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Met Christus vervuld. 

T | e gebeden van David, den zoon van Isaï, 
" hebben een einde." Met deze woorden sluit 
de 723te Psalm, een bede voor Salomo, den koning. 
Wanneer we dezen heerlijken Psalm lezen en 
overdenken, worden we getroffen door deszelfs 
schoonheid. Maar evenzeer treft het ons, dat 
David, de man naar Gods hart, met deze bede 
op de lippen het tooneel zijner werkzaamheid en 
veelvuldigen strijd verlaat. Het verwondert ons 
geenszins, dat de vader voor zijn zoon Salomo 
het aangezicht zijns Gods zoekt met gebed en 
smeeking. Allerminst klinkt het ons vreemd in 
de ooren, als we van zijn lippen vernemen: „O, 
God! geef den koning uwe rechten, en uwe 
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gerechtigheid den Zoon des Konings." Maar deze 
vader is profeet. Als profeet had hij eenmaal in 
den schoonen vertrouwenspsalm gezongen: „Ik 
zag den Heer altijd vóór mij, want Hij is aan 
mijne rechterhand, opdat ik niet wankele. Daarom 
is mijn hart verblijd, en mijne tong verheugt zich; 
ja, ook mijn vleesch zal rusten in hope; want 
gij zult mijne ziel niet in den hades laten, noch 
zult gij uwen Heilige overgeven, om verderving 
te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekend 
gemaakt; Gij zult mij vervullen met verheuging 
bij uw aangezicht." (Hand. 2:25—28; Ps. 16:8 
tot 11.) Als profeet sprak hij zoo aangaande 
Christus. Dit wordt door Petrus uitdrukkelijk 
verklaard op den Pinksterdag, sprekende tot de 
mannen van Judea (Hand. 2 : 29—31). Als profeet 
bidt hij hier in den 72sten Psalm voor zijn geliefden 
zoon Salomo, die door den Heer ook diens 
geliefde was genoemd: Jedid-Jah. Maar als hij een 
voorspoedige regeering voor zijn opvolger begeert, 
dan denkt hij aan den Waren Salomo, aan den 
Eeniggeliefde, aan Hem, in Wien God al Zijn 
welbehagen gevonden heeft — dan denkt hii 
aan Christus! 

Hoe schoon is dit! Een laatste bede, een bede, 
waarin Christus de hoofdpersoon is! Welk een 
heerlijk einde hebben de gebeden van David, den 
zoon van Jsaï. Laat ons dezen heerlijken Psalm 
nog eens lezen, dan zullen we het zien, dat daarin 
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de ware Messias, wiens koninkrijk een eeuwig 
koninkrijk is, profetisch bezongen wordt in al de 
heerlijkheid van diens gezegende regeering. Gelijk 
eenmaal Jakob, zoo is ook nu David met den 
Verlosser Zijns volks bezig. De zoon van Isaak 
roept in zielsverrukking op zijn stervenssponde 
uit: „Juda! gij zijt het, u zullen uwe broeders 
loven; uwe hand zal zijn op den nek uwer vij
anden; voor u zullen zich uws vaders zonen 
nederbuigen. Juda is een leeuwenwelp!... Dè 
schepter zal van Juda niet wijken, noch de wet
gever van tusschen zijne voeten, tot dat Silo komt, 
en denzelven zullen de volken gehoorzaam zijn" . . . 
(Gen. 49:8—12.) Was Jakob ooit profeet als in 
deze oogenblikken? Zijn brekend oog zag van 
verre „den leeuw uit den stam van Juda," en 
zijn ziel trilde van blijdschap! 

Met Christus vervuld — niet maar voor een 
tijd, neen, vervuld met Hem, tot den einde toe! 
Hoe begeerlijk is dit! 

„De gebeden hebben een einde." Deze woor
den leiden ons tot 2 Samuël 23. Daar lezen we: 
Dit zijn de laatste woorden van David. Niet alleen 
zijn laatste bede tot God, neen, ook zijn laatste 
woorden over God zijn ons door den Heiligen 
Geest geschonken. En we zullen zien, dat ze 
geen schel contrast vormen met elkander. Daar 
is geen schrille tegenstelling. Integendeel, we 
vinden de heerlijkste harmonie. 
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Treffend is het evenwel op te merken, hoe de 
Geest van God ons eerst iets over David zegt, 
alvorens we Davids woorden vernemen. Welk 
een nederbuigende genade! De Heer spreekt 
over Zijn knecht. Wel was deze gering; hij was 
een mensch — een nietig sterveling op deze 
kleine aarde. En toch de heerlijke God kent 
hem en verwaardigt zich met enkele woorden 
ons Zijn geringen dienaar voor te stellen. Hoe 
heerlijk is dit. Bedenken we evenwel: David 
was een man naar Gods hart. Hoeveel ligt in 
de weinige, doch gewichtige woorden neergelegd, 
waarin Gods Geest ons over David spreekt. 

„David, de zoon van Isaï zegt; de man, die 
hoog is opgericht, de gezalfde van Jakobs God, 
en liefelijk in psalmen van Israël, zegt." 

Hier vinden we een schoone voorstelling van 
het werk der genade Gods. Allereerst had Gods 
genade omgezien naar den kleinen zoon van Isaï. 
God had niet gezien, wat voor oogen was, gelijk 
de ziener Samuël (1 Sam. 10:7); God had op 
het hart gelet. Vervolgens had diezelfde genade 
dezen geringen zoon van Bethlehem hoog opge
richt. Jakobs God — en dat is immer in de 
Schrift de God der genade — had hem doen 
zalven met voorbijgaan van allen, die naar het 
oordeel van den mensch misschien veel meer er 
voor in aanmerking kwamen. En als die genade 
in overvloedige mate David op den weg nabij 
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blijft, zoodat ook voor hem geldt: „genade voor 
genade," dan zien we, dat deze genade aan hem 
niet ijdel is geweest. De heerlijke vruchten er van 
zijn mede de liefelijke psalmen van Israël, die 
psalmen, waarin Jakobs ,God door de kinderen 
van Jakob werd grootgemaakt en eenmaal opnieuw 
zal worden verheerlijkt. David had vele snaren 
op zijn instrument, en zijn leven is vruchtbaar 
geweest voor dien God, die aan hem zooveel 
gedaan heeft. 

Ernstige les voor iederen geloovige. De Heer 
heeft naar ons omgezien; Hij heeft ons opgericht; 
Hij heeft ons de zalving van den Heilige geschon
ken (1 Joh. 2:20), en nu is de vraag, of er op 
de snaren van ons leven vele psalmen worden 
voortgebracht, m. a. w. of de Heer door ons wordt 
verheerlijkt . en anderen een zegen door ons 
ontvangen. 

Wat is nu de inhoud van Davids laatste woorden? 
Hooren we, hoe hij spreekt: 

„De Geest des Heeren heeft door mij gesproken... 
„Zijne rede is op mijne tong geweest... 
„De God Israels heeft gezegd... 
„De Rotssteen Israels heeft tot mij gesproken: — 

„Er zal zijn een Heerscher over 
de menschen." 

Wie is deze Heerscher? 
Spreekt David hier over Salomo? 
Of ziet de profeet veel verder, tot zijn blik 
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rust op den Waren Salomo, gelijk in zijn laatste 
bede ? 

Vernemen we slechts, hoe hij vervolgt. 
Een Rechtvaardige, 

een Heerscher in de vreeze Gods. En hij zal 
zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon 
opgaat, des morgens zonder wolken, wanneer 
van den glans na den regen de grasscheutjes uit 
de aarde voortkomen. Hoewel mijn huis alzoo 
niet is bij God, nochtans heeft Hij mij een eeuwig 
verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en 
bewaard is; voorzeker is daarin al mijn heil en 
alle lust, hoewel Hij het nog niet doet uitspruiten." 

Als David dus over den Heerscher, den Recht
vaardige, heeft gesproken, moet hij er op laten 
volgen, dat deze niet in zijn huis was. Neen, 
deze Heerscher in de vreeze Gods was niet 
Salomo. Davids huis was niet alzoo bij God. 
Nochtans — en dit is weer zoo'n heerlijk woord, 
zooals het woord „maar" in den brief aan de 
Efeziërs — nochtans roept hij uit, die den God 
Jakobs kent en van Zijn genade overtuigd is, 
heeft Hij mij een eeuwig verbond gesteld. Wel 
deed God het nog niet uitspruiten, maar met het 
oog van den profeet ziet hij, wat God eenmaal 
doen zal; hij ziet den leeuw uit Juda's stam, den 
Wortel en het Geslacht Davids, en vol blijdschap 
jubelt hij: „Voorzeker is 

daarin al mijn heil en alle lust." 
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Een Rechtvaardige zal heerschen! 
Een Heerscher in de vreeze Gods! 

„Hij zal uw volk richten met gerechtigheid en 
uwe ellendigen met recht. Hij zal de kinderen 
des nooddruftigen verlossen, en den verdrukker 
verbrijzelen. Hij zal den nooddruftige redden, 
die daar roept, mitsgaders den ellendige en die 
geen helper heeft. Hij zal .'den arme en nooddruf
tige verschoonen, en de zielen der nooddruftigen 
verlossen. Hij zal hunne zielen van list en geweld 
bevrijden, en hun bloed zal dierbaar zijn in zijne 
oogen." (Ps. 72:2, 4, 12—14.) 

„Hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer 
de zon opgaat." „De Zon der gerechtigheid zal 
opgaan.". Wanneer de zon opgaat zonder wolken, 
wanneer van den glans na den regen de gras
scheutjes uit de aarde voortkomen." 

„Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, 
als de druppelen, die de' aarde bevochtigen. Is 
er -eene hand vol koren in het land op de hoogte 
der bergen, de vrucht daarvan zal ruischen als 
de Libanon." (Ps. 72:6, 16.) 

Hoe vervuld is het hart van David, als hij op dien 
koning der gerechtigheid en vredevorst het oogslaat! 

„De bergen 'zullen den volke vrede dragen, 
ook de heuvelen met gerechtigheid." (Ps. 72 : 3.) 

Welk een zegen zal er gesmaakt worden, als 
de ware David heerschen zal! 

„In zijne dagen zal de rechtvaardige bloeien, 
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en de veelheid van vrede, totdat de maan niet 
meer zij. De ingezetenen van dorre plaatsen 
zullen voor Zijn aangezicht knielen. Den ganschen 
dag zal men hem zegenen." (Ps. 72:7, 9, 15.) 

Hoe zal dan God verheerlijkt worden! 
„De gansche aarde worde met zijne heerlijkheid 

vervuld." (Ps. 72: 19.) Dat is voor David het 
schoone slot. Meer begeert hij niet. „Amen," 
zegt hij, „ja amen!" 

Hoe schoon is dit alles! Welk een gezindheid, 
wèl passend bij de beschouwing van de heer
lijkheid van Christus. 

Vele eeuwen later ontmoeten we een grijsaard 
in den tempel. Die grijsaard is ook vervuld met 
Christus. Hij heeft geleefd in „de verwachting 
van de vertroosting Israels." Hij had een goddelijke 
aanwijzing ontvangen door den Heiligen Geest, 
dat hij den dood niet zien zou, eer hij 

den Christus des Heeren 
gezien had." Deze godvruchtige man ziet, wat 
David met het geloofsoog aanschouwd had. En 
wat zijn nu de laatste woorden van dezen Simeon? 
„Nu laat Gij, Heer! uwen slaaf in vrede henengaan 
naar uw woord; want mijne oogen hebben uw 
heil gezien, dat Gij bereid hebt voor het aange
zicht van al de volken: een licht tot openbaring 
der natiën, en 

tot heerlijkheid van uw volk Israël." 
Schoone woorden aan het eind van een god-
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vruchtig leven. Vervuld met Christus tot den 
einde toe! 

En eenige tientallen jaren later zijn drie disci
pelen met Jezus op den berg. Ze aanschouwen 
Hem „in Zijne heerlijkheid." Zij zouden den 
dood niet zien, totdat zij het Koninkrijk Gods 
zouden gezien hebben. (Luk. 9 : 32, 27.) De 
gedaante Zijns aangezichts werd veranderd, en 
Zijne kleeding wit en glinsterende. Mozes en 
Elia verschijnen in heerlijkheid. En er geschiedt 
een stem uit de wolk: 

„Deze is mijn geliefde Zoon." 
Het hart des Vaders is vervuld met Christus. 

En Hij wil, dat ook de Zijnen met dienzelfden, 
wonderbaren Persoon vervuld zullen zijn. 

„En toen de stem geschied was, 
werd Jezus alleen gevonden." 

De Heere geve, dat ook in dezen nieuwen 
jaargang, ons aller hart vervuld zij met Christus f 

j . T. 

* * * 
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„Die de oorlogen doet 
ophouden." 

oe groote afmeting hebben de gevolgen der 
eerste zonde verkregen! Wat is er veel bloed 

van menschen door de aarde ingedronken, sedert 
Kaïn zijn broeder Abel sloeg! Hoe zucht de 
menschheid alle eeuwen door onder den geesel 
van den oorlog! Trots alle ontwikkeling en 
beschaving, trots alle middelen, welke men aan
wendt om den vrede te bestendigen, hoort het 
oor telkens de jammerklachten van den strijd, en 
zuchten de volken onder den druk van allerlei 
toerustingen voor een gevreesden krijg. Zelfs 
het bouwen van een Vredes-Paleis — voorwaar 
een spotbeeld van den tegenwoordigen tijd — 
noch een feestelijke opening van dit fraaie ge
bouw in het jaar, dat wij zijn ingetreden, kan 
de lucht niet zuiveren van den gevreesden en 
verstikkenden atmosfeer des oorlogs. Angstig 
vraagt de een den ander: „Wat zal het worden? 
Waar moet het heen?" 

Alleen hij, die aan de openbaring Gods, in den 
Bijbel vervat, gelooft, kan op dit vragen een 
afdoend antwoord geven. Ook ten opzichte 
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hiervan geldt het: „De opening uwer woorden 
geeft licht." (Ps. 119:130.) 

Zoolang de duivel de overste — d. w. z. de 
aanvoerder — der wereld is; zoolang de zonde 
heerscht en de mensch zich laat gebruiken om 
haar te dienen; zoolang het bewaarheid wordt, 
wat ons in Rom. 3:15—18 medegedeeld wordt 
aangaande den mensch, kunnen wij niet verwachten, 
dat de oorlogen zullen ophouden. Is het niet 
waar, wordt het niet eiken dag bevestigd, zijn 
de eeuwen die voorbijgingen, er niet een treurige 
verwezenlijking van, dat „hunne voeten snel zijn 
om bloed te vergieten! Vernieling en ellendig
heid is in hunne wegen; eri den wegdesvredes 
hebben zij niet gekend. Er is geene vreeze Gods 
voor hunne oogen." Een ieder, die deze uitspraak 
Gods gelooft, zegt: „Neen, zoolang dit niet ver
andert, kan men geen bestendigen vrede wachten." 

Daarom wenschen wij bij het licht van de 
Waarheid Gods, aan de hand des Bijbels, over 
deze ernstige en gewichtige feiten den lezers te 
dienen, en hen den hemelschen lichtbundel aan 
te wijzen, welks licht ons doet zien, door Wien 
en wanneer op deze aarde vrede zal worden 
aangebracht. 

Deze hemelsche lichtbundel bevat drie heerlijke 
stralen, die elk afzonderlijk ons toonen: 

1. Hoe de duivel onschadelijk zal worden 
cemaakt. 
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2. De zondaren — de vijanden van Christus — 
tot een voetbank Zijner voeten gelegd zullen 
worden. 

3. De zonde, als macht, zal worden wegge
nomen. 

Toen de Heere Jezus tot Zijn discipelen sprak 
over Zijn sterven, dat Hij van de aarde verhoogd 
moest worden, en aan het kruis Zijn leven zou 
geven, heeft Hij tevens het oordeel uitgesproken 
over de wereld en over haar overste. „Nu is 
het oordeel dezer wereld; nu zal de overste dezer 
wereld buitengeworpen worden." (Joh. 12:31.) 

De wereld en haar overste — de duivel — 
zijn derhalve reeds gevonnist. Het is nog maar 
een kwestie van tijd, dat dit vonnis zal worden 
uitgevoerd. Vandaar de ernstige en vreeselijke 
woorden in Joh. 3 : 36: „Die in den Zoon gelooft, 
heeft het eeuwige leven; maar wie den Zoon 
ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar 

de toorn Gods blijft op hem." 
Ontzaglijke waarheid! 
Omdat dit zoo is, wordt nu — in den tijd der 

genade, vóór het tot de voltrekking van het vonnis 
komt — van Godswege den menschen verkondigd, 
dat zij zich allen alom zoudenliekeereti, naardien 
Hij een dag gesteld heeft, waarop Hij het aardrijk 
in gerechtigheid zal oordeelen door een man, 
dien Hij daartoe verordend heeft, zekerheid daarvan 
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gevende aan allen, dewijl Hij hem uit de dooden 
heeft opgewekt." (Hand. 17:31.) 

Hebt gij, lieve lezer of lezeres! deze Goddelijke 
aanmaning tot bekeering reeds gehoorzaamd? 

Het vonnis over den duivel wordt ons in 
Openb. 20:10 medegedeeld: „En de duivel, die 
hen (de volken) verleidde, werd geworpen in den 
poel van vuur en zwavel, waar zoowel het beest 
als de valsche profeet zijn, en zij zullen gepijnigd 
worden, dag en nacht, tof in alle eeuwigheid." 
Dit is het eindvonnis. 

Vóór hij dit ondergaan zal, wordt hij evenwel 
gedurende een lang tijdperk (duizend jaren) on
schadelijk gemaakt. In Openb. 20 : 2 lezen wij: „En 
hij greep den draak, de oude slang, welke de duivel 
en satan is, en bond hem duizend jaren; en wierp 
hem in den afgrond, en sloot, en verzegelde dien 
boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden 
zou, totdat de duizend jaren zouden voleindigd 
zijn; daarna moet hij een kleinen tijd worden 
losgelaten." 

Dit zal plaats vinden bij de komst van Christus 
in heerlijkheid op aarde, zooals duidelijk blijkt 
uit wat ons in Openb. 1.9:11—21 medegedeeld 
wordt. Onder het beeld van den koning van 
Babel wordt over zijn val o. a. gezongen: „Hoe 
zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster 
(letterlijk: lucifer), gij zoon des dageraads! hoe 
zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de 
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heidenen (de volken) krenket! En zeidet in uw 
hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijnen 
troon boven de sterren Gods verhoogen; en ik 
zal mij zetten op den berg der samenkomst aan 
de zijden van het noorden. Ik zal boven de 
hoogten der wolken klimmen, ik zal den Aller
hoogste gelijk worden. Ja 

in de hel zult gij nedergestooten worden, 
aan de zijden van den kuil." (Jes. 14:12—15.) 

Aan hem, den overste der wereld, zal alzoo 
vervuld worden, wat de Heere Jezus voor ons als 
leering gezegd heeft: „Die zichzelven zal ver
hoogen, zal vernederd worden." (Matth. 23: 12.) 

