!"? 

En gaat dit niet verre de verhooging van Jozef 
te boven ? 

Zooals het Farao in den droom door God getoond 
en door Jozef namens den Heere aangezegd was, zóó 
geschiedde het alles. Egypte aanschouwde een nooit 
te voren gekenden overvloed, maar na zeven jaren 
kwam de honger in Egypte en in alle landen daar
omheen. 

Maar er is koren ! 
Jozef heeft alles tevoren geregeld. De volle schuren 

bieden brood tot verzadiging toe. 
Het volk gaat evenwel naar Farao. Doch dan zijn 
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ze niet aan het juiste adres. Evenmin als Naaman, de 
melaatsche, toen hij tot Koning Joram ging. Farao 
evenwel zegt: „Gaat tot Jozef!" (vers 55). Jozef is 
aller behouder. Jozef heeft koren. En hij geeft het aan 
wie het begeert. Aan de Egyptenaren Voor geld, voor 
vee, voor land. Maar dan tenslotte toch ook om niet. 
(Zie Gen. 4 7 : 14, 16, 19, 23). 

En aan de broeders om niet. Want zij keerden met 
het geld in hun zakken naar Kanaan terug. 

Heerlijk beeld van den Heere Jezus, die alles om 
niet geeft. 

„O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren ! en 
gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja, komt, 
koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk!" 
(Jes. 5 5 : 1). 

Uit den hemel vernemen we nog eenmaal aan het 
eind van het Boek Openbaring de stem van den 
verheerlijkten Jezus : 

„Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de 
blinkende Morgenster. En de Geest en de bruid zeggen: 
Kom ! En wie het hoort, zegge : Kom ! En wie dorst 
heeft, kome ; wie wil, neme het water des levens om 
niet." 

Ja, de genade is bereid om te geven ! 
De mensch heeft niets anders verdiend dan straf 

en oordeel. 
Maar de genade stelt Hem voor, die het oordeel 
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heeft ondergaan, de straf heeft gedragen, en nu Zijn 
zegeningen om niet aanbiedt. 

Rijke Heiland ! 
O, Volheid van genade ! 
Uit die Volheid ontvangen we ook genade voor 

genade ! 
En zooals Faiaö naar Jozef verwees, zoo wijst de 

Almachtige ons op Jezus, en nu luidt het getuigenis 
des Heiligen Geestes : „Gaat naar Jezus !" 

«De honger was sterk in alle landen." (Gen. 41 : 57). 
„ToenJakobzag.dat er koren in Egypte was, zoo 

zeide Jakob tot zijne zonen : Waarom ziet gij op 
malkander?" (Gen. 4 2 : 1 ) . 

Waarom ziet gij op malkander ? 
Dit woord willen we nog tenslotte overdenken. 
Indien er zijn, die honger hebben, die de oprechte 

begeerte hebben, Jezus te leeren kennen, waarom zoudt 
gij uw tijd verliezen ? Waarom zoudt gij dralen ? Met 
het zien op anderen, op uw ouders, broers en zusters 
of vrienden, met het zien ook op elkander gaat de 
kostelijke genadetijd voorbij. Wat u drukt, den last 
uwer zonden, wil Jezus u van de schouderen nemen. 
Hij wil u zoo gaarne rust geven ! Al wat u ontbreekt, 
kunt gij bij Hem vinden. Doch ook ü geldt het woord: 

Ga tot Jezus !" 

Hebben de broeders gekocht ? 
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Immers neen ! 
Zij hebben ontvangen ! 
En toen Jozef zijn broeders tot zich komen zag 

met het doel koren van hem te koopen, en hij ze 
onmiddellijk kende (hoewel zij hem niet herkenden), 
dacht toen Jozef aan toraak ? Verre van dat. Genade 
wilde hij ze bewijzen. Goedertierenheid gebruiken, om 
ze tot bekeering te brengen. Zooals ook van God 
geschreven staat. „Weef gij niet, dat de goedertierenheid 
Gods u tot bekeering leidt?" (Rom. 2 : 4). Door genade 
heeft hij ze klein gemaakt; door liefde hun hart 
verbroken ! 

Hij heeft de broeders door wijsheid en genade tot 
schuldbelijdenis gebracht, op de knieën, om ze dan 
evenwel te verhoogen en te zegenen. 

Zoo wil God ook nu met den zondaar doen. 
De duivel, de leugenaar van den beginne, fluistert 

u misschien in, dat gij te veel, te zwaar hebt gezondigd. 
Maar God wil in Zijn rijke genade u vergeven ! 
Als Hij voor het eerst (d.i. in Exodus 34) Zijn 

heerlijken Naam uitroept, dan hooren wij het uit Zijn 
mond : „Heere, Heere God, barmhartig en genadig, 
lankmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, 
die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die 
de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, 
die den schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende 
de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en 
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aan de kindskinderen, in het derde en het vierde lid" 

(vers 6, 7). 

Die de ongerechtigheid en overtreding 
en zonde vergeeft ! 

En die in Christus en om Zijnentwil nog veel verder 

gaat, want Hij belooft het eeuwige leven aan een iegelijk, 

die in Zijnen Zoon gelooft ! 

O, geve God, dat wij allen, zooals wij hier aan 

éénzelfde plaats bijeenvergaderd zijn, wij, die door 

hetzelfde electrische licht bestraald, door dezelfde wanden 

omgeven, door éénzelfde plafond gedekt en door één

zelfden vloer gedragen worden, ook bijeen mogen zijn 

in de heerlijke hemelzalen, waar de verhoogde en 

verheerlijkte Jezus Zijn volle voorraadschuren tot in 

eeuwigheid voor ons zal openstellen ! 

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof, 
En engelen zingen voortdurend Zijn lof; 
O, mochten wij allen voor Jezus eens staan, 
Dan hieven wij juichend den jubeltoon aan: 
Jezus, Jezus, Uw naam zij d' eer! 
Want Gij zijt der menschen en engelen Heer! 



In den naam van Jezus. 

Ja, eenmaal zal 't heelal getuigen 
Van Jezus' grootheid en Zijn lof; 
Voor Hem zal alle knie zich buigen 
Zijn vijand bukt voor Hem in 't slof. 
Ja, alle tong zal eens belijden 
Den naam van Jezus, 's werelds Heer ; 
Voor Hem; in nameloos verblijden, 
Buigt eenmaal alle schepsel neer. 

Wat in den hemel mag verkeeren, 
Wat op, wat onder de aarde leeft. 
Het roemt den grooten naam des Heeren, 
Die 't leven is en 't leven geeft. 
God heeft aldus Hem hoog verheven, 
Ver boven wat de mensch beseft, 
En Hem een eengen naam gegeven, 
Die alle namen overtreft. 

Zoo wordt alom Gods naam geprezen, 
Verkondigd 's Vaders heerlijkheid, 
Zoo wordt den Zoon alle eer bewezen, 
Van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Hem zij de aanbidding aangeboden 
Door alle natie, elk geslacht! 
Hem, die Zich aan het kruis liet dooden, 
Zij lof en glorie toegebracht l 
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Jakob aan de Jabbok. 
„Ik ben met Christus gekruisigd, en 

ik leef; niet meer ik, maar Christus 
leeft in mij; en hetgeen ik nu leef in 
het vleesch, dat leef ik door het geloof 
In den Zoon Gods, die mij heeft 
liefgehad, en zichzelven voor mij heeft 
overgegeven." 

Galaten 2:20. 

„Niet meer ik, maar Christus leeft in mij." 

§ Ê T ^ ^ ^ ^ | a t is eigenlijk de belangrijke les, die wij 
l a l l i l l l l i l u ^ Genesis 32 te leeren hebben. Kennen 
l a l i ivLfli w e ket woord van Paulus aan de broeders 
Ifofoyftyteryreli te Rome, dat we vinden opgeteekend in 
den Brief aan de Romeinen, hoofdstuk 15 vers 4 ? 
Daar staat, welk een waarde de Oud-Testamentische 
Schriften voor ons hebben. De Nieuw-Testamentische 
niet minder — natuurlijk ! — maar in genoemden tekst 
gaat het om de Schriften des Ouden Verbonds. En 
nu lezen we daar: „Want al wat te voren geschreven 
is, is tot onze leering geschreven, opdat wij door de 
volharding en door de vertroosting der Schriften hoop 
zouden hebben". Al die heerlijke geschiedenissen, ook 
deze belangrijke aangaande Jakob aan de beek, ook 
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deze mededeeling van de nachtelijke worsteling, zijn 
tot onze leering opgeteekend. J a nog meer ! Want de 
apostel vestigt een anderen keer, nl. in den Eersten 
Brief aan de Korinthiers, in hoofdstuk 10, vers 11, 
er onze aandacht op, dat de beschrijving van al wat 
geschiedde, door den Heiligen Geest plaats had tot 
•waarschuwing. Alzoo tot waarschuwing en tot leering. 

Mo gen wij dan allen dezen avond een zegen ont
vangen door de overdenking van het voorgelezen ge
deelte van Gods Woord ! 

God had Jakob uit de hand van Laban verlost. 
Een groote steenhoop, door Laban „ Jegar-Sahadutha" 
«n door Jakob „Gilead" genoemd, was een getuigenis, 
dat God opzicht houden zou tusschen deze mannen. 
Ze zouden niet meer tof elkaar komen, maar een elk 
op zijn eigen plaats in vrede leven. En als dan Jakob 
met zijn vrouwen en zijn familie zijns weegs gaat, dan 
geschiedt er iets wonderbaars. Dan — opeens — ziet 
liij zich geëscorteerd door een dubbel leger van engelen 
Gods; engelen links en engelen rechts; en hij noemt 
deze plaats : „Mahanaïm". Dit was voor Jakob een 
heerlijke bemoediging. Een bewijs van God, dat hij 
niet aan zichzelf was overgelaten. Hoe had dit dubbele 
ïeger engelen van den Almachtige alle vrees bij Jakob 
moeten wegnemen. Maar ach, Jakob was niet zonder 
-vreeze. Van Laban was hij nu wel door Gods hand 
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bevrijd, doch Ezau staat voor zijn aandacht. Hoe was 
hij van dezen gescheiden ? Wat was twintig jaren 
geleden gebeurd ? Deze gedachte laat Jakob niet met 
rust. Als er iets is, dat ons geweten kwelt, dan kan 
de tijd er ons niet van verlossen. En zoo ging hef 
Ezau's broeder ook. Al is het dan ook, dat het hemelsch 
escorte hem wordt bijgezet, toch zwijgt het geweten niet. 

Jakob zendt boden. 
En het antwoord dezer boden is : „Ezau trekt u 

tegemoet, en vierhonderd mannen met hem." 
„Toen vreesde Jakob zeer, en hem was bang."' 
En weet ge, wat nu zoo leerzaam voor ons allen-

is ? Om eens na te gaan, hoe Jakob zich openbaart. 
Eerst verdeelt hij het volk, dat met hem is, en de 

schapen en de runderen en de kemele.n, in twee heiren. 
Jakob berekent: „Indien Ezau tegen het eene heir 

komt en slaat het. zoo zal het overgebleven heir ont
komen." 

Maar dan bidt Jakob. 
Een schóón, een treffend gebed : 
„O God mijns vaders Abrahams en God mijns 

vaders Izaaks, o Heere, die tot mij gezegd hebt: Keer 
weder tot uw land en tot uwe maagschap, en Ik zal 
wél bij u doen : ik ben geringer dan alle deze wel-
dadigheden en dan al deze trouw, die Gij aan uwen 
knecht gedaan hebt; want ik ben met mijnen staf over 
den Jordaan gegaan, en nu ben ik tot twee heiren 
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geworden. Ruk mij toch uit mijns broeders hand, uit 
Ezau's hand, want ik vrees hem. dat hij niet misschien 
kome en mij sla, de moeder met de zonen! Gij hebt 
immers gezegd : Ik zal gewisselijk bij u weldoen, en 
Ik zal uw zaad stellen als het zand der zee, dat van
wege de menigte niet geteld kan worden." 

Als we eens wat meer nauwkeurig deze bede be
schouwen, dan vinden we erin een zich vastklemmen 
aan God, een vasthouden aan Gods Woord, een 
erkenning van geringheid en zwakheid, een erkenning 
óók van de ondervonden genade. Voorts een ootmoedig 
smeeken om verlossing en een beroep op de belofte 
Gods. 

En toch . . . . 
Hoe schóón en treffend dit gebed ook wezen moge, 

Jakob is er niet door tot ware rust gekomen. Nauwelijks 
heeft hij zich op deze wijze voor God uitgesproken, 
of hij openbaart weer, wie hij i s : de man met be
rekeningen, die met een geschenk Ezau verzoenen wil, 
die zich Ezau's knecht noemt, en in onrust achterblijft. 

Hoe gaat het óns menigmaal ? 
Bidden ook wij niet vaak ? 
En zijn wij, in weerwil daarvan, niet maar al te 

veel nog onrustig en zélf-handelende ? 
Opmerkelijk is het bovendien, dat Jakob niet gerust 

is, zelfs als de boden met het vee Ezau tegemoet 
gezonden zijn: „Alzoo ging dat geschenk henen voor 
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zijn aangezicht; doch hijzelf vernachtte dien nacht in 
het leger. En hij stond op in dien nacht, en hij nam 
zijne twee vrouwen en zijne twee dienstmaagden en 
zijn twaalf kinderen (de elf zonen en Dina ; Benjamin 
was nog niet geboren), en hij toog over het veer Jabbok; 
en hij nam ze en deed ze over die beek trekken ; en 
hij deed overtrekken hetgeen hij had."' 

En zoo blijft dan Jakob alléén voor de Jabbok 
staan 1 

Alléén met zijn staf! 
Zooals zoovele jaren tevoren, toen hij vaders tent 

was ontvlucht en God hem te Luz den schoonen droom 
deed droomen van de ladder naar den hemel, waarop 
de Heere hem was verschenen. 

Alles is aan de andere zijde van de beek. Hij alléén 
staat er voor. En zooals twintig jaren geleden God 
tot hem spreken wilde, zoo wil ook nü diezelfde God 
Zich met den man bezighouden, die de bezitter van 
de beloften zijn zou. 

Maar . . . . 
In Psalm 1 8 : 2 7 staat geschreven: „Bij den reine 

houdt Gij U rein, maar bij den verkeerde bewijst Gij 
U een worstelaar." 

God komt als Worstelaar tot Jakob. 
„Een man worstelde met hem, totdat de dageraad 

opging.'' 

Het is duidelijk, niet waar? voor een kind, dat 
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lezen geleerd heett, dat niet Jakob met God worstelde, 
doch dat God als Worstelaar tot Jakob kwam, 

God zorgde er voor, dat Jakob anders te Bethel 
kwam, dan toen hij het verlaten had. God wilde Jakob 
•onder Zijn tuchtigende hand iets leeren, wat hij nooit 
meer vergeten zou. Het was er God niet om te doen, 
om Jakob te dooden, maar wel, om hem te doen 
leven naar Zijn wil en gedachten. Er moest véél worden 
weggedaan, en hef was daarom, dat Hij als Worstelaar 
lot den eenzamen man aan de beek kwam. 

„Niet meer ik, maar Christus in mij." 

Wellicht leven wij als geloovigen ons eigen leven. 
Misschien zijn onze harten niet daar, waar onze Vader 
in Christus ze hebben wil. Zijn we eigenwillig, eigen
zinnig, wereldschgezind ? Is er ook in óns hart, in 
óns leven, in óns gezin, in ónzen kring iets te oor-
deelen ? Laat ons dan bedenken, dat het heden voor 
ons de tijd is, te breken met alles, wat niet naar Gods 
gedachten is, en alles weg te doen, wat onzen wandel 
•voor God ontsiert. 

God worstelde met Jakob. 

Wel stond Jakob tegen, doch God bereikte Zijn 
-doel. 

Want Hij roerde het gewricht van Jakóbs heup aan, 
zoodat het verwrongen werd ! 

Tegen dat de dag aanlichten gaat, zegt God : „Laat 
mij gaan. want de dageraad is opgegaan". 
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Dat was genade. God wilde niet, dat een derde 
getuige van Zijn worstelingen met Jakob wezen zou. 

Maar Jakob, als hij gewaar geworden is, met Wien 
hij te doen heeft, roept uit: „Ik zal « niet laten gaan, 
tenzij dat gij mij zegent". 

En dat is zeer schóón ! 
Jakob had behoefte na deze moeilijke ure, na deze 

worsteling, aan Gods zegen. En hij zal gewaar worden, 
dat hij niet tevergeefs op dien zegen heeft gehoopt. 
Doch alvorens dien zegen aan Jakob te schenken, wil 
God hem nog iets leeren. De verwrongen heupzenuw 
is een les voor het geheele verdere leven. En op deze 
les volgt nog een andere. 

„Hoe is uw naam ?" 
Of anders gezegd : „Wie zijt gij ?" 
Waarop het antwoord luidt: „Jakob' . 
„Jakob"' d.i. hiellichter ; d.i. die de verzenen zijns 

broeders hield ; d.i. die den zegen van het eerstge-
boorterecht met list roofde; d.i. kortweg — bedrieger. 

En als nu de in zijn kracht aangetaste man heeft 
geantwoord Jakob, wordt hij dan verworpen ? Wordt 
hem dan een afgesmeekte zegen geweigerd ? Gode zij 
dank — neen ! En daarom staat het als met gulden 
woorden in een der Psalmen : „Welgelukzalig is hij, 
die den God Jakobs tot zijn hulpe heeft". En ander
maal : „Wie zal klimmen op den berg des Heeren ? 
en wie zal staan in de plaats Zijner heiligheid? . . . . 
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Dat is het geslacht dergenen, die naar Hem vragen, 
die Uw aangezicht zoeken, daf is Jakob V' (Zie Psalm 
146 en 24). 

God is de God aller genade! 
Hij schrijft op alles den dood, om ons het ware 

leven te doen leven. Niet meer ik, maar Christus 
in mij! 

Jakob gaat hinkende over de beek. 
Maar met een nieuwen naam. 
Als vorst Gods, als Israël! 
Want God hééft den overwonnen smeekeling gezegend! 
Niet alleen heeft God tot hem gezegd : „Uw naam 

zal voortaan niet Jakob heeten, maar Israël", doch 
Hij heeft hem óók gezegend. 

„En Hij zegende hem aldaar/" 

Zóó eindigt het aangrijpend verhaal van de worsteling. 
En laat dat opmerkelijk slot ons vooral niet ontgaan. 
Want we leeren er uit, dat het groote doel van Gods 
tuchtigingen nooit iets anders is, dan ons te zégenen. 
Daarin vindt Hij al Zijn lust. Daarin verheerlijkt Hij 
Zichzelven. En als wij eenmaal zullen aangekomen zijn 
in het hemelsche licht, dan zal onze knie dankend 
zich buigen, omdat wij het daar zullen zien, det elke 
tuchtiging heeft gediend tot ons heil, en dat zij ons 
een eeuwigen zegen heeft aangebracht! 



Naar Jezus. 

Is 't u soms droef te moede. 
Als waart ge gansch alleen ? 
Ga regelrecht naar Jezus 1 
Hij laat u nooit alleen! 
Gaan vrienden u verlaten, 
Eén vriend is toch nabij; 
Geen beter Vriend dan Jezus, 
Hij blijft steeds aan uw zij. 

Gaat gij geknakt van rouwe, 
Gebukt door zorg of leed, 
Ga regelrecht naar Jezus ! 
Denk, dat Hij alles weet! 
't Is in Zijn veil'ge hoede, 
Want wat ge ook ondervindt, 
'k Werkt alles mee ten goede 
Voor elk, die Hem bemint. 

Zoo reizen we onzen weg met blijdschap, 
Wanneer we steeds tot Jezus gaan; 
Geen ander kan ons troosten, sterken, 
Geen mensch kan zóó ons leed verstaan. 
Is Hij ons deel, neen 1 dan geen vreezen, 
Hij helpt en redt uit allen nood; 
Hij voert de Zijnen langs Zijn wegen 
Tot aan, tot over graf en dood I 

Zendeling-zuster E. PENNINQS. 
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De geesten der volmaakte 
rechtvaardigen. 

e zielen of geesten der volmaakte rechtvaar
digen bevinden zich niet in een slapenden 
toestand. Ook zijn zij niet bewusteloos. 
Neen, zij genieten ongestoord de gemeen

schap Gods en die van hun Heer en Heiland. Zij zijn 
„uit het lichaam uitwonend, en bij den Heer inwonend' 
(2 Kor. 5 : 6 , 8.) „Ontbonden te worden en met 
Christus te zijn, is zeer verre het beste." (Fil. 1 : 23). 

In Openbaring2 : 7 wordt den overwinnaar de heerlijke 
prijs voorgehouden van „te eten van den boom des 
levens, die in het Paradijs Gods is". Deze woorden 
geven ons duidelijk te kennen, dat men in het Paradijs 
genieten zal. Zoo men daar in slapenden of bewuste-
loozen toestand ware, zou het niet „zeer verre het 
beste" zijn, om ontbonden te wezen, want wij genieten 
nu reeds door het geloof zooveel van den Heer, ofschoon 
niet ongestoord. Maar, waar wij op aarde „smaken, 
dat de Heer goedentieren is", zouden we dit dan 
verliezen,'als wij ontslapen? Neen, o neen! Dan zou 
het voor den geloovige een verlies zijn. En Paulus 
zegt: „Het sterven is mij gewin". 
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Al schreit het oog, het hart kan zich verblijden. Want 
zie, het sterven is voor den Christen geen sterven meer! 
Tenminste niet in den gewonen zin van het woord. Geen 
dood als de bezoldiging der zonde. Jezus onderging 
dien dood in onze plaats. Hij heeft, door de genade 
Gods, voor ons allen den dood gesmaakt, opdat Hij 
ons verlossen zou, die door vreeze des doods, ons 
geheele leven door, aan de slavernij onderworpen waren. 
Daarom kan de Christen door het geloof triomfantelijk 
uitroepen: „Dood, waar is uw prikkel?" 

De Schrift spreekt over het geluk van den Christen 
bij zijn heengaan van deze aarde even duidelijk, als Zij 
spreekt over de komst van Jezus tot opneming van al 
Zijn heiligen. — „Alles is het uwe", schrijft Paulus in 
1 Kor. 5 :22 en 23, en dan wordt ook de dood genoemd. 
De dood treedt naar voren, als dienaar van den in 
Christus ontslapene, om de ziel te doen overgaan in 
het Paradijs. De geloovige, bestraald met het heerlijke 
licht des Heiligen Geestes kan nu reeds zingen : 

.Gij gaaft voor mij Uw dierbaar leven, 
O liefde, onnaspeurlijk groot 1 
Geen oordeel kan mij meer doen beven, 
Gewin werd zelfs voor mij de dood!" 

(Uit een art. in Jaargang 9, blz. 118—126.) D. ROT. 



Verblijdt u in de hoop. 

Houd de hoop in het hart! Waar de hoop is, is God. 
Voor een eeuwigheid zijt gij geschapen. 
Die de starren bestiert, Hij bestiert ook uw -lot, 
En die Wachter zal sluimren, noch slapen. 
Die 't heelal heeft gewogen, Hij woog ook uw kruis, 
Vele woningen geeft Hij den Zijnen, 
Maar de beste het laatst: —naar het Vaderlijk huis 
Voert de wiss'lende tent der woestijnen. 

Houd de hoop in het hart! Ook al wankelt uw tred, 
Ook al staat gij op eenzame stranden! 
Daar zijn werelden ginds zonder rimpel of smet, 
En God gaf u de reiskaart in handen. 
Uit de Diepte naar Boven voert Eén u al voort, 
Naar het licht uit het wolkengewemel; 
De magneetnaald wijst ook onder stormen naar Noord 
En wat hemelsch is trekt naar den Hemel. 

Op den sterfdag op de achterzijde 
van het Kalenderblaadje. 

XKal. van J. N. VOORHOEVE.) 

• > . • 
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De twee zijden van drie 
gewichtige feiten. 

(Vervolg van bladz. 31, van dezen jaargang.) 

IV. 

(Slot) 

et derde van de drie gewichtige feiten, die 
we reeds bespraken i s : de komst des 

: Heeren. 
In het eerste nummer van dezen jaar

gang bepaalden we onze aandacht bij de hemelsche 
zijde van deze komst, m.a.v/. we overdachten het 
heerlijke feit ten opzichte van de geloovigen, de kinderen 
Gods : Jezus, de hemelsche Bruidegom, zal weder
komen en Zijn Gemeente Zich in de lucht doen 
tegemoet gaan, opdat Hij haar den hemel invoere, 
en in de heerlijkheid van de woningen des Vaders 
invoere. 

Het slot onzer overdenking zal nu zijn een be
schouwing van de aardsche zijde van die komst, te 
weten Zijn komst voor de wereld, voor de vijanden. 
Zooals we reeds te voren hebben opgemerkt, wordt 
over déze komst, of nauwkeuriger uitgedrukt, over 



66 DE MORGENSTER. 

deze aardsche zijde — want er is maar één komst, 
doch ze zal geschieden in twee acten, op twee van 
elkaar verwijderde tijdstippen — vooral in het Oude 
Testament, in de profetieën voornamelijk, gesproken, 
hoewel we door menige uitspraak in het Nieuwe 
Testament eveneens eraan worden herinnerd onder den 
naam „ Verschijning des Heeren." 

* • 
• 

De dag des Heeren, of — Zijne verschijning. 
De eerste uitdrukking komt vaak in het Oude 

Testament voor. Alle Schriftuurplaatsen aan te voeren, 
die erop betrekking hebben, zou met het oog op onze 
ruimte ondoenlijk zijn en daarom zullen we ons be
palen tot twee gedeelten uit de profetieën, n.1. een uit 
Jesaja en de andere uit Joel. 

Het eerste, in Jesaja 2, luidt: 
«Want de dag des Heeren der heirseharen zal zijn 

tegen alle hoovaardige en hooge, en tegen alle ver
hevene, opdat hij vernederd worde en de 
hoogheid des menschen zal gebogen en de hoogheid 
der mannen zal vernederd worden, en de HEERE 
alleen zal te dien dage verheven zijn en elkeen der 
afgoden zal' ganschelijk vergaan. Dan 
zullen zij in de spelonken der rotssteenen gaan 
en in de holen der aarde, 

vanwege den schrik des HEEREN 
en 
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vanwege de heerlijkheid Zijner majesteit, 
wanneer Hij 
Zich opmaken zal om de aarde te verschrikken''. 

Het andere, in Joel 2, geeft eenzelfde geluid, n.I. 
„Blaast de bazuin te Sion en roept luide op den 

berg mijner heiligheid, laat alle inwoners des lands 
beroerd zijn, want 

de dag des HEEREN komt, 
want hij is nabij, een dag van duisternis en donkerheid, 
een dag van wolken en dikke duisterheid, als de 
dageraad uitgespreid over de bergen, een groot en 
machtig volk, dergelijke van ouds niet geweest is, en 
na hetzelfde niet meer zijn zal tot in jaren van vele 
geslachten . . . . De aarde is beroerd voor deszelfs 
aangezicht, de hemel beeft, de zon en maan worden 
zwart, en de sterren trekken haren glans in . . . want 
de dag des Heeren is groot en zeer vreeselijk, en 

wie zal hem verdragen?" 

Is het uit deze en soortgelijke plaatsen niet allereerst 
duidelijk, dat „de dag des Heeren" in verbinding staat 
met het oordeel over de wereld en over het afkeerige 
Israël ? De dag des Heeren keert zich rechtstreeks 
tegen den dag des menschen. Nu heeft de mensch de 
overhand, éénmaal zal de Heere de macht openbaren. 
De Gemeente zal den Heer tegemoet gevoerd worden, 
vóórdat deze vreeselijke dag voor de wereld aanbreekt. 
De apostel heeft zich beijverd, om duidelijk het verschil 
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aan te toonen tusschen de komst van den Bruidegom 
en die van den Rechter over levenden en dooden. 

„Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, 
broeders! zoo hebt gij niet noodig, dal u geschreven 
worde. Want gij weet zelve zeer wel, dat de dag des 
Hieeren komt als een dief in den nacht. Wanneer zij 
zullen zeggen: Vrede en zekerheid, dan zal een 
plotseling verderf over hen komen, gelijk de barensnood 
over een zwangere, en zij zullen geenszins ontvlieden. 
Maar gij, broeders ! zijt niet in de duisternis, zoodat 
U die dag als een dief overvallen zou, want gij zijt 
allen zonen des lichts en zonen des daags ; wij zijn 
niet van den nacht of van de duisternis. Derhalve laat 
ons niet slapen, gelijk de anderen, maar laat ons 
waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des 
nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken. 
Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchter zijn, 
aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en 
der liefde, en als helm de hoop des heils, want God 
heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging 
der behoudenis door onzen Heer Jezus Christus, die 
voor ons gestorven is, opdat, hetzij wij waken, hetzij 
wij slapen, 

wij gezamenlijk met Hem- mogen leven. 
Daarom vermaant elkander, en sticht de een den 

ander, gelijk gij ook doet/ ' (l Thess. 5 : 1 —11). 
Staat het verschil ons hier niet klaar voor oogen ? 
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De Heer Zelf zal voor ons komen als Bruidegom. 
De dag des Heeren zal over de wereld komen als 

een dief in den nacht. 
't Is wel mogelijk, dat deze of gene eenige moeilijkheid 

heeft met een woord, dat tot de Gemeente te Sardis 
gericht wordt, te weten Openb. 3 : 3 : .Indien gij dan 
niet waakt, zal Ik tot U komen, als een dief, en gij 
zult geenszins weten, in welke ure Ik tot U komen zal". 

Men bedenke evenwel, dat Sardis hier wordt be
schouwd als de verantwoordelijke Christenheid, die 
wel den naam heeft van te leven, maar dood is. Ze 
is afgedaald tot de lage plaats der wereld en van deze 
plaats af kan zij de dingen bezien. De gemeente heeft 
in haar verantwoordelijkheid gefaald ; haar hooge en 
heerlijke standpunt heeft zij verloochend, zij bevindt 
zich onder het oordeel en kan daarom niet vertroostend 
worden toegesproken, zooals de kern van ware geloovigen, 
de hemelsche Bruid, in haar midden. Ze wordt met 
een vreeselijke verwachting bedreigd, evenals de wereld, 
waaraan zij gelijk geworden is. We zien Sardis hier 
niet als het lichaam van Christus, maar als de ver
antwoordelijke getuige van God op aarde, als een 
gouden kandelaar, die tijdens de afwezigheid van Jezus 
hier op aarde licht moet geven in een duistere wereld. 
De belijdende Christenheid — wij zeggen het met 
droefheid en schaamte! — is dieper gezonken dan de 
wereld, en haar duisternis gaat die der wereld wellicht 



70 DE MORGENSTER. 

nog te boven. Vandaar zulk een vermaning: „Ik zal 
tot U komen, als een dief", die een uitzondering is, 
welke den hier boven aangegeven regel bevestigt. 

Maar keeren we tot het gedeelte terug, dat we 
hebben aangehaald uit 1 Thess. 5. 

't Is altijd treffend voor den Christen, wanneer hij 
opmerkt, hoe God Zijn kinderen spijze doet uitgaan 
van den eter en zoetigheid reikt van den sterke. Licht 
doet Hij voortkomen uit de duisternis, leven uit den 
dood, waarheid uit de leugen. Zoo is het ook ten 
aanzien van de dingen, die ons nu bezighouden. De 
broeders te Thessalonica waren op het dwaalspoor 
geleid door den vijand, maar God komt ons nu de 
geheele waarheid ontvouwen; Hij reikt ons spijze; 
Hij verkwikt ons met ;het zoete Zijner gedachten ! 

De geloovigen te Thessalonika moesten door veel 
verdrukking heengaan. Daarvan heeft de vijand listig 
gebruik gemaakt. Hij heeft ze ingeblazen, dat „de 
groofe dag des Héeren" reeds was aangebroken en 
dat de beproevingen en verdrukkingen in de vervolging 
daarvan het bewijs waren, dewijl zij dien dag des 
Héeren vergezelden. Ware dit zoo geweest, ja ik mag 
wel zeggen : „Indien dit zoo ware" — wel dan was 
de geheele voorstelling van den apostel van ei: ver-
eeniging van de geloovigen met Christus valsch ge
weest. Want die vereeniging is zóó innig, en zoo 
volkomen, dat het voor Christus een onmogelijkheid 
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zijn zou in heerlijkheid te verschijnen zonder de Zijnen, 
die Zijn lichaam vormen, terwijl Hij het Hoofd is. 
Wat zegt de apostel tot de Kolossers ? „Wanneer 
Christus, ons leven, zal geopenbaard worden, dan zult 
ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid." 

Wanneer de dag des Heeren aanbreken zal, dan 
zal het wezen tot verschrikking voor de vervolgers 
van de Zijnen, en niet voor de Zijnen zelf. Daarop 
wijst de apostel hen op een eenvoudige wijze, maar 
met nadruk. Dat blijkt uit de volgende woorden : 

„Wij moeten God te allen tijde danken over U, 
broeders! gelijk billijk is, omdat uw geloof zeer wast, 
en de liefde van een iegelijk van U allen jegens elkander 
overvloedig is ; zoodat wijzelve in de Gemeenten Gods 
in U roemen wegens uwe volharding en uw geloof 
in al uwe vervolgingen en verdrukkingen, die Gij 
verdraagt : een bewijs van het rechtvaardig oordeel 
Gods, opdat gij waardig geacht wordt het Koninkrijk 
Gods, waarvoor Gij ook lijdt ; indien het namelijk 

recht is bij God, 
aan 
hen, die U verdrukken, verdrukking te vergelden, 
en aan 

U, die verdrukt wordt, rust met ons, 
bij 
de Openbaring des Heeren Jezus van den hemel, 
met de engelen Zijner kracht, 
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in vlammend vuur, 
wraak nemende 

over hen, die God niet kennen, 
en 

over hen, die het evangelie onzes Heeren Jezus 
Christus niet gehoorzamen, die tot 

straf zullen lijden het eeuwig verderf 
van het aangezicht des Heeren en van de heerlijkheid 
Zijner sterkte, wanneer Hij komen zal, om in dien dag 
verheerlijkt te worden in Zijne heiligen en bewonderd 
te worden in allen, die geloofd hebben, want onze 
getuigenis aan U is geloofd geworden". (2 Thess. 
1 :3—10). 

In deze aangelegenheid gaat het dus niet alleen om 
het standpunt van de geloovigen, maar om de heerlijkheid 
van God-Zelf, om Zijn gerechtigheid. De apostel 
brengt hier in het geding „v/at recht (d i.) wat recht
vaardig is voor God". Vergeten we nooit, dat Hij de 
„Rechter der gansche aarde" is. Zou die géén recht 
doen ? Dit is een ongerijmdheid. God brengt Zijn 
oordeel over de verdrukkers, d.z. de vijanden, en niet 
over degenen, die om Zijnenfwil verdrukt, vervolgd 
worden, d.z. de vrienden. 

Als de Christenen in de groote verdrukking zich 
bevonden, zou het zedelijk genomen een onmogelijkheid 
zijn, dat de dag des Heeren ware aangebroken, 
aangezien deze „dag" rust aanbrengen zal, openbare 
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vergelding des loons, voor de geloovigen, en dat niet 
alleen in de heerlijke Woningen des Vaders, voor het 
oog der Engelen, maar 

o o k in h e t K o n i n k r i j k , 
waarover hier sprake is, en waar de dag des Heeren 
de deur voor opent. Alles heeft dan een andere 
gedaante. De Gemeente in rust, — de vervolgers in 
verdrukking. 

Gedurende „den dag des menschen" moet de ge
meente lijden; in „den dag des Heeren" zal zij heerschen. 
Heerschen mét Christus, met Wien zij openbaar wordt 
in heerlijkheid ! 

De apostel breekt door zijn klare en heldere ge
tuigenis het leugengebouw van den vijand tot den grond 
toe af. 

De waarheid maakt vrij van de leugen. 
Dat is de goddelijke weg — altijd geweest en nog ! 

Nog een tweede woord van den apostel is onze 
volle opmerkzaamheid waard, n.1. uit den Tweeden 
Brief, uit het tweede hoofdstuk, de verzen 1—3 : 

„En wij bidden u, broeders! wegens (d.i. op grond 
van uw geloof aan de komst des Heeren en uw ver-
eeniging met Hem) de komst onzes Heeren Jezus 
Christus en onze vereeniging met Hem, dat 

gij niet haastelijk geschokt wordt, 
in uw gemoed, 
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of verschrikt, 
noch door geest, noch door woord, noch door brief 
als van ons, alsof de dag des Heeren tegenwoordig 
ware. Dat 

niemand u op eenigerlei wijze «misleide ! 
Want die dag komt niet, 

tenzij eerst de afval gekomen zij, 
en 

geopenbaard zij de mensch der zonde, 
de zoon des verderfs." 

De apostel wil den Thessalonikers niet leeren, dat 
de „dag des Heeren" niet nabij, d.i. niet aanstaande 
zou zijn. We weten wel beter en Romeinen 13 : 12 
is bewijs genoeg. Maar hij wil er ze van doordringen, 
dat die dag niet tegenwoordig, d.i. niet aanwezig, was. 
Altijd als de apostel over den naderenden dag des 
Heeren spreekt, staat het in verbinding met onzen 
praktischen wandel. Het is de dag, dat alles in het licht 
treedt, hetgeen moge blijken uit de volgende Schrif-
tuurplaatsen: .Zoodat gij onstraffelijk zijt in den dag 
van onzen. Heer Jezus Christus" (l Kor. 1 : 8) ; 
Eens iegelijks werk zal openbaar worden, want de dag 
zal het verklaren, omdat hij (d.i. de dag) in- vuur 
geopenbaard wordt" (l Kor. 3 : 13); Opdat gij 
beproeft, wat het beste is, zoodat gij zuiver en zonder 
aanstoot zijt tegen den dag van Christus" (Fil. 1 : 10): 
Voorts is mij weggelegd de kroon der gerechtigheid. 
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welke mij de Heer, de rechtvaardige Rechter, in dien 
dag geven zal." (2 Tim. 4 : 8). Uit deze en nog 
andere plaatsen kan blijken, dat „in den dag des 
Heeren" met de arbeiders wordt afgerekend ; dat de 
dienst van elk geloovige naar goddelijken maatstaf 
zal worden beoordeeld ; elke vraag in verbinding met 
de persoonlijke verantwoordelijkheid zal worden be
antwoord ; dat het loon zal worden uitgedeeld en de 
een over tien, de ander over vijf steden zal gezet 
worden. Maar altijd is het een tijd van rust en zegen, 
nooit van onrust of lijden ! 

Telkens blijkt het groote verschil tusschen de hemel-
sche en aardsche zijde van 's Heeren komst. 

Bij de komst van den Bruidegom gaat het om het 
hart: Hij, Jezus, wordt voor de ziel geplaatst. 

Bij „den dag of de verschijning" gaat het om het 
geweten en we worden herinnerd aan onzen wandel, 
n.1. hoe wij als getuigen in een booze wereld ons 
openbaren ten aanzien van een Heer, die afwezig en 
voor de wereld verborgen is. Nooit worden deze dingen 
in de Schrift door elkaar gehaald. 

Keeren we nog even naar 2 Thess. 2 : 1 - 3 terug. 
„Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval 

gekomen zij, en geopenbaard zij de mensch der 
zonde, de zoon des verderfs." 

Wie is die mensch der zonde, deze zoon des verderfs ? 
Daarop antwoordt de Schrift volgenderwijze : 
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„Die zich verzet en verheft tegen al wat God ge
noemd wordt, of een voorwerp van vereering is, 
zoodat hij zich in den tempel Gods nederzet, zich-
zelven vertoonende, dat hij God is. Herinnert gij u niet, 
dat ik u dit zeide, toen ik nog bij u was? En nu, gij 
weet, wat hem tegenhoudt, opdat hij geopenbaard worde 
te zijner tijd. Want de verborgenheid der wetteloosheid 
werkt reeds, alleen hij, die hem nu tegenhoudt, zal dit 
doen, totdat hij uit het midden zal weggenomen zijn. En 
dan zal de weltelooze geopenbaard worden, dien de Heer 
Jezus zal verteren met den adem Zijns monds, en teniet 
doen door de verschijning Zijner komst; hem, wiens 
komst is naar de werking des satans in allerlei kracht 
en teekenen en wonderen der leugen, en in allerlei 
verleiding der ongerechtigheid voor hen, die verloren 
gaan, daarom, dat zij de liefde tot de waarheid niet 
aangenomen hebben om behouden te worden." (2 
Thess. 2 : 4—10). 

Hier wordt ons derhalve medegedeeld, dat de wette-
looze, de mensch der zonde, de zoon des verderfs, 
alvorens de dag des Heeren komt, moet worden ge
openbaard. De verborgenheid der wetteloosheid moet 
haar toppunt bereiken. De mensch zal zich openlijk 
tegen God verklaren, ja zelfs zich aanmatigen, God 
genoemd te worden, om te worden aangebeden. Dit 
alles moet op deze aarde worden aanschouwd nog 
voordat het oordeel des Heeren over haar losbarst. 
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Voor het oogenblik wordt de openbaarwording van 
dezen mensch der zonde nog verhinderd door een 
„wie" en een „wat". 

We lazen: „En nu, gij weet wat hem tegenhoudt" 
en „Alleen hij die hem tegenhoudt, zal dit doen, totdat 
hij uit het midden zal weggenomen zijn". (Verzen 6 
en 7.) Sommigen hebben gemeend, dat met het „wat" 
en de „hij" gedacht wordt aan het Romeinsche 
Rijk; anderen dat hier aan de Gemeente moet-worden 
gedacht, waarin de Heilige Geest woont. Reeds lange 
jaren neigen we tot deze laatste opvatting. Uit andere 
gedeellen der Schrift weten we, dat de Gemeente 
haar heerlijke plaats in den hemel reeds zal hebben 
verkregen, alvorens de wettelooze zijn plaats op aarde 
inneemt. „ Wat hem tegenhoudt" zou dan beteekenen: 
de Heilige Geest is als Persoon woonachtig in het 
midden der Gemeente en dit feit, die tegenwoordigheid, 
brengt mede, dat de mensch .der zonde zich niet open
baren kan. Terwijl dan in vers 7 rechtstreeks de 
Persoon des Heiligen Geestes zou zijn aangeduid met 
het woord „hij". Totdat „hij" uit hét midden zal zijn 
weggenomen beduidt, totdat de Heilige Geest met de 
Gemeente naar den hemel zal zijn wedergekeerd. 

Voordat wij -eindigen, -moge deze vraag op ons 
aller geweten worden gebonden: Wat verwachten wij? 
Wat is -onze hoop? Verwachten wij b.v. zekere ge
beurtenissen, de wederoprichting van het Romeinsche 
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Rijk, de ontwikkeling der tien koninkrijken, den terug
keer der Joden naar Palestina, den wederopbouw van 
Jeruzalem, de openbaarwording van den Anti-Christ. 
de groote verdrukking en tenslotte het vreeselijk gericht, 
dat aan den dag des Heeren zal voorafgaan, dien dag 
als 't ware inluiden zal ? Of — verwachten wij den 
Heer uit den hemel, den Bruidegom ? 

Zonder twijfel, al de genoemde dingen zullen een
maal gezien worden. Maar ze mogen zich niet plaatsen 
tusschen de ziel en haar Verlosser, ze mogen niet 
onze eerste verwachting zijn. Onze eigenlijke verwachting 
is en moet ook blijven : de blinkende Morgenster! 

Wanneer wordt de morgenster zichtbaar aan den 
hemel ? Juist vóór het aanbreken van den dag! Wie 
ziet haar ? Die tijdens de nachtelijke uren wakende is. 
Zóó moest de Gemeente als gehéél hébben gewaakt! 
Maar ze heeft gefaald / Persoonlijk kunnen we even
wel naar de blinkende Morgenster uitzien. Och, mochten 
wrj — lezers en schrijver dezes — steeds meer ver
wezenlijken de reinigende, heiligende en boven alle 
zorgen ons verheffende kracht van deze gezegende hoop! 
Geve onze God, dat wij de kracht gevoelen en ook 
de uitwerking mogen laten zien van des apostels woord: 

„Een iegelijk, die deze hoop op Hemfheeft, reinigt 
zichzelven, gelijk Hij rein is." (l Joh. 3 : 3 ) . 

C. H. MACKINTOSH. 
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De waarachtige genade Gods. 
„Vermanende en betuigende, dat deze 
de w a a r a c h t i g e genade Gods is, 
in welke gij staat." 

1 Petrus 5 : 12. 

etrus schrijft in zijn Eersten Brief op ver
schillende wijzen • over Gods genade. 
In hoofdstuk 4 : 10 spreekt hij over de 
„m e n i g e r l e i " genade Gods" ; in 

hetzelfde vers van het volgende hoofdstuk over «den 
God a l l e r genade" en in den hierboven aange-
haalden tekst over „de w a a r a c h t i g e genade 
Gods." Nooit gebruikt de Heilige Geest een uit
drukking zonder een bepaald doel, en daarom is het 
goed, na te gaan, op welke wijze de Schrift ons de 
genade voorstelt. 

Op een treffende wijze openbaart God allereerst 
Zijn genade na den val des menschen. De Heere God 
had Adam verboden, te eten van den boom der kennis 
des goeds en des kwaads en Hij had gesproken: 
„Ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij den dood 
sterven." De mensch at evenwel van dezen boom on
danks het verbod, en de genade liet hem — voort-
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leven tot op den leeftijd van 930 jaren, evenwel met 
het vonnis .g i j z u l t s t e r v e n " . 

Eeuwen later hield God zich met een afzonderlijk 
volk bezig. Hij verloste het uit Egypte, om het op te 
voeren naar een land overvloeiende van melk en honing. 
Aan dit volk gaf God Zijn wet, maar voor het deze 
wet hv handen had, was ze reeds geschonden in haar 
eerste artikel. Het volk had een gouden kalf gemaakt, 
en er zich voor neergebogen. Toen sprak God tot 
Mozes: .Laat Mij toe dat Mijn toorn tégen heit 
ontsteke, en hen vertere." Maar Mozes trad pleitend 
voor het schuldige volk tusschenbeide, en wendde den 
toorn af. Ongetwijfeld een wonderbare genade, welke een 
schuldig volk kan verdragen, doch het ook aanzegt, dat 
wie voortaan het kwade doet, er de gevolgen van zoo 
moeten dragen, zelfs in geslachten! (Ex. 33 : 19; 34 : 7.) 

Opnieuw schittert Gods genade'ten aanzien van het 
priesterschap onder dat afgezonderde volk I Op den 
dag zelf, of in elk geval kort nadat de wijding der 
priesters plaats had, werd het priesterschap door der 
priesters zelf verdorven: de twee zonen van Aaron, 
Nadab en Ahibu, brachten vreemd vuur voor het 
aangezicht des Heeren en stierven om hun ongehoor
zaamheid. Door de genade Gods wordt evenwel; het 
priesterschap gehandhaafd: 

Weer vele" eeuwen later schittert de^genadè opnieuw 
metheerJijken luister in Davids dagen Deze man naar-
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Gods hart heeft zich bezondigd aan Uria en Bathseba. 
Uria heeft hij gedood, diens vrouw heeft hij geroofd;-
twee zonden, waarop de dood slechts volgen kon ah> 
oordeel. De profeet komt den schuldigen koning be
zoeken, en hij brengt er den man op den rechterstoel 
toe, (en dat wel door een gelijkenis, nl. die van het 
Ooilam) het doodvonnis uit te spreken over zichzelf; 
(2 Sam. .12.) David erkent en belijdt zijn zonde (vers. 
13), en Nathan spreekt namens Jehovah: „De Heere 
heeft uwe zonde weggenomen, gij zult niet' sterven". 
Maar bij dit laatste blijft het niet. Gods regeering ten 
aanzien van David eischte, dat het zwaard voortaan 
niet wijken zou van zijn huis, omdat David den Heer. 
zijn God, had „veracht". 

En nóg weer eenige honderden jaren later bewijst 
God Zijn genade aan het schuldig Israël, hetwelk in 
ballingschap naar Babel was gevoerd. Na zeventig 
jaar van gevangenschap keert een overblijfsel in het 
Und der vaderen terug. Maar hoe vinden ze het terug? 
De tempel is verwoest, Jehovah had Zijn troon te 
Jeruzalem verlaten (Ezechiël 10 : 4 en 5), om vooreen 
tijd de regeering in handen te geven van de volkeren; 

Nóg hadden wij voorbeelden kunnen aanhalen var 
Gods genade-betoon in het leven van een Salomo; 
een Hizkia, een Josia, waar God het aangekondigde 
oordeel niet komen deed tijdens hun leven. Maar wc 
willen liever na de reeds aangevoerde gevallen over* 
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gaan tot het Nieuwe Testament, waar de waarachtige 
genade Gods ons wordt ontvouwd. En het zal daarbij 
goed zijn. er rekening mede te houden, dat Petrus 
schrijft aan bekeerde Joden, opdat we daardoor meer 
de kracht dezer uitdrukking gevoelen. 

Laat ons maar eens een antwoord trachten te geven 
op de eenvoudige vraag, wat de genade den geloovige 
van deze bedeeling schenkt. Welnu, ze schenkt hem 
allereerst het heil (Titus 2 : 1 1 ) ; ze schenkt hem het 
leven, want ze maakt levend (Efeze 2); ze brengt hem den 
vrede (Efeze 2) ; ze schenkt hem de rust (Matth. 11), 
ze maakt hem een kind ran God (Rom. 8). verbonden 
met Gods Zoon, en wel zóó. dat de geloovigen leden 
zijn van Zijn lichaam (Ef. 5) ; zij geeft deel aan de 
heerlijkheid, die de Zoon van den Vader ontvangt, 
als loon op Zijn arbeid (Joh. 17). En dat alles niet, 
nadat iemand daarvoor iets heeft moeten doen, om 
zich die voorrechten en zegeningen waardig te maken, 
maar eenig en alleen, omdat Christus het alles ver
worven heeft. 

Bij gevolg : wij behoeven niet als Adam met den 
dood ons bezig te houden, laat staan dien te vreezen, 
dewijl wij uit den dood in het leven zijn overgegaan. 
Evenmin behoeven we als Israël verschrikt te worden 
door een of ander oordeel, indien wij op den weg 
falen. Want Christus heeft het volle gewicht getorst 
van alle onze zonden en Hij^ onze verheerlijkte Heer 
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in den hemel, is de Bron onzer kracht, die wij voor 
de pelgrimsreize behoeven. Voorts heeft diezelfde 
genade („de waarachtige genade Gods") ons gemaakt 
tot koninklijke priesters (l Petr. 2 : 9) en ons volle 
vrijmoedigheid geschonken, om in het binnenst Heilig
dom in te gaan. (Hebr. 9 : 19.) En welk een vrijmoe
digheid ! Niet als Aaron, met een bekken met bloed 
in de eene hand, en met de andere hand bloed spren
gende óp en vóór het verzoendeksel! Neen, in de 
tegenwoordigheid Gods, v o l k o m e n g e r e i n i g d 
door het bloed van Jezus Christus, g e n i e t e n d e 
van Zijn gemeenschap en tegenwoordigheid, en 
s t a a n d e in de heilige plaats in de volkomenheid 
der onschatbare waarde van het bloed van den Zoon 
Gods ! 

Vervolgens geeft diezelfde genade haar beloften ook 
voor ons geheele huis ! „Gij en uw huis !" heet het 
in Hand. 16. Treffende tegenstelling met het uitgetogen 
zwaard boven David en diens huis. 

Dan zijn we tenslotte volkomen verlost van alle 
dienstbaarheid, van alle slavernij, zoodat we (met uit
zondering gelukkig van God, den Vader, en den Heere 
Jezus Christus) niet met het overblijfsel in Nehemia's 
dagen moeten zeggen : .Wij zijn knechten !" Daar
tegenover staat: „Wij zijn zonen 1" (Joh. 8). 

Israël kon niet meer genieten van de opbrengsten 
van het land, wijl deze voor de koningen waren, die 
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God boven hen had gesteld, Heidensche koningen. 
(ZieNeh. 9 :36, 37.) Maar wij, ook al weer door de 
waarachtige genade Gods, zijn gezegend met alle geeste
lijke zegening in den hemel, in Christus. (Efeze 1 :3). 

Evenwel, ook hierbij blijft het niei! 
Diezelfde genade, die ons zooveel zegen aanbrengt, 

houdt mij ook bezig met mijn verantwoordelijkheid. 
Zij onderwijst mij, alle goddeloosheid en wereldsche 

"begeerlijkheid te verzaken en matig, en rechtvaardig en 
Godzalig te'leven in deze tegenwoordige eeuw. (Titus2). 

De geloovige wordt te allen tijde er toe geroepen 
de matigheid te betrachten, een matigheid, die niet be
perkt blijft tot spijs en drank, maar verder gaat, nl. 
«m in de kracht des Heiligen Geestes zichzelven in 
bedwang te houden. 

Degejoovige moet in practische gerechtigheid leven 
te midden van zijn medebroeders en van de wereld, 
die hem omringt. 

De geloovige heeft de roeping, in vreeze voor Gods 
:aangezicht te wandelen, in ware Godzaligheid. 

En tenslotte, en dat is óók een héérlijke vrucht van 
de waarachtige .genade Gods, ja haar króón, de ge
loovige kan in de verwachting leven van de gelukzalige 
feoop en verschijning der heerlijkheid van zijn grooten 
God en Heiland Jezus Christus 1 (Titus 2 : 11—13). 

J. FOURNEAU. 
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BESCHOUWING 
OVER 

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

( Vervolg van bladz. 192 van den vorigen jaargang). 

HOOFDSTUK 16. 

n ik hoorde een groote stem uit den 
tempel, zeggende tot de zeven engelen : 
„Gaat heen, en giet de zeven schalen 
der gramschap Gods uit op de aarde.'' 

Dit is het laatste, aangrijpende bevel, hetwelk God 
in betrekking tot de aarde en haar bewoners aan de 
boden en uitvoerders Zijner oordeelen geven zal. 

Alles, wat den trots en de begeerte van den mensch 
vleien kan ; alles, wat hij als de bron en het fonda
ment van zijn geluk beschouwt; alles, wat hij onver
moeid nagejaagd heeft, en waarop hij hoopt en ver
trouwt; al zijn droomen en al de voorstellingen zijner 
ziekelijke verbeeldingskracht; al de voortbrengselen van 
zijn speculeerend verstand en zijn snoevend vernuft; 
valles, alles wordt in één oogenblik in zijn diepste 
^grondslagen aangetast, en voor altijd, en volkomen 
vernietigd 1 Arme mensch' 1 
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De. dag der wrake Gods kent geen grenzen. Zijn 
gramschap wordt uitgegoten over alles wat tot nu toe 
schijnbaar genot en voordeel aanbood. Niets blijft ver
schoond. Het zijn de laatste, vernietigende slagen van 
het Goddelijk oordeel. 