Is de aanvoerder geoordeeld, dan staat zijn 
onderdanen zeer zeker niets anders te wachten. 
Wij lezen dan ook in Matth. 25: 31—46 op welke 
wijze dit zal plaats vinden. Het, oordeel over 
„al de volken" wordt ons daar beschreven; en 
het wordt uitgevoerd door den Zoon des menschen, 
zittende op den troon zijner heerlijkheid, omringd 
door al de heilige engelen. De rechtvaardigen 
beërven het eeuwige leven; terwijl de vijanden, 
zij, die zich door hun handelingen als vijanden 
geopenbaard hebben, zonder te sterven, in levenden 
lijve, verwezen worden tot de eeuwige pijn. Deze 
profetie zal vervuld worden aan het begin van 
het duizendjarig rijk, de glorierijke en tevens 
machtige openbaring van Christus, den Gezalfde 
Gods. Dit vreeselijke vonnis van levend te 
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worden geworpen in den poel des vuurs, zal van 
te voren reeds voltrokken worden aan „het beest" 
(het hoofd van het toekomstig Romeinsche rijk), 
en „aan „den valschen profeet" (den antichrist), 
wat ons in Openb. 20:20 wordt omschreven, en 
zal een verhooring zijn der bede van de getrouwen 
onder Israël: „dat zij levend ter helle nederdalen." 
(Ps. 55:16.) 

„De zondaars] zullen van de aarde verdaan 
worden, en de goddeloozen zullen niet meer zijn. 
Loof den Heere, mijne ziel, Hallelujah!" (Ps. 
104 : 35.) Dit is de juichtoon van „het overblijfsel," 
waar het zich zal verblijden in God, als de 
Schepper en Onderhouder van allen en alles. 
„Dan," zoo lezen wij in Mal. 3 : 18, „zult gijlieden 
wederom zien, het onderscheid tusschen den 
rechtvaardige en den goddelooze, tusschen dien, 
die God dient, en dien, die Hem niet dient." „Want 
de Heere kent den weg der rechtvaardigen; maar 
de weg der goddeloozen zal vergaan." (Ps. 1:6.) 

En wanneer dit geschied zal zijn, dat de Heer 
de tarwe in de schuur, en het tot bossen gebonden 
onkruid ter verbranding (Matth. 13 : 30) overge
geven zal hebben, wordt de zonde, als macht, 
van deze aarde weggenomen. De profetie van 
Johannes den Dooper: „Zie, het Lam Gods, dat 
de zonde der wereld wegneemt" (Joh. 1 :29), 
verkrijgt dan haar vervulling. Wat zal dat een 
verademing zijn voor de gansche schepping Gods l 
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Rom. 8:18—23 geeft ons aangaande het zuchten 
der schepping mededeeling, en alles „verbeidt 
reikhalzend" de „vrijmaking van de slavernij 
der verderfelijkheid." Ja, alles, de gansche schep
ping, zucht. De kinderen Gods, de niet geloovige 
menschen, de dieren, de planten, alles is aan de 
heerschappij van de vergankelijkheid der zonde 
onderworpen. En geen macht van engelen of 
menschen is in staat hierin verandering ten goede 
te brengen. Maar Christus komt! De Zoon des 
menschen; Hij, het Lam Gods, die op het kruis 
„tot zonde gemaakt is geweest" (2 Kor. 5:21), 
en Deze zal 

de zonde der wereld wegnemen. 
Als de zonde in haar heerschappij zal zijn 

weggenomen; als zij, die haar liefhadden en 
dienden van de aarde weggedaan zullen zijn; en 
de duivel, die den mensch van den beginne af 
tot het doen der zonde aanspoorde, duizend jaren 
in den put des afgronds gesloten zal wezen, dan, 
en niet eerder, zal voor de aarde en haar inwoners 
een tijd van ongekenden vrede en genot aanbreken. 
„De wolf en het lam zullen te zamen weiden, en 
de leeuw zal stroo eten als een rund, en stof zal 
de spijze der slang zijn;" — de straf over haar 
uitgesproken door God, waar de slang in het 
begin door den satan gebruikt is om den mensch 
onder zijn macht en der zonde te brengen, wordt 
in het vrederijk van Christus niet van haar opge-
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heven — „zij zullen geen kwaad doen noch 
verderven op mijnen ganschen heiligen berg, zegt 
de Heere." (Jes. 65 : 25.) 

Geheel hiermee overeenstemmend is de inhoud 
van Jes. 11, hetwelk de hedendaagsche dichter 
in zijn taal ons weergeeft: 

Voorwaar, daar zal een rijske bloeien 
Uit Isaï's afgehouwen tronk, 

Een loot zal uit zijn wortel groeien 
Met bladerpracht en bloesempronk. 

Hij zal gewenschte vruchten geven, 
Hem zal des Heeren Geest omzweven, 

Die wijsheid ademt en verstand, 
Die kennis brengt en raad en krachten, 
En vol der heiligste gedachten, 

De vreeze Oods in 't harte plant! 
Ja, 's Heeren vrees zal Hem verlichten, 

Hij zal niet straffen naar den schijn, 
Maar onpartijdig in Zijn richten, 

De steun der onderdrukten zijn! 
Den booswicht zal Hij nederwerpen, 
Zijn Woord zal als een roede snerpen, 

Zijn adem als een geeselstrlem. 
Eerbiedig zal Hem de aarde vreezen, 
Want waarheid zal Zijn heupriem wezen, 

Gerechtigheid Zijn gordelriem. 
De wolf zal met het lam verkeeren, 

De luipaard dartlen met de geit; 
Een jongske zal den leeuw regeeren, 

Die vreedzaam naast de rund'ren weidt. 
Dan ligt het kalfje, zwak en-teeder, 
Op 't leger der berinne neder — 

De zuig'ling speelt bij d' addrenkuil; 
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En 't speenklnd, moeders oog ontweken, 
Zal ongestraft het handje steken 

In d'open basiliskenmuil. 
Dan zal men leed nog sch& verwekken, 

Zoo ver Gods heil'ge bergen staan, 
Dan zal Gods kennis de aard bedekken, 

Gelijk de waat'ren d' oceaan! 
Dan reikt tot een banier der volken 
IsaCs wortel tot de wolken, 

De voog'len nest'len in zijn top. 
Wel hen, die tot Zijn schaduw kwamen, 
Hij neemt er al de heid'nen samen, 

En — 't overblijfsel Jakobs op. 

Van dezen toekomstigen, zeer gezegenden tijd 
spreken alle profeten, zoowel die des Nieuwen 
als Ouden Testaments. 

Hoe wordt ons door de heilige bladen een 
Goddelijk vertroostend antwoord gegeven op het 
angstig vragen van velen: „Wat zal en moet er 
gebeuren?" — 

In 1 Kor. 15:51—55; 1 Thess. 4:13—18; 
Fil. 3:20, 21; Openb; 3:10, 11 en nog andere 
plaatsen wordt ons medegedeeld, dat de 

eerste gebeurtenis, 
welke wij te wachten hebben, is: de komst van 
den Heer Jezus in de lucht, om Zijn Gemeente 
tot Zich te nemen en haar te brengen in het 
heerlijke Vaderhuis, waar Hij haar plaats bereidde. 
(Joh. 14:1—3.) Allen, die door Christus ontslapen 
zijn, worden dan opgewekt; en zij, die tot deze 
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komst leven op de aarde, worden veranderd en 
gaan met de opgewekten Hem tegemoet in de lucht. 

Daarop zullen de gebeurtenissen hier beneden 
elkaar met groote snelheid volgen. De twee 
stammen van het Joodsche volk (Juda en 
Benjamin) trekken in ongeloof naar het land der 
vaderen, herbouwen Jeruzalem en den tempel, en 
zullen de ceremonieëlen godsdienst weder invoeren. 

In dienzelfden tijd zal de herstelling van het 
oude Romeinsche rijk plaats vinden: „Het beest 
met zeven hoofden, en op zijne hoornen tien 
diademen, en op zijne hoofden namen van las
tering." (Openb. 13:1.) De keizer van dit rijk 
in de toekomst, zal met den koning te Jeruzalem 
(de Antichrist, en óók de valsche profeet) in een 
verbond treden, om in de tweede helft van de 
708te jaarweek van Daniels profetie „op ééne ure" 
van den satan macht te ontvangen, en dan aan 
het einde dier week tegen God en Zijn Gezalfde 
den krijg te voeren. Zie Openb. 17:11—14; 
19:19—21. 

De Christelijke kerk, na de wegneming der 
ware geloovigen uit haar midden, alleen bestaande 
uit „natuurlijke menschen, die den Geest niet 
hebben" (Judas: 19), wordt geoordeeld, en door 
de volken der aarde vernietigd. Lees Openb. 
18, waar „de groote hoer" in „eene ure'" 
verwoest wordt. 

Vele en verschrikkelijke oordeelen zullen in 
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dien tijd over „hen, die de aarde bewonen" komen, 
en ontzettende oorlogen zullen er dan worden 
gevoerd. Door de prediking van het Evangelie 
des Koninkrijks (Matth. 24:14) zullen velen uit 
Israël en de volkeren zich tot den Heer bekeeren; 
€n dan breekt voor die geloovigen de groote 
verdrukking aan, waarvan de Heere Jezus spreekt 
in Matth. 24:21—25; Mark. 13: 14—20; Luk. 
21 :25—28. 

Wanneer de goddeloosheid haar toppunt zal 
bereikt hebben, 

komt de Heere Jezus 
met Zijn vele duizenden van heiligen 

om den uitverkorenen verlossing aan te brengen, 
en Zijn vijanden te oordeelen. „Het beest" en 
„de valsche profeet" met al hun onderdanen 
worden verslagen. „De groote maaltijd Gods" 
(Openb. 19:17 en 18) vindt dan plaats. 

De duivel wordt gebonden. 
„Het overblijfsel van Juda" wordt erfgenaam 

van het land des Heeren. Zie Jer. 23:1—8. 
De heiligen, die in „de groote verdrukking" 

omgebracht worden, zullen uit de dooden opstaan. 
De tien stammen worden uit de volken bij-

eenvergaderd, en naar het land hunner vaderen 
teruggebracht. Lees Ezech. 28:24—26; 37:15—28. 

Qog — het tegenwoordige Rusland — zal in 
vereeniging met de volken van het Noorden een 
groote legermacht tegen Jeruzalem doen optrekken, 
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om het „sierlijke land" in bezit te krijgen, doch 
vindt op de bergen Israëis zijn „grafstede."" 
Ezech. 39 geeft ons hiervan een zeer breedvoerige 
omschrijving, en bevestigt tevens, wat boven over 
de tien stammen geschreven is. 

Daarop vangt 
het Koninkrijk van Christus, 

het Duizendjarig Rijk, aan. De Schepping wordt 
dan van den vloek verlost, geheel Israël is dan 
behouden, de volken verheugen zich in het heil 
des Heeren, de Gemeente met alle hemelsche 
heiligen deelt met Christus Zijn eer en heerlijkheid. 
Zie Kol. 3:1—4; 1 Joh. 3:2, 3; Openb. 3 : 2\-y 

20 : 4 en 6. 
Is deze gezegende tijd aangebroken, dan zal 

het profetisch woord van Jesaja in vervulling 
treden: „En het zal geschieden 

in het laatste der dagen, 
dat. de berg van het huis des Heeren zal vastgesteld 
zijn op den top der bergen, en dat hij zaL 
verheven worden boven de heuvelen, en tot 
denzelven zullen alle heidenen (de volken) toe
vloeien. En vele volken zullen heengaan en 
zeggen: „Komt, laat ons opgaan tot den berg des 
Heeren, tot het huis van den God Jakobs, opdat 
Hij ons leere van Zijne wegen, en dat wij wandelen 
in Zijne paden: want uit Zion zal de wet uitgaan, 
en des Heeren woord uit Jeruzalem. En Hij zal 
richten onder de heidenen, en bestraffen vele 
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volken; en zij zullen hunne zwaarden slaan tot 
spaden, en hunne spiesen tot sikkelen; het eene 
volk zal tegen het andere volk geen zwaard 
opheffen, en zij zullen geen oorlog meer 
leeren." (Jes. 2 : 2—4.) 

Deze zelfde woorden heeft ook dè profeet 
Micha mogen spreken, met deze bijvoeging: „Maar 
zij zullen zitten, een ieder onder zijnen wijnstok, 
en onder zijnen vijgeboom, en er zal niemand 
zijn, die ze verschrikke; want de mond des Heeren 
der heirscharen heeft het gesproken." (Micha 4: 4.) 

Wanneer het eenmaal zóó zijn zal, hoe zal dit 
voor de menschheid een rustig, vredig, gezegend 
tijdperk zijn! Doch, lieve lezer of lezeres! wij 
moeten zulks niet verwachten van iemand anders 
dan van den Heere Jezus, die de Vredevorst is, 
en van Wien wij lezen: „Het is een bevestigd 
voornemen, Gij zult allerlei vrede bewaren." 
(Jes. 26: 3.) 

Christus is het, van Wien de menigte des 
liemelschen heirlegers, God prijzende, gezegd 
heeft: „Eere zij God in de hoogste hemelen, en 

vrede op aarde, 
in de menschen een welbehagen." (Luk. 2:14.) 

Ja, van Hem en van Hem alleen kunnen wij 
met besliste zekerheid verwachten, dat op deze 
aarde eenmaal vrede . zal worden aangebracht. 
Onder Zijn heerlijke regeering zal het aanschouwd 
en genoten worden, wat wij lezen in Ps. 85:11 
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tot 14: „De goedertierenheid en waarheid zullen 
elkander ontmoeten, de gerechtigheid en vrede 
zullen elkander kussen. De waarheid zal uit de 
aarde spruiten, en gerechtigheid zal van den hemel 
nederzien. Ook zal de Heere het goede geven; 
en ons land zal zijne vrucht geven. De gerech
tigheid zal voor Zijn aangezicht henengaan, en 
Hij zal ze zetten op den weg Zijner voetstappen." 

En Israël, des Heeren verlost volk, zal zege
vierend, vol blijdschap uitroepen: „Komt, aan
schouwt de daden des Heeren, die verwoestingen 
op aarde aanricht; 

die de oorlogen doet ophouden 
tot aan het einde der aarde, den boog verbreekt 
en de spies aan twee slaat, de wagenen met 
vuur verbrandt." (Ps. 46:9 en 10.) 

O, dat in ons aller hart deze bede steeds 
worde gevonden: 

Och, wil spoedig komen voor uw dierbre Bruid; 
Zuchtend zien de vromen naar den Bruigom uit. 

Voer hen tot uw Vader, en aanvaard uw macht; 
Kom met hen te gader, en regeer met kracht! 

D. R. 

* * 
* 
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Beschouwingen over het 

boek Daniël 
door Dr. A. H. BURTON. 

(Vervolg van bladz. 191, vierde jaargang.) 

„Dit groote gezicht." (Dan. 10.) 

et is gemakkelijk in te zien, dat de slothoofd
stukken 10, 11 en 12 één geheel uitmaken. 

Aan het slot van het voorgaande hoofdstuk zien 
we het Romeinsche Rijk, die groote Westersche 
macht. Hier worden we beziggehouden met andere 
machten uit de laatste dagen, niet minder gewichtig. 
Zij gaan den geest van den profeet voorbij. 

Daniël was een dergenen, die geen gebruik 
hadden gemaakt van de vrijheid, die Cyrus door 
het uitgevaardigde bevelschrift den Joden aanbood 
naar Jeruzalem terug te keeren, teneinde het huis-
des Heeren op te bouwen. Dat is zeer merkwaar
dig en doet ons een blik slaan in het hart van. 
den profeet. 

God had Cyrus verwekt om Zijn welbehagen 
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te doen, toen Hij aangaande Jeruzalem sprak: 
„Word gebouwd." (Jes. 44 : 28). Zelfs wordt 
deze vorst door den Heiligen Geest bij name ge
noemd, hoewel hij omstreeks honderd jaar later 
pas geboren werd. De ongerechtigheid van Gods 
volk bereikte na deze profetie zulk een hoogte, 
dat er geen genezen aan was. Toen was het 
geduld van God — en welk een God! — uit
geput, en het woord des Heeren door den mond 
van Jeremia werd vervuld, en de laatste koning 
van Juda — Zedekia — werd gevankelijk weg
gevoerd naar Babel. Het huis des Heeren werd 
verbrand, de muur van Jeruzalem verbroken, de 
vaten uit den tempel werden naar Babel over
gebracht. Dit alles was geschied, en een ver
woesting was over het heerlijke land gekomen, 
geheel in overeenstemming met het ernstig, 
doch veronachtzaamd getuigenis van den profeet 
Jeremia. En Daniël was zich dit alles bewust 
en' gevoelde het diep! 

Maar God had niet alleen van het oordeel ge
sproken. Hij had in Zijn genade ook beloften 
geschonken door denzelfden mond. En ter ver
vulling daarvan had „God verwekt den geest van 
Kores, den koning van Perzië, dat hij eene stem 
liet doorgaan door zijn gansche koninkrijk 
Wie is onder ulieden van al zijn volk, de Heere, 
zijn God, zij met hem, en hij trekke op" (2 Kron. 
36 : 22, 23; Ezra 1). 
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Gelijk wij opmerkten, maakte Daniël zich niet 
op. Hem vinden we „in het derde jaar van Kores 
treurende aan den oever der groote rivier de 
Hiddekel." Dit vraagt onze opmerkzaamheid en 
bepaalt ons bij een zeer belangrijke gedachte. 

Een machtige beweging was-er ontstaan onder 
de Joden* Ongeveer 60.000 uit het volk keerden 
vreugdevol terug naar hun vaderland, na jaren 
van ballingschap. „Het volk verzamelde zich als 
een eenig man te Jeruzalem" (Ezra 3 : 1). Zij 
offerden vrijwillig van het hunne voor het huis 
Gods; zij richtten het altaar op; zij legden den 
grond van des Heeren huis; zij zongen te zamen 
en prezen Jehovah, betuigende, dat Zijn goeder
tierenheid duurt tot in der eeuwigheid. (Ezra 3.) 
Doch verre van de geliefde stad, aan de eenzame 
oevers van de Tigris, vernedert zich Daniël vol 
zielesmart tot in het stof voor Jehovah. 

Groot was de zegen, voortvloeiende uit het 
decreet van Kores, maar hoe heerlijk die zegen 
ook was, Daniël wist het, het beantwoordde lang 
nog niet aan Gods voornemens ten opzichte van 
Zijn volk. Vele en moeilijke jaren moesten nog 
voorbijgaan voor de Messias komen kon. De 
Messias zou worden uitgeroeid en dan zou een 
nog grooter verwoesting neerdalen over het schul
dig volk. Zulk een ellende had nog niemand 
aanschouwd. Het verwondert ons niet, als we van 
Daniël, die al deze dingen wist, lezen: „In die 
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dagen was ik, Daniël, treurende drie weken der 
dagen." (10 : 2.) 

De gezindheid van Daniël past hem, die met 
God wandelt in dagen van verval en achteruitgang. 
Drie weken lang is Daniël vastende en biddende. 
God zou hem Zijn gedachten vollediger open
baren, dan Hij reeds gedaan had, en in Zijn genade 
bewerkt Hij een zielstoestand, waarbij de profeet 
alle deze mededeelingen kon opnemen, zonder 
daardoor opgeblazen te worden. Niet slechts zag 
Daniël met smart den ellendigen, deerniswaardigen 
toestand des volks, maar hij slaat de oogen op 
en ziet „een man met linnen bekleed, de lenden 
omgord met fijn goud van Ufaz. Zijn lichaam 
was gelijk een turkoois, en zijn aangezicht gelijk 
de gedaante des bliksems, en zijne oogen gelijk 
vurige fakkelen, en zijne armen en zijne voeten 
gelijk de verf van gepolijst koper; en de stem 
zijner woorden was gelijk de stem eener menigte." 
Het was de Heer der heerlijkheid, die zich hier 
plaatst voor het oog van Zijn geliefden dienst
knecht. Alle anderen waren gevloden, Daniël was 
alleen. „Er bleef in hem geen kracht overig en 
zijn heerlijkheid werd aan hem veranderd in eene 
verderving." En toch, was er een heilige, dier
baarder dan Daniël? 