De eerste vier schalen hebben overeenkomst met 
de eerste vier bazuinen, omdat ook zij de aarde, 
de zee, de rivieren, en ten slotte de zon tot het doel 
hunner verschrikkingen kiezen. De een zoowel als de 
ander doorschrijdt den geheelen kring der symbolische 
natuur. Zij verschillen echter hierin, dat, terwijl de 
bazuinen alleen het derde deel van het Romeinsche 
rijk treffen en de gelukzaligheid der menschen en der 
grooten der aarde schokken, de eerste „schaal" veel
meer „de aarde" in het algemeen treft, d.w.z. den 
geordenden staat der handelingen Gods. Alle men
schen, die het merkteeken van „het beest" hebben, 
en diens beeld aanbidden, komen in een toestand van 
uiterste verwarring en in een onbeschrijfelijke ellende 
(Vs. 2.) — De tweede „schaal" giet haar inhoud 
uit op „de zee", en brengt over de niet-georgani-
seerde volken de macht des doods; echter niet in 
letterlijken, maar in zedelijken zin, omdat de menschen 
elke verbinding met God prijsgeven, en zich van 
elke uitwendige belijdenis losmaken. (Vs. 3.) De op .de 
rivieren en op de fonteinen der wateren" uitgegoten derde 
„schaal", verderft de drijfveeren, die hun invloed doen 
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gelden op de menschen. Wat tot lafenis en verkwikking 
dient, en een bron van menschelijk geluk en welvaren 
is, brengt nu den dood — den grondslag van volkomen 
losrukking van God. (Vs. 4.) — Werd reeds eerder 
door den mond der aan de .glazen zee" staande 
heiligen. God in Zijn gerechtigheid en heiligheid ver
heerlijkt, zoo vindt dit ook hier door «den engel der 
wateren" plaats, want Hij zal Zijn oordeelen uitvoeren, 
wijl Hij onveranderlijk rechtvaardig en heilig is. 
(Vs. 6.) De menschen hebben het bloed van heiligen 
en profeten vergoten, en daarom zal bloed hun drank 
zijn ; zij hebben de reine bronnen van zegen verdorven, 
en daarom moeten zij onrein water drinken. Het is 
een rechtvaardige vergelding, plechtig beaamd door 
de stem des altaars: „Ja. Heer, God, Almachtige ! 
uwe oordeelen zijn waarachtig en rechtvaardig" (Vs. 7.) 
Het altaar, onder hetwelk wij vroeger de zielen zagen 
„van hen, die geslacht waren om het woord Gods 
en om de getuigenis, die zij hadden" (hfdst 6 : 9), 
erkent als getuige huns bloeds de rechtvaardigheid en 
de vergelding dezer wraak. En ach ! hoe spoedig zal 
deze groote en verschrikkelijke dag aanbreken! — Het 
oordeel der vierde schaal treft de zon, welke het 
symbool is van de hoogste macht op aarde. Nadat 
ze getroffen is. legt ze een ondraaglijken last op de 
menschen. In plaats van licht en verkwikking te schenken, 
verzengt ze door haar gloed. (Vs. 8.) Hoe vreeselijk 
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de- plagen ook mogen zijn, ze brengen evenwel geen; 
boetedoening voort; integendeel de menschen verhardeit 
hunne harten en zij lasteren den naam van Hem, die 
deze oordeelen zenden moet. (Vs. 9.) 

Nu volgen de drie overige schalen. 
De vijfde schaal wordt uitgegoten op den troon vart 

het beest; d.i. op den zetel en vastheid van de macht,, 
die uit Satans hand werd ontvangen. Duisternis komt 
over het rijk van het beest. Zelf wordt het nog niet 
getroffen. Bij de komst des Heeren zal de Koning der 
Koningen het vernietigen. Zijn onderdanen hebben 
evenwel geen toevluchtsoord. Zij zijn in de diepste 
ellende, in den grootsten nood. In vertwijfeling kauwen, 
de menschen hun tongen van pijn. En bij dat al lastereni 
hun onboetvaardige harten God. (Vs. 10 en 11.) 

De zesde schaal doet haar inhoud neerkomen op 
de rivier, den Eufraat. de Oostelijke grens van het 
Romeinsche Rijk. De weg voor de Koningen van het 
Oosten wordt gebaand, doordien zijn wateren verdrogen^ 
en nu kunnen deze machtigen zich vermengen met de 
machten van het profetische Westen. (Vs. 12.) 

Het is blijkbaar een feit van de grootste beteekenis,. 
want de Aziatische machten mengen zich in den toe* 
komenden strijd, en aldus worden alle machten op een 
slagveld vereenigd* Om de komst van dien dag nog 
te bespoedigen Ï komen uit den mond van draak, beest 
en valschenr profeet; »drie onreine, geesten* ; uit dem 
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mond van den draak, de bron van elke vijandschap 
legen Christus ; uit dien van het »eerste beest*, het 
herleefde, geweldige Romeinsche Rijk, en uit dien van 
het «andere beest*, den valschen profeet, die Christus 
in alles nabootst, den anti-christ, die onmiddellijk onder 
invloed van Satan wonderen dóet en aldus allen aan 
zich onderwerpt. (Vs. 13.) Deze drie — een drie-eenige 
tegenstander van God en van Christus — zijn de 
boden, die de Koningen bijeenbrengen tot den grooten 
krijg van den almachligen God. (Vs. 14.) Bij de vijfde 
schaal, die den troon van het beest treft, heerschen 
wel in diens rijk verwarring en duisternis, doch de 
ondernemingen naar buiten worden niet verstoord. Er 
worden verbonden gesloten op grond van de beginselen, 
die alom ingang zullen vinden en welke worden ver
breid door de machten, die zich tegen Christus ver
heffen. Het wordt een laatste worsteling van het booze 
op de aarde tegen het goede uit den hemel ; een 
verwoede krijg tegen het Lam. 

Na deze zesde schaal volgt een onderbreking. 
Juist zooals bij het zesde zegel en de zesde bazuin. 
En in vers 15 hebben we een belangrijken tusschenzin. 

„Zie, Ik kom als een diefl Welgelukzalig hij, die 
waakt en zijne kleederen bewaart, opdat hij niet naakt 
wandele, en men zijn schaamte niet zie !" 

Zóó spreekt de Heer nooit, als Hij gewaagt van 
Zijn komst voor Zijn bruid. Dan is het: „Ik kom 
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haastelijk! houd wat gij hebt, opdat niemand uwe 
kroon neme" (Openb. 3 : 11). We zien derhalve — 
trouwens dit is ons reeds bekend uit Openb. 6 en 7 
— dat er op de aarde dan heiligen zijn zullen — 
geloovigen uit de Joden en de Vplkeren — voor wie 
de verschijning des Heeren als een dief in den nacht 
voor Zijn vijanden, een bevrijding wezen zal uit de 
macht hunner vervolgers. Immers niet allen aanbidden 
het beest. (Openb. 6 : l l i ; 1 3 : 7 . 15). 

Na dezen tusschenzin gaat de stroom voort. En we 
vernemen de woorden : „En zij verzamelden hen aan 
de plaats, in het Hebreeuwsch genaamd Armagédon" 
(Vs. 16.), een zinspeling v/aarschijnlijk op Richt. 5 : 19. 

De zevende schaal doet tenslotte een tooneel ontstaan 
van algemeene verwarring en verwoesting. Mare uit
werking overtreft verre die van de voorafgaande schalen. 
De zevende Engel giet zijn schaal uit in de lucht, 
welke onontbeerlijk is voor den mensch, om te kunnen 
leven. Geen lucht beduidt den dood. God ontneemt 
hetgeen de mensch niet missen kan. Een vreeselijke 
aardbeving volgt; de groote stad, het centrum van de 
beschaafde wereld, breekt in drie deelen ; alle steden 
der volkeren, scheppingen van de hand des menschen, 
worden omgekeerd en het groote Babyion wordt voor 
God gedacht. Het is de valsche, de afvellige bruid 
van Christus, de doode Christenheid, de moeder der 
hoeren genaamd, wier gericht in bijzonderheden in het 
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volgende hoofdstuk zal worden beschreven. Zij, het 
afgodisch Babel, moet den kelk drinken van de gram
schap Gods. Als een groote hagel stort zich het oordeel 
op de menschen. Alle machten, onafhankelijke zoowel 
als afhankelijke, zinken in het niet: alle eiland vlood; 
en bergen werden niet gevonden ! Het is het laatste 
oordeel vóór de verschijning van Christus Zelf; een 
oordeel nog in de voorzienigheid Gods gezonden. 

Wat is de uitwerking ervan ? 
De menschen lasteren God ! 
Diepe schaamte moet ons aangrijpen. Zóó taai is 

het verzet, zóó onvermurwbaar het harde hart; zóó 
volhardend de vijandschap van den mensch tegen God ! 
Nooit verandert de mensch. Alle proefnemingen Gods 
hebben het bewezen. Altijd blijft hij dezelfde. Tenzij de 
genade den leeuw in een lam verkeert, van booze 
zondaren geliefde kinderen maakt. Geprezen zij in eeuwig
heid die machtige genade, die zulk een overwinning 
behalen kan op het door en door booze menschelijke 
hart 1 

En nóg roept die genade. Zij wacht op den tegen
stander en vijand, totdat de dag des heils voorbij zijn 
zal en plaats gemaakt zal hebben voor den dag des 
toorns1 

(Wordt vervolgd.) 
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De laatste woorden van een 
Koning. 

e laatste woorden van iemand hebben 
altijd iets eerbiedwaardigs. Men bewaart 
ze in het geheugen, men schrijft ze op, 
men deelt ze aan anderen mede. En dat 

zooveel te meer, wanneer het gaaf om de laatste woor
den van een man Gods, of van een profeet, wiens 
woorden bijzondere waarde hebben met het oog op 
de toekomst. 

Nu staan ons de woorden van zulk een profeet voor 
de aandacht. Hij was niet aileen profeet. Hij was ook 
koning. Door Goddelijke inspiratie getuigt deze profeet 
en koning van zichzelven, dat hij ,,hoog is opgericht", 
dat hij ,,de gezalfde van den God Jakobs" is, dat 
hij voorts „liefelijk is in psalmen Israëls". (2 Sam. 25). 

En wat waren nu de laatste woorden, die van dezen 
koninklijken-profetischen zanger staan opgeteekend? 
Waarmede hield zich deze door God hoog verheven 
man bezig, toen hij het einde zijns levens zag naderen ? 
Was hij bezig, zooals het bij zoo menigeen wordt ge
vonden, met zijn zonden ? Neen. Deze hoogst belang
rijke kwestie was reeds sedert lang voor hem opgelost 
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Daarvan had hij reeds gezongen: „Welgelukzalig is hij, 
wiens overtreding vergeven; wiens zonde bedekt is 
(Ps. 32.) Denkt hij misschien aan de aardsche schat
ten, die hij nalaten zal ? Neen, want hij heeft ze alle in de 
hand gesteld van zijn zoon Salomo, opdat deze' ze zou 
gebruiken voor den Tempel, dien hij voor God bouwen 
zou. Ook deze aangelegenheid was derhalve geregeld. 
Ook deze kwestie bezwaarde niet meer. 

Staan troon en volk misschien voor zijn oog ? Ach, 
als profeet, zou hij met bezorgdheid hebben kunnen 
gewagen van ernstige moeilijkheden, die met de troons
opvolging gepaard zouden gaan, en zijn zienersblik 
in de toekomst werpend, zou hij met smart hebben 
kunnen spreken over een scheuring in het tot hiertoe 
nog onverdeelde rijk, ja over zijn volk, hoe het over 
de gansche aarde eenmaal zou worden verspreid, 
verstooten om eigen zonde van der vaderen erf! 

Maar zie, met dat alles is hij niet bezig! 
Met zienersblik doorboort hij den sluier der toekomst 

en wat ziet hij dan ? Waarop rust met innig ziels-
behagen dat oog ? 

O p een Koning! 
Op een Koning, die in gerechtigheid regeeren zal! 
Op een Koning, die in de vreeze Gods zal heersenen! 
Op een Koning, dien hij vergelijkt met het licht dés 

morgens, als de zon opgaat en geen wolken eënigë 
verduistering brengen, des morgens zonder wolken. 
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In zielsverrukking getuigt hij aangaande dien Koning: 
„Van den glans na den regen komen de grasscheutjes 
uit de aarde voort." 

Welk een gezicht voor dien zanger ! Want die Koning, 
die „een zoon van David" genoemd zal worden, wordt 
door David zelf „zijn Heer" genoemd! Is het wel te 
beschrijven, hoedanig de regeering zal zijn van dien 
Koning, die genoemd wordt „de Zon der gerechtigheid" 
en die opgaan zal over een, wereld, welke is wegge
zonken in duisternis ? 

• 
Ik herinner me de Alpen te hebben gezien tegen het 

lichten van den dageraad. Mijn oog kon nauwelijks 
de toppen van het reuzengebergte tegen den nog 
duisteren hemel onderscheiden. De natuur scheen ge-

* huid in een rouwsluier. Eenige uren later begonnen 
de toppen te glinsteren in het blauw van een wolken-
loozen hemel. Het wit der kruinen schitterde, en in de 
valleien tooide zich het teedere gras met parelglans. 
Maar, terwijl ik deze wonderbare en heerlijke veran
dering van het landschap — een treffend beeld van 
de uitwerking van de komst van den Koning der 
Koningen — afwachtte, verscheen in het Oosten een 
ster, die in grootte en schoonheid alle andere overtrof, 
en die met haar wonderen glans zelfs het eerste licht 
des dageraads overtrof. Die ster onder de sterren was 
de voorlooper der zon, de blinkende morgenster 1 
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Daar zal een Heerscher zijn over de menschen. 
Een Rechtvaardige. 
Een Heerscher in de vreeze Gods. 
En Zijn komst zal de aarde verkwikking brengen, 

gelijk de dagvorstin het geschapene haar weldadig licht 
geelt, en alles leven en vruchtbaarheid schenkt. 

Die Heerscher, die Rechtvaardige, deze Zon der 
gerechtigheid is — Christus ! 

Maar, vöör Hij verschijnt als de Zon, schittert hij 
voor het oog van den wachtenden vrome als de 
blinkende Morgenster. 

„Ik", zoo klinkt Zijn stem, „Ik ben de wortel en het 
geslacht Davids, de blinkende Morgenster" (Openb. 
2 2 : 16). 

Met dien Koning was David vervuld ! 
Wat vervult ónze harten ? 
Is bij óns het geroep : „Kom ! Amen ; kom, Heer 

Jezus ! ?" 
(Vrij naar het Fransch.) J. T. 
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Pelgrimslied. 

Voor ons, o Christ'nen I welk geluk, 
Daarboven steeds t' aanschouwen, 

Dien Jezus, die ons heeft verlost, 
Wiens woorden wij vertrouwen. 

Met Hem eens hemellingen zijn, 
Met Hem op 't nauwst verbonden, 

Te zamen in der zaal'gen rij, 
Zijn roem altijd verkonden. 

Met Hem te zijn, Zijn schoonheid zien, 
Zijn liefd' aan ons bewezen, 

Genieten van Zijn teederheid, 
Hoe zalig zal dat wezen ! 

Met Hem te zijn, dat is de rust, 
Het eind' van alle smarte, 

Van zwoegen, angsten, zorg en pijn; 
Niets meer ontrust het harte. 

Hoort naar de stem des Bruidegoms, 
Die roepl: (Zijn trouw zal blijken) 

„Ik kom! Ik kom! zijt welgemoed, 
Straks zal de droefheid wijken !" 

O, pelgrims! heft dan 't hoofd omhoog 
Den staf ter hand genomen, 

Het lijf omgord, den pas versneld, 
Het eind zal weldra komen! 

* • 
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„Zie, ik en de kinderen, die 
God mij gegeven heeft" 

Hebreen 2 : 13; Jesaja 8 : 18. 

Zie, ik en de kinderen . . . 
Merkwaardige woorden. Ze vormen met Psalm 22 :23 

en Psalm 16 : 1 het drietal Schriftuurplaatsen, waar
mede de apostel de heerlijke waarheid verduidelijkt, 
dat Christus en de Zijnen, die Hij verlost heeft en 
die Hij als zonen ter heerlijkheid leiden moet, één zijn. 
Hij is hun Overste Leidsman ; Hij is door lijden 
volmaakt, d.w.z. God heeft alles aan Hem gedaan, 
wat noodig was, om Hem als een volkomen ver-
trouwbaren en tevens als een met alle gevaren ver
trouwden Gids te geven aan hen, die op weg zijn 
naar de heerlijkheid. ,,Hij, die heiligt", zegt de apostel, 
„en zij, die geheiligd worden", d.i. Christus en de 
verlosten, „zijn allen uit één", d.i. zij zijn één hemel-
sche familie. Om die oorzaak schaamt Hij Zich dan 
ook niet hen broeders te noemen. De drie reeds ge
noemde Schriftwoorden dienen dan, om de geloovigen 
in deze zekerheid te ondersteunen. Het eerste, uit den 
22sten Psalm, dient, om vast te stellen, dat de een-
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heid tot stand is gebracht door den dood heen in 
de opstanding, welke verbinding dan tot lof van God 
openlijk wordt erkend. Het tweede dient, om den 
Leidsman voor te stellen, als Dengene, die volkomen 
op Zijn God vertrouwde, toen Hij als Knecht des 
Heeren, als Zoon des menschen, hier den pelgrimstaf 
droeg. Het laatste wijst tenslotte op het zalig einde, 
als wanneer allen, alle gevaren te boven zijnde, voor 
God gesteld zullen worden. Achtereenvolgens hebben 
we derhalve in die drie Bijbelplaatsen het kruis, de 
felgrimsbaan, den hemel. Treffend drietal, dat we nog 
eens willen laten volgen : 

1. „Ik zal uwen naam mijn broederen verkondigen, 
m het midden der gemeente zal ik U lofzingen". (Ps. 
22 : 23). 

2. „Ik zal mijn betrouwen op Hem stellen". (Ps. 
16 : 1). 

3. „Zie, ik en de kinderen, die God mij gegeven 
heeft". (Jes. 8 : 18). 

Bij het derde woord willen we afzonderlijk stilstaan, 
lettende nu allereerst op het verband, waarin het 
voorkomt in Jesaja's wonderschoone profetieën. 

Laat ons dan beginnen met de vraag te beant
woorden, wie die kinderen zijn, die God aan den 
profeet gegeven heeft. Hoofdstuk 7 : 3 en 8 : 3 
noemen hunne namen. De eerste, de oudste, heet 
Schear-Jaschub; de tweede, de jongste, draagt den 
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naam Maher Schalal Chaz Baz. Deze namen hebben 
een profetischen zin. De eerste naam beduidt: een 
overblijfsel zal terugkeeren, of ook „zich bekeeren", 
wat tenslotte op hetzelfde neerkomt, want het is een 
terugkeer tot God en Zijn heiligdom. De andere be
duidt, wat trouwens in het eerste vers van het achtste 
hoofdstuk reeds gezegd wordt : „Haastende tot den 
roof, is hij spoedig tot den buit.*' 

Schear-Jaschub. 
Jesaja werd bij den dood van koning Uzzia (zie 

hoofdstuk 6 : 1 ) , d.i. in het jaar 758 voor Christus, 
geroepen als profeet. Twee hoogst belangrijke ge
beurtenissen geven in den tijd van de werkzaamheid 
des profeten hem aanleiding tot gewichtige profetieën : 
het eerste voorval is de tocht van de koningen van 
Syrië en van Israël, die zich met elkaar verbonden 
hadden tegen Juda en Jeruzalem ; de tweede gebeur
tenis is de inval van den koning van Assyrië in Juda. 

Met deze twee gebeurtenissen zullen we ons wat 
nader bezighouden. 

Rezin en Pekah, koningen van Syrië en Israël (het 
tienslammenrijk, ook Efraim genoemd), hadden zich 
verbonden, om op te trekken tegen Jeruzalem. Hun 
doel was: het Huis van David van den troon te 
stooten en dan in Achaz' plaats een heidenschen vazal 
te stellen. 

Rezin zou daartoe door Edom oprukken en Jeruzalem 
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van het Zuiden aanvallen. Hij was voorspoedig in 
zijn krijgsbedrijven. Met de hulp van de Filistijnen 
rukte hij tegen J u d a s hoofdstad op. Pekah, Israëls 
koning, trok uit het Noorden op Jeruzalem aan- Hij 
slaagde erin, Achaz' leger te verslaan en vele ge
vangenen te maken. Door den profeet Oded liet Pekah 
zich wel bewegen de wapenen neer te leggen en de 
gevangenen terug te zenden, (zie 2 Kron. 28), doch 
Pekah is later opnieuw den strijd begonnen. Hij Heeft 
toen Jeruzalem van het Noorden af benauwd, toen 
de heidensche Rezin uit het Zuiden kwam aanstormen. 
Efraim — en daf was zijn zware zonde — verbond 
zich dus met den Syriër tegen zijn broeders uit Juda, 
maar dat nog niet alleen, het ging eigenlijk tegen de 
stad des levenden Gods en het einddoel, dat voor 
oogen stond, was het Huis van David tot een val 
te brengen, en een heiden, n.1. Tabeal, (zie Jesaja 
7 : 6 ) in de plaats van Achaz op den troon 
te plaatsen. Aldus maakte Efraïm de maat zijner 
zonden vol! 

Achaz, die van 742—727 regeerde, de kleinzoon 
van Uzzia, was tengevolge van dezen aanval van twee 
zijden tegelijk, begrijpelijkerwijze in groote benauwd
heid. „Als men den huize Davids boodschapte, zeg
gende ; De Syriërs rusten op Efraïm, (d.w.z. ze heb
ben zich met Efraïm verbonden), zoo bewoog zich 
zijn hart en het hart zijns volks, gelijk de boomen 
des wouds bewogen worden van den wind'. (Jes. 7 : 12). 
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Wat zou Achaz doen? 
Zou hij op God steunen ? 
Daartoe wilde Jesaja den koning met alle hem ten 

dienste staande middelen gaarne bewegen. 
Of zou hij zich wellicht verbinden met den Assyriër 

legen Syrië, maar dan ook tegen Efraïm, en élzoo 
hetzelfde doen, al was het dan ook met een ander 
doel, n.1. tot zelfbehoud, als Efraïm, die zich metden 
Syriër had ééngemaakt ? 

Achaz heeft helaas dit laatste gedaan I 
Hij heeft zich om hulp gewend tot Tiglath-Pilezer, 

den koning van Assyrië (2 Kon. 16:6.) Deze mach
tige sprong bij, nam Syrië en Efraïm wel onder 
handen, maar niet in het belang van Achaz, doch om 
eigen wereldheerschappij te sterken. 

Jasaja, door Gods Geest verlicht, zag alles vooruit 
en deed, wat hij kon, om Achaz van zijn noodlottig 
besluit af te houden, want diezelfde wereldmacht, welke 
voor 't oogenblik hulp schenken zou. zou Jeruzalem 
in groote benauwdheid brengen. Niets baatte evenwel. 
Achaz luisterde niet. Hij verwierp met huichelachtige 
spotwoorden het woord van den profeet. Wat in zijn 
diepsten grond de verwerping van den levenden God 
beteekende ! 

Dit moment is het oogenblik, waarover Jes. 7 : 3 
spreekt. „En de Heere zeide tot Jesaja : Ga nu uit, 
Achaz tegemoet, gij en uw zoon Schear-Jaschub, aan 
het einde van den watergang des oppersten vijvers 
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aan den hoogen weg van het veld des vollers.'' 
Wij vinden hier, dit zij even in het voorbijgaan 

opgemerkt den gezant van den levenden God op de
zelfde plek, waar 28 jaren later de koning van Assyrië 
zijn gezanten zanden zou, om Juda zijn voorwaarden 
te stellen en de overgave van Jeruzalem te eischen. 
In Jes. 7 : 3 hebben we dus het begin; in Jesaja 
56 : 2 het einde, d.w.z. de eerste maal kiest Achaz 
welbewust den Assyriër en verwerpt God; den tweeden 
keer verwerpt de Assyriër den levenden God en de 
vriend van Davids huis is openlijk in een vijand 
verkeerd. Treffend oogenblik ! 

Jesaja, wiens naam beteekent ,,het heil is des Heeren" 
is hier louter in zijn verschijning reeds een aankon
diging van de machtige hulp des Heeren. De God 
der legerscharen wilde helpen in den bangsten nood. 

Maar, naar de bepaalde opdracht van Jehovah 
moest ook Jesaja's zoon, Schear-Jaschub, mede tegen
woordig zijn. Ook diens naam was profetie. Al ware 
het ook, dat door de dwaasheid van Achaz en door 
de zonde des ganschen volks het oordeel over Juda 
en Jeruzalem losbarstte, dan zou daar nochtans een 
overblijfsel zijn, dat zou terugkeeren tot God. Zooals 
ook trouwens geschied is. Want nadat Juda zijn zonden 
had volgemeten en naar Babel als balling weggevoerd 
was, keerde er zeventig jaar later een overblijfsel naar 
Jeruzalem terug. De Boeken Ezra en Nehemia be
vatten daarvan de treffende mededeeling. 
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Het overblijfsel keert terug — Schear-Jaschub! 
Ziehier eigenlijk de korte samenvatting van de wegen 
Gods in genade met Zijn volk! „Schear-Jaschub" is 
met gulden letteren door het gansche getuigenis Gods 
heen geschreven ! 

Op dit alles lette evenwel Achaz niet ! 
Nóch op Jesaja, nóch op diens zoon ! 
Zóó verblindt het ongeloof! 
En dan verkondigt Jesaja den hardnekkigen koning, 

wat er geschieden zal met Rezin en met Pekah. 
Pekah zou in Samaria terugkeeren en vijf-en-zestig 

jaren later zouden de tien stammen worden verdreven 
uit hun land. 

Rezin zou naar Damaskus wederkeeren en alzóö 
zou voor dit oogenblik Jeruzalem üit zijn nood worden 
verlost. (Jes. 7 : 1—9). Doch deze verlossing, welke 
geschieden zou met de hulp van een vleeschelijken 
arm, zou grootere ellende tengevolge hebben f 

Mahar-Schalel-Chas-öaz. 
Jeruzalem zou worden verlost met de hulp van 

een vleeschelijken arm, door den sterken arm van 
den machtigen Assyriër. Maar nu moet het volk worden 
aangezegd, dat achter deze hulp een zwaar oordeel 
verborgen lag. 

Juda en Jeruzalem zouden evenwel niet geheel 
vernietigd worden, dank zij de tusschenkomst van 
den Immanuël, over Wien de profeet na vers 9 spreekt. 
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Vanwege den koning van Assyrië zouden dagen 
over Jeruzalem aanbreken, hoedanige er niet geweest 
waren sedert de scheuring des rijks in tien en twee 
stammen. 

De koning van Assyrië, het door Achaz „gehuurde 
scheermes," zou door Jehovah gebruikt worden, om 
het hoofd en het haar der voeten, ja den baard gansch 
weg te nemen. 

Assyrië zou zich met Egypte vereenigen : de bijen uit 
het Noorden (de Assyriërs) en de vliegen uit het Zuiden 
(de Egyptenaars) zouden het land binnenzwermen en 
verwoesting en ellende zouden het land bedekken I 

Dat alles werd Achaz aangezegd, opdat hij roeten 
zou, wat de vrucht van de verwerping van God voor 
zijn huis en volk eigenlijk inhield. 

Overduidelijk is het, dat de in hoofdstuk 7 : 14 
beloofde zoon der maagd ; Immanuël, Christus is. 

Maar hoogst merkwaardig tevens is, dat in hoofd
stuk 8 een zoon van Jesaja genoemd wordt, die ge
boren werd, nadat Achaz had geweigerd een teeken 
van den Heere te begeeren, en hem desniettegenstaande 
het teeken van den Immanuël gegeven werd. Deze 
zoon van Jesaja moest tijdelijk hetzelfde getuigenis, 
in zijn persoon wezen, wat de Immanuël eeuwen later 
volmaakt wezen zou, n.1. een getuigenis, dat God met 
Zijn volk wezen zou, ondanks hun toestand van zonde 
en ongeloof. Hij zou wel niet Immanuël heeten, maar 
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wel een naam dragen, die van Gods uitreddende hulp 
voor dat oogenblik gewaagde. Bovendien zou deze 
tweede zoon van Jesaja in zijn eerste ontwikkeling, 
n.1. eerdat hij „mijn vader" of „mijn moeder" kon 
roepen, de aanwijzing zijn van het tijdstip, dat de 
vijanden van Juda en Jeruzalem, Pekah en Rezin, 
zouden worden verslagen. Vóórdat dat kind dus be
hoorlijk spreken kon „zou men dragen den rijkdom 
van Damaskus (Syrië) en den buit van Samaria (Efraim) 
voor het aangezicht van den koning van Assyrië" 

Dat moest niet alleen Achaz, dat moest ook het 
hééle volk weten. En daarom moest Jesaja het schrijven 
op een groote rol, zoodat een elk het lezen kon. 

En daarom ook moest het geschreven getuigenis be
vestigd en bekrachtigd worden door den naam, dien 
de tweede zoon van Jesaja dragen zou, dus door 
het kind, dat geboren werd ! Maher-Schalèl-Chas-Baz, 
„haastig tot den roof en tuk op den buit" was het 
getuigenis, dat te lezen was door het volk in de poort. 

Maher-Schalel-Chas-Baz heette het kind, dat in het 
huis van Jesaja geboren werd. 

En door de rol én door den zoon wist dus het 
volk, dat de hulp van God komen zou, al werd ze 
verleend door den Assyriër, het door Achaz gehuurde 
scheermes! 

De kinderen. 
Zeker, Pekah en Rezin, de benauwers van Jeruzalem 
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zouden worden verdreven door Tiglath-Pilezer, in bond 
met den Egyptenaar. 

Maar. . . daar is nóg een getuigenis van Jehovah, 
en nu niet over de hulp van den Assyriër, doch over 
de ellende, die na die eerste, slechts tijdelijke, ver
lossing komen zou. 

Het volk verachtte Gods regeering: ,,de wateren 
van Siloah, die zachtjes gaan' , en daarom zouden 
de geweldige wateren der rivier, de koning van Assyrië. 
doortrekken in Jüda, en het overstróomen. Jeruzalem 
zou tot den hals toe in het water staan, d.w.z. het 
zou bijna omkomen. 

En in dien grooten nood zou Jesaja een getuigenis 
zijn met zijn twee zonen, met de kinderen, die God 
hem gegeven heeft. Hij mocht niet wandelen op den 
weg des volks. Naar hun beginsel niet handelen. 
Geen kracht mocht hij zoeken in een onheilige ver
bintenis. De Heere der heirscharen zou zijn hart met 
vertrouwen vervullen, ja, Jehovah alléén ! God zou 
hem en zijn zonen en allen, die aan Jesaja's zijde 
stonden, die in een zekeren zin, figuurlijk genomen, 
óók zijn kinderen waren, een toevlucht, een Heiligdom 
wezen. Jesaja moest de getuigenis onder de leerlingen 
toebinden en deze heerlijke gedachte of wet Gods 
moest hij onder hen verzegelen, en dan — er mocht 
komen, wat kwame! Jehovah verbeiden. (Jesaja 
8 : 5—17). En zóó voor God staande, zou hij ten 
aanhoore van het volk, die merkwaardige woorden 
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spreken : .Zie, ik en de kinderen, die de Heere mij 
gegeven heeft, zijn tot teekenen en tot wonderen in 
Israël, van den Heere der heirscharen, die op den 
berg Sion woont". 

Jesaja : hulp, heil des Heeren! 
Schear-Jaschub : een overblijfsel keert terug tot God ! 
Maher-Schalel-Chas-Baz; God redt uit en wel 

door een, die haastig tot den roof en tuk op den 
buit is ! 

En neem ze nu bijeen : Jesaja en de kinderen, die 
Jehovah hem gegeven heeft — welk een schoon ge
tuigenis vormen zij dan ! 

Alles was in Gods hand, want: — 
Hij bood heil. 
Hij werkte bekeering, al was het dan ook slechts 

in een overblijfsel. 
Hij bracht verlossing aan ! 

Zóó nu zal het eenmaal ook in de toekomst, na 
de opneming van de gemeente, met het overblijfsel 
van Israël zijn, als het tot aan den hals gaan zal door 
de diepe wateren der verdrukking. Dan mogen ze 
rekenen op hun waren Jesaja, hun Messias, die als 
hun Redder van den hemel zal neerdalen en op den 
berg Sion verlossinji zal aanbrengen. 

• 
Paulus, die in al deze heerlijke profetieën diep in

blikte, heeft Jesaja'» jubelzang: „Zie, ik en de kin-
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deren . ." overgenomen, en dezen door den Heiligen 
Geest gebruikt, om de pelgrims naar het hemelsch 
Sion erdoor te bemoedigen. 

Zulk een bemoediging hadden de Hebreërs wel 
noodig ! Ze hadden veel te lijiden van de Joden ; 
omdat ze Jezus liefhadden. Nog hadden ze wel niet 
ten bloede toe tegengestaan, maar hun bezittingen 
waren hun toch reeds ontnomen—,,de rooving hunner 
goederen hadden ze met vreugde aangezien". Te midden 
van al hun beproevingen (ze stonden als 't ware ook 
tot den hals toe in de wateren der verdrukking en 
vervolging) konden ze op God rekenen. Hij had hun 
een eeuwig heil, een eeuwige erfenis, een eeuwige 
behoudenis geschonken. Ze waren tot God bekeerd — 
zij, een overblijfsel onder het volk, dat den Messias 
verwierp! God zou hun een Heiligdom wezen, Hij 
was hun Toevlucht ! Eenmaal zouden ze voor Gods 
troon staan, en reeds nu konden ze door het geloof 
als Priesters naderen. En daarom was dat woord uit 
Jesaja 8 : 18 zulk een troostrijke bemoediging. Even
als Jesaja met zijn zonen en leerlingen eeuwen tevoren 
kónden zij den Heere verbeiden, ja, verbonden met 
hun Heer in den hemel, waren ze tot een teeken in 
Israël. En ze konden zich verblijden over het zalig 
einde, als hoorden ze reeds het overwinnende : „Zie, 
ik en de kinderen, die Gij mij gegeven hebt." 

J. T. 
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BESCHOUWING 
OVER 

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

(Vervolg van bladz. 91, van dezen jaargang.) 

HOOFDSTUK 17 en 18. 

en der gewichtigste momenten in den loop 
der profetische gebeurtenissen is nu aan
gebroken. De God des oordeels roept 
den profeet toe : „Kom herwaarts, ik zal 

u toonen, het oordeel der groote hoer, die op vele 
wateren zit", en een uit de zeven engelen vestigt nu 
den blik op het groote Baby Ion, de moeder van de 
hoeren en van de gruwelen der aarde (vers 5), een 
vrouw, dronken van het bloed der heiligen en der 
getuigen van Jezus" (vers 6) en haar ziende, verwon
derde zich Johannes met gróóte verwondering. 

Wie zal niet reeds bij den eersten blik op dit Babyion 
de belijdende christenheid erkennen, welke geworden 
is tot een godsdienstige organisatie, een stelsel, waar
van een verontreinigende, verdervende invloed is uit
gegaan, en hetwelk ons hier wordt voorgesteld, zooals 
het is gekomen tot volkomen rijpheid ? Reeds vonden 
we haar beeld in de gemeente te Thyatire, die 
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het verwijt te vernemen krijgt, dat zij Isebel begaan 
liet, welke de slaven van Christus verleidde, om te 
hoereeren en afgodenoffer te eten ; die de vermaning 
ontvangt, om zich van haar hoererij te bekeeren, maar 
die dit niet gedaan heeft, (zie hoofdstuk 2 : 18—2Q). 
Hier heeft het kwaad zich tenvolle ontwikkeld: de 
vrouw is groote hoer geworden, en openbaart haar 
noodbttige macht! Deze macht heeft zich reeds eeuwen 
lang laten gelden. Stormen heeft ze getrotseerd, en 
hier in ons hoofdstuk vinden we Rome, „zittende 
op vele wateren", d.i. volkeren en natiën en talen 
beheerschend. De Koningen der aarde kunnen zich 
aan haar invloed niet onttrekken ; ze bedelen om haar 
gunst, en de georganiseerde volkeren, de bewoners 
der aarde, zijn dronken van den wijn harer hoererij, 
d.i. ze zijn verblind door het verderf van het christen
dom. Treffend is het. dat Johannes haar te aan
schouwen krijgt in de woestijn, ver van de vrucht-
baarmakende wateren, die den hof des Heeren be
vochtigen. Zoo ziet niet het oog des menschen haar. 
Integendeel. Dan trekt een glans van rijkdom en pracht 
de aandacht, en het oog wordt geboeid door uitwen
dige vroomheid. De vrouw is gezeten (en dit is dan 
een tweede beeld, naast dat der groote wateren!) op 
een scharlakenrood beest, vol namen van lastering, 
hebbende zeven hoofden en tien hoornen, (vers. 3). 
Het beest is de macht van het Romeinsche Rijk. Het 
hoofd van dit Rijk wordt beïnvloed door de vrouw, 
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die in het verborgen werkt. Al wat het oog verblinden 
kan en het vleesch kan streelen wordt aan haar ge
vonden : met purper en scharlaken is zij bekleed, en 
goud en edelgesteente en paarlen versieren haar, maar 
in haar hand is een gouden beker, vol van gruwelen 
en van de onreinheden harer hoererij, (vers 4). Af
godsbeelden zijn naar de taal der Schrift „gruwelen". 
Slechts het geestelijk verlichte oog kan het werkelijke 
karakter dezer vrouw op haar voorhoofd lezen en 
beoordeelen wat voor anderen een geheim, een ,,ver
borgenheid" blijft. 

Hoevele buitengewone dingen ook al aan het oog 
van den profeet zijn voorbijgegaan, de belijdende 
Christenheid, de gemeente van Christus, dronken te 
zien van het bloed der heiligen, overtreft alles. Daar
om wil de engel Johannes verder onderwijzen. .Het 
beest", zoo verklaart nu de engel, „was en is niet, 
en zal uit den afgrond opstijgen en ten verderue gaan. 
De wereldgeschiedenis spreekt ons van het Romeinsche 
Rijk in zijn volle kracht. Nu bestaat het evenwel niet 
meer. Het zal echter weer worden hersteld ; het zal 
als uit den afgrond, waarin het ten verderve ging, 
weer opstijgen en, hersteld zijnde, zal het een dui-
velsch karakter dragen, in welk karakter het ver
volgen en dooden zal de getuigen van Jezus Maar 
om dat duivelsch karakter zal het opnieuw en dan 
finaal, ten verderve gaan. Vóórdat het ten gronde 
gaat, wordt het bewonderd en gehuldigd door allen. 
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met uitzondering evenwel dergenen, die aan God en 
Zijn gezalfde vasthouden, wier namen zijn geschreven 
in het boek des levens, (vers 8). 

Maar de zeven hoofden en tien hoornen hebben 
ook een zinnebeeldige beteekenis. De'eerste zijn „zeven 
bergen", en ook „zeven koningen". De zeven bergen 
stellen ons Rome, het middelpunt, de residentie van 
het Romeinsche Rijk voor. De zeven koningen zijn 
regeeringsvormen, waarvan vijf ten tijde van Johannes 
voorbijgegaan waren — „vijf zijn gevallen" — ; de 
zesde, de keizerlijke regeeringsvorm, was gevestigd 
toen Johannes schreef, de zevende moet nog verschijnen, 
doch zal slechts van korten duur wezen. Maar dan 
zal daarna de achtste, de laatste, regeeringsvorm ten 
tooneele verschijnen, opkomende uit den afgrond, doch 
samenhangend met de voorbijgegane machten. De keizer 
van het eenmaal herstelde Romeinsche Rijk zal met 
vaste hand de teugels van het bewind grijpen, als de 
volkeren door revolutie geteisterd zullen worden, en 
zal dan als een alles- en allenbeheerschend despoot 
optreden, Hij is uit de zeven en gaat zelf tenslotte 
ten verderve, n.1. als Christus het satanische Romeinsche 
Rijk vernietigen zal. Het beest heeft „tien hooren". 
Tien koningen zullen met het hoofd over het Ro
meinsche Rijk regeeren. Ze zijn met elkander hierin 
verbonden, dat ze als één man macht en invloed aan 
hem overgeven. Zoo ontstaat dan uit tien rijken één 
machtig Rijk. één lichaam, waarvan de regeerder van 
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het Romcinsche Rijk het hoofd is, en dat zich keert 
legen het Lam. hetwelk plotseling zal verschijnen (we 
komen in hoofdstuk 19 hierop terug) en als Heer 
der heeren en als Koning der koningen zal overwinnen. 
Hiermede zijn de wegen der regeering Gods ten einde. 

Maar dan wordt ons nog het einde van de vrouw 
getoond, die op het scharlakenroode beest zich gezet 
had. Door wie zal deze vrouw worden geoordeeld ? 
En dan luidt het antwoord : door dezelfde macht, 
waarvan ze zich eerst heeft bediend, om de getuigen 
van Jezus te vervolgen. De staatkundige macht keert 
zich plotseling tegen de godsdienstige : rood tegen 
zwart! Ze wordt aan de schande prijsgegeven en aan 
haar macht wordt een einde gemaakt, (vers 16.) Zonder 
het te vermoeden, volbrengen de koningen en het beest 
G ^ s raad. 

De groote stad — Rome — is vergaen ! 

• 
Zullen het beest en de tien koningen de werktuigen 

zijn in Gods hand. om de christenheid te oordeelen, 
zoo is het toch God Zelf, die het oordeel uitvoert. 
Dat wordt ons nu in hoofdstuk 18 getoond. God 
voert Zijn plannen en raadsbesluiten uit en Hij ge
bruikt daarvoor wie Hij wil en op Zijn tijd. Een 
waardig vertegenwoordiger der macht en heerlijkheid 
Gods is de engel, die dadelijk in vers 1 voor ons 
oog staat. Hij kondigt den val van Babylon aan. als 
ware deze reeds een voldongen feit, doch uit het 
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verdere gedeelte van het hoofdstuk blijkt duidelijk, 
dat we hier de sombere voorstelling hebben van wat 
de christenheid wezen zal, als ze van al haar heer
lijkheid ontdaan en in haar werkelijke natuur voor
gesteld wordt: een woonstede van duivelen of een be
waarplaats van onreine geesten. De beginselen van 
Babyion uit Genesis 11, de stad van de zonen van 
Nimrod, zijn de hare. Onafhankelijkheid eerst, en af
goderij daarna, kenmerken haar. De wereldsche, gods
dienstige verdorvenheid der gemeente heeft haar hoog
tepunt bereikt. Zij heeft een naam en macht gezocht 
op aarde en daartoe staatkundige zoowel als handels-
machten aan zich verbonden. (Vers 3). 

In vers 4 wordt Gods volk vermaand uit te gaan 
uit haar midden. En dan niet in de eerste plaats, 
omdat ze geoordeeld wordt, maar om bewaard te 
blijven voor elke gemeenschap met het kwaad. Deze 
vermaning is niet gericht tot de ware geloovigen, die 
nu in de christenheid zich nog bevinden. Dezen zijn 
in den hemel. Neen, deze woorden gelden de getrouwen, 
die we telkens ontmoeten, en die van den antichrist 
zooveel vervolging te verduren zullen hebben, geloo
vigen uit. Israël en uit de volkeren. Daarmede in over
eenstemming zijn ook de woorden in vers 6. Zóó 
wordt nergens tot de gemeente van Christus gesproken, 
die in den tijd der genade integendeel wordt opge
wekt te lijden en daarin stil te volharden. 

Vol zelfvertrouwen is de christenheid als het oor-
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•deel over haar komt. .Ik ben geen weduwe", zegt 
zij. „Ik zal geen rouw zien". Maar op één dag, plot
seling treft haar Gods hand. Alles wijkt. Allen staan 
van verre. God wreekt het bloed Zijner getrouwen ! 

Allen, die haar zien en die door den invloed van 
^Rome zijn rijk geworden, weenen om haar val ! De 
gevolgen zullen door allen worden gevoeld, zoodat 
zelfs de zeelieden hun klaagtonen mengen in den 
algemeenen rouw. Koningen, kooplieden, zeelieden, 
allen roepen : wee ! wee ! 

En de oorzaak van den val is niet slechts de ver
wereldlijking der christenheid, maar haar afgoderij. 

Terwijl de hemel, de heiligen, de apostelen en de 
profeten worden opgeroepen, om vreugde te bedrijven, 
wijl God hun bloed heeft gewroken, wordt Babyion 
als een groote molensteen door den sterken engel in 
de zee geworpen. (Verzen 20 en 21.) Zij wordt niet 
meer gevonden! En stom is de smart, die daarvan 
getuige is. Geen jubeltoon wordt meer gehoord ; de 
schepping der kunst is verdwenen; de bronnen der 
welvaart zijn verdroogd ; en diepe duisternis verdrijft 
al wat aan geluk herinnert. De volkeren weenen, als 
ze de ruïne aanschouwen van de stad, waarmede ze 
gehoereerd hebben: de bron van hun geluk is ge
slagen, het koninklijk systeem, de betrekkingen van 
handel en beschaving zijn verbroken. Alles is inge
stort ! De macht der volkeren is in handen van het 
beest, dat óók weldra zal worden verdorven. Hoe 
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aangrijpend wordt ons hier getoond, wat godsdienst 
is los van God, wat Christendom is zonder Christus. 
't Moge een volkomen organisatie gelijken, een vol
maakt systeem, waarop tenslotte allen vertrouwen — 
als het oordeel Gods losbreekt, verdwijjit het al. Het 
zij ons, die door een levend geloof met Christus ver
bonden zijn, een ernstige waarschuwing, om toch aan 
den schijn ons niet te vergapen, maar bij het wezen 
te blijven. 
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Het Joodsche overblijfsel 

et Evangelie van Mattheüs bevat in het 
vier- en twintigste hoofdstuk een gesprek, 
zooals nooit een menschelijk oor het te 
voren had vernomen, diep en veelomvattend, 

waardoor de toekomst der christenheid, het oordeel 
over de volkeren zoowel als Gods voornemens met 
het overblijfsel Zijns volks ons worden voorgesteld. 
Om de woorden onzes Heeren Jezus, in dat hoofd
stuk vervat, te kunnen verstaan, is het tenminste aller
eerst noodzakelijk te onderscheiden, tot wie de Heer 
daar sprak. De volmaakte leering onzes Heeren is 
geheel in overeenstemming daarmede. 

In Mattheüs 24 staan we op zuiver Joodschen bodem-
De personen, waarover het in de rede gaat, nemen 

een zuiver Israëlietisch standpunt in. 
Aan het slot van het vorige hoofdstuk lezen we 

de woorden, waarmede de Heer zich wendde tot de 
leidslieden des volks : „Gij maakt de maat uwer vaderen 
vol 1 Slangen, adderengebroed ! hoe zult gij het oor
deel der hel ontvlieden ? Daarom zie, ik zend tot u 
profeten, en wijzen, en schriftgeleerden; en van hen 
zult gij er dooden en kruisigen, en van hen zult gij 
er in üwe synagogen geeselen, en van stad tot stad 
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vervolgen; opdat op u kome al het rechtvaardige 
bloed, dat op de aarde vergoten is, van hef bloed 
des rechtvaardigen Abels tot het bloed van Zacharia, 
den zoon van Barachia, dien gij vermoord hebt lus-
schen den tempel en het altaar. Voorwaar, ik zeg u ; 
al deze dingen zullen komen over dit geslacht. Je
ruzalem ! die de profeten doodt, en steenigt, die tot 
u gezonden zijn ! hoe menigmaal heb ik uwe kinderen 
willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen hare kiekens 
bijeenvergadert onder de vleugelen ; en gij hebt niet 
-gewild <l Zie, uw huis wordt u woest gelaten. Want 
ik zeg u : gij zult mij van nu aan geenszins zien, 
totdat gij zult zeggen: Gezegend hij, die komt inden 
naam des Heeren". 

In deze woorden hebben we het laatste getuigenis 
Van den Messias tegenover het atkeerige volk Israëls. 
Niets heeft Zijn Goddelijke liefde onbeproefd gelaten, 
maar alles was vergeefsch gebleven! Profeten waren 
gezonden, doch zij waren gesteenigd. Gezant na gezant 
was gekomen en had vermaand, gebeden, gewaarschuwd, 
•evenwel zonder uitwerking. De indrukwekkende, ge
weldige redenen dezer predikers hadden de doove 
-ooren niet kunnen verbreken. Slechts één antwoord 
•was er op aller getuigenis gevolgd : mishandeling en 
martelaarschap ! Tenslotte was de zoon van God Zelf 
•gezonden, naar hef aangrijpende woord des Vaders : 
.Ik zal mijn geliefden Zoon zenden, wellicht zullen 
.zij dezen ontzien", maar ook ten aanzien van Hem 
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hebben zij in hun boosheid geen uitzondering gemaakt-
Toen zij hem aanzagen, zie toen was er geen gestalte, 
dat zij Hem hebben begeerd ! De dochter Sion had 
geen hart voor haren Koning. De wijngaard Israëli 
was in handen van ontrouwe lieden, die hem voor 
zichzelf begeerden. De landlieden, den zoon ziende, 
zeiden onder elkander : Deze is de erfgenaam; komt,, 
laat ons hem dooden, en zijn erfenis in bezit nemen". 
(Matth. 21 : 38). 

Zoo was de toestand des volks, toen de Heere 
Jezus de hier boven aangevoerde woorden sprak tot 
des volks leidslieden. En Jezus ging uit, en vertrok 
van den tempel", lezen we onmiddellijk daarop. Dat 
heeft de Heere Jezus aarzelend gedaan, want als de 
Heer den bodem der genade verlaat en het terrein des 
gerichts betreedt, dan geschiedt zulks met langzame 
schreden. Dat vinden we zoo duidelijk in EzechiëU 
Daar zien we in hoofdstuk 10 zich de heerlijkheid; 
van Jehovah langzaam terugtrekken en dan lezen we 
in vers 18 en 19: „Toen ging de heerlijkheid 
des Heeren van boven den dorpel des Huizes weg, 
en stond boven de cherubs. En de cherubs hieven; 
hunne vleugelen op, en verhieven zich van de aarde 
omhoog voor mijne oogen, als zij uitgingen ; en de 
raderen waren tegenover hen: en elkeen stond aart 
de deur der Oostpoort van het Huis des Heeren, ea 
de heerlijkheid van den God Israëls was van boven 
over hen." Maar dan blijft ze niet bij de deur der 



120 DE MORGENSTER. 

Oostpoort des tempels, want de profeet ziet, volgens 
hoofdstuk 11 vers 22 en 23 dat „de cherubs hunne 
vleugelen ophieven., en de heerlijkheid des Heeren 
oprees uit het midden der stad en op den berg stond, 
die tegen het Oosten der stad is." Lang vertoefde 
Jehovah in de nabijheid der stad ; slechts met moeite 
kon Hij van haar scheiden. 

In het voorbijgaan zij opgemerkt, dat dit scheiden 
zoo scherp staat tegenover het binnenkomen van de 
heerlijkheid Gods, zooals ons dat wordt voorgesteld 
in Ex. 40 en 2 Kron. 7. Zoo vaardig als Jehovah 
was binnen te treden, zoo aarzelend verliet Hij den 
tempel en de stad. En dat nog niet alleen. Want 
moet Jehovah zich volgens Ezechiël 10 en 11 terug
trekken, nog vóórdat hetzelfde Boek sluit, wordt 
ons medegedeeld, dat de heerlijkheid van Israëls ver-
bondsGod terugkeert en dan vinden we diens heer
lijken Naam geschreven boven de poorten der stad : 
.Jehovah Schammah". d.i. Jehovah Zelf is aldaar. 
Niets kan de liefde Gods veranderen. Als Hij liefheeft, 
en wien Hij liefheeft, dien heeft Hij lief tot in eeuwigheid. 
Hij is gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde ! 

Jehovah trok Zich dus langzaam terug. Maar was 
het niet ook zoo met den Messias in Mattheüs 23 ? 
Zijn ontroerend-teederè woorden zijn er ons wel het 
beste bewijs van : „Hoe menigmaal heb ik uwe kin
deren willen bijeenvergadereri, geiijkerwijs een hen 
hare kiekens bijeenvergadert onder hare vleugelen. 
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maar gij hebt niet gewild". Hier ligt het diepe geheim, 
„Ik heb gewild" — ziedaar het hart Gods! .Gij 
hebt niet gewild" — ziedaar het hart des volks. Dat 
was dus de oorzaak, waardoor de Heer zich terug
trekken moest. Doch Hij heeft Zich niet teruggetrokken 
zonder dat Hij door een enkel woord een vasten 
grond gelegd had voor een heerlijke toekomst. De 
heerlijkheid Gods zal terugkomen, Jezus zal weder-
keeren, en de dochter Sions zal haren Koning met 
gejubel ontvangen: „Gezegend is Hij, die komt in 
den naam des Heeren!" Duisternis, verval en ver
woesting zuilen evenwel dien dag voorafgaan. Wat 
de leidslieden des volks zelf hebben uitgesproken, n.1. 
,,de Romeinen zullen komen en onze stad en ons volk 
wegnemen" zal werkelijk geschieden. Eigenlijk was 
het zóó, dat stad en volk reeds aan Rome onder
worpen waren, en dat het beteekenisvolle weggaan 
van Jezus uit den tempel in Matth. 24 : 1 de ver
woesting van het geheele Joodsche systeem was. Door 
dat weggaan van Jezus werd hun toestand hopeloos ; 
alles was daarmede verloren. Met dat weggaan brak 
een periode aan van lijden en smart, die haar eind
paal bereikt in den dag der „groote verdrukking", 
welke aan den dag der verlossing en verheerlijking 
moet voorafgaan. 

In de dagen van Ezechiël was er een klein aantal, 
dat een gevoel had van de zonden des volks en er 
leed over droeg. Zoo was het ook in den tijd, dat 
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<Ie Heere Jezus op de aarde vertoefde. Een godvruchtig 
overblijfsel werd bij den verworpen Messias gevonden, 
hetwelk de verlossing en de herstelling Israëls wach
tende was. Natuurlijkerwijze waren hunne voorstellingen 
dienaangaande vaag en hunne gedachten menigmaal 
•verward, doch dat deed niets af van het feit, dat 
hunne harten voor den Messias in oprechtheid klopten ; 
in die harten leefde de hoop voor de toekomst van Israël. 

,,En Jezus ging uit, en vertrok van den tempel; 
en zijne discipelen kwamen tot hem. om hem de ge
bouwen des tempels te toonen. En hij, antwoordende, 
zeide tot hen : Ziet gij niet al deze dingen ? Voorwaar, 
ik zeg u : hier zal geen steen op den anderen gelaten 
worden. .En toen hij op den Olijfberg gezeten was, 
kwamen de discipelen afzonderlijk tot hem, zeggende: 
Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn ? en wat 
is het teeken van uwe komst, en van de voleinding 
der eeuw?" (Matth. 24 : 1—3). 