In gelijke omstandigheden had Job uitgeroepen: 
„Nu ziet U mijn oog. Daarom verfoei ik mijzelven"' 
(Job 42 : 5 : 6). Johannes, de geliefde discipel. 
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hij ook „viel als dood aan Zijn voeten (Openb. 
1 : 17). Één plaats is er slechts, waar de zondaar 
zijn schuld en de geloovige zijn nietigheid kan 
leeren kennen. Die plaats is de tegenwoordigheid 
des Heeren. 

In betrekking tot Gods voorzienigheid in de 
wegen met Zijn volk, komen we nu tot een zeer 
belangrijk punt. 

Als het gaat over de regeering Gods op aarde, 
dan zien we, hoe God zich van engelen bedient. 
En bovendien worden we bepaald bij den strijd 
tusschen onzichtbare machten der duisternis en 
des lichts. 

Daniël ligt op zijn aangezicht, als een hand 
op hem gelegd wordt en een stem bemoedigend 
spreekt: „Daniel, gij zeer gewenschte man! 
merk op de woorden, die ik tot u spreken zal, 
en sta op uwe standplaats." (vers 11.) 

De reden wordt hem nu bekend gemaakt, waarom 
Tiij zoolang heeft moeten wachten op een antwoord 
op zijn gebed. Daniël had kunnen denken, dat God 
zich onverschillig betoonde, doch dit was zoo niet, 
want: „van den eersten dag aan, dat gij uw 
hart begaaft, om te verstaan en om uzelven te 
verootmoedigen voor het aangezicht uws Gods, 
zijn uwe woorden gehoord, en om uwer woorden 
wil ben ik gekomen." (vers 12.) 

Het schijnt wel, dat hij, die spreekt in vers 12, 
niet de man is in linnen gekleed, van vers 5. We 
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hebben hier eenvoudig te doen met een engel» 
terwijl de Heer-Zelf aan zijn dienaar verschijnt in 
menschelijke gedaante, gelijk dit dikwijls in het 
Oude Testament het geval is. De engelen staan 
in nauwe betrekking tot Gods regeering op aarde, 
als de gedienstige geesten, die Gods welbehagen 
doen (Ps. 103 : 20 en 21), niet alleen tot bevei
liging en uitredding der geloovigen (Ps. 34 : 7), 
maar ook in de uitvoering van Zijn plannen in 
betrekking tot de aarde. 

Er zijn evenwel — en men vergete dit niet — 
ook booze geesten. Satan wordt genoemd „de 
overste van de macht der lucht (Ef. 2:2), en 
ofschoon de geloovigen verlost zijn uit de macht 
der duisternis (Kol. 1 : 13), zoo werkt deze booze 
geest nog in de kinderen der ongehoorzaamheid. 
Satan is nog niet gebonden, hoewel zijn macht 
voor het geloof is teniet gedaan. (Hebr. 2 : 14.) 
De christen heeft een strijd te voeren met de 
booze machten in de hemelsche gewesten. Daartoe 
behoeft hij immers de wapenrusting Gods, opdat 
hij staande blijve in den boozen dag? 

Op den eersten dag van Daniels gebed was 
een hemelsche bode uit Gods tegenwoordigheid 
gezonden, „doch de vorst des koninkrijks van 
Perzi'è stond — zoo verhaalt deze hemelsche 
gezant — tegenover mij een en twintig dagen" 
(vers 13). Al dien tijd, dat er een strijd was 
tusschen deze twee onzichtbare machten, volhardde 
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Daniël in de ernstigste smeekingen. „En ziet, 
Michaël, een van de eerste vorsten, kwam om 
mij te helpen." Dit is "een voldoende aanwijzing, 
dunkt ons, om hier niet te denken aan den Heer-
Zelven, daar het niet in overeenstemming met 
Zijn heerlijkheid zou zijn van „helpen" te spreken. 

De engel deelt dan Daniël mede, dat hij gezonden 
is, om hem te doen verstaan, wat „in het vervolg 
der dagen" het Joodsche volk overkomen zou. 
(vers 14.) Aardsche koninkrijken zouden oprijzen 
en vergaan. Een ruim verschiet opent zich voor 
Daniels oog. Oorlogen en opstanden onder de 
volkeren moesten plaats hebben vóór den dag 
van Israëls bevrijding. Evenwel het was een 
waarachtig woord, hoewel het gezicht was „voor 
vele dagen." 

De Heer zag Zijn dienstknecht niet gaarne 
overmeesterd door kommer en droefheid. Daarom 
komt tot hem het woord: „Vrees niet, gij zeer 
gewenschte man! vrede zij u, wees sterk, ja wees 
sterk!" (vers 19.) Er moest een strijd worden 
aangebonden en voortgezet met de machten der 
duisternis, en toch kon de dienstknecht Gods in 
vrede en vol vertrouwen, voorgelicht door het 
Woord, zijn reize voortzetten in een rustige en 
geduldige geloofsverzekering. „Nu zal ik weder-
keeren om te strijden tegen den vorst der Perzen; 
en als ik zal uitgegaan zijn, ziet zoo zal de vorst 
van Griekenland komen. Doch ik zal u te kennen 
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geven, hetgeen geteekend is in het geschrift der 
waarheid" (vers 20, 21). 

Dit hoofdstuk verschaft ons een inzicht in de 
betrekking tusschen de zienlijke en onzienlijke 
dingen. Dit is hoogst belangrijk! En tegelijkertijd 
is het evenzeer van groot gewicht, dat we opnieuw 
gewezen worden op het navorschen en verstaan 
van Gods geopenbaarde gedachten, bij al wat op 
de aarde plaats grijpt. Leide dit hoofdstuk er 
ook ons toe 

het geschrift der waarheid 

vlijtig te onderzoeken en in inniger gemeenschap 
te wandelen met God — wakende en biddende 
en in ware afzondering der ongerechtigheid — 
opdat wij niet een prooi worden van die macht, 
die er voortdurend op uit is Gods plannen en 
voornemens te verijdelen. 

(Wordt vervolgd.) 

* * 
* 
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Onbedrieglijk licht. 

„En wij hebben het profetische woord; 
dat bevestigd geworden is; en gij doet 
wel, daarop acht te geven, (als op een 
lamp, schijnende in een duistere plaats), 
totdat de morgenster opga in uwe harten." 

(2 Petr. 1 : 19.) 

Wij hebben het vaste, profetische woord; 

En wèl ons, zoo we acht daarop geven; 

De lichtende lamp in het donkere oord, 

Waar duister en schemer staag zweven. 

Wij hebben „de blinkende Morgenster," 

Wier glans uit den hemel komt stralen; 

Haar lichtglans verkwikt; haar schijnsel van ver, 

Bewaart voor het troosteloos dwalen. 

Wie vast aan Het Woord en vertrouwend gelooft, 

Die heeft, bij het wiss'len der jaren, 

Een rots voor zijn voeten; en — boven zijn hoofd 

Een licht, dat de neev'len doet klaren! 
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Van de heiligen voor den 
zondvloed. 

e eerste vijf hoofdstukken van Genesis vormen 
een op zich zelf staand geheel. Het eerste 

opent met het werk der schepping, waarin God, 
de Schepper, Zijn welbehagen vindt. Te midden 
van de schepping stelt Hij als een heerscher den 
mensch, door God naar Zijn eigen beeld ge
maakt, en toegerust en verblijd met talenten en 
bezittingen, om zijn toestand volkomen te maken. 
De mensch, alzoo gesteld, wordt beproefd en 
valt, en we aanschouwen de ruïne, die van de 
zonde het gevolg is, maar tevens de verlossing, 
door God aangekondigd. De hoofdstukken 4 en 5 
toonen ons, hoe een deel van het gevallen men-
schelijk geslacht de ruïne verkiest en een ander 
deel in de verlossing zich verlustigt. 

In dit kleine boek uit Genesis mogen we een 
blik slaan op een uitverkoren, geloovig, hemelsch-
gezind geslacht; op een familie Gods, die op 
deze aarde wandelde, gelijk wij behoorden te 
doen, maar uit kracht van haar geloof, haar hoop 
en haar bestemming dichter bij den hemel leefde, 
dan wij. 

3) 
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We lezen in het Nieuwe Testament van „den 
weg van Kaïn." (Jud. vs. 11). Die weg is ook door 
anderen betreden, helaas! En welk een weg is 
het! Kaïn was een ongeloovige, een man met een 
eigen godsdienst, niet irr geloof onderworpen aan 
Gods openbaring. Hij beoefende het werk van 
den leugenaar en den moordenaar. Hij haatte het 
licht. Hij zwichtte niet voor het woord Gods, 
dat in genade waarschuwend tot hem kwam. Hij 
had geen hart voor de tegenwoordigheid Gods, 
welke hij door zijn zonde verbeurd, had, en even
min voor de smart van zijn broeder, dien hij 
verslagen had. En als een zoodanige spant hij 
zich in om gelukkig en geëerd te zijn op de plaats, 
die zoo zeer tegen hem getuigde. 

Is dit de weg van Kaïn en is dat de mensch ? Ja. 
De menschelijke natuur blijft dezelfde, hoe zij ook 
beteugeld of verbeterd wordt. Want als de Chris
tenheid aan het einde van haar baan is gekomen, 
dan zal opnieuw van een geslacht gezegd worden: 
„Zij zijn den weg van Kaïn ingegaan." 

Dit is hoogst ernstig, geliefden! Dat toch onze 
harten het diep mogen gevoelen. Maar er is ook 
een verlost en afgezonderd volk. Seths geslacht 
openbaart zich geheel tegenovergesteld. Deze 
familie zien we niet in steden, voorzien van 
allerlei geriefelijkheden en genoegens, maar tege
lijk ver van de tegenwoordigheid Gods. Als het 
huisgezin Gods vinden we ze gescheiden van de 
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wereld, die in het booze ligt, doch vereenigd in 
het geloof en de aanbidding van den Naam des 
Heeren. Veel is er in hun getuigenis, hetwelk 
van leering is voor onze zielen. Gelijk over al 
het andere, zoo wordt ook over hen in deze 
hoofdstukken weinig gezegd, maar het zijn groote 
en heerlijke dingen. 

In het algemeen kan men van Seths geslacht 
zeggen: Zij staan opmerkelijk tegenover den weg 
van Kaïn, terwijl hun welgevallen in den weg 
Gods even opvallend is. Nu spreek ik hier niet 
over hun geloof, maar meer over hun openbaring 
en hun getuigenis. Hun geloof, of wel het eigen
lijke karakter van hun godsdienst, vinden we in 
dat van Adam terug. 

De Heer had een teeken gezet op Kaïn, opdat 
niemand hem slaan zou. God wilde niet, dat een 
mensch het bloed van Abel wreken zou. 

Het geslacht van Seth hield zich daaraan. Geen 
poging of iets dergelijks vinden we bij hen om 
een antwoord te geven op het geroep van het 
onschuldig bloed. Zij wisten, dat geroep is op
geklommen in de ooren van den Heere Zebaoth, 
maar zij hielden er zich doof voor. De wraak kwam 
niet hun toe. De oogst was nog niet gekomen. 
Zij waren niet de maaiers. In gehoorzaamheid 
hoorden zij, niet de stem des bloeds, maar wel 
de stem des Heeren, die de wraak verbood. En 
.zij zien lijdelijk toe. Zij verdragen het kwaad, hun 
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broeder aangedaan, doch worden door God aan
genomen. Het onschuldig bloed blijft ongewroken. 
En tenminste voor het tegenwoordige wordt de 
stem des bloeds niet beantwoord. Dat is genoeg 
om den geloovige te onderwijzen aangaande zijn 
roeping als pelgrim voor den hemel. De familie 
van Seth wandelt als een familie van pelgrims 
en vreemdelingen, en al hun gedragingen zijn die 
van hemelburgers. De aarde wordt niet gereinigd, 
maar deze uitverkoren heiligen hebben er als 
vreemdelingen te verkeeren met een hemelsche 
roeping. 

Waarlijk schoon en heerlijk voor het hart van God! 
Want zóó is de weg van God en deze geloovigen 
bewandelen dien weg, méér doorgedrongen in het 
licht en de kennis van Zijn volmaakte en schoone 
wegen, dan menigeen onder ons, die in de vol
lediger openbaringen dezer tegenwoordige bedee
ling onderwezen en opgebouwd zijn. Maar het 
is niet zoo zeer de vraag, hoe veel onderwijs we 
ontvangen, maar veel meer, hoe we onze lessen 
leeren. David moest deze zelfde les leeren, toen hij 
voor den Heere een huis van cederhout wenschte 
te bouwen, een vaste woning, toen het land nog 
besmet was met bloed. Maar de Heer wilde, 
als ik me voor een oogenblik zoo mag uitdruk
ken, gelijk de heiligen voor den zondvloed, een. 
vreemdeling zijn op de aarde: in tenten wonen,, 
zoolang het bloed die aarde bevlekte. Dienzelfden 



VAN DE HEILIGEN VOOR DEN ZONDVLOED. 3 7 

nacht werd daarom het voorstel van den koning 
Israëls verworpen. (1 Kron. 17.) 

Vele soortgelijke openbaringen van God hebben 
we onder verschillende vormen. De Heer wilde 
b.v. geen altaar in Egypte hebben, omdat het 
land onbesneden was. Hij wilde in Palestina geen 
troon hebben in zijn volle glorie vóór de regeering 
van Salomo, toen alles geheiligd was met het oog 
op Zijn koninklijke tegenwoordigheid. Zoo wordt 
later de heerlijkheid weggenomen om de ver-
foeiselen, bedreven in den tempel. Op gelijke 
wijze hangen de gevankelijk weggevoerden hun 
harpen aan de wilgen van den Eufraat, want hoe 
zouden ze kunnen zingen in een vreemd land en de 
liederen Sions kunnen doen hooren in Babel? Af
zondering was de regel naar de gedachte Gods. 
Afzondering was heiligheid. De bezoedeling 
eischte het, en het geloof ontwaakte bij het bevel 
van God. En met dit alles is het geslacht van 
Seth 'in de dagen voor den zondvloed in over
eenstemming. Zij waren één in gedachten met 
Jehovah-Zelf in Egypte, met de heerlijkheid van 
den verontreinigden tempel, met de harpen van 
de ballingen in Babel en met de Gemeente Gods 
„in deze tegenwoordige booze wereld." 

We hebben wel onderscheid te maken tusschen 
twee dingen: Gods aanspraak of recht op deze 
aarde en Gods roeping van een volk uit de wereld-
Deze twee verschillende dingen worden altijd 
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opnieuw voorgesteld in het verloop der verschil
lende bedeelingen. En — naar ik meen — bij 
afwisseling. 

De Heer begon in Adam met Zijn rechten op 
de aarde te doen gelden en te openbaren. De 
mensch in den hof moest de souvereiniteit Gods 
erkennen, en de aarde was de rust en het wel
behagen Gods en de plaats Zijner heerlijkheid. 

De zonde doet haar intrede en bezoedeltalles, 
maar — terwijl de bezoedeling niet weggenomen 
wordt — God roept in Seth een volk. hetwelk 
van deze aarde wordt afgezonderd tot een erfenis 
in den hemel. 

Daarop laat God in Noach opnieuw Zijn rech
ten op de aarde gelden en neemt de aarde als 
de plaats, waar Zijn uitverkorene een woning 
zou vinden en Zijn eigen tegenwoordigheid weer 
gekend wordt. 

Voorts wordt Abraham geroepen uit zijn maag
schap en zijn land en zijns vaders huis, om een 
hemelsche vreemdeling op deze aarde te zijn, 
met zijn altaar en zijn tent uitziende naar de 
stad, die fondamenten heeft, welker kunstenaar 
en bouwmeester God is. 

Daarop zet Israël in zijn dagen deze geheim-
nisvolle voorstelling van den hemel en de aarde 
voort en wordt in het land Kanaan een getuige 
van Gods opperheerschappij. De Arke des Ver-
bonds gaat over de Jordaan en heet: „de ark 
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des verbonds van den Heer der gansche aarde" 
En nu is de Gemeente geroepen tot een 

volkomen getuigenis van de hemelsche verbor-
genheden en vreemdelingschap is voor haar de 
Goddelijke gedachte, totdat zij opgenomen zal 
worden „den Heer tegemoet in de lucht." 

Deze wonderbare afwisseling van Gods be
deelingen, elkaar opvolgend als dag en nacht,, 
spreekt tot ons van den beginne af en doet het 
nog immer, en de duizendjarige heerlijkheid zal 
eerlang deze verschillende onderpanden vervangen 
en het glorierijk beeld zijn, hetwelk de schaduwen 
verdringt. Plaatsen als Efeze 1 : 10 en Kol. 1 :20 
doen ons zien, dat hemel en aarde beide de 
plaats zijn, waar de Goddelijke raadsbesluiten 
worden vervuld. En de inhoud van Rom. 11 
onderwijst ons in betrekking tot deze voornemens 
en de wegen en tijden der vervulling. 

Laat mij opmerken, dat zoo menigmaal God 
opstaat om aanspraak te maken op de aarde, Hij 
begint met de aarde te reinigen door te oordeelen. 
Natuurlijk is dit zoo. Want, aangezien het tooneel, 
waar Zijn heerlijkheid gezien en Zijn tegenwoor
digheid genoten zal worden, verdorven is, moet 
Hij eerst de ergernissen wegnemen, dewijl Zijn 
tegenwoordigheid geen onreinheid duldt. Daarom 
werd de heerschappij van Noach op de aarde 
voorafgegaan door den vloed, die de wereld der 
goddeloozen deed vergaan. Israëls in bezitneming 
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van Kanaan onder Jehovah, als den God der gansche 
aarde, werd voorbereid door het oordeel over de 
Amorieten en het zwaard van Jozua. En de toekom
stige duizendjarige heerschappij, als de aarde op
nieuw de plaats der heerlijkheid zal zijn, wordt, 
gelijk alle Schriften ons meedeelen, ingeluid door 
die gewichtige handeling, die de dag des Heer en 
genoemd wordt, als wanneer al wat aanstoot geeft 
en ongerechtigheid werkt, uitgezuiverd wordt. 

Maar de roeping Gods is van een geheel ander 
karakter. Zij gaat van het beginsel uit, dat God-
Zelf zich gescheiden houdt van de aarde en ze 
niet begeert, als een huis voor Zijn heerlijkheid 
of een plaats voor Zijn tegenwoordigheid, maar 
daar wel een volk zoekt, dat het Zijne is, en wel 
van de aarde is, maar niet voor de aarde bestemd 
is. De aarde is aan zulk een voornemen vreemd. 
Zij wordt gelaten, zooals ze gevonden wordt. 
Geen oordeel, geen bezoeking van de hand Gods 
begeleidt dit voornemen. 

Dit wordt voorgesteld in Abraham. Deze was 
het voorwerp van de roeping Gods, en daarom 
vinden de Kanaanieten geen afgunsteling in hem. 
Hij twist met hen niet over het bezit van den bodem. 
Hij vindt ze, en laat ze heer over het land. Alleen 
wenscht hij er, en dat om een goede reden, 
zijn tent te spannen, zijn altaar op te richten, en 
ten slotte, al weer om een andere reden, wenscht 
hij er begraven te worden. 
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Zoo staat het met de Gemeente evenzeer. Zij 
is door God geroepen. De volkeren hebben de 
macht in handen en ze laat het zoo. „Iedere ziel 
zij den machten over haar gesteld onderdanig." 
De geloovigen hebben ze slechts zonder weder 
te streven gehoorzaam te zijn of geduldig te lijden 
onder hen, al naar de gestelde eischen al of niet 
in overeenstemming zijn met hun onderwerping 
aan Christus en de roeping van God. Petrus' 
zwaard moet in de scheede keeren en Pilatus 
moet vernemen, dat de dienaren van Jezus niet 
strijden. Hun strijd is niet tegen vleesch en bloed. 
Ze lijden de nederlaag op het zelfde oogenblik, 
dat ze beginnen. De roeping van God heeft de 
heirscharen Gods opgeroepen tegen de overheden 
en machten in de lucht, en daar is hun strijd. 
Zijn roeping verbindt ons niet aan de aarde. 
Onze behoeften doen het, niet onze roeping. We be
hoeven de vruchtbaarheid van den bodem naast den 
arbeid van de hand en de bekwaamheid des gees-
tes om te voorzien in de onontbeerlijke behoeften 
des lichaams. Onze nooden verbinden ons derhalve 
aan de aarde, en om er in te kunnen voorzien, 
hebben we met de aarde te maken, maar onze 
roeping scheidt er ons van af. Jozua ging in de 
bezitting der volkeren, opdat hij ze door het zwaard 
tot een bezitting des Heeren maken zou, maar 
Paulus ging tot de volkeren, om daaruit een volk 
te nemen voor God, een volk, hetwelk verbonden 
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werd aan den verachten Steen, versmaad, en door 
de menschen verworpen. 

De kinderen van Seth bevonden zich op gelijke 
wijze onder die roeping. Het was hun te kennen 
gegeven door de opdracht, het bloed van Abel 
ongewroken te laten, en zij hebben het verstaan. 
Waar de aarde gelaten wordt in haar verontrei
niging, en God haar niet zoekt, daar deelt deze 
familie van geloovigen in dat geheim. Zij willen 
ze ook niet zoeken. Het geslacht van Kaïn heeft 
haar in bezit en Seths geslacht laat hem daar, 
zonder wedijver of strijd. De Geest van God in 
hen deed hén dit verstaan en zij handelden volgens 
hemelsche beginselen op een met bloed bevlekte 
aarde, welker oordeel gedurende een bepaalden 
lijd werd uitgesteld. 

Ik erken, geliefden, dat ik groote bewondering 
koester voor deze heerlijke uitdrukking van den 
zin van Christus bij deze eerste geloovigen. Zij 
bewandelden den eenigen weg, waaraan de heilig
heid van God haar zegel kan hechten. Zij waren 
deelgenooten Zijner heiligheid. Het licht, waarin 
zij wandelden, was Gods licht; de heiligheid, die 
ze deelachtig werden, was Gods heiligheid: 1 Joh. 
1:7; Hebr. 12:10. "Dit is iets bijzonders. Dat 
licht is niet bloot gerechtigheid. Het is ook het 
licht der genade. Ja, en het licht van een hemelsche 
vreemdelingschap in een bedorven wereld. Het is 
een licht, hetwelk den stroom dezer wereld ver-
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oordeelt, en zoowel een andere hoop, als geheel 
andere beginselen openbaart. Daar moge gerech
tigheid zijn, en ook waakzaamheid en gebed, 
welke uit de verzoeking leidt, maar er behoort 
een wandel te zijn in overeenstemming met deze 
beginselen en die hoop, om te wezen een wandel 
„in het licht, gelijk hij licht is." Deze vroegste 
geloovigen wandelden, geloof ik, in dat licht. Zij 
stonden niet onder de wet; ze waren tusschen 
Adam en Mozes. Ze hadden geen voorschriften, 
maar ze waren in het licht, gelijk God in het 
licht is. En gelijk Abram later niet behoeft gezegd 
te worden, dat hij zijn tent en zijn altaar hebben 
zal, gelijk hij geen voorschrift van den Heer 
noodig had in betrekking tot de regeling van het 
huwelijk zijns zoons 'of voor het antwoord aan 
den koning van Sodom, zoo verstonden deze 
heiligen van nog vroeger dagen de heiligheid van 
de roeping Gods, en zij sloegen het pad in naar 
een hemelsch vaderland, terwijl zij gescheiden 
bleven van de besmetting der wereld. 

Daarvoor koester ik — bij herhaling wil ik het 
uitspreken — voorwaar bewondering. Het is de 
heerlijke vrucht van de werkzaamheid des Geestes 
in deze uitverkoren vaten, 't Is alles van Hem. 
Hoe groot is Zijn goedheid en hoe groot Zijn 
schoonheid! Zij leerden de belangrijke les, welke 
ligt opgesloten in het Woord des Heiligen Geestes, 
lang voor het werd uitgesproken: „Maak u op, 
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gaat heen, want dit is niet uw rust, omdat het 
verontreinigd is. (Micha 2:10.) 

De bizonderheden over deze eerste geloovigen: 
zijn zeer schaarsch, maar door alles heen vinden 
we hun hemelsch karakter. Zij vormen niet de 
wereldgeschiedenis, maar zij zijn tot rijke leering 
voor de Gemeente. Deze is ook hemelsch. Geen 
geest der uitbranding of des oordeels had van 
het vergoten bloed de aarde gereinigd en zij 
huiveren er voor terug. In hun hart scheiden zij 
er zich van af. „Welk deelgenootschap heeft het 
licht met de duisternis, of de gerechtigheid met 
de ongerechtigheid ?" Deze gedachte bestuurt hun 
gedrag. Hun godsdienst is die van de afzondering 
der wereld, en hun gedrag is daarmede in over
eenstemming. 

Zij roepen den.Naam des Heeren aan. De Naam 
des Heeren is de openbaring, die Hij zoo goed 
is van Zichzelven te geven. Immanuël, Jezus, „de 
Heer onze gerechtigheid," Jehovah, God de 
Almachtige, de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest — deze zijn onder de vele andere namen 
in genade en heerlijkheid door Hem bekend 
gemaakt. En „den Naam des Heeren aanroepen" 
was de dienst of aanbidding van God in geest 
en in waarheid. 

Dit was de godsdienst dier vroegste geloovigen. 
Eenvoudig de dienst des geloofs en der hope. 
Zij aanbaden God en, van de wereld gescheiden, 
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volhardden zij in de hoop. „Het werk des geloofs" 
€n „de volharding der hoop" worden in hen ge
zien. Daar is iets van den geest der Thessalonikert 
in hen. Want dezen dienden den levenden en 
waarachtigen God en verwachtten Zijnen Zoon uit 
de hemelen. Den Naam des Heeren aanroepen is 
geloof, behoudenis, aanbidding. Het beslist over 
de openbaring van den geloovige en zijn geeste
lijken dienst. „En het zal geschieden zoo iemand 
den Naam des Heeren zal aanroepen, die zal be
houden worden." (Joel 2; Rom. 10.) „Ik zal U 
offeren eene offerande van dankzegging, en den 
Naam des Heeren aanroepen." (Ps. 116 : 17.) 
Zoodanig was hun dienst, zoodanig hun aanbid
ding. Het was aanbidding in den geest. Geen 
tempels, geen kostbare vleeschelijke dienst, geen 
instellingen van menschen. 

En op hun weg en in hun openbaring zien wij 
ze slechts voortschrijden over de aarde, totdat of 
hun lichaam er in ter ruste wordt gelegd, of dit 
wordt opgenomen in den hemel. „Zij zijn blijde, 
als niet blijde zijnde; zij koopen, als niet bezit
tende; zij hebben vrouwen, als niet hebbende." 
(1 Kor. 7 : 29, 30.) Alles rondom hen is voor 
hen een Babyion, en hun harpen hangen aan de 
wilgen. De familie van Kaïn heeft al de muziek 
voor zich. Maar het geslacht van Seth is als een 
volk der opstanding. Hun wandel is in den hemel. 
Zij zien niet om naar steden of bezittingen. Al 
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wat zij in bezit nemen is, om zoo te zeggen, een 
Machpélah, een graf. Van hun plaats of arbeid 
wordt ons niets gemeld. Waar Adam eenmaal 
„thuis" was en waar Kaïn het nog is, daar zijn 
zij vreemdelingen. We kunnen ze volgen en in 
den geest een dag bij hen vertoeven, maar waar 
zij hun verblijf hebben, weten we niet, gelijk de 
discipelen den volmaakten Vreemdeling uit den 
hemel ook volgden, toen Hij hier wilde vertoeven. 
(Joh. 1 :38, 39.) Zij zijn zonder naam en zonder 
plaats. De aarde kent hen niet. Gelijk de Recha-
bieten waren ze van geslacht op geslacht van de 
woestijn, en niet van de steden (Richt. 1 : 16, 
Jer. 35 : 7), of in de taal van Leviticus, „zij 
waren als de Nazireërs voor God afgezonderd." 

Zij zijn de vroegste getuigen van een hemelsche 
vreemdeiingschap. Zulk een leven vinden we later 
in andere heiligen vollediger en in schoone bi-
zonderheden getoond, doch hier hebben we het 
in beginsel. 

In Izaak bijvoorbeeld. De wereld was tegen hem. 
Maar hij strijdt niet met haar; noch in woord, noch 
in daad. Hij beantwoordt niet en streeft niet tegen. 
De Filistijnen zeggen hem, dat hij gaan kan en 
hij gaat op hun verzoek. Zij berooven hem van 
zijn arbeid. Hij geeft toe en neemt het geduldig 
op, gelijk de twistputten Esek en Sitnah ons 
leeren. (Gen. 26.) 

Evenzoo zijn vader Abraham vóór hem. Alleen, 
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't is droevig om het te zeggen, hier is het een 
broeder, die de rol der wereld speelt. Lot kiest, 
gelijk de wereld kiest, de weldoorwaterde vlakte. 
Abraham verdraagt en neemt geduldig de ondank
bare, zelfzuchtige handeling aan van een, die 
beter moest weten en die hem alles verschuldigd 
was; en dit was veel kwetsender, dan het kwaad 
der Filistijnen. (Gen. 13.) 

Op gelijke wijze Israël in later dagen. Het 
verdraagt in gelijken geest de beleediging van 
Edom. Zij verzoeken door te trekken door hun 
land en pleiten op bloedverwantschap, op gelijke 
afkomst, voeren hun vermoeienis en ontberingen 
aan, beroepen zich op de bewijzen van Gods 
gunst jegens hen, en voeren hun nood aan, als 
een vermoeid en afgereisd volk van pelgrims door 
een naakte woestijn. Maar Edom veracht en 
bedreigt ze. Zij pleiten opnieuw, maar worden 
opnieuw versmaad. Zij verduren het en nemen 
een anderen weg. (Num. 20.) 

Tenslotte — kostbaar en heerlijk met den Heer 
te mogen eindigen,, die boven alles, wat navol-
genswaard is, uitgaat — de Heer doet evenzoo 
tijdens Zijn omwandeling. Hij denkt naar een ander 
vlek te gaan, maar de „Edomieten" van Samaria 
weigeren Hem. (Luk. 9.) Izaak verdroeg het kwaad 
van de wereld, maar nam het geduldig aan. 
Abraham verdroeg het kwaad van een, die hem 
alles verschuldigd was, en nam het geduldig aan. 
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Israël verdroeg van zijn nabestaande, maar de 
Heer Jezus verdroeg van hen, die Hij diende en 
zegende, ten koste van alles en van Zichzelven; 
yan de wereld, die Hij gemaakt had en van het 
volk, hetwelk Hij had aangenomen. En toch — Hij 
betreedt in liefde en veel dienenshet pelgrimspad. 

Zóó vervolgde de familie Gods in de dagen 
voor den zondvloed haar pelgrimsbaan. Zij lieten 
de wereld aan Kaïn. Daar is geen spoor van 
strijd of eenige zucht naar een klacht. Zij zeiden 
niet of dachten niet: „Meester, zeg mijn broeder, 
dat hij met mij de erfenis deele." In hun levens
gewoonte en de beginselen van hun gedrag waren 
ze even onderscheiden van hun onrechtvaardigen 
broeder, alsof ze van een ander geslacht of van 
een andere wereld waren. De familie van Kaïn 
maakt de geschiedenis der wereld. Zij bouwen 
hun steden, zij bevorderen hun kunst, zij geven 
richting aan den handel, zij bedenken genoegens 
en tijdverpoozing. Maar in dit alles wordt Seths 
geslacht niet gezien. Het eene geslacht noemt de 
steden naar hun namen, het andere noemt zichzelf 
door den Naam des Heeren. Het eene doet al het 
mogelijke om de wereld tot het zijne te naken, 
en niet des Heeren; het andere doet al wat het 
kan, om te toonen, dat het den Heer en niet 
zichzelven toebehoort. Kaïn schrijft zijn eigen 
naam op de aarde; Seth schrijft den Naam des 
Heeren op zichzelven. 
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We mogen den Heer wel danken voor deze 
krachtige beschrijving van hemelsche vreemde-
lingschap op aarde, en Hem genade vragen om 
iets van de levende kracht er van in onze zielen 
ie ervaren. Dit heeft mij in dit deel der Schrift 
bijzonder getroffen. Het leert ons allen, geliefden, 
een belangrijke les. En te meer, wanneer het 
zelfde hemelsche pad met gelijke zekerheid en 
klaarheid voor ons hart staat. De roeping Gods 
leidt er ons heen, en al Zijn onderwijzingen 
wekken er ons toe op. De afleidingen en plannen, 
de vermakelijkheden en belangrijke dingen van 
de kinderen van Kaïn zijn niet voor deze pelgrims. 
Zij verklaren duidelijk, dat zij de gedachte ver
werpen, als zou de aarde vermogen, hun bevre
diging te schenken. Zij zijn daarmee niet 
tevreden, maar beproeven ook niet het anders te 
maken. De zedelijke afzondering van den weg 
van Kaïn en zijn geslacht is een feit. Zij bekom
meren zich niet om het land rondom hen, maar 
zoeken een beter, dat is een hemelsch vaderland. 
Dit alles geldt den kinderen van Seth, zooals we 
ze in Genesis 5 aanschouwen. Ongetwijfeld 
zal er ook, gelijk immer, als de mensch op den 
proef gesteld wordt, gebrek en bederf bij hen 
gevonden zijn. Zij gewonnen — gelijk ons mee
gedeeld wordt — zonen en dochteren, en de 
zaden van verval werden ook in die geslachten 
gezaaid en ontkiemden ook daar, gelijk ik niet 
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betwijfel. Maar ik spreek louter in deze beschou
wing over hun standpunt en hun getuigenis, gelijk 
het ons hier getoond wordt. En dan blijft het waar, 
dat we uit het vijfde hoofdstuk van Genesis een 
beschamende en ernstige les leeren kunnen. 

Naar dit voorbeeld wil de Heer ons vormen: 
in de wereld, maar niet van de wereld; van den 
hemel, hoewel nog niet er in, uitgenomen in 
Christus. Paulus, door den Heiligen Geest gedreven, 
houdt ons dit zelfde model voor: „onze wandel 
(burgerschap) is in den hemel." Petrus spreekt 
ons aan als „vreemdelingen en pelgrims," om ons 
te onthouden van de vleeschelijke begeerlijkheden. 
(1 Petr. 2:11,12). En Jakobus waarschuwt: „de 
vriendschap der wereld is vijandschap tegen God" 
(4:4). En Johannes zondert ons met één woord 
af: „Wij weten, dat wij uit God zijn, en de 
geheele wereld in den booze ligt.'" 

Voor de Gemeente is het de veilige weg, ge
liefden, te wandelen in die afzondering en naar 
die verheven roeping. Wat is meer in overeen
stemming met de roeping van God, en meer met 
de hemelsche hoop dan dit ? Hoe zwak is alles 
bij ons, wanneer we ons daarmee vergelijken. 
Welk een gezindheid des harten bijv. vinden we 
in Filippensen 4. Welk een gloed is daar en welk 
een diepte en warmte des harten! En welk een 
overwinningslied rijst daaruit op! Welk een zich 
verheffen te midden van drukkende omstandig-
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heden, verwarring en benauwdheid! Des apostels 
geheele 'gezindheid gaat daar boven het gewone 
uit. Maar als ik eens voor anderen mag spreken, 
dan is het voor ons weinig meer, dan een 
verhaal uit een heel ver land, of weinig meer, dan 
de warmte en gloed van een ander klimaat, dat 
ons door reizigers wordt voorgesteld. [Ze zijn ons 
zoo vreemd, en wel mogen we bidden, dat de 
Heer ons leere met hei hart te zingen: 

„Daar is niets voor mij te kiezen, 
Niets te winnen, te verliezen: 

Niets behoef ik dan een pelgrimsstaf 1" 

Maar dit is zeker, het moge wat vreemd klinken: 
het is gemakkelijker lessen te onderwijzen, dan 
te leeren. We zijn ons dit wel bewust. De Heer 
geve ons allen, wie we ook zijn, genade. 

j . G. B . 

(Wordt vervolgd.) 

* * * 
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Onder de schaduw van den 
appelboom. 

„Als een appelboom onder de 
boomen des wouds, zoo is mijn 
liefste onder de zonen; ik heb groo-
ten lust in zijne schaduw en zit er 
onder, en zijne vrucht is mijn ge
hemelte zoet. Hij voert mij in het 
wijnhuis, en de liefde is zijne banier 
over mij." (Hoogl. 2 : 3, 4.) 

"l||Telk een liefelijk schoone beschrijving geven 
ons de boven aangegeven woorden uit 

„het Lied der liederen!" Volmaakte rust en vrede 
is het, wat de ziel des geloovigen hier geniet, 
't Is niet de taal van iemand, die slechts een 
gedeeltelijke rust gevonden heeft, rust voor een 
dag, een week, een maand of een jaar. Neen, 
't is. de uiting der ziel, die waarlijk rust in Jezus 
gevonden heeft, een rust bezit, die Goddelijk is 
in haar karakter en eeuwig in haar duur. 

„Ik zit er onder." Gezegend heerlijke ziels-
loestand! Er is voor den zondaar niets meer te 
doen. Waar Christus het werk der verzoening en 
verlossing volbracht heeft, kan de zondaar rusten 
•en genieten; „Slaapt nu voort en rust!" (Mark. 
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14 : 41) waren de woorden van den Meester tot 
de bedroefde discipelen, toen het pleit bedongen 
was en Hij den kelk des lijdens van de hand 
des Vaders aanvaard had. Bij en in de schaduw 
van Christus kan de ziel jubelend zingen: 

Zalig rustoord! — Zoete vrede 
Vult mijn hart en blijft het bij. 

Hij, in Wien God Zelf kan rusten, 
Is het rustpunt ook voor mij. 