De discipelen waren bezig met aardsche verwach
tingen, met den tempel en diens omgeving. Wij moeten 
dit niet uit het oog verliezen, indien wij hun vragen 
en ook het antwoord van den Heer willen verstaan. 
Hun gedechten gingen tot op dat oogen blik niet boven 
de aardsche dingen uit. Zij verwachtten de herstelling 
van het Rijk, de heerlijkheid van den Messias, de 
vervulling van de aan de vaderen gedane beloften. 
Zij waren nog niet ingedrongen in den diepen zin 
van het woord uit Daniels profetie, n.1. dat ,,de Messias 
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zou worden weggedaan en niets hebben zou" (Dan. 9:26)-
Zeker, hun Heer en Meester had van tijd tot tijd 

hun geest zoeken voor te bereiden, door dien op deze 
gewichtige gebeurtenis te richten. Hij had hun blik 
gevestigd op de sombere schaduwen, welke Zijn pad 
omgaven en trouw ze gewaarschuwd, dat de Zoon 
des menschen zou worden overgeleverd aan de vol
keren, en dat Hij bespot, gegeeseld en gekruisigd zou 
worden. Maar de discipelen hadden deze onderwij
zingen niet verstaan. Zulke redenen kwamen hun 
duister, hard en onverstandig voor, daar hun hart 
zich vastklemde aan de hoop eener nationale herstel
ling en zegening. Zij yerlangden vurig de ster Jakobs 
te zien opgaan. Zij verstonden niets van alles, wat 
verbonden was met de verwerping en den dood v&n 
den Messias. Hoe hadden zij het ook gekund ? Wel 
had de Heer gezegd, dat Hij Zijn gemeente zou bouwen, 
maar over haar wezen en over haar voorrechten en 
over haar roeping had Hij met geen enkel woord ge
rept. De gedachte aan een lichaam, bestaande uit 
leden zoowel uit de volkeren als uit de Joden, ver-
eenigd door den Heiligen Geest, waarvan het ver
heerlijkte Hoofd in den hemel zou zijn — die ge
dachte was nooit in hun hart opgekomen en had ook 
niet bij hen kunnen opkomen. We moeten met dit 
alles wel degelijk rekening houden, wanneer wij het 
antwoord des Heeren over de voleinding der eeuw 
en over Zijn toekomst goed willen vatten. In dat ge-
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heele antwoord is met geen woord sprake over de 
gemeente. In de verzen 4—14, waar de Heer over 
het einde spreekt, geeft Hij in een kort bestek den 
loop der gebeurtenissen, zooals ze onder de volkeren 
zullen voorkomen. 

Het is een treffende schildering van'den geheelen 
tijdloop, vanaf het oogenblik, dat onze Heer deze 
woorden sprak tot op den tijd van het einde. De 
lezer bedenke evenwel, dat in deze periode een zeer 
belangrijke tusschentijd ligt, waarin de wondervolle 
verborgenheid ten aanzien van de Gemeente van Christus 
ontvouwd is. Over dezen tusschentijd spreekt Jezus 
geen enkel woord en wel omdat de verborgenheid 
der gemeente, welke in God verborgen was, niet eerder 
dan na de verwerping van Christus zou worden ge
openbaard, en wel door den apostel Paulus. 

Alles wat de Heere Jezus hier gezegd heeft, zal 
zijn volledige vervulling vinden buiten de gemeente om, 
dus onafhankelijk van het bestaan derzelve. 

In vers 15 schijnt de Heer Zijn hoorders bij iets 
heel bijzonders te bepalen, bij iets, waarmede een 
geloovige Jood vertrouwd wezen kon, n'1. wanneer 
hij met de profetie van Daniël bekend was. „Wan
neer gij dan den gruwel der verwoesting — waarvan 
gesproken is door Daniël, den profeet — zult zien 
staan in de heilige plaats, (die leest, lette er op !) dat 
dan. die in Judea zijn, vluchten naar de bergen . . ." 

Dat de Heer hier Daniël 11 aanhaalt (zie van ge-
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noemd hoofdstuk de verzen 36—45 en ook hfdst. 
12 : 1), is een bewijs, dat de verzen uit Mattheüs 
24 niet betrekking kunnen hebben op Jeruzalems be
legering door Titus. In de dagen van Titus (70 na 
Christus) is het volk niet gered en Daniël eindigt 
toch in vers 1 van hoofdstuk 12 met de belofte : 
„Als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als 
er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, 
tot op dien tijd toe . . . te dien tijd zal uw volk verlost 
worden . . . " Het gaat in de rede des Heeren om 
Jeruzalem, het tooneel der grootste ellende, waarin 
de godvruchtige Joden, het overblijfsel des volks, 
komen zal, nadat de gemeente de aarde zal hebben 
verlaten. De woorden, die betrekking hebben op den 
winter en op den sabbat maken het wel duidelijk, 
in welke betrekking de betrokken personen tot God 
staan. Evenzoo de woorden uit de verzen 23 en 26. 
Hoe kunnen die betrekking hebben op dezulken, die 
hebben geleerd, den zoon van God uit den hemel te 
verwachten, en die het weten, dat zij in wolken zullen 
worden opgenomen, den Heer tegemoet in de lucht, 
om dan het Huis des Vaders te worden binnengeleid ? 
En kan een christen, die zijn standpunt kent, wel ooit 
worden verleid door de woorden : .Zie, hier is de 
Christus! ?" Onmogelijk. Een zoodanige weet wel, 
dat Christus niet op de aarde verschijnt zonder de 
Zijnen met Zich te brengen. En zoo maakt dan de 
waarheid, zooals ze daar voor ons ligt, alles klaar 
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en eenvoudig. We behoeven haar slechts aan te nemen-
De zwakste geloovige weet wel, dat zijn Heer voor 
de Bruid niet verschijnen zal als een bliksem, maar 
wel, dat Hij Zich als de blinkende Morgenster voor
stelt. Daarom zal hij ook verstaan, dat Mattheüs 24-
niet slaat op de gemeente, maar op de Joden, terwijl 
hij evenwel tegelijkertijd zal bedenken, dat dit gedeelte, 
evenals elke profetie, van groofe beteekenis is voor 
zijn hart en leven. 

Mogelijk geeft vers 34 eenige moeilijkheid. Daar 
staat: „Voorwaar, ik zeg u : dit geslacht zal geens
zins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied 
zijn." 

Maar dan is het goed, te bedenken, dat het woord 
geslacht in de Heilige Schrift steeds wordt gebruikt 
in een zedelijke beteekenis. Het bepaalt zich niet tot 
een bepaald getal menschen, die in een bepaalden 
tijd leven, maar omvat allen, die uit hetzelfde principe 
leven, of op denzelfden grondslag staan. Hier wordt 
het Joodsche geslacht bedoeld, zonder dat het binnen 
een bepaalde begrenzing van tijd wordt gezien. 

Na vers 42 volgen nog eenige practische verma
ningen, waarvan het treffende einde is : „ Weest ook 
gij gereed !" Temidden van alle smarten, van de vree-
selijke verdrukkingen wordt het oog van den getrouwe 
gericht op de verlossende verschijning zijns Heeren, 
die bij Zijn komst en door Zijn komst de vijanden 
zal neerwerpen, en hij wordt opgewekt bereid, gereed 
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te zijn, om zijn Heer te ontmoeten. Dit woord spreke 
ook tot ons hart. Want al zien wij uit naar den 
Bruidegom, terwijl de getrouwe Joden zullen uitzien 
naar den Zoon des menschen, in dit eene komen 
we overeen, dat onze houding een afwachtende houding 
is. en dat ons verlangen uitgaat naar Hem, die bij 
Zijn komst, zoowel als bij Zijn verschijning heil aan
brengt. 

C. H. M. 
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Die overwint. 

Die overwint, hem zal Ik geven 
Te eten van den Levensboom,' 
Die in het Paradijs daarboven 
Geplant is aan den levensstroom. 

Die overwint, hem zal niet schaden 
De helmacht, of de tweede dood. 
Ik geef hem het verborgen Manna 
Voor zijne ziele 't Levensbrood. 

Die overwint, hem zal Ik schenken 
Een keursteen, schoon en zuiver wit, 
Een nieuwen naam daarop geschreven, 
Dien hem slechts kent, dien hem bezit. 

Die overwint, en die Mijn werken 
Teneinde toe bewaart en houdt, 
'k Zal macht hem over de heidnen geven. 
Mij door Mijn Vader toevertrouwd. 

Die overwint, zijn naam wordt geenszins 
Uit 't Boek des Levens uitgedaan. 
In witte kleedren zal hij zeker 
Met Mij voor 's Vaders troon eens staan. 
Die overwint, Ik zal hem maken 
Een pilaar in den tempel Gods. 
Mijn nieuwen naam zal 'k eenmaal schrijven 
Op hem, die staan bleef als een rots. 
Die overwint, Ik zal hem geven 
Met Mij te zitten in Mijn troon, 
Waarop de Vader Mij geplaatst heeft, 
Des overwinnaars eeuwig loon. 
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BESCHOUWING 
OVER 

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

(Vervolg van bladz. 116, van dezen jaargang.) 

HOOFDSTUK 19. 

abylon is voor eeuwig verwoest, de oor-
deelen der voorzienigheid Gods hebben 
een einde genomen. In het hoofdstuk, het
welk nu voor ons ligt, aanschouwen we 

een liefelijk fooneel. Een vreugdegeschal doorklinkt 
de hemelgewelven, in tegenstelling met het weeklagen 
over Babyion door de koningen en kooplieden der 
aarde. Een groote schare in den hemel roept: „Hal
leluja ! het heil en de heerlijkheid en de macht onzes 
Gods!" De waarachtigheid en de gerechtigheid van 
het Goddelijk gericht over de groote hoer en over 
allen, die bevlekt zijn door het bloed Zijner getrouwe 
slaven, wordt geprezen, (vers 2). Deze slaven zijn 
door de verdrukking heengegaan, zij hebben volhard 
met het oog op den dag der wraak Gods (zie hfdst. 
6 : 9 ) en verblijden zich over hun bevrijding, welke 
bevesiigd wordt door „den rook, die tot in alle eeuwig
heid opstijgt", (vers 3). Hun lof gaat gepaard met 
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een inzicht, zooals het bij de hemelsche1 heiligen ge
vonden werd, die we symbolisch door de vier-en-twintig 
oudsten zien voorgesteld. Deze laatsten, benevens de 
vier dieren vallen aanbiddend neder en voegen er hun 
„Amen, Halleluja!" aan toe. (vers 4). De Heerscher 
op den troon is het voorwerp van den lof, — en van 
dien troon, het middelpunt van het gezag van God, 
gaat een stem uit, die opwekt den lof toe te brengen: 
alle slaven, allen die God vreezen, kleinen en grooten 
(d.i. geringen en aanzienlijken) worden opgeroepen, 
om Gode eer te brengen, (vers 5). Naar alle waar
schijnlijkheid is deze stem uit het midden van den 
troon die van Christus. Al wat in den hemel is, prijst 
God en wel, omdat er twee beweegredenen toe zijn : 
Ie. omdat God Zijn heerschappij aanvaard heeft en 
in de tweede plaats, omdat de bruiloft des Lams ge
komen is, en Zijn vrouw zich toebereid heeft, (verzen 
6 en 7). In het eerste geval weerklinkt het „Halleluja!" 
en in het tweede is er vreugdebetoon. „De Heer, onze 
God, de Almachtige" lezen we in vers 6. Zóó heeft 
God zich in het Oude Testament geopenbaard. Zijn 
volle heerlijkheid zal ook openbaar worden in het 
oordeel over Babyion. 

En als God alle kwaad gestraft en de vijanden aan 
den voetbank van Christus gelegd zal hebben, dan 
zal Christus als „Koning der koningen en als Heer 
der heeren" op aarde verschijnen en het Beest en zijn 
aanhangers verdelgen. Zoodra de groote hoer geoor-
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deeld en Christus gereed is in heerlijkheid te verschijnen 
en macht en heerschappij in handen te nemen, moet 
de Bruid, de Gemeente, als Zijn rechtmatige Vrouw 
worden geopenbaard. Tot dusver is de Gemeente, 
hoewel erkend als de Vrouw des Lams, nog niet in 
den hemelschen echt met Hem verbonden. Hoewel 
Hem alleen macht en heerschappij toebehoort, zoo kan 
Hij in dezen toch niet alleen zijn, en daarom zal Hij 
in kracht en majesteit niet eerder verschijnen, dan 
nadat de bruiloft des Lams gevierd is. ,,Haar is ge
geven, dat zij bekleed zij, met blinkend, rein, fijn 
lijnwaad" (vers 8). De vrouw in hoofdst. 17 : 4 zien 
we ook bekleed, ook in een heerlijk gewaad, maar 
haar is het niet „gegeven". De Bruid ontvangt haar 
sierlijk gewaad, het blinkende lijnwaad, als een teeken 
harer persoonlijke volkomenheid, want „het fijn lijnwaad 
zijn „de gerechtigheden der heiligen" (vers 8). 

Het doel van De Openbaringen is allerminst, om 
ons bezig te houden met de heerlijkheden van het 
Vaderhuis daarboven. Veel meer stelt dit Boek ons 
voor, wat de rechtvaardige wegen Gods zijn, hoe 
het Koninkrijk zal worden opgericht, en hoe God 
alles in allen zijn zal. En in overeenstemming met het 
karakter van het Boek der Openbaring is het dan 
ook, dat we hier niet meer vinden dan de vermelding 
van het .feit, dat de Bruiloft des Lams in den hemel 
zal worden gevierd. De hemel en zijn bewoners zijn 
met vreugde vervuld, en alles, wat ons wordt mede-
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gedeeld is, dat „welgelukzalig zijn, die geroepen zijn 
tot den maaltijd van de bruiloft des Lams". Wat deze 
geroepenen tot den maaltijd betreft, wij houden het er 
voor, dat daartoe behooren al de heiligen, die, behalve 
de Gemeente zelve, in den hemel zijn opgenomen. *) 

De engel, die met Johannes spreekt, bevestigt de 
mededeelingen met de woorden : „Deze zijn de waar
achtige woorden Gods. De hemelsche bode wijst de 
de hulde van den profeet af met de woorden ; ,,Ik 
ben een medeslaaf van u en van uwe broederen, die 
de getuigenis van Jezus hebben, aanbid God !" Hoe 
verschillend ook beider dienst was, beiden, de engel 
en Johannes, waren tot dienst geroepen. De woorden, 
die de engel nog volgen laat, n.1. ,,De getuigenis van 
Jezus is de geest der profetie" wijzen er op, dat het 
de bedoeling van de profetie in de Openbaring is op 
een zeer bepaalde wijze ons met Jezus bezig te houden. 
Trouwens het Boek begint met de woorden : „Open
baring van Jezus Christus, die God Hem gegeven 
heeft." 

Nadat de bruiloft des Lams gevierd is, is het oogenblik 
gekomen, om gerechtigheid en gericht te openbaren ; 
en daarom wordt nu de hemel geopend, niet opdat 
de profeet Johannes zou opkomen, om te zien, wat 

*) Dit is voorzichtig uitgedrukt en deze gedachte wordt gesteund 
door een plaats als Joh. 3 : 29. Anderen meenen, dat dit onder
scheid niet moet worden gemaakt, en dat met de geroepenen tot 
dezen hemelschen maaltijd de gemeente wordt bedoeld. J. T. 
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er in den hemel geschieden moest, gelijk in hoofdst. 4, 
maar opdat Jezus, de Zoon des menschen, naar de 
aarde komen zou. Een wit paard, symbool eener 
triumfeerende macht, verschijnt. Die daarop zit, genaamd 
,,getrouw en waarachtig ", is Christus. Op aarde, in 
vernedering rondwandelend, was Hij de getrouwe en 
de waarachtige, tot in den dood toe. Getrouw en 
waarachtig zal Hij ook zijn in de vervulling der raads
besluiten Gods, in betrekking zoowel tot het aardsche 
als tot het hemelsche volk Gods. 

Ditmaal verschijnt Hij niet, om te dienen en Zijn 
leven te geven, maar om te oordeelen en krijg te 
voeren in gerechtigheid- (vers 1 I.) Zijn oogen spreken 
van een alles beoordeelende en tevens alles door
dringende macht des gerichts ; Zijn hoofd draagt de 
teeken Zijner onbeperkte heerschappij : Zijn verheven, 
heerlijke Persoon draagt een naam, dien niemand kent 
dan Hij zelf. (vers 12.) Deze naam drukt de betrekking 
met God uit, spreekt van de innigste verhouding, 
waarin Hij staat tot den Vader, en waarin niemand 
indringen mag. Het „kleed in bloed gedoopt" doet 
ons Hem kennen als Dengene, van Wien gezegd is 
„Mijne is de wraak, Ik zal vergelden." Hij is de 
Openbaring, het Woord Gods, nu in gericht. In Zijn 
vernedering was Hij de volkomen uitdrukking der ge
dachte Gods ; een Licht, om het hart te verlichten, 
maar tegelijkertijd, hoewel in genade geopenbaard, 
eert zwaard der vertering voor allen, die Hem ver-
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wierpen. „Het Woord, dat Ik gesproken heb, datzelve 
zal hem oordeelen ten laatsten dage" (Joh. 12 : 48). 
Onveranderd is Hij „het Woord Gods' ' gebleven. Hij 
wordt altijd weer in dit karakter gezien, vóór en bij 
de Schepping, in Zijn vernedering zoowel als in den 
dag des oordeels. 

„En de heirlegers, die in den hemel zijn, volgden 
Hem op witte paarden, bekleed met wit, rein, fijn 
lijnwaad" (vers 14). 

Wie zijn deze heirlegers ? Zijn het engelen ? On
getwijfeld zal een leger engelen Hem volgen (zie 2 
Thess. 1 : 7), maar toch zijn deze heirlegers geen 
engelen. De woorden „bekleed met wit, rein, fijn lijn
waad" doen ons „de oudsten" en „de Vrouw des 
Lams" herkennen, hemelsche heiligen, geroepenen en 
getrouwen, met de gerechtigheden der heiligen bekleed. 
Hunner is niet het in bloed gedoopte kleed. Neen, 
zij volgen Hem, die dat kleed draagt, die wraak oefenen 
zal, uit Wiens mond het tweesnijdend zwaard gaat, 
in witte kleederen. Zij zijn gezeten op witte pearden. 
Zij nemen deel aan Zijn triomf. 

Een engel, door den profeet gezien „in de zon", 
d.i. in de onmiddellijke nabijheid van den hoogsten 
machtsdrager, noodigt tot den grooten maaltijd Gods. 
Hier geen noodiging der heiligen tot den hemelschen 
maaltijd, maar een oproep, om op het slagveld te 
komen, en de slachtoffers der Goddelijke gerechtigheid 
weg te ruimen, (verzen 17, 18). Het oordeel wordt 
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hier in groote trekken, in het algemeen, beschreven 
zonder bijzonderheden over het Beest en zijn slaven. 
Eerst in vers 19 heet het: „En ik zag het beest en 
de koningen der aarde en hunne heirlegers vergaderd." 
In de eerste plaats hebben we hier aan de „tien 
koningen" te denken, (hfdst, 17 : 14), omdat ze in 
betrekking staan tot het Romeinsche Rijk. Satan heeft 
de aarde tegen den hemel in den strijd gevoerd. De 
uitslag is niet twijfelachtig. Wie kan bestaan, als over 
den „sterke" de „Sterkere" komt? 

In hfdst. 13 : 11 zagen we den antichrist, als het 
Beest met de twee hoornen, een lam gelijk, doch met 
de taal van den draak. Hier verschijnt hij als de 
„valsche profeet". Babyion bestaat niet meer, maar 
nog wel de valsche profeet, door den duivel gebruikt, 
als een verdorven, godsdienstige macht, die den mensch 
gebracht heeft tot afgoderij. Het beest en de valsche 
profeet beiden worden levend geworpen als eerste 
slachtoffers in den poel des vuurs (vers 20). Met 
hen heeft God eens voor altijd afgedaan. De „overigen" 
vallen door het zwaard van Hem, die op het paard 
zit en die alleen het recht heeft het oordeel uit te 
voeren. Christus, de Koning der koningen, heeft een 
volkomen overwinning behaald. De vijanden liggen 
verslagen op het wijde slagveld der wereld en de 
vogelen des hemels zijn de werktuigen Gods, om zich 
met hun vleesch te voeden, (vers 21). 
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Het nieuwe Lied. 

e uitdrukking : Het nieuwe Lied heeft 
meermalen hen, die het Woord onder
zoeken, beziggehouden en, meer in 't 
bizonder misschien, hen, die er zich op 

toeleggen, om de profetieën beter te leeren verstaan. 
Hun gedachten hierover hebben ons nooit geheel be
vredigd. De overheerschende gedachte bij sommigen, 
welke, hoe onvolledig ook, het meest met onze meening 
overeenkomt, is deze, dat het nieuwe Lied den Heei 
verheerlijkt als Overwinnaar. Het zal gemakkelijk aan 
te toonen zijn, dat deze verklaring niet nauwkeurig is 
en dat zij niet geheel beantwoordt aan de gedachte, 
die ligt in de uitdrukking „het nieuwe Lied". Ik ver
onderstel, dat het onderzoek van de verschillende ge
deelten, waar wij de uitdrukking aantreffen, ons een 
meer nauwkeurige verklaring zal geven. En dan beoogt dit 
onderzoek niet voedsel te geven louter aan het verstand; 
integendeel, het moge dienen tot opbouwing der zielen, 
door meer de menigvuldige heerlijkheid van onzen 
aanbiddelijken Heer en Zaligmaker te doen waardeeren. 

Voordat wij onze meening te kennen geven, zullen 
wij, zoo beknopt mogelijk, al de gedeelten, waar deze 
uitdrukking voorkomt, onderzoeken. 



HET NIEUWE LIED 137 

Openbaring 5* 
„En zij zingen een nieuw Lied, zeggende : Gij zijt 

waardig hef boek te nemen, en zijne zegelen te 
openen", (vs. Q.) 

Wij beginnen ons onderzoek met dit hoofdstuk, 
omdat wij er zeer duidelijk in uitgedrukt vinden : Ie 
de sfeer, waarin het nieuwe Lied gezongen wordt ; 
2e de personen, die het zingen ; 3e den inhoud van 
het Lied en het Voorwerp, hetwelk er in verheerlijkt 
wordt. — In dit Lied hebben we, hoewel we met 
schroom over soorten spreken, het „model", van het 
loflied d.w.z., het bevat tegelijkertijd alles, wat maar 
door lofzeggingen kan worden uitgedrukt. 

Vooreerst merken we dan op, dat de plaats, waar 
het Lied wordt aangeheven, de hemel is, waar de 
Troon van God is gevestigd, in het midden waarvan 
men het Lam ziet, staande als geslacht. 

Vervolgens zien we, dat het de verheerlijkte heiligen 
zijn, die het nieuwe Lied aanheffen. Men ziet ze hier 
in hun volkomen aantal. Ze hebben reeds den hemel 
tot hun eeuwige woonplaats, en ze zijn gezeten op 
hun eigen tronen. 

Deze heiligen met de vier dieren omvatten de op
gestane en verheerlijkte hemelsche verlosten, d.w.z. 
allen, die de zaligheid beërfd hebben van den val tot 
op het oogenblik, dat de profetische gebeurtenissen 
van het einde een aanvang zullen nemen. Deze ver
heerlijkte heiligen kunnen met inzicht Hem prijzen, die 
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voor hen gestorven is en wiens opstanding hun de 
heerlijke plaats verworven heeft, die zij tot in eeuwig
heid zullen bezitten. Zij zijn Koningen en Priesters, 
deelgenooten van Hem, die de hoogste Koning en 
Priester is. Het bezingen van de hemelsche heerschappij 
treedt in hun lied het meest op den voorgrond. Maar 
de regeering, waaraan zij (en anderen met hen) ook 
deel zullen hebben, wordt daarom niet weggelaten: 
„En zij zullen over de aarde heersenen." (vs. 10). 
Deze gebeurtenis is nog toekomstig ; de oudsten be
zitten in dit gedeelte de heerschappij over het aardsche 
deel van het Koninkrijk nog niet, maar wel nemen zij 
reeds deel aan de hemelsche regeering, wat intusschen 
van nog veel grooter waarde is. 

In de derde plaats merken we op, dat Hij, Hij 
alleen, het geslachte Lam, het Voorwerp is van het 
nieuwe Lied. Hij is het, die als het hemelsche middel
punt van alle dingen ons voor oogen wordt gesteld. 
Wanneer we op den inhoud van het nieuwe Lied 
letten, dan zien we, dat het Christus verheerlijkt, die 
door Zijn offerande de overioinning heeft behaald over 
alle macht van den Vijand, opdat Hij met Zijn bloed 
Gode een groote schaar van aanbidders zou koopen. 
Het nieuwe Lied evenwel, dat zooveel inhoudt, beschrijft 
hier niet, zooals we reeds gezegd hebben, de bijzondere 
betrekking van de verlosten tot de aardsche sfeer, 
want het bepaalt er zich toe, te zeggen : Zij zullen 
over de aarde heerschen," Christus Zelf heeft over-
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wonnen, om het boek te openen en zijn zegelen te 
verbreken, d.w-z. om de oordeelen uit te voeren, die 
de aarde zullen bevrijden. Maar in hoofdstuk 5 is 
Zijn regeering hier beneden nog niet gevestigd en 
tengevolge daarvan ook die der heiligen nog niet. Dit 
kan niet plaats hebben dan door de oordeelen, die 
weldra een aanvang zullen nemen. 

Niet hier, maar in hoofdstuk 19 van het Boek der 
Openbaring zien we Hem persoonlijk als Rechter op 
de aarde verschijnen. Zijn betrekking als Koning tot 
Zijn volk Israël wordt in hoofdstuk 5 door deze 
woorden uitgedrukt: ,,De leeuw uit den stam van 
Juda, de wortel Davids." (vs. 5). Maar deze koninklijke 
overwinnaar wordt ons op een veel verhevener wijze 
voorgesteld in het nieuwe Lied. We zien daar Hem, 
die alle macht heeft in hemel en op aarde, die door 
één offerande, de offerande van Zichzelf, de macht 
des Satans heeft verbroken en de verheerlijkte heiligen 
tot in eeuwigheid aan hun wreeden vijand heeft ontrukt. 

Wij, de heiligen, die nu op de aarde zijn, ver
wachten de komst des Heeren, wij hebben door de 
hoop aan dit tooneel deel. Nochtans kunnen we reeds 
vooruit het nieuwe Lied van Openbaring 5 aanheffen. 
Hoewel we nog in onzen toestand van onvolmaaktheid 
verkeeren, zijn we toch reeds met Christus opgewekt 
en we zijn door den Geest daar, waar onze ver
heerlijkte Heer is. 

• * 
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Laten we nu het nieuwe Lied beschouwen, zooals 
het in de Psalmen voorkomt. Een eerste zeer belangrijke 
opmerking is deze, dat in de Psalmen de sfeer, waar 
het nieuwe Lied wordt gezongen, niet de hemel is, 
maar de aarde, waar de regeering van Christus 
gevestigd is, of op het punt staat gevestigd te worden. 
Ik wil hiermee zeggen, dat wanneer op de aarde het 
nieuwe Lied wordt aangeheven, deze weldra geheel 
van karakter zal veranderen of reeds veranderd zal 
zijn. De aarde zal dan niet meer het tooneel zijn van 
het kwade ; verwijdering van God wordt dan niet 
meer gevonden, zooals dit nu het geval is ; zij is dan 
niet meer het gebied, waar Satan heerscht. Het zal 
dan een vernieuwde aarde zijn, die vergeleken kan 
worden bij een tapijt, dat uitgeklopt is, waardoor de 
onreinheden verwijderd zijn. De aarde is door de 
oordeelen van haar bezoedeling gereinigd, om de 
voetbank der voeten van den Heere te worden ; in 
één woord : zij zal dan verlost zijn van de macht van 
Satan, die voor duizend jaren zal gebonden worden. 
Wanneer deze groote gebeurtenis plaats gehad heeft, 
moet de tegenwoordige schepping waardig zijn, om 
den Koning, wiens regeering een aanvang neemt, te 
begroeten. Historisch genomen komt dus het nieuwe 
Lied der Psalmen na dat van Openbaring 5. Dit 
laatste verheerlijkt in den hemel den nu nog toekom-
stigen dag, waarop de Heer het boek neemt en er de 
zegelen van verbreekt, om daardoor die oordeelen een 
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aanvang te doen nemen, welke Zijn regeering hier op 
aarde zullen voorbereiden. 