„Ik heb grooten lust in zijne schaduw." — Het 
is niet in de schaduw mijner werken, mijner 
gevoelsaandoeningen, mijner deugden, mijner 
bevindingen. Ook niet in de schaduw van instel
lingen, hoe goed ook; of van leerstellingen, hoe 
waar ook. Alle deze dingen hebben hun eigen 
plaats en hun eigen waarde. Wij doen echter 
beter van het niet te wagen ons in hun schaduw 
neder te zetten; want doen wij zulks, zoo zullen 
zij blijken niet beter te zijn dan Jona's wonder-
boom, die in éénen nacht opgroeide en in éénen 
nacht verdorde. Neen, het moet Christus zelf — 
Christus alleen — Christus altijd — zijn. 

Hoeveel schaduw kan een ziel genieten, die in 
en bij Christus rust? Juist zooveel, als Christus 
kan afwerpen. Bij Hem zittende, onder Zijn scha
duw, zegt de ziel: „Mij aangaande, het is mij 
goed nabij God te wezen" (Ps. 73 : 28), of: „In 
de schaduw uwer vleugelen zal ik vroölijk zingen. 
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Mijne ziel kleeft U achteraan; Uwe rechterhand 
ondersteunt mij." (Ps. 63 : 8, 9.) 

O, dat wij, die door Gods genade Christus 
hebben leeren kennen, meer genieten mogen van 
„de schaduw van den appelboom!" Dat wij veel 
plukken mogen van de rijke vruchten, welke in 
ruimen overvloed ons omringen! Dan zullen wij 
ongetwijfeld proeven en smaken, dat „Zijne vrucht 
ons gehemelte zoet is." 

Laten wij ons meer door den Heer leiden! Hij 
wil ons „voeren in het wijnhuis." Hij wil, dat 
onze harten zich verlustigen in Hem, dat onze 
blijdschap volkomen zal zijn. (Joh. 15 : 11; 16: 
24; 17 : 13; Rom. 15 : 13; 1 Joh. 1 : 4 enz.) 
Hooren wij het getuigenis des Geestes door den 
Apostel Petrus ons gegeven: „Jezus Christus, 
dien gij, hoewel gij hem niet gezien hebt, lief-
hebt; in wien gij, hoewel hem thans niet ziende, 
maar geloovende, u verheugt met een onuitspre
kelijke en verheerlijkte vreugde." (1 Petr. 1 : 8.) 

„De liefde is Zijne banier over mij." Niet 
samengebonden, integendeel, volkomen in al haar 
lengte en breedte zich ontplooiende, is Zijne 
liefde, „onze banier," over ons. Zijn volmaakte 
liefde — Zijn liefde, welke Hij ons bewezen heeft, 
toen Hij voor ons wilde sterven, en Zijn liefde, 
die onverminderd dezelfde voor ons is, waar Hij 
nu in de heerlijkheid des Vaders voor ons leeft, 
— Zijn liefde strekt zich als een banier of vaan-
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del over ons uit, om ons te bemoedigen, te ver
sterken, te beschutten en te beschermen, en ons 
tegelijk te verzekeren van de volkomen overwin
ning. „Maar in dit alles zijn wij meer dan over
winnaars door hem, die ons heeft liefgehad." (Rom. 
8 : 37.) 

Wij kunnen er van verzekerd zijn, dat alleen 
t>ij Hem, in „Zijn wijnhuis" en onder „Zijn scha
duw" rust, zalige rust en zoete vrede voor onze 
zielen te vinden is. In Zijn schaduw rustende, 
zullen wij opwassen in genade en kennis, en zal 
onze ziel door „Zijne vrucht" gesterkt worden. 

O, dat wij meer mochten smaken van „Zijne 
uitnemende liefde" (Hoogl. 1 : 4) en van de 
levende frischheid Zijner genade, om alzoo in 
ijver, kracht en persoonlijke aanbidding onzen 
weg te vervolgen, totdat wij geroepen worden 
om onze plaats in te nemen bij „den boom des 
levens, die in het paradijs Gods is,"(Openb. 
2 : 7), om daar te blijven tot in eeuwigheid! 

* * * 

Het Hooglied geeft ons, als profetisch boek, 
de aardsche Bruid van Christus — nl. Israël — 
te zien. Waar onze zielen er nu reeds door het 
geloof van kunnen genieten, daar is het tevens 
waar, dat Israël het ook ondervinden zal, wan
neer „het overblijfsel" in rust zich bij zijn Mes
sias zal nederzetten, en ongestoord zal genieten, 
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wat Zijn gezegende Persoon voor ieder hunner 
zal zijn. 

„Onder de boomen des wouds." — Wien is-
het gegeven de verschillende boomsoorten aan te 
geven? En wat zijn er onder al die boomen vele, 
die menigeen begeerlijker acht, dan den appel
boom. Doch de ziel, die Christus heeft leeren 
kennen en liefkrijgen — hetzij nu of later — ziet 
den hoogen ceder niet en gaat den reuzeneik. 
„voorbij, alsook den beuk- en busboom. Voor 
haar is 

de appelboom 
de uitverkorene, de meest geliefde. 

En waarom? 
Niet om de hoogte en majestueusen aanblik; 

neen, maar meer om zijn voortreffelijke vrucht, 
welker geur zeer aangenaam en liefelijk is. En 
ook om de schoone bladerrijke kroon, waardoor 
de schaduw verkoelend en beschuttend is tegen 
de Oostersche, verzengende zonnestralen. 

„Als een appelboom onder de boomen des 
wouds, zoo is mijn liefste onder de zonen!" met 
deze woorden spreekt de Bruid (Israël), vol ver
rukking, zich over haar Bruidegom uit. Onwil
lekeurig worden onze gedachten henengeleid naar 
„een lied der liefde," met een tong, gelijk aan 
een pen eens vaardigen schrijvers uitgesproken, 
waar wij vernemen, hoe de geloovige Israëliet, 
vol van liefde en heilige ingenomenheid, uitroept: 
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„Gij zijt veel schooner dan de menschenkinderen f" 
<Ps. 45 : 3.) 

Hoe groot een ommekeer! Welk een verande
ring! Volgens de belijdenis van „het overblijfsel 
ïsraëls" zelf, heeft men den Messias voorheen 
„als veracht en de onwaardigste onder de men-
schen" beschouwd. (Jes. 53:3.) Maar straks, als 
het er toe gebracht zal zijn, om hetzelfde te er
kennen, wat de Christen nu in ootmoed voor God 
belijdt, nl. „Hij is om onze overtredingen ver
wond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrij
zeld ; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was 
op hem, en door zijne striemen is ons genezing 
geworden" (Jes. 53 : 5), zal het in waarheid Hem 
aannemen, en van heeler harte Hem toeroepen: 
„Gezegend hij, die komt in den naam des Heeren." 
(Ps. 118 : 26; Matth. 23 : 39.) 

Ja, en even groot als de verandering der ge
zindheid huns harten zal zijn, zal ook de wijzi
ging in hunne omstandigheden zijn. Van 's Heeren 
wege vernemen wij uit den mond van Jesaja: 
„Troost, troost mijn volk, zal ulieder God zeggen. 
Spreekt naar het hart van Jeruzalem, en roept 
haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat hare 
ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand 
des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al hare 
2onden. (Hfdst. 40 : 1, 2.) Welk een verademing, 
welk een gezegende rust zal het overblijfsel dan 
genieten! De ongerechtigheden verzoend, de zon-
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den vergeven, van den Antichrist, — den man des 
bedrogs en des onrechts (Ps. 43 : 1) — bevrijd, 
in het land der vaderen teruggebracht en in hun 
midden hun Koning en hun God, zullen zij zitten 
in de schaduw van den appelboom, en de zoete 
vruchten genieten in ongestoorde vreugde en 
blijdschap. „In plaats, dat gij verlaten en gehaat 
zijt geweest, zoodat niemand door u henenging, 
zoo zal Ik u stellen tot een eeuwige heerlijkheid, 
.tot een vreugde van geslacht tot geslacht. En gij 
zult de melk der heidenen zuigen, en gij zult de 
borsten der koninginnen zuigen; en gij zult weten, 
dat Ik de Heere ben, uw Heiland, en uw Ver= 
losser, de Machtige Jakobs De Heere zal 
u wezen tot een eeuwig licht, en uw God tot 
uwe sierlijkheid. Uwe zon zal niet meer onder
gaan, en uwe maan zal haar licht niet intrekken: 
want de Heere zal u tot een eeuwig licht wezen, 
en de dagen uwer treuring zullen een einde nemen. 
En uw volk zullen allen te zamen rechtvaardigen 
zijn, zij zullen in eeuwigheid de aarde erfelijk 
bezitten; zij zullen zijn eene spruit mijner plan
tingen, een werk mijner handen, opdat Ik ver
heerlijkt worde. De kleinste zal tot duizend 
worden, en de minste tot een machtig volk. Ik, 
de Heere, zal zulks te zijner tijd snellijk doen 
komen." (Jes. 60 : 15—22.) 

Dan zal Israël door den Heer gevoerd worden 
„in het wijnhuis." — „Want de Heere zal Zion 
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troosten, Hij zal troosten al hare woeste plaatsen, 
en Hij zal hare woestijn maken als Eden, en hare 
wildernis als den hof des Heeren; vreugde en 
blijdschap zal daarin gevonden worden, dank
zegging en eene stem des gezangs." (Jes. 51 :3.] 

De banier — Zijne liefde — zal zich dan ook 
voluit over Israël ontplooien, wanneer vervuld 
wordt, wat de profeet Zefanja heeft mogen aan
kondigen: „De Heere, uw God, is in het midden 
van u, een Held, die verlossen zal; Hij zal over 
u vroolijk zijn met blijdschap, 

Hij zal zwijgen in Zijne liefde, 
Hij zal zich over u verheugen met gejuich." (ZeL 
3 : 17.) 

D. R. 

* 
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Beschouwingen over het 
boek Daniël 

door Dr. A. H. BURTON. 

(Vervolg van bladz. 31.) 

„Een geweldig koning." 
(Dan. 11:1—4.) 

oofdstuk 10 is eigenlijk de inleiding op de nu 
nog overige kapittels. Een groot deel van 

•den inhoud van hoofdstuk 11 is reeds geschie
denis. Toen Daniël schreef was het evenwel 
profetie. Daniël zag het gezicht, gelijk we weten, 
in het derde jaar van Kores, den koning van Per-
zië. Hoofdstuk 11 spreekt ons van de oorlogen 
<en intriges van de koningen van het Noorden en 
Zuiden, die voortkwamen uit de Grieksche monar
chie, welke die der Meden en Perzen opvolgde. 
Toen Daniël schreef was alles derhalve profetie, 
doch tot en met vers 35 is de inhoud van ons 
hoofdstuk reeds in vervulling gegaan. Dit is van 
uitnemend gewicht. Vers 36 vormt een overgang 
en hierna hebben we de nog onvervulde profetie. 

Vers 1 van hoofdstuk 11 schijnt eentusschen-
zin te zijn. Darius de Meder was de eerste koning 
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van het Medisch-Perzische Rijk (hoofdst. 6 : 1 . ) 
Het Medisch element in dezen tweebond maakte 
plaats voor het sterkere Perzische. De ram (hfdst. 
8 : 3, 20) heeft twee hoornen, maar de eene is-
hooger dan de andere, en de hoogste kwam het 
laatst op. Deze laatste stelt ons den Perziaart 
voor. *) Wellicht kan uit vers 1 worden afgeleid, 
dat de engel uit het voorgaande hoofdstuk Ga-
briël is (vgl. hfdst. 9 : 1, 21; 11 : 1.) 

„En nu, ik zal u de waarheid te kennen geven: 
zie, daar zullen nog drie koningen in Perzië op
staan" (vers 2). 

Hoe kort is deze mededeeling! Maar met welk 
een nauwkeurigheid worden de gebeurtenissen 
aan den profeet geopenbaard, voor dat ze plaats 
hadden. Met welk een zekerheid spreekt deze 
hemelsche boodschapper. Drie koningen zouden 
na Cyrus opstaan. Dit is letterlijk in de geschie
denis vervuld. In Ezra 4 worden deze koningen 
genoemd, doch onder andere namen dan die, 
welke de ongewijde historie geeft. 

Cyrus, de koning van Perzië, had bevel ge-

*) Darius de Meder vereenigt zich met Kores (Cyrus) den Perziaart 
en verovert Babel (538 j . v. Chr.) Daarna laat hij de regeering 
in hoofdzaak aan Cyrus over, dien hij zelfs tot zijn schoonzoon 
maakt. Deze Cyrus geeft den Joden vrijheid naar Jeruzalem 
terug te keeren, en treedt in de geschiedenis geheel op den 
voorgrond. 
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geven het huis des Heeren, hetwelk te Jeruzalem 
was, op te bouwen. (Ezra 1.) Tegenstanders 
hadden het werk zoeken te verstoren en het lag 
dan ook onaangeroerd tot het tweede jaar van 
Darius, den koning van Perzië (Ezra 4 : 24). Nu 
worden tusschen Cyrus en Darius in Ezra 4 twee 
vorsten genoemd en wel: Ahasveros en Artaxer-
xes (Artahsasta). Drie koningen derhalve na Cyrus, 
te weten: Ahasveros, Artaxerxes (of Artahsasta) 
en Darius. *) Welk een nauwkeurigheid derhalve 
in de profetie. 

Maar er is meer. „De vierde zal verrijkt wor
den met grooten rijkdom, meer dan alle anderen; 
en nadat hij zich in zijnen rijkdom zal versterkt 
hebben, zal hij ze allen verwekken tegen het 
koninkrijk Griekenland" (vers 2). Wie twijfelt er 
nog, of we hebben hier Xerxes, wiens rijkdom 
hem in staat stelde een legerschaar van 5000000 
man tegen het Grieksche volk bijeen te brengen? 

„Daarna zal er een geweldig koning opstaan." 
Hier hebben we het Perzische Rijk achter ons 
en de beschrijving vangt aan van de verschillende 
verwikkelingen tusschen de onderscheidene vor-

*) De, ongewijde historie noemt ze Cyrus (558—529), Cambyses 
(den zoon van Cyrus), Smerdes den Magier of Pseudo-Smerdes, die 
zich onrechtmatig meester maakte van den troon, en Darius 
Hystaspes, gewoonlijk genoemd Darius I (522-^485.) Diens op
volger was Xerxes (485—466). 
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sten, die na Alexander den Grooten hebben ge
regeerd in het Grieksche rijk. Reeds in Daniël 8 
is sprake van Alexander. Daar wordt hij genoemd 
„de aanzienlijke hoorn van den geitenbok." Toen 
die groote hoorn brak, kwamen aan zijn plaats 
vier aanzienlijke, naar de vier winden des hemels. 
Dit geschiedde ook bij Alexanders dood. Toen 
werd zijn rijk in vier deelen verdeeld. Zoo zegt 
ook hoofdstuk 11:4: „En als hij zal staan, zal 
zijn rijk gebroken en in de vier winden des 
hemels verdeeld worden, maar niet aan zijne 
nakomelingen." Merkwaardig woord. We weten, 
het rijk werd ook niet onder zijn kinderen of 
nakomelingen verdeeld. Midden in den strijd, 
ver van zijn vaderland, opgeroepen door God, 
liet Alexander zijn machtig rijk in de handen van 
zijn generaals, die het onder elkaar verdeelden. 
Die viervoudige verdeeling wordt hier vastgesteld, 
maar verder staat Daniël slechts stil bij twee 
dezer vier machten, te weten bij die, welke in 
betrekking stonden met de geschiedenis van Gods 
volk en het land Palestina. Deze twee zijn de 
koning van het Noorden en van het Zuiden. 

God geeft ons in den Bijbel geen wereldge
schiedenis. Hij verhaalt ons slechts dat, wat noodig 
is, Hem te kunnen volgen in Zijn wegen met Zijn 
geliefd volk Israël. Slechts die volken, welke in 
betrekking staan tot Gods handelingen met Zijn 
veracht en verdrukt volk, worden ons voorgesteld. 
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Zoo was het in het verleden, en zoo is het ook 
straks in de toekomst. 

Daarom richten we heden belangstellend ons 
oog naar het Oosten, naar Turkije en omliggend 
gebied. Eén ding weten we bij al wat gebeurd is 
en nog gebeuren zal: des Heeren oog-rust van dag 
tot dag op Palestina. Dat is het land, hoe klein 
ook, waar de grootste gebeurtenissen zullen plaats 
grijpen. Die betrekkelijk kleine strook lands aan 
de „Groote Zee" (de Oude Wereldzee) zal weer 
in het bezit der Joden gesteld worden. En daarom 
neemt het gebied, waar Jozua zijn broederen 
overwinnend invoerde en waar onze Heiland in 
genade rondwandelde, ook om zijn glorierijke 
toekomst al onze gedachten in. 

De Oostersche kwestie zal worden opgelost. 
Door wie en op welke wijze moge nog een vraag 
zijn, voor velen in onze dagen zelfs een brandende 
vraag, voor wie de Schrift onderzoekt is het 
duidelijk, dat God alles zal doen uitloopen op 
de rust en den zegen van „de beminden om 
der vaderen wil" en Zijn eigen verheerlijking. 

(Wordt vervolgd.) 

* * * 
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Van de heiligen voor den 
zondvloed. 

(Vervolg van bladz. 51.) 

W e hebben evenwel ook nog te letten op de 
* "* bestemming en de gaven dezer heiligen, 

nu we eerst hebben stilgestaan bij hun geloof, 
hun zedelijke kracht en hun dienst. 

De opneming van Henoch was de eerste open
baring van de groote verborgenheid Gods, dat 

de mensch een plaats en erfdeel zou 
ontvangen in den hemel. 

Bij de schepping was hij gevormd voor de aarde. 
De hof was zijn woning, Eden zijn gebied, en 
de geheele aarde zijn bezit. Maar nu wordt het 
dieper raadsbesluit Gods geopenbaard, n.1. dat 
God uit de menschen verkoren heeft, die bestemd 
zijn voor den hemel, naar de eeuwige voornemens 
eener overvloedige genade. 

In den loop der eeuwen en navolgende bedee
lingen is dit verheven voornemen Gods slechts 
bij gelegenheden schemerachtig, trapsgewijze en 
ten deele geopenbaard. Maar in den persoon 
van Henoch staat het in al zijn volheid voor ons 
oog. De hemelsche roeping van uit den boezem 
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van deze uitverkoren en begenadigde familie van 
Seth, staat hier in alle klaarheid vô or ons. Dit 
belangrijke feit onder de heiligen van vóór den 
zondvloed loopt als het ware vooruit op de ure 
van de verheerlijking op den berg, op het gezicht 
van Stefanus, als hij gesteenigd werd, en op de 
opneming van de geloovigen in de lucht, om 
hun Heer te ontmoeten. 

Dat was de heerlijke bestemming van dit uit
verkoren geslacht. De profetieën van Henoch en 
Lamech geven ons hun gaven, hun bezittingen 
te aanschouwen. En deze waren in overeenstem
ming met hun bestemming. Want deze profetieën 
zeggen ons, dat heerlijke verborgenheden hun 
toebetrouwd zijn. Zij namen de plaats in van 
vrienden. „Zal ik voor hen verbergen ?" zoo zegt 
de Heer als 't ware, gelijk Hij later tot Abraham 
zeide. (Gen. 18 : 18.) En gelijk Abraham te 
voren wist, dat Sodom zou worden omgekeerd, 
zoo wist Henoch, maar in een dieperen, uitge-
breideren zin, hoe het oordeel komt over de 
geheele wereld. En in zijn profetie spreekt hij 
een verborgenheid uit van diepe, wonderbare 
heerlijkheid, n.1. dat de hemelsche heiligen den 
Heer zullen volgen in den dag Zijner heerlijkheid 
en des oordeels. Lamech gaat nog verder en schetst 
het tooneel, hetwelk achter het oordeel ligt, schetst 
de dagen van de heerlijkheid van het duizend
jarig rijk. De Heer had de aarde nog niet prijs 
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gegeven. Deze heiligen voor den vloed konden 
gewagen van die groote verborgenheid, zelfs vóór 
de boog in de wolken er het teeken van werd. 
Maar zij wisten, het oordeel moest eerst komen, 
en zij spraken er ook over, alvorens de fonteinen 
der aarde losbraken. 

Met hun hooge persoonlijke waarde voor God 
worden ze de dragers van de rijkste gaven door 
den Geest. Zoo als het] nu met de Gemeente 
ook is. „Rentmeesters waren zij van de verborgen-
heden Gods." Zij konden zingen van genade 
en van oordeel; zij konden voor God en van 
Zijn raadsbesluiten zingen. De diepste verborgen-
heden voedden hun zielen. „De diepten Gods," 
de dingen van apostelen en profeten, van de 
brieven en de Openbaring, die waren hunne. 
Paulus wordt bekend gemaakt met de bijzonder
heden van de opneming in de lucht. Hij spreekt 
er van en stelt het als de troost en hoop voor 
tegen den dag des Heeren ten oordeel. Henoch 
is zelf, zoo lang te voren, in eigen persoon een 
voorbeeld er van, teneinde deze waarheid aan
schouwelijk voor te stellen. Johannes spreekt in 
de Openbaring over de verheerlijkte heiligen, 
die den Heer vergezellen in den dag Zijner kracht 
en macht, en de volkeren als pottenbakkersvaten 
zullen verbrijzelen (2 : 27), en in het gevolg 
zullen zijn van Hem, die op het witte paard zit 
(19 : 14). Maar Henoch heeft, zoo langen tijd 
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tevoren, hetzelfde getuigd. (Judas : 14, 15.) De 
profeten spreken over de woestijn, die straks zich 
zich zal verheugen en over de wildernis, die 
bloeien zal en over Hem, die het gelaat des 
aardrijks vernieuwen zal, en in plaats van een 
doorn een mirt zal doen opgaan; maar lang, 
lang tevoren vertroost Lamech „van wege het 
aardrijk over het werk en de smart der handen." 
(Gen. 5 : 29.) 

Gelijk elke trek van deze geloovigen hemelsch 
was, zoo ook hun einde. Hun weg eindigde in 
den hemel. En nu denk ik niet zoozeer aan het 
feit, dat het einde in den hemel was, als wel 
aan de wijze, waarop hun weg daar eindigde. 
Er was geen enkele aanwijzing voor onder de 
volkeren. Er waren geen tijden of gelegenheden 
aangegeven, als een bijzonder merkteeken. Geen 
bepaalde tijd moest eerst voorbijgaan. Geen 
profetisch geluid had op dat oogenblik gezin
speeld. 

„Henoch wandelde met God, en hij was niet 
meer, want God nam hem weg." 

Niets bijzonders kondigt die heerlijke ure aan. 
Geen groote verwachtingen of zonderlinge ge
beurtenissen doen de nadering vermoeden. Het 
was de natuurlijke, hemelsche slotacte van een 
geregelden, vasten, hemelschen wandel. 

Anders was het later bij Noach. Daar zijn 
groote toebereidselen voor zijn bevrijding. Jaren 
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gaan voorbij — jaren die aangegeven zijn. Zoo 
niet bij Henoch. Noach werd door het oordeel 
heen bewaard^ en Henoch werd, vóór het oordeel 
kwam, daar geborgen, vanwaar het oordeel werd 
uitgestort. Merkwaardig, dat de Heer Jezus, 
sprekende over het Joodsche overblijfsel, Noach 
neemt tot een voorbeeld, en de apostel Paulus, 
zich richtende tot de Gemeente, Henoch neemt 
als voorbeeld. Zie Matth. 24; 1 Thess. 4 : 17; 
2 Thess. 2 : 1 . Het Joodsche overblijfsel zal, 
evenals Noach, door het oordeel heen worden 
bewaard, en de Gemeente zal worden opgenomen 
in den hemel, vanwaar het oordeel op de aarde 
zal worden uitgestort (Openb. 4). 

En indien geen dagen of jaren de opneming 
van Henoch aankondigden, was dan de wereld, 
zoo vraag ik, er geen getuige van ? Of geschiedde 
het alles, hoe heerlijk en grootsch ook, in stilte 
en -in het verborgen? 

De woorden van den apostel schijnen mij toe 
een antwoord te bevatten, temeer, wanneer we 
aan andere Schriftuurplaatsen denken. „Hij was 
niet meer, want God nam hem weg." Dit klinkt, 
alsof de menschen aan deze heerlijke ure vreemd 
waren. De wereld schijnt naar hem gevraagd en 
gezocht te hebben, gelijk de zonen der profeten 
naar Elia, maar tevergeefs. (2 Kon. 2:17; Hebr. 
11:5.) En dit zegt ons, dat de opneming voor 
de menschen een verborgenheid geweest is, want 
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zij zouden niet hebben gezocht, als zij het hadden 
gezien. En overal is de mededeeling der Schrift 
in overeenstemming met dit antwoord. Heerlijk
heid, in welken vorm zij zich ook openbaart, is 
niet voor het oog of oor van den mensch als 
zoodanig. 

Paarden en wagenen vulden den berg, maar de 
knecht van den profeet zag ze niet, voordat hem 
de oogen werden geopend. Daniël zag het gezicht 
van „den man met linnen bekleed," maar zijn 
mannen zagen dat gezicht niet. Wel viel een 
groote verschrikking op hen. (Dan. 10.) De heer
lijkheid op den berg der verheerlijking bestraalde 
het gelaat van Petrus, Jakobus en Johannes alleen, 
hoewel de lichtglans (want het gelaat des Heeren 
blonk als de zon en het was nacht) het geheele 
land in het licht had kunnen zetten. Vele licha
men der ontslapen heiligen werden opgewekt om 
bij de opstanding des Heeren als Zijn getuigen 
te verschijnen. Zij verschenen in de heilige stad, 
niet aan allen, maar aan „velen.1' De hemel werd 
geopend boven Stefanus, die door een schare 
werd omringd, maar de heerlijkheid van Jezus 
werd alleen door Stefanus gezien. Paulus werd 
opgetrokken in het Paradijs Gods en Filippus 
werd weggenomen naar Azote; maar noch het 
een, noch het ander werd gezien door het oog 
van eenigen mensch. En behalve dat alles, toen 
Jezus opstond uit een graf van gehouwen steen, 
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bewaakt door een bende krijgsknechten, was er 
geen oog, geen oor, dat in dat wondervolle geheim 
betrokken werd. Het was een kagen, dat de 
wachters sliepen, maar waar was, dat zij even 
weinig van de opstanding hadden gezien, als 
wanreer zij werkelijk hadden geslapen. Stilzwij
gen en verborgenheid kenmerken al deze heerlijke 
openbaringen. Gezichten, stemmen, opstanding, 
hemelvaart, heerlijkheid hier, en een geopende 
hemel daar, dat alles geschiedt, en de mensen 
blijft er vreemd aan. En de opneming van Henoch 
heeft dit, naar ik met zekerheid geloof, met al 
het andere gemeen. 

En zoo zal ook een andere ure van glorierijke 
heerlijkheid aanbreken, waarin „allen, die van 
Christus zijn" zullen betrokken zijn. Die ure is 
die van de komst des hemelschen Bruidegoms. 

* * 

Kunnen wij — zonder dat wij in onze harten 
worden aangegrepen — den zoom van zulk een 
heerlijkheid aanraken? En kan iets onze harten 
in Zijn tegenwoordigheid meer verootmoedigen, 
zoo vraag ik u, (wat mij zelven betreft, heb ik 
het antwoord reeds gegeven) dan het bewustzijn 
van de weinige waardeering, die er in onze harten 
is van deze stellig beloofde heerlijkheid? We 
maken treurige ontdekkingen dienaangaande bij 
ons zelf. We hebben zoo weinig vermaak in de 
voorzieningen Zijner goedertierenheid, en dit is 
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treuriger, dan dat wij zoo weinig beantwoorden 
aan de verwachtingen Zijner gerechtigheid. £n 
wat deze beide dingen betreft, worden we op 
de proef gesteld. Nadat Israël Egypte verlaten 
had, werden ze getoetst door de wet, maar het 
gouden kalf zegt ons, dat ze 'er niet aan beant
woordden. Verder op de woestijnreize werden ze 
getoetst door de eerstelingen van het beloofde 
land, maar de woorden: „Laat ons een hoofd 
opwerpen, en wederkeer en naar Egypte," doen ons 
duidelijk verstaan, dat ze geen smaak hadden 
voor het feest. En hoe is nu nog het hart van 
den mensch? Hoe was het tijdens de omwande-
ling van den Heere Jezus? De gelijkenis van de 
bruiloft van den zoon des konings laat ons even 
duidelijk zien, dat er geen begeerte is om aan te 
zitten aan den disch, dien God aanricht. Wat 
zijn liederen voor een oor, dat zwaar is om te 
hooren? „We hebben op de fluit gespeeld, we 
hebben klaagliederen gezongen." Maar nog altijd 
wordt het goede land veracht. Kanaan is nog niet 
het bestormen van één enkelen muur waard, of de 
strijd met één enkelen Amalekiet! De akker, de 
koophandel, de vrouw worden nu „tot een hoofd 
opgeworpen," om ons terug te houden ten spijt 
van de uitnoodiging der liefde en de schatten 
der heerlijkheid. 

Droevige ontdekking! En toch is het niet moei
lijk om het te zien. Het klinkt ons bijna benauwd 
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in de ooren. We weten evenwel, hoe spoedig we 
in beweging worden gebracht door de belangen 
van het heden; hoe verlies ons neerdrukt en 
voordeel ons opheft. En evenzeer is het ons 
bekend, hoe beneveld de heerlijkheid ons toe
schijnt, wanneer slechts een moeilijkheid of ge
vaar zich opdoet. 

Hebben we daarover leedwezen in onze harten, 
geliefden? Doet het onze harten zuchten voor 
het aangezicht van God,? Ernstig en tegelijk 
droevig, wanneer we daarvan niets gevoelen; en 
verschrikkelijk, wanneer we gaan redeneeren, en 
dan van onze drogredenen een hoofd maken, 
gelijk de kinderen Israëls er een wilden opwerpen. 
En dit doen we, wanneer de feestelijkheden en 
genoegens van de kinderen der menschen onze 
harten innemen, of wanneer de eer en het streven 
der wereld ons leven wordt. De vrouw van Lot 
was buiten [Sodom gebracht in vereeniging nog 
wel met den uitverkorene, maar daar werd open
baar, dat haar hart in een toestand was, waardoor 
zij met de stad omkwam. Israël was reeds in de 
woestijn van Paran gekomen, en nog wel met de 
ark des verbonds, ["en toen werd openbaar, dat 
hun harten nog waren te midden van de vleesch-
potten van Egypte. Ernstige herinneringen voor 
ons allen! Heilige waarschuwingen, opdat we 
niet spelen met die lusten en genietingen, 
waarvoor we eens gewaakt en waarover we 
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het oordeel des doods uitgesproken hebben, 
* 

* * 
„Van dien dag en die ure weet niemand." Zóó 

sprak de Heer plechtig in betrekking tot Zijn 
komst voor het overblijfsel Zijns volks. (Matth. 
24:36.) Dat oogenblik zal voor hen zijn, als de 
dief in den nacht, of als de ure des noods voor 
de vrouw. Zoo is het ook met den dood. Wanneer 
deze ons overvalt zonder één waarschuwing, dan 
is dat niet in strijd met eenige aanwijzing van den 
Heer. Zoo is het ook met de opneming. De dag 
of ure is door den Heer niet bekend gemaakt, 
't Is alles vervat in dat ééne, kleine woord, vol 
van diepen en heiligen zin: „Waakt." En dat 
woord komt tot allen. „Hetgeen Ik u zeg, dat 
zeg ik u allen, waakt." 

Of het einde voor ons is, dat wij sterven, of 
opgenomen worden — of het voor den Israëliet 
is, dat hij weggenomen of achtergelaten wordt, 
de dag en de ure blijven onbekend; geen aan
wijzing er van is gegeven. Allen moeten de 
wachtpost betrekken op den toren. Wij verwachten 
„den Zoon uit den hemel, zij hebben te wachten, 
op „de dagen van den Zoon des menschen," maar 
het uur, hetwelk een einde maakt aan het wachten, 
wordt noch door ons, noch door hen gekend. 
Wat dat betreft, is er overeenkomst. Maar toch is 
er ook verschil. 

Aan het Joodsche overblijfsel zijn teekenen 
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gegeven. Hun wordt gezegd, dat sommigedingen 
„de dagen van den Zoon des menschen moeten 
voorafgaan. Zie Matth. 24:32—36. Den heiligen, 
die nu vergaderd worden tot de hoop van den 
Zoon uit den hemel, zijn daarentegen geen teeke
nen gegeven, en hun is niet gezegd, dat er nood
zakelijk gebeurtenissen aan de opneming der 
Gemeente moeten voorafgaan. 

De Heer deelde Zijn voornemen om den zond
vloed te zenden aan Noach mede, maar over den 
tijd spreekt Hij tot hem niet. Maar Noach wist, 
dat het oordeel niet komen kon, voordat zijn ark 
gebouwd was. Hij wist niet, wanneer de wateren 
zouden losbreken, maar wel wist hij, dat het 
niet geschieden zou, alvorens hij in veiligheid 
was. Dit was een teeken, of wel een noodzake
lijke gebeurtenis, welke moest voorafgaan. Zoo 
ook met Israël. Daar zijn omstandigheden, die 
plaats moeten grijpen, voordat de Zoon des men
schen hier op de aarde kan wezen, hoewel de 
ure van Zijn komst verborgen blijft. Met Henoch 
was het zoo niet. Geen noodzakelijke gebeurte
nis hield zijn opneming tegen. Zijn wandel met 
God was zoo'n omstandigheid niet en die wandel 
was het alleen, die tot de opneming voerde. Zoo 
is Jhet ook met de Gemeente, die nu bijeenver-
gaderd wordt. Zij wacht op geen omstandigheid; 
geen bepaald aangegeven aantal jaren geeft den 
tijd van haar verblijf hier aan en geen gebeur-
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tenissen bereiden haar vertrek naar den hemel 
voor. De Gemeene is niet, gelijk het Joodsche 
overblijfsel, geplaatst onder de beperking van 
zekere teekenen of voorafgaande gebeurtenissen. 

Als tot het overblijfsel wordt gezegd: nde tijd 
is nabij," zijn dat woorden van verleiders, en 
deze worden door den Heer als zoodanig voor
gesteld. Lukas 2 1 : 8. Maar als Jakobus tot ons 
spreekt over de komst des Heeren, zegt hij met 
opzet: „De komst des Heeren is nabij." Jak. 5:8. 
De Heer zegt tot het overblijfsel: „ Wanneer gij 
al deze dingen ziet, weet, dat het nabij is." (Matth. 
24:33.) De apostel Paulus roept ons toe: „De 
Heer is nabij." Dit is altijd onze verwachting. De 
Heer wekt het overblijfsel op te waken, wijl de 
dag hen zou kunnen overvallen; de apostel ver
maant ons te waken, wijl wij reeds des daags 
zijn, en wij behooren gevonden te worden als 
zonen des daags. Vergelijk Matth. 24:43; 1 Thess. 
5 : 5, 6. 

Hier ligt het verschil. Maar voorts worden 
allen gelijkelijk vermaand te waken; wij in dezen 
dag, wetende dat het eind aller dingen genaakt, 
en het overblijfsel in de toekomst, ofschoon zij 
weten, dat sommige gebeurtenissen moeten voor
afgaan. 

En dit is schoon en ook recht. Want indien 
de waarschuwingen uitermate ernstig zijn en de 
beloften onuitsprekelijk heerlijk, het is bij dat alles 
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zoo moeilijk van ons hart te verkrijgen de dingen 
op de rechte waarde te schatten, een eerste plaats 
in te ruimen, en dat is met andere woorden 
gezegd: waken. 

En het bewustzijn van de nabijheid der heer
lijkheid moest ons dierbaar zijn. Ik bedoel zoowel 
in betrekking tot de plaats als in betrekking |tot 
den tijd. We kunnen ons zelven daarvan gemak
kelijk overtuigen. De vergadering der kinderen 
Israëls stond aan de deur van den tabernakel, en 
zoodra het bepaalde oogenblik aanbrak, kwam de 
heerlijkheid. (Lev. 8 en 9.) Zoo was het bij de 
oprichting van den tabernakel en evengoed bij 
het inbrengen van den ark in den tempel. (Ex. 
40; 2 Kron. 5.) Zoo op den berg der verheerlij
king, evenzoo bij den stervenden Stefanus, of bij 
Saulus op den weg naar Damaskus. Waar ook 
de heerlijkheid gezien wordt, of wat ook het doel 
der openbaring dier heerlijkheid is, of het is om 
tot veroordeeling te leiden, of om te bemoedigen, 
of wel om in heerlijkheid te worden opgenomen; 
of het dient om den vervolger ter aarde te werpen, 
of den martelaar te doen overwinnen en een uit
verkoren vat in gelijke heerlijkheid te stellen, het 
kan daar zijn in een oogenblik, in een punt des 
tijds. Een wolk maakt slechts scheiding. Het pad 
is kort en de reis spoedig volbracht. De gedachte 
daaraan moet ons, geliefden! dierbaar zijn. Daarin 
ligt kracht en vertroosting. En zoodra het moment 
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van 1 Korinthe 15:51 aanbreekt, het oogenblik 
van de opneming in heerlijkheid daar is, zal de 
stem van den aartsengel ons oproepen en de 
heerlijkheid zal gezien worden in een punt des 
tijds, en wij zullen het beeld des hemelschen 
dragen en, gelijk Henoch, in het hemelsch vader
land ingevoerd worden. 

Dan zal de Heer worden verheerlijkt in Zijn 
heiligen. Niet, zooals nu, door hun gehoorzaam
heid en hun dienst, hun heiligheid en vruchten, 
maar door hun persoonlijke schoonheid. Staande 
in de heilige witte kleederen en schijnende in 
heerlijkheid, zullen ze daar de wonderbare bewij
zen zijn, van wat God gedaan heeft voor den 
zondaar, die op Hem heeft vertrouwd. Het is, 
gelijk een zeer geliefde en gewaardeerde broeder 
in Christus mij eens schreef: „Geen leeuwerik 
verhief zich ooit in den vroegsten morgen om 
den Schepper zijn lied toe te jubelen, met zulk 
een opgewektheid, als gij en ik zullen opsprin
gen om den Heer te ontmoeten in de lucht." En 
zijn vermaning, daarbij gevoegd, laat ik ook voor 
u volgen, maar in het gevoel van groote zwak
heid: „O, mijn broeder, plaats het voor u.v oog 
als een levende werkelijkheid, en laat ons met 
volharding uitzien naar de vervulling!" 