Psalm 33. 

,.Gij rechtvaardigen ! zingt vroolijk in den Heere ; 
lof betaamt den oprechten. Looft den Heere met de 
harp ; psalmzingt Hem met de luit en het tiensnarig 
instrument. Zingt Hem een nieuw Lied." (vs. 1—3). 

Deze Psalm is een vervolg op den Psalm, die met 
een welgelukzalig begint en waarin wij „vroolijke ge
zangen van bevrijding" hooren, (vs. 7) uit kracht van 
het werk des kruises, toegepast op schuldigen, die 
hun zonden voor God hebben beleden. De ziel is van 
al haar schuld verlost; God Zelf heeft „de onge
rechtigheid harer zonde vergeven." (vs. 5). Er is 
slechts blijdschap voor haar; de zondaar is een recht
vaardige geworden door de verlossing, een „oprechte 
van hart" door de belijdenis der zonden. (Zie Psalm 
32 vers 1, 11 ; 3 3 : 1). Dan weerklinkt het nieuwe 
Lied. (33 : 3). 

De Psalm, waarmede wij ons nu zullen bezighou
den heeft een zekere overeenkomst met Openbaring 5. 
In beide gedeelten is de verlossing de grondslag 
van alles, maar in de Openbaring is het een hemel-
sche voorstelling, hier een aardsche. Als gevolg van 
de verlossing wordt de gelukkige vrijgekochte in het 
Duizendjarige Rijk gevoerd. De aarde is dan getuige 
„van gerechtigheid en gericht en zij zal vol zijn van 
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de goedertierenheid des Heeren." (vs. 5). Deze goe
dertierenheid zal over de verlosten zijn „gelijk als zij 
op Hem gehoopt hebben." (vs. 22). Zij zullen daar 
zijn, waar „de Heere gevreesd wordt", (vs. 8) waar 
„aller hart door Hem geformeerd wordt", (vs. 15) 
waar „al de Zijnen op Zijn goedertierenheid hopen" 
(vs. 18) en „zich in Hem verblijden", (vs. 21). Door 
de verlossing heeft God Zich een volk ten erve ver
koren, (vs. 12). Hij, de Schepper, voert hen in in de 
volle zegeningen op de aarde, na den raad der Hei
denen vernietigd te hebben, (vs. 10). 

Deze Psalm biedt ons dus drie dingen aan, welke 
reeds in Openbaring 5 zijn aangeduid: 1 o. eennieuw 
tooneel, n.1. een aarde, die vol is van de goedertie
renheid des Heeren — 2o. een nieuw volk, dat recht
vaardig is en oprecht van hart — 3o. een nieuw 
Lied, hetwelk de resultaten verheerlijkt van een werk, 
dat door het geloof is aangenomen. Dit werk omvat 
de verlossing, de overtreding, die vergeven is, de 
zonde, die bedekt is, het geweten, dat gereinigd is en 
bovendien is het de grondslag van alle toekomstige 
zegeningen. 

Psalm 40. 

„Hij heeft een nieuw Lied in mijn mond gegeven, 
een lofzang onzen God", (vs. 4). 

Deze Psalm stelt ons Christus voor, die als mensch 
in volkomen gehoorzaamheid op aarde wandelt, om 
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den wil des Vaders te doen. We zien er Hem, die 
Zelf het Offer werd, en Zich daardoor in de plaats 
stelt van de offeranden der wet, welke God niet heb
ben behaagd. We zien er Christus verbrijzeld, door
dat Hij de ongerechtigheden op Zich heeft genomen 
van hen, die van zonde verlost zouden worden. God 
heeft Hem dan ook door de opstanding verhoord: 
„En Hij heeft mij uit eenen ruischenden kuil, uit mod
derig slijk opgehaald, en heeft mijne voeten op eenen 
rotssteen gesteld." (vers 3). Hij is de Opgestane 
Mensch en in dezen toestand doet Hij de Zijnen 
deelen. 

Hij Zelf is het, die een nieuw Lied aanheft, toe
passelijk op den nieuwen toestand, waarin Hij door 
de opstanding gekomen is. Het is een Lied aan God 
gewijd. De opstanding is dus hier de overwinning, 
die verheerlijkt wordt, meer dan het werk der ver
lossing, hetwelk op het kruis werd volbracht, en 
waarover Openbaring 5 en de Psalmen 32 en 33 
spreken. De heiligen hebben aan deze overwinning 
deel, waarom dan ook gezegd wordt, dat het nieuwe 
Lied, door Christus als Mensch aangeheven, een „lof
zang onzen God" is. Het onderwerp van het Lied is 
de verheerlijking van God, die overwonnen heeft over 
de macht des doods door den Mensch Christus Jezus 
op te wekken en door dezelfde positie te schenken 
aan hen, voor wie Christus een Plaatsvervanger en 
een Redder geworden is. 
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In Psalm 40 zijn de heiligen niet op de nieuwe 
aarde, zooals in Psalm 33. Christus is er door de 
opstanding in een nieuwen toestand gekomen en daar 
leidt Hij ook de Zijnen in. Deze zijn een geheel nieuw 
leven deelachtig geworden, een leven der opstanding, 
waarbij een nieuw Lied toepasselijk is.'Christus is in 
dezen nieuwen toestand gekomen en Hij heeft Zijn 
vrijgekochten er ook ingevoerd. De nieuwe toestand, 
waarin deze zich bevinden, hebben ze dus verkregen 
door de opstanding van Christus. 

Het is met den christen nu ook zoo. Lichamelijk 
is hij nog in denzelfden toestand. Christus evenwel is 
in het midden der Zijnen. Dezen zijn aan Hem in de 
opstanding verbonden, en daardoor zijn ze voor God 
in de geheel nieuwe betrekkingen geplaatst, waar Hij 
Zelf als mensch is ingegaan. Psalm 40 doet eenigszins 
denken aan de veertig dagen, die Christus na de op
standing op aarde heeft doorgebracht. 1 e Het tooneel 
verandert voor Hem ; het zal voor ons ook veranderen. 
2e God wordt geloofd, omdat Hij door de opstanding 
een einde gemaakt heeft aan onzen ouden toestand. 
3e Deze overwinning door God aan den tot in den 
dood gehoorzamen mensch geschonken, wordt door 
het nieuwe Lied verheerlijkt. Alleen moet er opgemerkt 
worden, dat het God is, (niet de Vader, zooals het 
in den regel het geval is in het Nieuwe Testament) 
die door Christus geloofd wordt en dien Israël met 
Hem verheerlijkt. 
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Psalm 96. 
,,Zingt den Heere een nieuw Lied; zingt den Heere, 

gij gansene aarde!' ' (vs. l). 
Laten we eerst opmerken, dat de Psalmen 93 tot 

100 betrekking hebben op de regeering van Christus 
op de aarde. De woorden : .,De Heere regeert" zijn 
als de leiddraad van deze reeks Psalmen. (Zie 93 : 1 ; 
96 : 10; 97 : 1 ; 99 ; l ) . Deze regeering is gegrond 
op de oordeelen over de vijanden van Christus (Ps. 
94 ; 97 : 2—5), want het kwaad zal moeten verdwijnen, 
om plaats te maken voor de vestiging van een regeering 
van vrede en gerechtigheid onder den schepter van 
den Messias. 

In Psalm 95 gaat het Overblijfsel van Israël met 
vreugde en lof voor Hem henen, die als Koning Zijn 
regeering aanvaardt. Het hart der getrouwen is ver
anderd, maar zij worden vermaand, om niet meer te 
handelen, zooals eertijds het ongehoorzame volk aan 
Massa en Meriba en om hun hart niet te verharden, 
zooals het volk toen gedaan had. 

In Psalm 96, die ons nu bezighoudt, heeft het ge
trouwe Overblijfsel reeds de heerlijkheid gezien, waar
mede de Heere Zich aan Zijn volk heeft geopenbaard. 
n.1. toen Hij Zijn voeten zette op den Olijfberg. 
(Zach 14:4.) Dan gaan de boodschappers van Israël 
deze heerlijkheid aan de volken verkondigen, (vs. 3) 
opdat deze zich haasten de afgoden te verlaten en 
zich aan den Heere te onderwerpen, om dan Zijn 
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Koninkrijk te kunnen ingaan, (vs. 10.) De regeering 
is nog niet gevestigd, maar de Heer komt om de 
regeering fe aanvaarden, zooals in vs. 13 wordt 
gezegd; „Want Hij komt, want Hij komt, om de aarde 
te richten ; Hij zal de wereld richten met gerechtigheid 
en de volken met Zijne waarheid." Het is het nieuwe 
Lied der volken. 

In den volgenden Psalm (97) is de regeering geves
tigd. Het is niet meer het Overblijfsel, dat „Zijn 
heerlijkheid onder de volken ,,vertelt", maar „alle volken 
zien Zijn eer", (vs. 6.) Hun afgodendienst heeft op
gehouden, (vs. 7). Zij dienen nu „den Allerhoogste, 
die zeer hoog verheven is boven alle goden." 
(vs. 9.) 

De Psalmen 96 en 97 verheerlijken dus de plechtige 
aanvaarding van de Regeering. Niets zal voortaan 
tegenstand kunnen bieden. Het is het wonderbare 
oogenblik van het opgaan van de Zon der gerechtig
heid. Er heeft een volkomen verandering van tooneel 
plaats voor allen. De verschijning van het licht heeft 
den nacht vervangen voor het Israël Gods, evenals 
voor al de volken en de geheele aarde. Voortaan 
kan men niet meer tot het oude Lied terugkeeren, 
hoe kostelijk het ook geweest moge zijn, zooals b.v. 
het lied van Mozes aan de Roode Zee. Dit laatste 
verheerlijkte de overwinning van den Heere over Egypte, 
welke overwinning ten doel had Israël geheel tot Zijn 
volk te maken, Het lied werd aangeheven op het 
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oogenblik, toen het volk de reis ging ondernemen 
door de woestijn, welke reis hen in het Beloofde Land 
moest brengen. Hier gaat de zegepralende stoet, na 
de behaalde overwinning, den komenden Overwinnaar 
tegemoet. De Koning is nog niet op Zijn troon ge^ 
zeten, maar in de Majesteit van Zijn macht en in de 
grootheid Zijner verlossing zal Hij Zich nu op Zijn 
troon zetten. De volken (die groote schare uit Open
baring 7, welke niemand tellen kan) hebben het Evan
gelie des Koninkrijks gehoord. 

Psalm 98. 

„Zingt den Heer een nieuw Lied, want Hij heeft 
wonderen gedaan, Zijne rechterhand, en de arm Zijner 
heiligheid heeft Hem heil gegeven." (vs. 1.) 

Hier verheerlijkt het nieuwe Lied niet wat zal ge-
euren, zooals in Psalm 96 het geval is, maar wat 

de Heere heeft gedaan : ,,Hij hééft wonderen gedaan": 
Hij hééft Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de oogen 
der Heidenen." (vs. 1 en 2.) Hij is de Koning, de 
Heere, Hij komt om Zijn regeering te aanvaarden: 
„Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de 
volken in alle rechtmatigheid." (vs. 9.) 

In de volgende Psalmen 99 en 100 is Hij gezeten 
op Zijn troon tusschen de Cherubim in Sion. Hij heeft 
het recht lief; Hij bevestigt billijkheden ; Hij doet recht 
en gerechtigheid in Jakob. Hij is het nu niet, die 
komt, maar heel de aarde komt voor Zijn aanschijn 
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met vroolijk gezang. (Ps. 100:2.) Dan weerklinkt die 
lofzang, welken ik genoemd heb het „Lied van de 
vestiging of der inwijding van de regeering" •. „Looft 
Hem, prijst Zijnen naam! Want de Heere is goed ; Zijne 
goedertierenheid is in der eeuwigheid!" (Ps. 100:5) . 

Hoewel dus het Duizendjarig Rijk pas*als volkomen 
gevestigd voorgesteld wordt in de Psalmen 99 en 100, 
toch is de toestand reeds geheel nieuw in de Psalmen 
96 en 98, waar het nieuwe Lied wordt aangeheven. 
Het oordeel heeft plaats gehad ; het ware Israël heeft 
het schijnsel der heerlijkheid reeds gezien ; de volken 
hebben het Evangelie des Koninkrijks ontvangen; 
Christus, die in heilige pracht verschijnt, heeft reeds 
een toebereid volk; reeds verschijnt de dauw der jeugd 
uit de baarmoeder des dageraads. 

Een nieuwen toestand en nieuwe wezens ontmoeten 
we, die de heiligheid loven van den waren Koning, op 
het oogenblik, dat Hij Zich zet tusschen de Cherubim 
op den berg van Gods heiligheid. 

Psalm 144. 

, , 0 God! ik zal U een nieuw Lied zingen; met 
de luit en het tiensnarig instrument zal ik U psalm-
zingen." (vs. 9). 

Deze Psalm drukt het verlangen uit van hen, die 
in de groote verdrukking zijn, n.1. om er uit verlost 
te worden en om eindelijk te komen tol de zegeningen 
van het Duizendjarig Rijk onder de heerlijke regeering 
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van den Messias. De Heere~zal met wraak en oordeel 
tusschenbeide komen; Hij zal door heel Zijn volk 
erkend worden; vrede en voorspoed zullen op een 
vernieuwde aarde worden aangekondigd. „Welgeluk-
zalig is het volk, dien het alzoo gaat ; welgelukzalig 
is het volk, wiens God de Heere is." (vs. 15). 

Psalm 149. 

„Hallelujah! Zingt den Heere een nieuw Lied ; Zijn 
lof zij in de gemeente Zijner gunstgenooten!" (vs. 1). 

Deze Psalm is, om zoo te zeggen, het Hallelujah 
van het nieuwe Lied. Hier zijn het niet de volken, 
het is alleen het Israël Gods, dat het aanheft; het 
weerklinkt alleen in de gemeente der gunstgenooten 
(Khasidim) ; de hinderen Slons doen het op de aarde 
hooren. In Openbaring 5 wordt door de hemelsche, 
opgewekte en verheerlijkte heiligen het nieuwe Lied 
gezongen, en zooals aan de Gemeente in de Open
baring zoo wordt aan deze heiligen van Israël op 
aarde een innige en bijzondere geme.enschapsoefening 
met den Koning gegeven. Dat is treffend schoon ; 
want het is in de Psalmen de hoogste uitdrukking van 
nieuwe Lied. Israël, met hetwelk God Zich op bij
zondere wijze heeft bezig gehouden, ook in oordeel 
en verlossing, heeft het recht om op de meest verheven 
en innige wijze Hem op aarde te loven : ..Dat Zijne 
gunstgenooten van vreugde opspringen, om die eer." 
(vs. 5). Maar laten we niet vergeten, dat hel verschil 
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fusschen dit Lied en dat van Openbaring 5 even groot 
is als het verschil fusschen de aarde en den hemel. 
Wij hebben hier niet het geslachte Lam, dat de ver
lossing heeft teweeggebracht en die van Zijn geliefden 
koningen en priesters heeft gemaakt, om op de aarde 
te regeeren — maar wij zien den Heere* der heerlijk
heid, die blinkende in Zijn regeering verschijnt. Hij 
heeft de Zijnen met het tweesnijdend zwaard gewapend, 
om alle macht, die zich tegen Hem verheft, te be
strijden en te vernietigen. 

Alles, wat wij nu beschouwd hebben, bewijst, dat 
het nieuwe Lied, zooals wij reeds gezegd hebben, 
verschillende karakters heefl. Niet alleen, dat de plaats, 
waar het wordt aangeheven, de hemel of de aarde 
is, niet alleen, dat het gezongen wordt door opgewekte 
heiligen, door Israël of door de volken. Neen, er is 
ook nog verschil in karakter in den Persoon, tot wien 
het gericht wordt. De eene maal aanschouwen we het 
geslachte Lam, den Overwinnaar van Satan op het 
kruis, den Zoon, die uit de dooden is opgewekt, een 
anderen keer den Zoon van David, die Zijn regeering 
op de aarde aanvaardt. Aan Israël komt het toe, het 
oordeel als aardsch volk uit te voeren. Het hemelsche 
volk zal ook oordeelen, maar op een veel meer ver
heven wijze dan Israël. Tot Israël is niet gezegd, zoo
als tot de Gemeente ; „Ik zal hem macht geven over 
de volken : en hij zal hen weiden met een ijzeren staf. 
gelijk pottenbakkersvaten verbrijzeld worden, gelijk ook 
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Ik van Mijnen Vader ontvangen heb." (Vergel. Psalm 2 
met Openb. 2 : 2 6 , 27.) 

Jesaja 42. 

,,Zingt den Heere een nieuw Lied, Zijnen lof van 
het einde der aarde." (vs. 10.) 

In dit hoofdstuk zien wij in de eerste plaats Christus 
als mensch en als dienstknecht; wij zien er Hem, die 
hier beneden gekomen is in vernedering, maar door 
God volkomen beproefd. Hij zal het werk, dat Hij 
te midden van het kwaad begonnen heeft, voleindigen, 
totdat Hij „met waarheid het recht zal hebben voort
gebracht" en „het recht op aarde zal hebben besteld-" 
(vs. 3, 4,) De Heere zal Hem geven ,,tot een verbond 
des volks en tot een licht der Heidenen." Wat Hij 
hier beneden in de vernedering begonnen heeft, zal 
Hij in heerlijkheid voleindigen. Deze eer zal de Heere 
aan geen anderen geven. (v.s. 8.) De voorgaande 
dingen zijn gekomen tijdens Zijn verblijf op aarde ; 
de nieuwe dingen beginnen, (vs, 9.) 

Dan weerklinkt het nieuwe Lied van het einde der 
aarde, op de zee en op de eilanden, in de woestijn 
en haar steden, in de dorpen van Kedar, in de rots-
steenen, op den top der bergen, in één woord : overal 
in de bewoonde wereld. Het is het nieuwe Lied der 
verlossing ; het oordeel wordt uitgevoerd ; de duisternis 
wordt voor hun aangezicht tot licht gemaakt en het 
kromme tot recht (vs. 16) Het is de vervulling van 
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wat Johannes de Dooper voor het volk aangekondigd 
heeft in hoofdstuk 40 van dezen zelfden profeet. Het 
is ook de verwezenlijking van hetgeen ons in bijzonder
heden in de Psalmen gegeven is. Maar hier is alles 
meer algemeen. Het is hier niet zoozeer de Koning, 
die Zijn regeering aanvaardt. We hebben hier heel 
de bewoonde wereld, bevrijd van het juk van Satan. 
Alles is gebracht van de duisternis tot het licht, van 
de slavernij tot de vrijheid en tot een vreugde, die 
alle harten vervult. Het is in overeenstemming met het 
nieuwe karakter van Christus : Hij, de Zoon des 
menschen, die vroeger in vernedering Zich openbaarde 
als den getrouwen dienstknecht, is verheven op den 
troon der heerlijkheid en heeft goddelijke macht aan
genomen. Tevens wordt hij erkend als de algemeene 
Verlosser door alle volken, door de geheele aarde en 
door Zijn volk : het volk, dat eens blind was en nu 
ziende geworden is, dat eerst gevangen was en nu 
tof vrijheid is gekomen, dat eerst doof was en van 
hetwelk nu de ooren zijn geopend, dat eerst een voor
werp was van toorn en nu een voorwerp van ont
ferming is geworden-
Dat alles is zeer schoon ! We zien Christus, die ver
nederd was en nu verheven is tot Zijn troon. Maar 
wij vinden er Christus niet als het slachtoffer, zooals 
in Psalm 33, of Christus als het geslachte Lam, zoo
als in Openbaring 5. Het is meer de nederige dienst
knecht, die Zijn taak voleindigd heeft en nu over de 
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geheele wereld heerscht, die wereld, die Hij gemaakt 
heeft tot een tooneel van licht en waarheid, van ge-
gerechtigheid en vrijheid, ter verheerlijking van den Heere 1 

Voordat wij onze gevolgtrekking maken, willen wij 
eerst nog het tweede gedeelte onderzoeken, waar in 
het Nieuwe Testament van het nieuwe Lied wordt 
melding gemaakt. 

Openbaring 14. 

,,En zij zongen een nieuw Lied voor den troon, en 
voor de vier dieren en de oudsten." (vs. 3) 

Een geheel nieuw, en wat zijn karakter betreft wer
kelijk Joodsch tooneel geeft hier aanleiding tot het 
zingen van het nieuwe Lied. We hebben nu niet den 
geopenden hemel voor ons, zooals in hoofdstuk 5 
van ditzelfde Boek. Evenmin de aarde, die voor de 
oprichting van het Koninkrijk van Christus gereinigd 
is, zooals in de Psalmen, Neen, we vinden hier de 
innige verbintenis tusschen het aardsche en het hemelsche 
tooneel, gezien vóór het oogenblik van haar historische 
vervulling. Door deze samenvoeging ontstaat er iets 
geheel nieuws, waardoor er aanleiding is, om het 
nieuwe Lied aan te heffen. Het is wel opmerkenswaard, 
dat hier een gedeelte van het uitverkoren volk, d.w.z. 
van het Overblijfsel van Juda, in den hemel wordt 
gezien, terwijl het andere gedeelte van ditzelfde Over
blijfsel op de aarde gevestigd is. Deze twee groepen 
zijn noch het overblijfsel der twaalf stammen, noch 
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de groote schare van verloste volkeren, die we in 
hoofdstuk 7 ons vinden voorgesteld ; neen, het zijn 
de twee gedeelten van het Overblijfsel van Juda. Het 
hemelsche gedeelte, ongetwijfeld dat, hetwelk het mar
telaarschap heeft ondergaan tijdens de groote ver
drukking, is geheel onderscheiden van de gemeente met 
de opgestane en verheerlijkte heiligen van het Oude 
Testament. De Gemeente en deze laatstgenoemde 
heiligen worden allen te zamen voorgesteld door de 
Oudsten en de vier dieren, welke het „Geslachte Lam" 
omringen in de heerlijkheid. Het nieuwe Lied wordt 
ditmaal vóór den troon en vóór de vier dieren en de 
oudsten aangeheven, door deze opgestane hemelsche 
groep. Het tweede, het aardsche gedeelte, wordt ons 
te zien gegeven, terwijl het deel uitmaakt van het 
gevolg van het Lam op den berg Sion, zooals in 
Psalm 2 wordt gezegd : ,,Ik ioch heb mijnen Koning 
gezalfd over Sion, den berg mijner heiligheid". Dit 
laatste heeft plaats, voordat Zijn regeering, met het 
nieuwe Jeruzalem en den tempel, officieel erkend en 
gevestigd wordt. Van deze 144 000 zijn de helden 
van David een type. Van deze twee groepen zingt de 
eerste in den hemel een nieuw Lied en zij leert aan 
de tweede om het op de aarde te zingen. Deze twee 
sferen, waar het nieuwe Lied gezongen wordt, worden 
zoo met elkaar verbonden. Er is eenstemmigheid in 
het verheerlijken van den Zoon van David, van den 
Messias Israëls, zoowel in den hemel 'als op aarde. 
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Uit dit alles blijkt, welk een groote plaats Israël in de 
gedachten Gods inneemt, wat trouwens uit het geheele 
Boek der Openbaring blijkt. Maar wat hier vooral in 
het oog valt is dit, dat het Lam, staande als geslacht, 
in het midden van den troon in de hemelsche heer
lijkheid, dezelfde Persoon is als de Zoon van David, 
gezalfd op den berg Sion, en dat Hij in beide ge
vallen waardig is denzelfden lof te ontvangen. 

Gevolgtrekking. 

Na deze uitlegging — wellicht te lang, maar, naar 
we hopen, niet geheel zonder voordeel en stichting 
voor onze lezers — schijnt het ons toe, dat de volgende 
waarheden ons duidelijk zijn geworden. 

Ie. De inhoud van het nieuwe Lied is ons alleen 
in Openbaring 5 : 9 — 1 0 in eigen woorden gegeven. 
De verheerlijkte heiligen erkennen er het geslachte Lam 
als alleen waardig, om de raadsbesluiten Gods ten 
opzichte van de wereld uit te voeren ; om een konink
rijk op te richten, waar alle dingen in de hemelen en 
op de aarde met God verzoend zullen zijn. In dit 
Lied wordt de verlossing door het bloed des Lams 
van alle geslacht en taal en volk en natie verheerlijkt. 
Dit Lied kondigt aan, dat het Lam aan Zijn geliefden 
den titel geeft van hemelsche koningen en priesters en 
ook, dat zij deel zullen hebben aan Zijn aardsche 
regeering, 

2e. Het Lied.zelf heeft niet steeds dezelfde waarde 
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en hetzelfde karakter ; dit hangt van de omstandigheden 
af en van de plaats, waar het gezongen wordt. Zoo 
is het in Psalm 33 gegrond op het werk der Ver
lossing, evenals in Openbaring 5 ; in Psalm 40 echter 
op de opstanding van Hem, die ons deel doet hebben 
aan Zijn eigen lofspraak. In de volgende Psalmen 
verheerlijkt het nieuwe Lied de ochtendschemering en 
ten slotte de vestiging van de persoonlijke regeering 
van Christus, waaraan ook Zijn beminden deel zullen 
hebben. 

3e. Wanneer we rekening houden met alles, wat 
we gezegd hebben, dan besluiten wij, dat er, om zoo 
te zeggen, verschillende nieuwe Liederen zijn. Maar 
het zijn alle gedeeltelijke navolgingen van het nieuwe 
Lied, dat al de verlosten in de heerlijkheid zullen 
aanheffen in Openbaring 5. 

Ten slotte geven we onze meening, wat de betee-
kenis van de woorden zelf betreft: 

Ie. Het nieuwe Lied staat altijd in betrekking tot 
de nieuwe omgeving, waarin zij, die het zingen, zich 
bevinden. Zoo wordt het in Hoofdstuk 5 van de 
Openbaring gezongen door de opgestane heiligen, die 
in den hemel en in de heerlijkheid zijn gekomen. Zoo 
wordt het in de Psalmen en in Jesaja gezongen èf 
door het Overblijfsel van Israël of door de volken 
op een vernieuwde aarde, die gereinigd is door de 
oordeelen. 

2e. Het nieuwe Lied staat altijd in betrekking tot 
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het nieuwe karakter van hen, die het zingen. Het wordt 
aangeheven door hemelsche heiligen van alle tijden, 
heiligen, die opgewekt en verheerlijkt zijn. Het klinkt 
uit den mond van het aardsche Overblijfsel van Israël, 
hetwelk door de bekeering tot de herstelling aller 
dingen gekomen is. Het komt uit den mond van de 
volken, die, nadat ze het Evangelie des Koninkrijks 
ontvangen hebben en hun afgoden hebben verlaten, 
verlost zijn door het aannemen van het Evangelie. 
Om volledig te zijn, voegen we er bij, dat het ge
zongen wordt door de martelaren van het Overblijfsel, 
nadat ze opgewekt en verheerlijkt zijn ; ze heffen het 
aan in verbinding met het Overblijfsel van Juda, dat 
op de aarde leeft rondom den Messias, die tot Koning 
gezalfd is op Sion. (Openb. 14). 

3e. Maar het nieuwe Lied verheerlijkt in de eerste 
plaats de nieuwe karaktertrek, waarmede Christus Zich 
openbaart en de nieuwe heerlijkheid, waarmede Hij 
bekleed is. Het verheerlijkt Zijn zegepraal. Zijn waar
digheden, Zijn regeering in den hemel en op de aarde. 
Zijn rechten en Zijn roem ; dit alles wordt geopen
baard en Zijn verlosten worden er mee verbonden. 
Het verheerlijkt de eeuwige resultaten van Zijn offe
rande en ook van Zijn opstanding, waardoor de oude 
bedeeling een einde genomen heeft en de nieuwe een 
aanvang nam. 

Hij is dus het eenige Voorwerp van het nieuwe 
Lied, Hij, die in alle opzichten er door verheerlijkt 
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wordt, Hij in Zijn overwinning over alles, wat Zich 
tegen Zijn regeering verheft! Maar bovendien zien we 
in het nieuwe Lied van Psalm 40, hoe door Christus, 
als mensch, God, die Hem uit de dooden heeft op
gewekt, verheerlijkt wordt. Wanneer we dus het nieuwe 
Lied van verschillende zijden bezien, dan merken we 
op, dat het niet altijd op dezelfde plaats gehoord 
wordt en ook niet door hetzelfde koor wordt gezongen. 
Maar wel zien we, dat het altijd het Lied is van de 
Overwinning van Christus : Overwinning door den 
dood, door de Opstanding, door het oordeel, en door 
de vestiging Zijner Regeering ! 

Dr. H. R. 

VERBETERING. 

In het derde couplet van „Die Overwint" in het 
vorige nummer (blz. 128) zijn twee fouten geslopen. 
We laten het nog eens volgen, maar nu, zooals het 
behoort gelezen te worden : 

Die overwint, hem zal Ik schenken 
Een keursteen, schoon en zuiver wit 
Een nieuwen naam daarop geschreven, 
Dien hij slechts kent, die hem bezit. 
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De vier dieren uit Openb. 4. 

en onzer lezers heeft onlangs in een 
Christelijk blad de uitdrukking gevonden: 
„In den hemel zijn geen beesten" en vraagt 
nadere verklaring in verband ook met 

Openbaring 4. We willen nu een enkele opmerking 
ten beste geven over de vier dieren uit Openbaring 4, 
in de hoop niet alleen onzen lezer, maar meerderen 
met hem daardoor te dienen. 

In het genoemde hoofdstuk van De Openbaring 
wordt ons de Troon van God voorgesteld als Troon 
des gerichts, vanwaar uitgaan bliksemen en stemmen 
en donderslagen, waarvan we lezen, zoodra Zich God 
openbaart in Zijn heiligheid en gerechtigheid. Denken 
we maar aan Sinaï, waar God de Wet gaf. (Exodus 
20 : 18 : Hebreen 12 : 18—21.) Deze bliksemen, 
stemmen en donderslagen zijn de oordeelen, die door 
de Voorzienigheid Gods over de aarde worden gebracht, 
en waarvan we de beschrijving vinden in de hfdst. 
6—19 — zegelen, bazuinen en schalen ! — en die 
zullen worden gevolgd door het rechtstreeksche oordeel 
door den Zoon Zelven, uit den hemel nederdalende, 
(hfdst. 19 ; 11—16). 

De „vier dieren", of ook wel „levende wezens", die 
— en let nu op de beschrijving — die „in het midden 
van den Troon" en „rondom den Troon" worden 
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aanschouwd ; die vol oogen zijn, van voren en van 
achteren; die elk voor zich zes vleugelen bezitten, 
rondom en van binnen ook weer vol oogen; die ook 
roepen: „Heilig, heilig, heilig . , ."; die ook heerlijk
heid en eer en dankzegging geven zullen aan Hem, 
die op den Troon zit, deze vier dier,en zijn een zinne
beeldige voorstelling van de karaktertrekken der 
oordeelen, die Gods Voorzienigheid op de aarde zenden 
zal. Gods wijsheid, Zijn vastheid, Zijn kracht en 
Zijn snelheid in het volvoeren der rechtvaardige en 
heilige oordeelen worden achtereenvolgens weergegeven 
door het menschenaangezicht, door den jongen stier 
of kalf, door den leeuw en door den adelaar. Het 
zal niet zijn een oordeelen in het blinde weg, maar 
een oordeelen zóó, dat ook daarin Gods heerlijkheid 
wordt geopenbaard. Daarom is het ook juist zoo 
treffend, dat dezelfde vier dieren het driewerf heilig 
uitroepen, en heerlijkheid en eer, ja zelfs dankzegging 
zullen brengen aan God. Al wat in en om den Troon 
is, maakt God groot, óók in de oordeelen. Dat is 
voor ons geloovigen hoogst ernstig. Hoe traag zijn onze 
harten menigmaal, als Gods heiligheid en gerechtigheid 
zich openbaren, om Hem dan ook te eeren. 

Als we Ezechiël opslaan, dan ontmoeten we in het 
eerste hfdst. al dadelijk Gods Troon, en in verbinding 
met dezen Troon weer de vier dieren, die zóó worden 
beschreven, dat nóg duidelijker blijkt, dat aan geen 
werkelijke dieren moet worden gedacht. j . T. 
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BESCHOUWING 
OVER 

De O p e n b a r i n g . 
(Vervolg van bladz, 135, van dezen jaargang.) 

HOOFDSTUK 20. 

og één. gewichtige handeling is ons over
gebleven, nu wij met elkaar hebben na
gegaan. ,op welke wijze het oordeel Gods 
is uitgevoerd : ook Satan, de aanstichter 

van alle kwaad, wordt getroffen. Een engel daalt van 
den hemel neder, om dit oordeel uit te voeren ; Christus 
is in dezen niet Zelf handelende. De bode van Zijn 
gericht verschijnt met den sleutel des afgronds en een 
keten, en de draak, de oude slang, de duivel en 
satan, de bron van al wat boos is, en de aanvoerder 
van het Beest en den valschen profeet, wordt gegrepen. 
Hij wordt niet, zooals zijn werktuigen, n.1. het Beest 
en de valsche profeet, in den poel des vuurs geworpen, 
maar hij wordt in den afgrond opgesloten; een ge
vangenis, waar hij duizend jaren verblijf houden moet, 
en afgesneden is van iederen invloed op de aarde. 
Deze gevangenis is niet de eindbestemming van den 
aartstegenstander van God. Na duizend jaren moet hij 
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nog een kleinen tijd worden losgelaten, (verzen 1—3). 
Hier staan we derhalve op den drempel van het 

Duizendjarig Rijk. Babyion, de verwereldlijkte kerk is 
door het Godsgericht getroffen. De christelijke wereld 
— de troon des Satans onder den bedrieglijken 
mantel des christendoms — is geoordeeld. Het Beest, 
zoowel als de valsche profeet, beiden instrumenten van 
den tegenstander van Christus, zijn geworpen in den 
vuurpoel. Satan is gebonden. Christus heeft, als Over
winnaar uit den hemel nedergedaald, het oordeel uit
gevoerd en de verlosten, die Hem van deh hemel 
volgden, zijn toeschouwers geweest. Nu volgt een 
openbaring Zijner macht in vredestijd. Tronen worden 
gezien en op die tronen degenen, wien het gericht 
wordt gegeven. 

Wie zijn zij, die hier in Openbaring 20 op tronen 
worden gezien ? 

Het antwoord op deze vraag geeft ons het woord 
van den Heiland en dat van den apostel. De Heer e 
Jezus zeide eens tot Zijn discipelen : „Ik verordineer 
u een koninkrijk . . . opdat gij zit op tronen, oor-
deelende de twaalf stammen Israëls" (Luk. 22 : 2Q, 30): 
en Paulus schrijft aan de broeders te Korinthe : „Weet 
gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordeelen ?" 
(1 Kor. 6 : 2 ) . 

Zij zijn, wellicht met inbegrip van de geloovigén 
des Ouden Testaments, die heiligen, die de Gemeente 
voorstellen en welke wij als de vier en twintig oudsten 
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op tronen gezeten, hebben aanschouwd in den hemel, 
alvorens de bruiloft des Lams werd gevierd. Boven
dien treden hier nog twee andere klassen van personen 
voor ons oog, n.1. de „zielen" van hen, die na de 
opneming der gemeente, gedood zijn geworden, om 
den wille van het getuigenis van Jezus en van het Woord, 
Gods (hoofdst. 6 : 9 — 1 1 ) en voorts zij, die het Beest 
noch zijn beeld hebben aangebeden, en die het merk-
teeken niet aan hun hand en op hun voorhoofd hebben 
ontvangen, (hfdst. 14 : 9). De eene groep is wegge
rukt door den dood, de tweede is voor het oordeel 
weggenomen, maar beide klassen hebben deel aan de 
regeering met Christus gedurende duizend jaren. Dat 
deze heiligen niet tot de Gemeente behooren, is duidelijk, 
Hun geroep om wraak doet zien, wat hun karakter 
is. Zij wachten met ongeduld op de ure der vergelding, 
een gevoelen, hetwelk we telkens in de Psalmen terug
vinden, en ook geheel in overeenstemming wezen zal 
met de betrekking, waarin zij staan tot Christus, die 
als Rechter verschijnen zal. De profeet ziet ze als 
„zielen", niet in een verheerlijkt lichaam nog. Ze 
moeten wachten tot hunne medeslaven en hunne 
broederen, die gedood zouden worden evenals zij, 
voltallig zouden zijn. (hfdst. 6). Deze laatsten nu vinden 
we als degenen, die het Beest en zijn beeld niet 
hebben aangebeden en zijn teeken niet ontvangen hebben. 

De overige dooden, die Christus niet toebehooren, 
worden niet levend, voordat de duizend jaren voleindigd 
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zijn. (vers 4 en 5). Zij behooren niet tot de eerste 
opstanding, gelijk al de anderen. Minstens duizend 
jaren liggen derhalve tusschen de eerste opstanding, 
d.i. de opstanding uit de dooden en tusschen de»op
standing der dooden. Na een duizendjarige, gelukkige 
regeering van en met Christus, zal diens, machtwoord 
door de graven klinken, om al de overige dooden 
op te roepen, teneinde ze te oordeelen en in den 
poel des vuurs te werpen. Dat is het eindoordeel 
over de zonde, de tweede dood, die geen macht heeft 
over degenen, die tot de eerste opstanding behooren. 

Als in vogelvlucht gaaf in ons hoofdstuk de tijd 
der duizendjarige, zegenrijke regeering van Christus 
aan den blik van den profeet voorbij. Hij staat bij 
geen enkele bijzonderheid stil. Geen menschelijk oog 
dringt door den sluier, waarachter de liefelijkste beel
den verborgen zijn; waar de wolf met het lam verkeert, 
de leeuw en het jonge rund samen weiden; waar een 
zuigeling, zich vermaakt over het hol van een adder, 
en waar een gespeend kind de hand uitsteekt in den 
kuil van den basilisk; waar alle door de zonde ver
dorven deelen der nu nog zuchtende schepping verjongd 
en in een nieuw gewaad zullen verschijnen ; waar de 
vruchtbaarmakende stroom der alles overtreffende 
zegeningen over de geheele aarde zullen worden uit
gegoten ; waar tenslotte Israël onder den vredesschepter 
van Jehovah, zijn waren Koning, een vreugdezang zal 
aanheffen en de gansche aarde zal oproepen, om 
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voor Gods aanschijn te komen en tot Zijne poorten 
met lof in te gaan en Zijne voorhoven met lofzang 
te betreden. (Zie Jesaja 11:6-8; 25 :6-10; 26 :1 -21 ; 
Psalm 100). In het Duizendjarige Rijk zullen velen 
bekeerd worden, de aarde zal vol zijn van de kennis 
des Heeren! En zoolang Satan gebonden zal zijn, 
zullen de aardbewoners, die niet bekeerd zijn, toch 
onderworpen zijn aan Christus. De verheerlijkte heiligen 
zullen evenwel met Hem heerschen. Hemel en aarde 
zijn verbonden. Alles, in hemel en op aarde, is ge
bracht onder één hoofd, n.1. onder Christus (Ef. 1:10). 

Ook de zegeningen van het Duizendjarige Rijk 
nemen een einde. Welke uitwerking hebben ze gehad 
op het menschdom ? Het is de laatste proef van God 
geweest, maar ze is niet geslaagd. Noch het paradijs, 
noch de zondvloed, noch de wet, noch de genade, 
noch de gave van den Zoon, noch die des Heiligen 
Geestes, noch de vreeselijke oordeelen, die als een 
stormwind over de aarde en haar bewoners gevaren 
is, noch de zegeningen, die als een verkwikkende 
lenteregen zijn neergedaald, — noch het een, noch 
het ander vermag de natuur van den mensch te ver
anderen. Hij is onverbeterlijk slecht, een onverzoen
lijke vijand van God ! 

Groote scharen volks zullen, om de heerlijkheid van 
het Duizendjarig Rijk te aanschouwen en te genieten, 
naar Jeruzalem optrekken, maar nauwelijks zal die 
heerlijkheid voorbijzijn, of ze rillen zich bijeenver-
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zamelen onder de aanvoering van den duivel, die nog 
eenmaal in vertwijfeling een aanval wagen zal op 
Jeruzalem en de heiligen. De onbekeerde volkeren 
zullen, na het genot van de heerlijke zegeningen des 
Rijks van Christus, de verzoeking van Satan niet 
kunnen weerstaan. De laatste worsteling begint. 

Over de breedte der aarde trekken zij in slagorde 
op ; Gog en Magog vereenigen zich tot den eind
strijd. We moeten deze worsteling niet verwarren met 
den strijd, die in Ezechiël 38 wordt beschreven ; en 
die in den aanvang der duizendjarige heerschappij 
plaats heeft. Daar, in Ezechiël, is sprake van een 
vorst, die de Noordelijk en Oostelijk van Pelestina 
gelegen landen beheerschf. en die de in het land terug
gekeerde Israëlieten aanvalt, maar op de bergen van 
Palestina zijn einde vindt, doordat de hand Gods hem 
treft. Hier in Openbaring 20 wordt in algemeene be
woordingen aangegeven, dat Satan de volkeren der 
geheele aarde in den strijd bijeenbrengt. Vuur valt 
van den hemel ; :— het is het bekende beeld van het 
oordeel Gods! — en treft deze scharen, terwijl de 
aanvoerder, de duivel, in den poel van vuur en zwavel 
wordt geworpen, waar zoowel het Beest als de valsche 
profeet zich reeds bevinden, en daar wordt d. drie
voudige macht, die tegen God zich gesteld heeft, dag 
en nacht gepijnigd (verzen 7—10). 

Bij het begin van het Duizendjarig Rijk zagen we 
de vernietiging van de macht van het Beest en van 
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den valschen profeet: aan het einde vinden we het 
oordeel over de scharen der afvalligen door vuur van 
den hemel. Het oordeel over de levende volkeren, 
zooals het in Maltheüs 25 wordt beschreven, heeft 
plaats in den aanvang van het Rijk, terwijl na het 
Rijk het oordeel over de dooden begint. De profeet 
ziet een grooten, witten troon, die ons denken doet 
aan de reinheid van de Goddelijke natuur. Voor het 
aangezicht van Hem, die op den troon gezeten is, 
vlieden weg de beide terreinen, waar de oordeelen 
hebben plaats gevonden : hemel en aarde vlieden. En 
daar staan dan voor God, die de geheime raadsslagen 
des harten kent, de „dooden, klein en groot" (d i. 
gering en aanzienlijk). Ze zijn daar vergaderd, om 
geoordeeld te worden, naardat in de boeken van hen 
staat opgeteekend. (Verzen 11 en 12.) Welk een 
vreeselijk oogenblik ! 

Ook het boek des levens wordt geopend. 
Een ieder, wiens naam niet staat opgeschreven in 

dit boek, wordt in den poel des vuurs geworpen ! 
Ziehier het volkomen einde van de handelingen Gods 

in gericht. Elke goddelooze, te voorschijn geroepen uit 
het graf, verneemt hier het goddelijke oordeel over 
zijn werken. Het boek des levens bevat slechts de 
namen van hen, die door de vrije, onbeperkte genade 
van God zijn gered. 

De zee, het doodenrijk (de hades) en de dood geven 
hun prooi. Dood en hades .verliezen voor eeuwig hun 
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macht. Als personen worden deze twee machten ons 
voorgesteld, maar om ons ook weer te doen aan
schouwen, hoe ze in den vuurpoel geworpen worden. 
Hemel en aarde zijn weggevloden voor Hem, die op 
den witten Troon des gerichts gezeten was, maar nu 
worden ze vernieuwd. Als evenwel de dooden, nadat 
ze geoordeeld zijn geworden, in den poel des vuurs 
geworpen zijn, worden dood en hades te niet gedaan 
als macht. „De laatste vijand, die teniet gedaan wordt, 
is de dood" zegt Paulus. Dit woord wordt dan ver
vuld ! 

Van hen, die voor den Troon worden geoordeeld, 
en die in den vuurpoel geworpen worden, staan dé 
namen niet opgeschreven in het boek des levens. De 
twèède dood is hun deel : een onherroepelijk, voor 
eeuwig beslist lot ! 

Arme mensch. die buiten God en zonder Christus 
is gestorven ! Die gestorven is in zijn zonden, zonder 
de genade van God in Christus te hebben aange
grepen 1 

Ja, arme mensch ! 
• • 

« 

HOOFDSTUK 21. 

Met Gods wegen ten opzichte van deze aarde zijn 
we in het voorafgaande hoofdstuk tot een einde ge
komen en nu worden we met een nieuwen hemel en 
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een nieuwe aarde bezig gehouden: ,,Ik zag een 
nieuwen hemel en een nieuwe aarde, want de eerste 
hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan en de 
zee was niet meer", (vers 1). 

In Jesaja 65 is ook sprake van nieuwe hemelen 
en een nieuwe aarde, maar daar worden we bezig 
gehouden met de rijke zegeningen van het Duizend
jarige Rijk voor Israël ; een zedelijke vernieuwing 
wordt ons daar geschilderd, terwijl we hier ver over 
de grenzen van dat Rijk heen, ja tot zelfs voorbij 
het eindoordeel heen in de werkelijk nieuwe schepping 
worden ingeleid, waar God alles in allen is. Hemel 
en aarde zijn nieuw. Er is geen sprake meer van een 
koninkrijk. Ook wordt er niet meer gesproken over 
het Lam. De zee is niet meer ; zij maakte scheiding 
tusschen de afzonderlijke deeien der oude aarde en 
werkte de belangen der menschen tegen : zij was niet 
in overeenstemming met den toestand van onderwor
penheid, orde, en volkomenheid der nieuwe aarde. 
Als deze nieuwe toestand is aangebroken en alles 
nieuw geworden is, dan zal, gelijk de profeet het 
hier vooruit ziet, de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, 
uit den hemel van God nederdalen, als een bruid 
versierd. Dat nieuwe Jeruzalem is de Vrouw des 
Lams, de Gemeente, die als de Tabernakel Gods bij 
de menschen wezen zal. De Gemeente behoudt dus 
haar eigen karakter en wordt onderscheiden van de 
op de nieuwe aarde wonende menschen. God knoopt 
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op de nieuwe aarde met engelen geen bijzondere 
betrekking aan ; niet aan engelen heeft God onder
worpen het toekomende aardrijk (Hebr. 2 : 5 ) ; nergens 
worden de engelen het volk Gods genoemd. Zijn 
Tabernakel is bij de menschen, die misschien als 
heiligen in het Duizendjarig Rijk leefden en die, daar 
de dood over hen niet heerschte, niet zijn gestorven, 
maar veranderd geworden zijn overeenkomstig het 
beeld van Christus. Immers vleesch en bloed beërven 
niet Gods Koninkrijk, en de verderfelijkheid beërft 
niet de onverderfelijkheid. (1 Kor. 15 : 50.) God zal 
bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God 
Zelf zal bij hen zijn, hun God. (vers 3.) Niet zooals 
het eenmaal in Eden geschiedde, zal God zoo hu en 
dan eens de aarde bezoeken, neen. Hij zal ononder
broken in hun midden vertoeven, zoodat smart en 
kommer, treuring en dood tot het verleden behooren, 
want de eerste dingen zullen zijn voorbijgegaan ! 
(vers 4.) 

„Zie, Ik maak alles nieuw !" zegt God. 
Eens heeft de Heere Jezus, de Man van smarten, 

de bitterste tranen vergoten, toen Hij in genade wan
delde op de met een vloek beladen aarde. Op god
delijke wijze verdroeg hij alles, wat uit de zonde 
voortvloeide; ja zelfs den dood, waardoor God is 
verheerlijkt geworden en waardoor de zonde met al 
hare gevolgen op n] gezet werd. En nu kan God 
alle tranen, die een wereld vol zonde toebehooren, 
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afwisschen en alle smart en zelfs den dood verre 
houden. Hij. die de eerste is en de laatste, het begin 
en het einde, en die eens met het woord : „Het is 
geschied !" al Zijn werk en wegen zal besluiten. Hij 
biedt den dorstigen om niet de veifrissching uit de 
fontein des levens, en den overwinnaars het erfdeel ; 
Hij wil hun God zijn en ze als zonen aannemen, 
(verzen 4, 6 en 7). De liefde Gods kroont hier het 
werk van Christus, zonder dat aan de gerechtigheid 
ook maar in het minst wordt te kort gedaan. Maar 
allen, die het pad van den strijd niet bewandeld hebben 
uit vreeze, uit ongeloof, of uit liefde tot de zonde, 
vinden hun deel in den poel des vuurs, welke is de 
tweede dood. (vers 8). 

Hierna brengt de Heilige Geest ons weder terug in 
den tijd van het Duizendjarig Rijk. Gelijk weleer, toen 
Babyion ter sprake kwam, zoo toont ook hier een 
der zeven engelen aan den profeet „de Bruid, de 
Vrouw des Lams", en wel in betrekking tot het 
Duizendjarige Rijk. 

Wij aanschouwen vanaf vers 9 de hemelsche stad, 
en in haar midden het Lam en Zijn heerlijkheid. Zij 
daalt neder „uit den hemel van God". Wat haar 
oorsprong aangaat is zij „uit God," wat haar natuur 
en karakter betreft is zij „uit den hemel". Het werk 
van Christus is haar fondament en de heerlijkheid 
God is haar kleed, (vers 10). Haar licht is gelijk aan 
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een kristalheldere jaspissteen (vers 11), een reine, 
doorzichtige edelsteen, die in hfdst. 4 : 3 gebruikt wordt 
als zinnebeeld der Goddelijke heerlijkheid. Welk een 
verheven waarheid ! 

„Wij roemen nu in de hoop der heerlijkheid Gods." 
Maar dan zal zij in ons haar glans afstralen en in 
al haar zuiverheid in ons gezien worden. De „groote 
en hooge muur" duidt aan, dat de hemelsche stad 
volkomen veilig is, terwijl de twaalf poorten wijzen 
op volkomen orde en kracht. Twaalf engelen zijn de 
vrijwillige deurwachters der groote stad. Het zal in de 
dagen der heerlijkheid hun welbehagen zijn, te staan 
aan de poorten der hemelsche stad, daarmede tege
lijkertijd het bewijs leverende, dat zij de hoogste plaats 
bekleeden in de schepping. Het karakter der in vol
komenheid hèerschende macht wordt uitgedrukt door 
de namen der twaalf stammen der zonen Israëls. Toch 
vormen de twaalf patriarchen geenszins het fondament; ^ 
dat zijn de twaalf apostelen des Lams. 

Hier worden we herinnerd aan een woord uit een 
der Brieven, n.1. aan dat uit Efeze: „gebouwd op het 
fondament der apostelen en profeten, terwijl Jezus 
Christus zelf hoeksteen is". Deze apostelen en profeten 
behooren ongetwijfeld tot het nieuwe testament en niet 
tot het oude, aangezien de profeten van Israël on
mogelijk de grondslag van het Nieuwe Jeruzalem 
kunnen zijn. (Verzen 12—14.) 

Het Nieuwe Jeruzalem is de door de twaalf apostelen 
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te Jeruzalem gestichte gemeente ; de door God bereide 
woonplaats der hemelsche macht; de nieuwe en 
hemelsche hoofdstad Zijner regeering. Hare afmetingen 
spreken eveneens van haar volkomenheid. Als een 
volkomen vierkant ligt ze daar; als een volmaakte 
kubus verheft ze zich; twaalf duizend stadiën zijn 
haar maten. In de afmeting van den muur, honderd 
vier en veertig ellen, twaalf maal twaalf, aanschouwen 
we het beeld eener volmaakte volkomenheid. Begrijpe
lijkerwijze hebben we al deze maten en getallen 
symbolisch op te vatten. 

In vers 18 lezen we: „En de bouw van haren 
muur was jaspis ; en de stad was zuiver goud, aan 
zuiver glas gelijk". 

Jaspis en goud — Goddelijke heerlijkheid, zoowel 
als Goddelijke heiligheid en gerechtigheid — zijn als 
een onuitwischbaar stempel de stad opgedrukt; overal 
wordt een reinheid aanschouwd, die eiken aard of 
soort van bezoedeling afwijst. 

Kostbare steenen versieren de fondamenten van den 
muur der stad. God is licht; zoo heeft Hij Zich ge
openbaard ten aanzien van de menschen, zoowel in 
de schepping als in de verlossing, en zoo openbaart 
Hij Zich hier in de heerlijkheid. 

Een stroom van licht wordt uitgegoten op de hei
ligen, die bekleed zijn met alle pracht en schoonheid 
en toont in de verschillende kleuren de veelvoudige 
openbaring van de natuur en van het wezen Gods-
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De in kleuren zoo zeer verschillende edelsfeenen dóór-
dringend worden de heerlijke stralen van het goddelijk 
licht gebroken, om in nieuwen glans te schitteren, 
(verzen 19 én 20.) 

De twaalf poorten dragen de schoonheid der ge
meente, waarvoor Christus alles opofferde. Elke poort 
is een paarl. De straten van .goud als doorschijnend 
glas" (vers 21.) duiden de gerechtigheid en de heilig
heid aan, waarmede de heiligen in aanraking komen. 

Geen tempel is in de stad te vinden. God is niet 
verborgen; alles is openbaar; de Heer, God, de 
Almachtige en het Lam is haar tempel (vers 22.) en 
de Gemeente kan in de haar verleende heerlijkheid 
onbevreesd naderen. Een geschapen licht (zon en maan) 
heeft zij niet meer noodig. omdat de heerlijkheid Gods 
de stad verlicht, (vers 23.) 

Het Lam is het middelpunt en de drager van het 
licht, hetwelk zich in alle richtingen verbreidt, in zoo 
hellen glans, dat de op de aarde verschoond gebleven 
volkeren in het licht der stad wandelen, (vers 24.) 
Het is de gezegende invloed van de Gemeente op de 
wereld en hare bewoners. „Nu kent ons de wereld 
niet, omdat zij Christus niet gekend heeft" (1 Joh. 
3 : 1.), maar dan zal zij waarlijk verstaan, dat God 
ons liefgehad heeft met dezelfde liefde, waarmede Hij 
Christus heeft liefgehad. (Joh. 17:23.) De wereld zal 
dus door tusschenkomst van de Gemeente in het licht 
des Lams wandelen. Zelfs de Koningen der aarde 
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zullen in het Nieuwe Jeruzalem een bron erkennen 
van zegen en geluk, en daarom zullen ze hunne heer
lijkheid tot de stad brengen (vers 24.) en alle macht 
en geweld aan haar onderwerpen. 