„Amen. Ja, kom, Heer Jezus!" j . G. B. 

* * * 
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De Christenheid. 
"SöfT elke verschillende gedachten en gevoelens 

worden door het woordje „Christenheid" 
in de ziel wakker geroepen! Het brengt op een
maal de groote massa van gedoopten voor onze 
oogen, welke zich 

de kerk van Christus noemt, 
maar die, buiten haar verantwoordelijkheid, alles 
heeft verloren, wat recht geeft op dezen naam. Zij is 

niet het ware Christendom; 
haar standpunt en openbaring is onzeker en on
bestemd. Zij neemt noch de plaats van het Joden
dom, noch die van het Heidendom, noch der 
ware kerk van Christus in. Zij is 

een verdorven en verwarde vermenging; 
ja, de vervalsching van de beste zaak, en juist 
daarom bijzonder verwerpelijk. Dit is het, met 
één woord, wat de vijand van de belijdende 
Christenheid heeft gemaakt. Zij is, waar haar het 
helderste licht en de grootste voorrechten ten 
deel werden, en waar zij de schoonste en heer
lijkste belijdenis aflegt en het verhevenste stand
punt inneemt, veel slechter dan het Jodendom, 
ja, zelfs veel slechter dan het donkere Heidendom. 
Zij is, ten slotte, het beeld van den schrikkelijk-
sten afval; voor welken de bitterste droppelen in 
den beker van den rechtvaardigen toorn Gods 
bewaard worden. 
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Doch — Gode zij dank! — ook in de Chris
tenheid zijn nog eenige weinige namen, „die hun 
kleederen niet bevlekt hebben." (Openb. 3:4.) 
Dezen zijn gelijk aan glimmende vonken in de 
smeulende asch; gelijk kostelijke steenen onder 
een massa puin. Maar, wat het geheel der belij
dende Christenheid betreft, zoo kan men niets 
schrikkelijkers en ontmoedigenders bedenken, hetzij 
men aan haar tegenwoordigen of toekomstigen 
toestand denkt. Het is zeer te betwijfelen, of de 
Christenen in het algemeen een klaar inzicht 
hebben in het ware karakter van en het onver
mijdelijk oordeel over de hen omringende naam
christenen. Wanneer dit zoo was, zouden zij meer 
de noodzakelijkheid erkennen, om zich van de 
slechte wegen der Christenheid te scheiden, en 
met alle beslistheid tegen haar geest en begin
selen te getuigen. 

Wanneer wij onze opmerkzaamheid willen be
palen bij de woorden door den Heere Jezus 
gesproken op den Olijfberg, zoo zullen wij daaruit 
gemakkelijk verstaan, dat Hij in Zijn leering de 
belijdende Christenheid van nu voor oogen had. 
Op drieërlei wijze spreekt Hij over haar, en wel 
in de gelijkenissen van 

a. den ontrouwen dienstknecht, 
b. de tien maagden, c. de talenten. 

In elk dezer gelijkenissen hebben wij twee 
karakters, n.1. het echte en het niet-echte; het 
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ware en het valsche; licht en duisternis. Als wij 
deze gelijkenissen ons oog laten voorbijgaan, zoo 
zullen wij ontdekken, dat zij, hoe kort ook, noch
tans een rijken schat van ernstige en hoog prak
tische leering bevatten. 

In Matth. 24 : 45—47 lezen wij: „Wie dan is 
de getrouwe en wijze slaaf, dien zijn heer over 
zijne huishouding gesteld heeft, om hun spijs te 
geven ter rechter tijd? Welgelukzalig die slaaf, 
dien zijn heer, als hij komt, zal vinden alzoo 
doende. Voorwaar, ik zeg u, dat hij hem zal 
zetten over al zijne goederen." In deze woorden 
vinden wij zoowel de bron, als het doel voor 
iederen dienst in het huis Gods aangegeven. 
„Dien zijn heer over zijne huishouding gesteld 
heeft," is de bron. Het doel is „om hun spijs 
te geven ter rechter tijd." 

Deze dingen zijn van het uiterste gewicht en 
vorderen de hoogste opmerkzaamheid van den 
lezer. Elke dienst in het huis Gods, zoowel in 
de Oud- als in de Nieuw-Testamentische be
deeling, is door God beschikt. Een door menschelijk 
gezag gevestigde dienst, vindt in de Heilige Schrift 
geen erkenning. Niemand dan God, kan iemand 
tot eenigen dienst in Zijn huis aanstellen. In de 
Oud-Testamentische bedeeling werden Aaron en 
.zijn zonen door Jehovah voor het priesterschap 
bestemd; en wanneer een vreemde het waagde, 
in de verrichtingen van den heiligen dienst in te 
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grijpen, zoo moest hij zulks boeten met den dood. 
Zelfs den koning was het niet geoorloofd, het 
gouden rookvat ter hand te nemen; wij denken 
slechts aan Uzzia, den koning van Juda: „Maar als 
hij sterk geworden was, verhief zich zijn hart tot 
verdervens toe, en hij overtrad tegen den Heere, 
zijnen God; want hij ging in den tempel des 
Heeren, om te rooken op het reukaltaar. Doch 
Azaria, de priester, ging hem na, en met hem 
des Heeren priesters, tachtig kloeke mannen. En 
zij wederstonden den koning Uzzia, en zeiden 
tot hem: Het komt u niet toe, Uzzia! den Heere 
te rooken, maar den priesteren, Aarons zonen, die 
geheiligd zijn, om te rooken; ga uit het heiligdom, 
want gij hebt overtreden, en het zal u niet tot 
tere zijn van den Heere God. Toen werd Uzzia 
toornig, en het reukwerk was in zijne hand, om 
te rooken; als hij nu toornig werd tegen de 
priesteren, rees de melaatschheid op aan zijn 
voorhoofd, voor het aangezicht der priesteren, 
in het huis des Heeren, van boven het reukal
taar. . . . Alzoo was de koning Uzzia melaatsch 
tot aan den dag zijns doods." (2 Kron. 26 : 16-21.) 

Dit waren de ernstige en schrikkelijke gevolgen 
van het onbevoegd ingrijpen des menschen, in 
dat wat geheel en al door God geordend was. 
Ligt hierin niet een waarschuwing voor de Chris
tenheid? Zonder twijfel. Inderdaad, de belijdende 
kerk wordt in bewoordingen, die niet misverstaan 
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kunnen worden, gewaarschuwd zich voor een 
menschelijk ingrijpen te wachten, waar God alleen 
gezag heeft. „Want ieder hoogepriester, uitmen-
schen genomen, wordt voor menschen aangesteld 
in de dingen, die God betreffen, opdat hij offere 
zoowel gaven als slachtofferen voor de zonden.... 
En niemand neemt voor zichzelven die eer, maar 
als door God geroepen, evenals ook Aaron." 
(Hebr. 5:1—4.) 

En dit grondbeginsel van Goddelijke orde strekte 
zich niet alleen uit tot den heiligen dienst in den 
tabernakel of den tempel. O neen! Niemand 
durfde, zonder door Jehovah direct daartoe ge
machtigd te zijn, zijn hand te slaan aan het 
kleinste, in 's menschen oog onbeduidendste on
derdeel van het Heiligdom. — „De Heere sprak 
tot Mozes, zeggende: Zie, Ik heb met name 
geroepen Bezaleël, den zoon van Uri, den zoon 
van Hur, van den stam van Juda." — En, evenals 
Bezaleël zich zelven niet tot dit werk ordenen 
mocht of kon, zoo mocht ook hij niet zijn mede
arbeider verkiezen. Neen, ook dit geschiedde door 
God, want wij lezen: „En Ik, zie, Ik heb hem 
bijgevoegd Ahóliab." (Exod. 31.) Beide, zoowel 
Bezaleël als Ahóliab, verkregen hun opdracht 
van Jehovah, als van den waren Bron voor ieder 
ambtelijk gezag. 

Evenzoo was het met het profetisch ambt of 
den dienst. Slechts God alleen kon een profeet 
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uitrusten en uitzenden. Wel is waar openbaarden 
zich, helaas! dezulken, van wie Jehovah zeggen 
moest: „Ik heb die profeten niet gezonden, noch
tans hebben zij geloopen." (Jer, 23:21.) Het 
waren onheilige indringers op het gebied der 
profeten, evenals er zulken waren in den dienst 
van het priesterdom. Allen haalden echter het 
rechtvaardig oordeel van God over zich. 

Is deze gewichtige grondslag in onze dagen 
veranderd, of is de dienst van zijn voormaligen 
grondslag weggerukt? Kan iemand zichzelven of 
een ander, tot een of ander dienstwerk in het 
huis Gods bestemmen? 

Welk antwoord kunnen wij op deze vragen 
geven? Gode zij dank! geen ander dan een beslist 
en plechtig neen. De dienst was en is Goddelijk, 
en zal steeds Goddelijk zijn, — Goddelijk in zijn 
oorsprong, Goddelijk in zijn natuur, Goddelijk 
in ieder opzicht. „En er is verscheidenheid van 
genadegaven, maar het is dezelfde Geest; en er 
is verscheidenheid van bedieningen, en het is 
dezelfde Heer; en er is verscheidenheid van 
werkingen, en het is dezelfde God, die alles, in 
allen werkt." (1 Kor. 12:4—6.) „Maar nu heeft 
God de leden gesteld, elk van dezelve, aan het 
lichaam, gelijk Hij gewild heeft." (vs. 18.) „En 
God heeft sommigen in de gemeente gesteld: 
vooreerst apostelen, ten tweede profeten, ten derde 
leeraars, vervolgens krachten, vervolgens gaven 
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van genezing, behulpsels, regeeringen, meniger-
lei talen." (vs. 28.) „Doch aan een iegelijk onzer 
is de genade gegeven naar de maat der gave van 
Christus. Daarom zegt hij: „Opgevaren in den 
hooge, heeft hij de gevangenis gevangen genomen, 
en heeft den menschen gaven gegeven." (Ps. 
68 :19 ) . . . . En hij heeft sommigen gegeven tot 
apostelen, en sommigen tot profeten, en sommi
gen tot evangelisten, en sommigen tot herders en 
leeraars, tot de volmaking der heiligen: voor het 
werk der bediening, voor de opbouwing van het 
lichaam van Christus; totdat wij allen zullen 
gekomen zijn tot de eenheid des geloofs en der 
kennis van den Zoon Gods, tot een volwassen 
man, tot de maat van den vollen wasdom der 
volheid van Christus." (Efez. 4:7—13.) 

Hier hebben wij alzoo de bron van allen dienst 
in het huis of de gemeente Gods, van het begin 
tot het einde; vanaf het in genade gelegde fon
dament tot aan den sluitsteen in de heerlijkheid. 
Die dienst is Goddelijk en hemelsch; en niet 
menschelijk of aardsch. Zij is niet van menschen 
of door een mensch, maar door Jezus Christus 
en God, den Vader, die Hem uit de dooden heeft 
opgewekt. Zie Gal. 1:1. In de gansche Schrift 
vindt het menschelijk gezag over eenigen tak van 
dienst in Gods gemeente niet de minste erkenning. 
Wanneer het gaat om een gave, zoo wordt uit
drukkelijk gezegd, dat het „de gave van Christus" 
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is; wanneer het een aangewezen plaats in de 
gemeente betreft, zoo wordt eveneens met besliste 
zekerheid gezegd, dat „God de leden gesteld 
heeft;" en, ten slotte, als het een opdracht van 
plaatselijk belang betreft, n.1. de vraag omtrent 
ouderlingen of diakenen, zoo handelden de aposte
len of hun gevolmachtigden met apostolisch gezag. 

Dit alles ligt zóó klaar, zóó duidelijk, zoo 
scherpbelijnd op de oppervlakte van Gods Woord, 
dat men slechts te vragen heeft: MHoe leest 
gij?" — Hoe meer wij, geleid door den Heiligen 
Geest, onderzoeken en navorschen, hoemeer wij 
in de heerlijke diepten van het ingegeven Woord 
indringen, des te meer zullen wij overtuigd wor
den, dat de dienst in al zijn vertakkingen God
delijk is. Deze waarheid straalt in volle helderheid 
alle Brieven door; maar de kiem vinden wij reeds 
in de woorden onzes Heeren in Matth. 24:45, 
waar Hij zegt : . . . . „dien zijn heer over zijne 
huishouding gesteld heeft." De huishouding is des 
Heeren. Hij alleen kan dienstknechten aanstellen; 
en Hij doet het naar Zijn eigen, onbegrensden wil. 

Even duidelijk is ook het in deze gelijkenis 
aangegeven en in de Brieven zorgvuldig ontwik
kelde doel van den dienst. „Om hun spijs te geven 
ter rechter tijd." — „Voor de opbouwing van het 
lichaam van Christus." — Hoezeer wenscht het 
liefhebbend hart des Heeren Jezus de opbouwing 
Zijner gemeente? Hij wenscht, dat Zijn leden 
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zullen opwassen, dat Zijn lichaam gevoed en ver
zorgd wordt. Daarom deelt Hij gaven uit, onderhoudt 
deze in de gemeente en zal ze onderhouden, tot 
de gemeente ze niet meer zal noodig hebben. 

Maar ach! het tafereel heeft zulk een donkere 
zijde! En die ons niet ontgaan mag, zoo lang wij 
het beeld der Christenheid voor ons hebben. Er 
is niet alleen sprake van een „getrouwe en wijze 
slaaf," maar ook van een „booze slaaf," die „in 
zijn hart zegt: 

Mijn Heer vertoeft te komen." 
Hoe opmerkelijk: 

in zijn hart 
rijst de gedachte op, dat zijn heer vertoeft te 
komen. Hij eindigt met zijn heer te verwachten; 
hij stelt zijn wederkomst in de verre verte. En 
wat is het gevolg? „Hij begint zijn medeslaven 
te slaan, en te eten en te drinken met de dronk
aards." Welke treurige voorbeelden de geschie
denis van het Christendom in dit opzicht oplevert,, 
behoeft niet vermeld te worden. In plaats van 
den waren dienst, die in den Opgestane en in 
het verheerlijkt Hoofd Zijn oorsprong heeft; in 
plaats van de opbouwing des lichaams, den 
zegen der zielen en de spijziging van de huis
houding, zien wij een valsch, kerkelijk gezag, 
een eigenmachtige orde, een heerschen over de 
erfgoederen Gods, een jagen naar grootheid en 
macht in deze wereld, een vleeschelijke gemak-
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zucht, zelfbevrediging en persoonlijke verheffing 
gepaard met priesterlijke tyrannie. 

De lezer zal wel doen het onderscheid tusschen 
het kerkelijk beginsel en den waren dienst te 
beoordeelen. Het een is een zuiver menschelijke 
aanmatiging, het ander een Goddelijke instelling. 
Het eerste heeft zijn bron in het hart van den 
mensch, het laatste in een opgestanen en ver
heerlijkten Verlosser, die, opgewekt uit de dooden, 
gaven ontvangen heeft om deze uit te deelen, 
gelijk Hij wil. Dit alles is hoogst ernstig, en zal 
«en krachtigen invloed op onze zielen uitoefenen; 
want er zal een dag komen, waarop de Heer 

ten oordeel zal zitten 
over alles, wat de mensch heeft durven onder
nemen in Zijn huis op te richten. Wij spreken 
hier niet van personen, hoewel het voor een 
ieder zeer ernstig is zich af te vragen in hoeverre 
hij in verbinding staat met datgene, waarover een 
zoo schrikkelijk oordeel eens zal worden uitge
goten ; — neen, wij spreken van bepaalde begin
selen in hun verschillende toepassingen. 

Op de ernstigste wijze willen wij den lezer 
waarschuwen voor dit kwaad. Geen woorden 
kunnen het in zijn waren aard schilderen, zoomin 
als menschelijke taal vermag de rijke zegeningen 
van den waren dienst in de gemeente Gods 
in hun juiste waarde aan te geven. 

De Heere Jezus alleen 
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verleent den menschen gaven om te dienen, en 
in Zijn wondervolle genade wil Hij de trouw en 
zorgvuldige uitoefening dezer gaven bovendien 
nog rijkelijk beloonen, terwijl wij het oordeel 
over dat, wat de mensch opgericht heeft, in de 
volgende ernstige woorden lezen: „Zoo zal de 
Heer van dien slaaf komen ten dage, als hij hem 
niet verwacht, en ter ure, die hij niet weet; en 
zal hem in stukken houwen, en zijn deel zetten 
met de huichelaars; daar zal zijn weening en 
knersing der tanden." (Matth. 24:51.) 

De Heer moge in Zijn rijke genade Zijn dienst
knechten en alle dezijnen verre houden van iedere 
gemeenschap aan dit groote kwaad, hetwelk tot 
in den schoot der gemeente Gods doordrongen 
is! Hij moge hen tevens leiden tot den waren, 
kostelijken en Goddelijken dienst, die van Hem 
uitgaat; en in Zijn oneindige liefde dien dienst 
ten waren zegen en tot versterking der harten 
doen strekken van hen, die Zijn Gemeente 
uitmaken. 

Intusschen bedreigt ons een ander gevaar, n.1.: 
door het geringschatten van den dienst in een tegen
overgesteld uiterste te vervallen. Wij moeten 
daarom op onze hoede zijn en ons steeds herin
neren, dat de dienst in de gemeente van God is. 
Zijn bron is Goddelijk, zijn natuur hemelsch en 
geestelijk, zijn doel de roeping en opbouwing der 
gemeente Gods. De Heer Jezus deelt de verschil-
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lende gaven aan de evangelisten, herders en 
leeraars uit. Hij heeft den voorraad der geestelijke 
gaven in Zijn hand, heeft ze nimmer prijs gegeven 
en zal ze nimmer prijs geven. Trots alles, wat 
Satan in de belijdende kerk gewerkt heeft, trots 
alle handelingen van „den Zoozen slaaf," trots 
alle aanmatiging van gezag, hetwelk den mensch 
niet behoort, trots al deze dingen houdt onze 
opgestane en verheerlijkte Heiland de „zeven 
sterren in Zijn hand." Hij bezit elke gave, elke 
macht en alle gezag voor den dienst. Hij alleen 
kan iemand tot een dienstknecht maken. Zoo Hij 
niet een gave mededeelt, zoo kan er ook geen 
ware dienst worden uitgeoefend. Er moge grove 
aanmatiging, strafbaar ingrijpen, ijdele gemaakt
heid en onnoodige woordenpraal gevonden worden; 
doch, zoo het onze boven alles en allen verheven 
Heer niet welgevallig is gaven te verleenen, zoo is 
er bij dat alles toch niet een spoor van den waren, 
goddelijken dienst. Doch waar de Heer een gave ver
leent, daar moet deze „behartigd" en zorgvuldig 
verpleegd worden, „opdat uw toenemen onder allen 
openbaar zij." (Tim. 4:15.) De gave moet inde 
kracht des Heiligen Geestes uitgeoefend worden, 
anders zal zij niet aan het Goddelijk bestemde 
doel beantwoorden. c. H. M. 

* 
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Het Romeinsche Rijk. 

TfyT en kent de vier monarchiën, voorgesteld door 
"*^ het beeld, hetwelk Nebukadnezar in zijn 
droom zag, zoowel als door de vier dieren, door 
Daniël ons beschreven. De drie eerste, n.1. het 
Babylonische-, het Medisch-Perzische- en het 
Grieksche rijk, zijn voorbijgegaan. Het laatste, 
het Romeinsche rijk, tijdens welks bestaan de 
Heere Jezus geboren is, heeft zijn verleden, zijn 
heden en zijn toekomst. 