De nacht — de herinnering aan donkerheid en 
duisternis — is voor eeuwig voorbij, want God, het 
eeuwige Licht, is tegenwoordig. De poorten blijven 
geopend, aangezien Goddelijke beveiliging al wat on
rein en boos is, verre houdt, (vers 25.) Niets gemeens, 
niets wat met afgoderij en bedrog in verbinding staat, 
wordt toegelaten. Noch het booze van den mensch, 
nog de bedriegerijen van Satan kunnen daar bestaan 
of iets verderven. Slechts zij, wier namen geschreven 
zijn in het boek des levens des Lams vinden in deze 
heilige stad een woonplaats, (vers 27.) 

Zóó is het heilige, onveranderlijke karakter van het 
Nieuwe Jeruzalem. Nergens wordt de verantwoorde
lijkheid van den mensch gezien, maar wel wordt overal 
de kracht der oneindige genade Gods aanschouwd. 
Overal een volkomen harmonie tusschen hemel en 
aarde; tusschen God en mensch, die in de verlossing 
de bron heeft gevonden van al wat hij is en wat hij bezit. 

• • 
• 

HOOFDSTUK 22 

Nog rust het oog van den profeet op de hemelsche 
stad, als de Engel hem toont „een rivier van water 
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des levens, klaar als kristal, uitgaande vau den Troon 
Gods en des Lams." Een volheid van Goddelijk 
leven en van Goddelijke zegeningen ontspringt aan 
den Troon, van waaruit eerst de oordeelen naar de 
aarde gingen. Vroeger hebben we dezen Troon gezien, 
en het Lam in het midden des Troons. Hier is het 
de Troon Gods en des Lams tegelijk. Terwijl de rivier 
des levens haar verfrisschende waterstroomen .levert, 
daar geeft „de Boom des levens" in het midden 
van de straat en der rivier, aan deze en gene zijde 
elke maand haar twaalf vruchten, een volheid van 
verkwikkende spijzen voor de bewoners der hemelsche 
stad, terwijl de bladeren van den boom tot genezing 
der volkeren zijn (vers 2). Hoe nauw is het begin 
der Heilige Schrift met het slot vereenigd. 

Evenals in Eden, zoo vinden we ook hier een 
„Boom des levens". Maar hier is geen „boom der 
kennis des goeds en des kwaads". Niets is hier, wat 
herinnert aan de zonde en aan de verantwoordelijkheid. 
Alleen de genade karakteriseert de Gemeente in heerlijk
heid. Door de macht van den duivel kan niets meer 
worden bedorven. In het Duizendjarig Rijk is de macht 
van het booze, is de zonde zelve nog niet geheel 
van de aarde verwijderd, en daarom dienen de bladeren 
des booms tot genezing van de volkeren. De ver
heerlijkte heiligen evenwel genieten van al wat Christus 
voor hen is. 

Geheel anders worden ons in het Oude Testament 
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de betrekkingen van het aardsche Jeruzalem tot de 
volkeren van het Duizendjarig Rijk geschilderd. In 
Jesaja 60 : 12 lezen we : „Want het volk en het 
koninkrijk, welke U niet zullen dienen, zullen vergaan, 
en die volkeren zullen gansch woest worden". Hier 
is strenge gerechtigdheid aan het woord, God dwingt 
de volkeren Zijn volk te eeren, dat zoo lang veracht 
en met voeten vertreden is. Van Zion zal de Wet 
uitgaan, en het Woord Gods van Jeruzalem! De 
heilige stad behoudt in het Rijk altijd haar aardsche 
koninklijke betrekking; de Gemeente evenwel ver
loochent nimmer het karakter van de genade. Als 
vanzelf sprekend zijn de hemelsche zegeningen, die 
zonder tusschenkomst genoten worden, zooals de twaalf 
vruchten van den boom des levens, het deel van de 
Gemeente zelve ; maar die zegeningen, die buitendien 
nog gesmaakt worden, zooals de bladeren des booms, 
zijn voor de genezing der volkeren. Geen vloek is 
daar meer : de Troon Gods en des Lams — die bron 
van zegen en niet van den vloek —r is in hun midden 
en Zijn slaven zullen Hem dienen, (vers 3). Wij 
dienen niet uit het oog te verliezen, dat we hier van 
God en van het Lam gesproken vinden als van één 
Persoon. De slaven zullen Hem dienen, zij zullen Zijn 
aangezicht zien; Zijn naam zal op hun voorhoofd 
zijn (vers 4). Hun dienst is volkomen, zij aanschouwen 
Zijn aangezicht en de betrekking.waarin zij tot Hem 
staan, zal niemand onbekend zijn. God en het Lam 
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zijn één, wat wij bij de beschouwing van ons Boek 
steeds gevonden hebben. De nacht is voor altijd 
voorbij, zoodat de bewoners van het nieuwe Jeruzalem 
noch een geschapen, noch een door menschelijke kunst 
voortgebracht licht behoeven. Ook zal hun heerschappij 
niet beperkt zijn tot de duizend jaren, want zij zullen 
,,tot in alle eeuwigheid" heerschen (vers 5). 

Hiermede is de schildering der hemelsche stad 
voltooid. Nu volgen nog eenige waarschuwingen en 
bemoedigingen vergezeld door de heerlijkste uitdruk
kingen ten aanzien van de intieme betrekking van 
Christus tot Zijn Gemeente. 

De Engel bevestigt allereerst de waarheid van al 
wat de profeet gezien en gehoord heeft. Maar ook 
bij deze gelegenheid komt het eigen karakter van ons 
Boek te voorschijn, want er wordt niet gesproken 
over „God, den Vader van onzen Heere Jezus Christus", 
maar over den ,,God van de geesten der profeten", 
die — zooals het ook in het begin luidt — „Zijn 
engel gezonden heeft, om Zijn slaven te toonen, het
geen spoedig geschieden moet*', (vers 6). De aan
kondiging : „Zie, Ik kom haastelijk 1" geldt hier dan 
ook niet als een bemoediging der Gemeente, maar is 
een waarschuwing aangaande het naderbijkomend 
gericht. „Welgelukzalig, die de woorden der profetie 
dezes boeks bewaart". Ja, welgelukzalig allen, die 
een oor hebben, om te luisteren naar de waarschu
wing van God en die den toekomenden toorn ontvlieden. 
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Gelijk in hfdst. 19 : 10, zinkt ook hier de profeet, 
overweldigd door den indruk der mededeelingen, aan 
de voeten van den Engel neder, teneinde hem te 
huldigen. Maar ook hier weigert de Hemelbode en 
zegt: ,.Ik ben een medeslaaf van u en van uwe 
broederen, de profeten, en van hen, die de woorden 
dezes boeks bewaren ; aanbid God 1" (verzen 8, 9). 
Engelen zijn schepselen Gods en dienaars, en dien
tengevolge nooit het voorwerp van aanbidding. 

Het volgende woord : „Verzegel de woorden der 
profetie dezes boek niet! de tijd is nabij!" (vers 10). 
staan schijnbaar tegenover die uit Daniël 12 : 4 
Daniël moet het boek wel verzegelen. We moeten 
hierbij wel in het oog houden, dat de profetieën van 
Daniël in betrekking tot Israël eerst in de laatste 
dagen, na de afwikkeling van de geschiedenis der 
hemelsche Gemeente, in vervulling zullen gaan. Voor 
Israël is de tijd van het einde nog niet gekomen. 
Daarom moeten de voorzeggingen Daniels worden 
verzegeld. Voor de Gemeente is .,het einde aller 
dingen" evenwel aangebroken van het oogenblik van 
haar bestaan af. en daarom moet het woord der 
profetie niet worden verzegeld. De verwereldlijkte 
Gemeente is evenals Israël onder het oordeel. Als 
een dief in den nacht zal de Heer voor haar ver
schijnen. Het Lam zal de zegelen verbreken. Het 
wordt gezien in het midden des Troons. De nadering 
van het oordeel wordt aangekondigd. Bij het aan-
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breken van dezen tijd des gerichls is aan den tijd 
van het Evangelie der genade een einde gekomen ; 
in den toestand der menschen kan geen verandering 
meer intreden. Uit dit oogpunt beschouwd, heet het 
dan ook : „Wie onrecht doet. doe nog onrecht ; en 
wie vuil is, make zich nog vuil ; en wie rechtvaardig 
is, doe nog gerechtigheid ; en wie heilig is, heilige 
zich nog. Zie, Ik kom haastelijk, en mijn loon is bij 
mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zijn 
zal." (verzen 11 en 12). De tijd der genade is voor
bij ; het oordeel breekt los ; de deur is gesloten ! Op 
dezen grond treedt de Heer, ,,de eerste en de laatste, 
het begin en het einde" op, als Degene, die alles tot 
een einde brengen zal. (vers 13). In het volgende 
vers werpt de profeet nog eenmaal een blik, zoowel 
op de gelukzaligen, als op degenen, die verloren zijn: 
„Welgelukzalig, die hunne kleederen wasschen, op
dat zij recht hebben op den boom des levens, en 
opdat zij door de poorten ingaan in de stad ! Buiten 
zijn de honden, en de toovenaars, en de hoereerders, 
en de moordenaars, en de afgodendienaars en een 
iegelijk, die de leugen liefheeft en doet", (verzen 14 
en 15). Hiermee sluit het Boek der profetie. Maar 
hoe zou het mogelijk zijn, dat de Heer, die alle ge
heimenissen geopenbaard heeft, sluiten zou, zonder 
nog een woord te spreken, waaruit blijkt, welk een 
innige betrekking er is tusschen Hem en de Gemeente ? 
Neen, dat zou Zijn hart niet toelaten I De Gemeente 
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als zoodanig is niet het voorwerp der profetie van 
dit Boek. Doch haar, de vertrouwde Zijns harten, 
geldt zijn beroep, om zich toch verre te houden van 
alles, wat met rassche schreden het oordeel tegemoet 
snelt. Met de woorden : ,,Ik Jezus, heb mijnen engel 
gezonden, om u deze dingen te betuigen in de ge
meenten", kondigt de Heer Zich aan in Zijn twee
voudig karakter, n.1, als ,,de Wortel en het geslacht 
Davids'" (vers 16). Eenerzijds openbaart Hij Zich als 
de Bron en de Erfgenaam aller beloften Israëls ; an
derzijds als ,,de blinkende Morgenster", die door de 
wachtende Gemeente in den reeds ver voorbijgeganen 
nacht wordt aanschouwd, en die, vóórdat de Zon 
der gerechtigheid opgaat, als haar voorbode aan den 
hemel verschijnt. Vóór den dag Zijner verschijning, 
zal Hij komen, om Zijn Bruid ten hemel te voeren. 
Hij laat ons dus zien, wat Hij èn voor Israël èn voor 
de Gemeente is. 

Zal de slapende wereld uit haar toestand ontwaken ? 
Geenszins ! Maar de Bruid is zich haar plaats bewust. 
Evenals in het eerste hoofdstuk, voordat de profetische 
onthullingen plaats vinden, zoo ook hier na de pro
fetische mededeelingen. In het begin (hfdst. 1 ; 5, 6), 
hooren we van harentwege de erkenning, dat alle zegen 
voor eiken verloste afdaalt van Hem, die Zijn ver
losten lief heeft en ze van hunne zonden heeft ge-
wasschen in Zijn bloed. Hier aan het slot verlangt 
de Bruid naar de komst van haren Bruidegom. 
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Niet evenwel alleen de Bruid, neen de Geest en de 
Bruid zeggen: „Kom!" Zij zijn één in hun verlangen! 
De blinkende Morgenster kondigt aan de Gemeente 
niet den spoedig verschijnenden Rechter en Belooner 
aan, maar ze is de heerlijke openbaring van wat 
Christus is voor Zijn Bruid, welke, als uitvloeisel van 
de betrekking der genade, met den Geest vereenigd, 
aan haar verlangen uiting geeft. Daarop zoekt het 
verlangende hart naar medegenooten der vreugde en 
het wendt zich door den mond van den profeet tot 
hen, die ook het getuigenis van Jezus hebben vernomen 
Wie het hoort zegge: „Kom 1" Het bewustzijn van 
de liefde Gods, in Christus Jezus geopenbaard, her
innert aan die velen, die nog naar het heil en den 
vrede dorsten en tot hen komt de uitnoodiging : „Wie 
dorst heeft, kome !, totdat eindelijk de macht der liefde, 
waarmede de Heilige Geest de Gemeente vervuld doet 
zijn, alle grenzen overschrijden doet, en tot een iegelijk 
de roepstem doet komen: „Wie wil, neme het water 
des levens om niet! (vers 17). 

De Gemeente heeft zelve het water om niet ont
vangen. Daarom noodigt zij allen even vrijmoedig te 
komen, als zij zelve gekomen is. Zij heeft het voor
recht den Heer elk oogenblik te kunnen verwachten. 
Duidelijk hebben we voor ons hier het ware stand
punt der hemelsche heiligen. Zij verlangen naar Jezus 
en noodigen ieder, die komen wil, uit. Zou de Heer 
dit verlangen onbevredigd laten ? Allerminst! Zijn 
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antwoord is geheel in overeenstemming met het ver
langen der Bruid. Maar alvorens we dit antwoord 
vernemen, wordt aan een elk, die de woorden dezes 
Boeks hoort, op de plechtigste wijze betuigd, dat het 
Boek volkomen is en dat de vreeselijkste oordeelen 
zullen komen over hen, die er iets aan toevoegen of 
er iets afdoen, op welke gronden ze zich daartoe ook 
zouden beroepen, (verzen 18—IQ.) Dan vernemen 
we de stem van Jezus : „Die deze dingen getuigt, 
zegt : Ja, ik kom haastelijk I" en het bevredigde, 
overgelukkige hart der geloovigen antwoordt met op
recht en ernstig verlangen : „Amen ; kom, Heer Jezus!" 

Ook wij wenschen deze beschouwing te besluiten 
met den levendigen wensch, dat in onze zielen een 
steeds sterker verlangen mag gevonden worden naar 
de spoedige komst van onzen geliefden Heer, en dat 
het steeds meer de taal van ons hart moge wezen : 
„Kom, ja kom ! Heere Jezus ! Amen !" 

E i n d e . 
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De openbaring 
der zonen Gods. 

n Romeinen 8 : 19 lezen wij, dat de schep
ping de openbaring der zonen Gods reik
halzend verbeidt. De schepping nu is der 
ijdelheid onderworpen. Niet vrijwillig, 

maar door 's menschen eigenwil. Door 's menschen 
zonde is al de jammer, die wij aanschouwen, over de 
aarde gekomen en dood en verderf in de schepping 
Gods. Maar de schepping zal vrijgemaakt worden. 
Haar zuchten zal een einde nemen. Dat zal door 
Christus en op grond van Zijn werk geschieden. Doch 
hier wordt gezegd, dat dit geschiedt bij de openbaring 
der zonen Gods. 't Is door onze schuld, dat de 
schepping onder den vloek gekomen is, zij zal ook 
op de openbaring onzer heerlijkheid moeten wachten, 
om vrijgemaakt te worden. Dit is een heerlijke ge
dachte. Hoe wonderbaar zijn de plannen Gods. In 
Eden gelukte het den satan, den mensch te doen vallen 
en de schepping aan de ijdelheid te onderwerpen, 
doch Gods genade triomfeert over alle macht des 
vijands. Hij zal de schepping vrijmaken, als Hij de 
heerlijkheid van verloste menschen openbaren zal. 
Zondaars eertijds, slaven van satan, maar nu kinderen 
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Gods, gesteld in de vrijheid der heerlijkheid, die ver
heven plaats eigen. Door den mensch kwam de 
slavernij der verderfelijkheid, met de openbaring der 
heerlijkheid van verloste menschen, zonen Gods, erf
genamen met Christus, komt de vrijmaking. En dan 
zien wij in Genesis 3 de vrouw van den eersten Adam 
onafhankelijk handelend, 't eerst in overtreding met 
al deszelfs droevige gevolgen, en aan 't eind des 
Bijbels zien wij de vrouw van den tweeden Adam, 
de Bruid, de vrouw des Lams, verbonden met Christus 
en als zij openbaar wordt, houdt het zuchten der 
schepping op. Er is een merkwaardig verband tusschen 
de zonde en haar gevolgen en de genade en haar 
vruchten. Doch de genade is steeds „meer dan over
vloedig "• 

De openbaring der zonen Gods is de openbaring 
der Gemeente van Christus in Zijn dag. Met Christus 
zal zij den troon der heerlijkheid innemen. Met Hem 
zal zij komen om te oordeelen, met Hem heerschen 
en alle dingen erven. Maar voor dat dit kan plaats 
vinden, wordt de bruiloft des Lams in den hemel 
gevierd. Daarover lezen we in Openbaringen 19:6-9 . 
Daar staat de Bruid in haar bruiloftskleed en wordt 
met Christus als de vrouw der Lams verbonden. Dan 
wordt Christus als de tweede Mensch openbaar, Man 
en Vrouw, Eén naar.Gods gedachten. 

Zal echter de bruiloft des Lams plaats kunnen 
vinden, dan moet de Gemeente van te voren in den 



186 DE MORGENSTER 

hemel opgenomen worden. In Openb. 3 : 1 1 verzekert 
de Heer den zijnen, dat Hij spoedig komen zal. Hij 
neemt hen voor de ure der verzoeking weg. Dan 
blijft Laodicéa achter en wordt uit den mond des 
Heeren gespuwd. Daarna worden de opgewekte heiligen 
met hen, die levend overgebleven zijn, tot de komst 
des Heeren, in het vierde hoofdstuk gezien in de 
vierentwintig oudsten zittende op vierentwintig tronen 
rondom den troon van God. Vreeselijke dingen zullen 
op aarde gebeuren, maar zij zijn in volkomen veilig
heid en rust, en zeggen ,,Amen" op Gods oordeelen. 
't Laatst worden zij als oudsten genoemd in Openb. 
1 9 : 4 . Daarna wordt gesproken van de Bruid en van 
de genoodigden tot het bruiloftsmaal. De Bruid neemt 
haar plaats in. Een Bruid wordt niet genoodigd tot 
de bruiloft; dat geschiedt wel met de vrienden van 
den Bruidegom. De Bruid en de vrienden vinden wij 
ongetwijfeld eerst onder de vierentwintig oudsten ; de 
Gemeente met de geloovigen van den ouden dag. 
Johannes de dooper heeft zich een vriend van den 
Bruidegom genoemd, Joh. 3 ; 29. De vrienden ver
blijden zich met den Bruidegom over de Bruid, zij 
zijn ..welgelukzalig'. Maar de Gemeente neemt haar 
geheel eenige plaats in. *) Zij is aan een man verloofd 
en zal als een reine Maagd aan Christus worden 
voorgesteld. Hier staat zij in haar bruiloftskleed en is 
het voorwerp van al de liefde en vreugde van Christus. 

') Zie de noot in No. 5 op bladz. 132. J. T. 
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Hij stelt haar Zichzelven voor, verheerlijkt, geen vlek 
of rimpel of iets dergelijks hebbende. Zijn heilig oog 
ontdekt niets meer in haar, wat niet zou overeenkomen 
met de reinheid Gods. Hij is voor haar gestorven, 
heeft haar vergeving van zonden aangebracht, verlossing, 
eeuwig leven. Zij is gerechtigheid Gods in Hem. En 
Hij heeft voortdurend aan haar gearbeid. Hij, die 
Zich voor haar overgaf, heiligde haar, reinigde haar 
en voleindigde het werk in haar begonnen. 

Nu staat daar voor Hem de heerlijke vrucht van 
al den arbeid Zijner liefde. Zijne Bruid, heilig, on
berispelijk, volkomen beantwoordende aan eiken wensch 
Zijns harten. Hij geeft haar hare bijzondere plaats : 
„voor Zich". En eeuwig zal Zijn oog zich in haar 
verlustigen. Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien 
en verzadigd worden. Zij vervult elke begeerte, ja zij 
is waarlijk in alles de volheid desgenen, die alles in 
allen vervult. (Efeze 1 : 23.) 

Dan zal zij Hem gelijken, 1 Joh. 3 : 2. Zij moet 
met Hem in heerlijkheid openbaar worden, Kol. 3 : 4. 
Hij geeft haar Zijn heerlijkheid, die Hij van den Vader 
ontvangen heeft. De wereld moet erkennen door 't 
zien van deze heerlijkheid, dat Christus, door haar 
verworpen, door den Vader is gezonden, en de Ge
meente, door haar met Christus veracht, deelt in de
zelfde liefde, waarmede de Vader Christus liefgehad 
heeft. De tegenstanders buigen zich dan aan haar voeten 
neer en bekennen, dat zij de beminde des Heeren is. 
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Doch al is het, dat door Christus de Gemeente 
bereid is voor de hemelsche heerlijkheid en zij voor 
Hem zal staan, als het resultaat van al het werk Zijner 
liefde, hier -lezen wij, dat Zijn vrouw zich bereid heeft, 
ea haar gegeven is, dat zij bekleed zij met blinkend, 
rein, fijn lijnwaad, want het fijn lijnwaad zijn de ge
rechtigheden der heiligen. Zij „bereidt" zich, en haar 
wordt gegeven, zij ,,ontvangt". En wat zij ontvangt 
zijn de gerechtigheden der heiligen- Dat zijn de recht
vaardige daden, die door de heiligen op aarde zijn 
verricht. Christus wil dus Zijn Bruid niet alleen voor 
zich zien in hetgeen Hij voor en in haar wrocht, doch 
ook in alles, wat zij hier door de genade voor Hem 
is geweest. Dit is onze bijzondere opmerkzaamheid 
ten volle waard. 

Nadat de Heer de Zijnen opgenomen heeft, zullen 
zij voor den rechterstoel van Christus openbaar wor
den. Daar zullen zij hun weg in het licht van dien 
rechterstoel overzien. Al hun gebreken, afdwalingen, 
verkeerdheden worden daar door hen gezien, zooals 
God ze gezien heeft, maar ook wordt in haar vollen 
omvang de genade aanschouwd, die hen gedragen 
heeft, en trots alles behouden in de heerlijkheid ge
bracht heeft. Doch ook alles, v/at zij door die genade 
goeds verricht hebben, komt in het ware licht. Hun 
rechtvaardige daden zijn alle opgeteekend en worden 
door Christus als kostbaar voor Hem. naar voren 
gebracht. Hij heeft gerechtigheden lief, Ps. 1 1 : 7 , en 
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't is voor Hem een vreugde, deze in de Zijnen gezien 
te hebben. Nu ontvangen zij die uit Zijn hand. In 
deze wereld van ongerechtigheid hebben zij om der 
gerechtigheid wil geleden, zijn gelasterd geworden, 
omdat zij niet medeliep'en in de uitgieting der losban
digheid. Hij zal hun toonen, hoe kostbaar dit geweest 
is voor Zijn hart. Ja, al hun werk en de liefde, be
wezen voor Zijn naam, zijn niet vergeten. Een beker 
water in dien naam gegeven, heeft eeuwigheidsbeteekenis. 
Ook daaraan herinnert Hij hen. Als zij moeten vragen 
,,hoe?" „wanneer?" zal Hij zeggen: Gij hebt het 
Mij gedaan. Elk goed werk, als door een Maria aan 
Hem verricht, wordt daar herdacht. Niets wordt door 
Hem vergeten, 't Geringste is kostelijk voor Hem. 
Want Zijn liefde is zoo groot! Ook wordt de vrucht 
van de beproeving des geloofs gezien, 1 Petr. 1 : 6, 7. 
Wie hier geduldig leed voor Hem, ziet daar, welk een 
waarde dit voor den Heer heeft gehad. Ja tot lof en 
heerlijkheid en eer is de vrucht dezer beproeving in 
de openbaring van Jezus Christus. 

En wie zal opnoemen, waarin al de gerechtigheden 
der heiligen zullen bestaan ? De. Heer kan dat alleen. 
Hij geeft ze Zijn Bruid, zij ontvangt ze uit Zijn hand 
en zij heeft zich bereid. Het is voor Zijn hart een 
groote vreugde, haar te bezitten, als de Bruid, die op 
aarde voor en met Hem leed, zich aan Hem wijdde, 
voor Hem goeds verrichtte. Dan is de gansche hemel 
blijde en juicht en geeft Gode de eer. 
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En dan, als de bruiloft is gevierd, wordt de Ge
meente met Christus openbaar. Het reine, blinkende 
lijnwaad siert de heiligen, als ze met Christus neder
dalen. De wereld zal zien, wie zij voor Hem geweest 
zijn. Hoe de daden, waarom zij hier menigwerf leden, 
naar hun volle waarde door Hem zijn geschat. En 
dan, in Zijn dag. zal Hij verheerlijkt wórden in Zijn 
heiligen en bewonderd in allen, die geloofd hebben. 
(2 Thess. 1 : 10.) 

Geve de Heer door Zijn genade, dat wij bij de 
gedachte aan deze dingen meer gesterkt onzen weg 
gaan, en ook meer met een voornemen des harten ons 
leven aan Hem wijden. 

Voorwaarts, broeders ! wat verblijden, 
Als de Bruid daar staat in 't bruiloftskleed ! 
Moedig dan door strijd en lijden ! 
Jezus wacht ons — houden we ons gereed ! 
En weldra — als Christus, 't Eeuwig leven. 
Wordt geopenbaard te zijner tijd — 
Worden allen, die Hem zijn gegeven, 
Met Hem openbaar in heerlijkheid. 

A. de J. 
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Neen, niet lang meer. 
Neen, niet lang meer! zaalge woorden! 
Gij, o Jezus! daalt van Boven neer. 
Voert ons uit deez' eenzaam' oorden, 
En wij zijn bij U, o dierbre Heer! 
Strijd en lijden zijn het deel der vromen, 
Hier in dezen korten pelgrimstijd; 
Maar dit eindigt, als Gij weer zult komen, 
En dan deelen we in Uw heerlijkheid. 

Neen niet lang meer ! O, hoe heerlijk 
U te kennen, zooals Gij ons kent! 
Buiten U is niets begeerlijk 
Voor het hart, reeds aan deez' aard ontwend. 
Roem, aanbidding, dank en lofgezangen 
Zullen eeuwiglijk niet zwijgen, Heer ! 
En der heilgen blijde harpgezangen 
Klinken steeds tot Uwen lof en eer. 

Neen niet lang meer ! Leer ons waken ! 
't Morgenrood vertoont zich reeds van ver; 
Weldra zal de tijd genaken, 
Dat Gij, Heer! verschijnt als Morgenster. 
Leer öns lijdzaam Uwe komst verbeiden; 
Tot U nader voert ons elke dag, 
Houd ons van de wereld steeds gescheiden, 
Opdat niets ons uitzicht hinderen mag ! 



192 DE MORGENSTER. 

Aan de Lezers. 

Met dit nummer, hetwelk u heden ontvangt, 
is jaargang XVI afgesloten. 

Bij dit laatste nummer rust op redactie en 
uitgever de plicht, U een belangrijke mededeeling 
te doen toekomen. 

Begin dezes jaars werd de gewaardeerde op
richter van ons Tijdschrift „De Morgenster" uit 
het midden van zijn arbeid door zijn Meester 
opgeroepen. Het eerste nummer was nog door 
hem samengesteld. Gode zij dank konden alle 
nummers van dezen jaargang nog verschijnen. 
Voor de vraag staande, of ons Tijdschrift zou 
kunnen blijven voortbestaan, hebben wij na ernstige 
overweging besloten, de uitgave te staken. 

Het doet ons zeer leed, deze mededeeling te 
moeten doen, maar er waren voor ons besluit 
beslissende redenen. Zoo nemen wij dan afscheid 
van onzen lezerskring in de hoop, dat onze God 
de lezing van ons Tijdschrift hééft gezegend en 
nog zal zegenen en met de bede, dat onze 
zwakke arbeid iets heeft mogen bijdragen tot 
meerdere kennis aangaande de waarheid van de 
toekomst onzes Heeren Jezus Christus, dien wij 
dagelijks mogen verwachten, als „de blinkende 
Morgensier". 