Gehoorzamende aan het bevel van den eersten 
keizer, Cesar Augustus,, begaven zich Jozef en 
Maria naar Bethlehem, de stad Davids, om aldaar 
te worden ingeschreven. Dertig jaar later, onder 
keizer Tiberias, liet „de stem eens roependen in 
de woestijn" zich hooren: „Bekeert u, want het 
Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen!" De 
drie eerste rijken hebben slechts een korten tijd 
bestaan, en veler verwachting was, dat het met 
het vierde evenzoo gaan zou en de koninkrijken 
der aarde den door Johannes den Dooperaange-
kondigenden koning zouden gegeven worden. 
Maar Israël verwierp zijn Koning, gaf Hem over 
aan Pontius Pilatus, den Romeinschen stadhouder. 
Het riep over zichzelven Gods wraak in met de 
woorden: „Zijn bloed kome over ons, en over 
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onze kinderen!" (Matth. 27:25) en God heeft 
de Romeinen gebruikt als een roede, om Zijn 
afkeerig en vijandig volk te straffen. Ruim 30 
jaren na de verwerping van den Messias kwam 
het volk van den verwoester — de verwoester 
zelf is de antichrist, die voortkomen zal uit het 
vierde dier (Dan. 9 : 26, 27) — en verwoestte de 
stad en het heiligdom. 

Aan het einde der 5de eeuw ginjg de heer
schappij van het Romeinsche Rijk ten onder, „ten 
doode gewond" in haar zesde hoofd of zesden 
regeeringsvorm, waar het onder de aanvallen der 
volken uit het Noorden bezweek. Opmerkelijk 
genoeg heette de laatste keizer Romulus Augustus, 
in welken naam de twee namen vereenigd zijn 
n.1. van den stichter der stad Rome (Romulus) 
en van den eersten keizer (Augustus). Doch de 
„doodelijke wonde" moet genezen worden en de 
gansche aarde in verwondering gebracht. 

Als wereldmacht is het Romeinsche Rijk onder
gegaan, maar het beginsel is alle eeuwen door 
gebleven, getuigen de Romeinsche namen der 
dagen en maanden; het rechtswezen met de klee
ding der rechters. Volgens Gods Woord moet het 
Rijk weer tot eenheid en macht komen. We zien 
nog niet alles, maar toch reeds veel. In een eeuw 
tijds verloren de Mohammedanen heel Noord-
Afrika: Algiers, Tunis, Marokko kwamen aan 
Frankrijk; Egypte aan Engeland, Tripoli met Barka 
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aan Italië, zoodat de strook langs de Middelland-
sche zee geheel bij Europa gekomen is. Konstan-
tinopel zal in de toekomst een Europeesche stad 
worden, en is het niet merkwaardig, dat de koning 
van Italië het voornemen heeft zich „Romeinsch 
keizer" te noemen? 

Na de opneming der Gemeente komen de ver
strooide en op zichzelf staande koninkrijken weder 
tot een en herleeft het Romeinsche rijk, om zich 
te openbaren in schrikkelijkheid, afschuwelijkheid 
en wreedheid, zoodat vervuld wordt Openb. 13: 
1 en 2. „En ik zag uit de zee een beest opstijgen, 
hebbende tien hoornen en zeven hoofden, en op 
zijne hoornen tien diademen, en op zijne hoofden 
namen van lastering. En het beest, dat ik zag, 
was aan een luipaard gelijk, en zijne voeten als 
van een beer, en zijn mond als de mond van 
een leeuw. En de draak gaf hem zijne macht en 
zijnen troon en een groot gezag." Zonder twijfel 
is dit het vierde dier van Daniël, hetwelk onder 
de slagen van den Gezalfde Gods, Jezus Christus, 
bij diens verschijning in heerlijkheid zijn einde 
2al vinden. (Openb. 19.) 

Een vreeselijk schrikbewind, waarvan de wederga 
niet aan te wijzen is, zal zich in grenzenlooze 
macht, openbaren. Dan heerscht een tyrannieke 
staatsgodsdienst, zoodat met den dood gestraft 
wordt ieder, die Satan en het beeld van „het 
Beest" niet aanbidt. Dan zullen in handel en 
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verkeer eveneens allen gedood worden, die „het 
teeken van het Beest" niet hebben aan hun 
rechterhand en voorhoofd. De verschrikkelijkste 
revolutie op staatkundig terrein; het blinde drijven 
der dweepzieke, godsdienstige menigte in dagen 
van felle vervolging; de macht van het uitslui
tingssysteem van sociaaldemocraten en anarchisten 
van heden tegen allen, die in hun bonden de 
roode vaan niet volgen; de macht der werkgevers, 
welke zich er lijnrecht tegenover plaatst; al deze 
machten te zamen genomen zijn slechts kinder
spel in vergelijk met de tyrannie van Satan en 
het ijzeren juk door „het Beest" in de laatste 
dagen opgelegd. 

In het Beest uit de Openbaring vinden wij de 
drie eerste dieren van Daniël terug. Het lichaam 
van een luipaard, de voeten van een beer, de 
muil van een leeuw; weliswaar in omgekeerde 
orde, omdat Daniël ze in de toekomst en Johannes 
ze in het verleden beschouwt. De vier dieren van 
Daniël vinden we derhalve in het Beest van de 
Openbaring vereenigd, omdat het Romeinsche 
Rijk, weer oplevend in zijn uitgebreidheid, al de 
beginselen en overblijfselen der vorige monar
chieën zal vereenigen. Het dier in Dan. 7 :8 en 
20 heeft „een mond, die groote dingen spreekt," 
het Beest uit Openb. 13:5 heeft een mond, „die 
groote dingen en lasteringen spreekt." Dat uit 
Daniël heeft tien hoornen, tien koningen, die uit 
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dat koninkrijk opstaan, gelijk er tien teenen zijn 
aan het beeld van Nebukadnezar. Het Beest uit 
de Openbaring heeft tien hoornen, waarvan wordt 
gezegd: „de tien hoornen, die gij gezien hebt, 
zijn tien koningen." (Openb. 17:12.) 

Die „tien koningen" nu zijn nog niet verschenen. 
Het Romeinsche Rijk is nimmer in tien koninkrij
ken gedeeld geweest. De barbaren „die in de 
vijfde eeuw een einde aan de macht van dit rijk 
maakten, beantwoordden volstrekt niet aan de tien 
hoornen of aan de tien teenen. De tien hoornen 
zijn tien koningen, die uit dat koninkrijk zullen 
opstaan, maar de barbaren zijn in het geheel niet 
uit den schoot van het Romeinsche Rijk ontspro
ten, daar zij uit het Noorden kwamen om te 
vernielen en de stukken er van onder zich te 
verdeelen. De hoornen komen voort uit het zevende 
hoofd, waarin al de vorige hoofden hun toppunt 
bereiken, en komen zeer duidelijk overeen met 
de tien teenen uit de twee voeten van het beeld. 

Al dit bovengenoemde in aanmerking nemende, 
zal men tot inzicht komen, dat het Beest uit de 
Openbaring niets anders is, dan de voortzetting 
van het vierde dier van Daniël, in hetwelk de 
anderen vervat zijn. Om ons zijn nieuwen toe
stand te schilderen, voegt de Heilige Geest er 
nog eenige trekken bij. 

1. Het heeft een duivelsch karakter: „En de 
draak gaf hem zijne macht en zijnen troon en. 
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groot gezag." (Openb. 13:2.) Het moet uit den 
afgrond opkomen, en ten verderve gaan. (Openb. 
17:8.) Johannes ziet het eerst opkomen uit de 
zee, evenals ook Daniël het aanschouwd heeft. 
Doch in het tweede gezicht komt het op uit den 
afgrond. 

2. Het heeft zeven hoofden (Openb. 17 : 9,10). 
„De zeven hoofden zijn zeven bergen . . . , " waar
mee de stad Rome wordt aangeduid. Maar het 
zijn ook zeven koningen, waarvan vijf ten tijde 
van Johannes gevallen waren; zonder twijfel de 
vijf eerste regeeringsvormen die door alle geschied
schrijvers worden gemeld. De zesde vorm, de 
keizerlijke regeering, bestond ten dage van Johan
nes, en nadat de zevende zal verschenen zijn in 
den vorm van het rijk met tien koningen, zal het 
Beest zelf de achtste zijn. „Het Beest, dat was en 
niet is, het is ook zelf de achtste, en het is uit 
de zeven, en gaat ten verderve." (Openb. 17 :11.) 

Nadat de zevende regeeringsvorm, die slechts 
korten tijd blijven moet, voorbijgegaan is, komt 
er een achtste regeeringsvorm, die „uit de zeven" 
moet zijn, d.w.z. die de herstelling zal zijn van 
één, die reeds vroeger bestaan heeft, evenwel 
met dit onderscheid, dat hij uit den afgrond zal 
zijn. Door dit achtste hoofd zal het herstelde 
Romeinsche rijk zich zoodanig laten beheerschen 
en leiden, dat het daarmede geheel één zal zijn, 
en daarom kan hier het Beest en het achtste 
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hoofd, als het ware vereenzelvigd worden. In 
Daniël lezen wij, dat, wanneer het rijk in tien 
koninkrijken zal opgericht zijn, er een „kleine 
hoorn" zal opstaan, die drie van de tien koningen 
zal vernederen, en zich daardoor de opperheer
schappij zal aanmatigen. Deze kleine hoorn zal 
wel de hier bedoelde achtste zijn. 

Over de tien hoornen van het Beest wordt 
gezegd: „En de tien hoornen, die gij gezien hebt,, 
zijn tien koningen, die nog geen koninkrijk ont
vangen hebben, maar gezag ontvangen als ko
ningen op ééne ure met het Beest." Wij vinden 
hier een treffende overeenstemming met de pro
fetieën van Daniël. Zoowel in de uitlegging van 
den droom van Nebukadnezar, als in die van het 
vierde dier in Daniël 7, wordt voorzegd, dat de 
laatste vorm van het vierde rijk een tienhoofdig 
koninkrijk zal zijn. Zoo ook hier. Het herstelde 
Romeinsche rijk zal in tien koninkrijken worden 
verdeeld, die op één ure gezag ontvangen met 
het Beest. Wat is het karakter van deze tien 
koningen? „Zij hebben eenerlei meening, en geven 
hun macht en hun gezag aan het Beest." (Openb. 
17:13.) Dit wil met andere woorden zeggen, zij 
zullen zich met -elkander vereenigen, en door hun 
vereeniging en onderwerping het Beest groot 
maken. En waartoe zal deze machtsontwikkeling-
strekken ? Tot niets minder dan om krijg te voeren 
tegen het Lam. „Dezen zullen krijg voeren tegen 
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het Lam, en het Lam zal hen overwinnen — 
want het is een Heer der Heeren en een Koning 
der koningen — en die met Hem zijn, geroepenen 
en uitverkorenen en getrouwen." (Openb. 17:14.) 

„In den mond van twee of drie getuigen, zal 
alle woord bestaan" (2 Kor. 13:1); en het is 
merkwaardig dat zoowel Daniël als Johannes door 
hun profetieën meêdeelen, dat het Romeinsche 
rijk, als wereldmacht, weder zal opstaan. Het 
was in de dagen van den profeet Johannes ten 
noorden begrensd door de rivieren de Rijn en de 
Donau, en ten zuiden door de woestijn van Afrika. 
De landen tusschen deze grenzen, naar hun tegen
woordige benaming aangegeven, waren Italië, 
Griekenland, Europeesch Turkije — hetwelk nu 
echter bijna verdwenen is — Oostenrijk tot aan 
den Donau, Zwitserland, Frankrijk, Spanje, Por
tugal, de Rijn-provinciën, België, een deel van 
Nederland, Engeland zonder Schotland en Ierland, 
Palestina, Egypte en de noordkust van Afrika. 
(Zie het kaartje, als bijlage van dit nummer, 
waarin we een voorstelling hebben van het Ro
meinsche Rijk, zooals het was.) 

Het Beest dat niet is (Openb. 17:8,11) geeft 
ons de toestand van tegenwoordig aan. „En dat 
gij gezien hebt de voeten en de teenen, ten deele 
van pottenbakkersleem, en ten deele van ijzer, 
dat zal een gedeeld koninkrijk zijn, doch daar zal 
van des ijzers vastigheid in zijn, ten welken aan-
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zien gij gezien hebt ijzer, vermengd met modde
rig leem; en de teenen der voeten, ten deele ijzer, 
en ten deele leem; dat koninkrijk zal ten deele 
hard zijn, en ten deele broos. En dat gij gezien 
hebt ijzer, vermengd met modderig leem, zij zullen 
zich wel door menschelijk zaad vermengen, maar 
zij zullen de een aan den ander niet hechten, 
gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt." 
(Dan. 2:41—43.) De woorden ijzer en leem in 
dit gedeelte der profetie, geven ons aan: in het 
ijzer, het altijd bestaand beginsel van hardheid 
van het Romeinsche Rijk; en in het leem: de 
onderscheiden familiebetrekkingen der regeerende 
personen. En herinneren wij aan enkele vorste
lijke familiën in Europa die, hoe nauw ook ver
want, den meesten tijd op staatkundig gebied 
het sterkst tegenover elkander staan. 

Het Beest wordt door Johannes gezien als 
uit de zee opkomend. (Openb. 13: 1.) 

Dé zee of wateren zijn het beeld van volken, en 
scharen, en natiën, en tongen. Zie Jes. 8 : 7 ; 
Openb. 17:15. Uit de zee der revolutiën van 
de verschillende volken zal het Romeinsche Rijk 
straks weder in macht en sterkte zich opnieuw 
herstellen. En wanneer wij onze gedachten be
palen bij den tegenwoordigen toestand, hoe op 
staatkundig, maatschappelijk en godsdienstig ge
bied alles het kenmerk draagt van een noodza
kelijk te komen crisis, dat alles gekenmerkt wordt 
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door het eene woord: „Laodicéa," wat beteekent: 
„Volksregeering," dan kan men niet anders dan 
er toe komen om te gelooven, dat de tijd niet 
meer verre is, dat dit Beest, het tienhoofdig ko
ninkrijk, zich weldra zal openbaren. 

D. R. 

Nog een klein weinig. 

Nog een klein weinig, en heen spoedt de nacht! 

Weldra bezwijkt de vijandige macht. 

Nog een klein weinig, dan zien wij den Heer; 

Blikt naar omhoog, en verheugt u steeds meer. 

Reeds straalt in 't oog ons d«r Morgenster pracht: 

Nog een klein weinig, en heen spoedt de nacht. 

* * * 
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Aan Izak al, wat hij had. 
(Gen. 25 : 5) 

„De zoon dezer dienstmaagd zal met mijnen 
zoon, met Izak, niet erven." (Qen. 21 : 10.) 

| b anschouwt Abraham, ulieder vader, en Sara, 
"^*" die ulieden gebaard heeft: want Ik riep hem, 
toen hij nog alleen was, en Ik zegende hem, en 
Ik vermenigvuldigde hem." 

Met deze schoone woorden bemoedigt de profeet 
Jesaja het geloovig overblijfsel onder Israël. Hij 
roept den getrouwen toe: „Hoort naar Mij, gij, 
die de gerechtigheid najaagt, gij, die den Heere 
zoekt!" In de toekomst zullen velen onder Israël 
zich van den Heere afwenden. Zij „steken een 
vuur aan, omgorden zich met spranken," maar 
zij- zullen — en dat is de gewisse straf, die zij 
niet ontgaan zullen — „wandelen in de vlam van 
hun vuur, en in de spranken, die zij zelven ont
stoken hebben." Dat zal hun geschieden van de 
hand des Heeren, die in smart hen zal doen ne-
derliggen. Onder de groote afvallige massa zijn 
er evenwel getrouwen, die „den Heere vreezen, 
en naar de stem Zijns Knechts hooren." Zij leven 
in een zeer donkeren tijd, doch bemoedigend wordt 
hun toegeroepen: Die ,iin de duisternis wandelt, 
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en geen licht heeft, betrouwe op den naam des 
Heeren en steune op zijnen God." Als weleer een 
Elia zullen zij zich eenzaam gevoelen, als waren 
zij slechts alleen overgebleven. Eén uitzicht heb
ben ze nog. Dat is hun God. Zij heffen „hun 
oogen op naar de bergen," naar den God der 
bergen, en over bergen van moeilijkheden heen 
zien ze op hun God. Die God — de eeuwig 
getrouwe, hun Jehovah — sluimert niet. Hij ver
geet ze niet. Hij heeft vertroosting voor hun hart 
temiddeu van de groote verdrukking en straks 
— op Zijn tijd — zal Zijn hand ze verlossen. 
Hij roept ze toe: „Aanschouwt den rotssteen, 
waaruit gijlieden gehouwen zijt, en de holligheid 
des bornputs, waaruit gij gegraven zijt." Die 
rotssteen is Abraham, die bornput is Sara. En 
wat had God in het grijze verleden gedaan? Hij 
heeft. Abraham geroepen, toen hij nog alleen was. 
Hij heeft hem gezegend. Hij is niet alleen gebleven. 
Uit den rotssteen zijn velen voortgekomen; een 
machtig volk is gegraven uit de holligheid des 
bornputs. En toch was naar het getuigenis des 
Heiligen Geestes Sara verstorven, en ZQO ook 
Abraham. Niet Sara alleen, óók Abraham. (Zie 
Kom. 4 : 19.) Voor den almachtigen God was 
niets te wonderbaar en zal niets te wonderbaar 
zijn! „Ik zegende hem, en Ik vermenigvuldigde 
hem." En zoo zal God ook aan Zion gedenken, 
aan de verlatene. Hij keert zich tot de Zijnen met 
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eeuwige goedertierenheden. „Zijn heil trekt uit." 
(Lees Jes. 50 : 10, 11; 51 : 1-8.) 

„ Toen hij nog alleen was." Stefanus roept den 
mannen broeders toe: „De God der heerlijkheid 
verscheen onzen vader Abraham, zijnde in Meso-
potamië, eer hij woonde in Haran, en zeide tot 
hem: Ga uit uw land en uit uwe maagschap, en 
kom in het land, dat Ik u wijzen zal." (Hand. 7 : 
2, 3.) Alles moest Abraham derhalve opgeven; 
alleen mei Sara (Lot trekt mede) trekt hij naar 
Palestina, of gelijk Stefanus zegt „naar dit land, 
waarin gij na woont." Daarmede vangt de wandel 
des geloofs voor Abraham aan. De Heere had tot 
hem gezegd: „Ga uit." Doch daaraan had de 
Heere toegevoegd: „Ik zal u tot een groot volk 
maken, en u zegenen en uwen naam groot maken." 
En in het vertrouwen op den „God der heerlijkheid" 
had Abraham gehoorzaamd. Wel „was Sara on
vruchtbaar en zij had geen kind" (Gen. 11 :30), 
doch God zou Zijn woord in vervulling doen 
gaan. 

Van alles afzien, en op God alleen het oog 
richten, was de eisch aan het begin van Abrahams 
wandel als geloovige. Maar het was niet alleen 
bij aanvang de eisch, het bleef zoo, tot het einde 
zijns levens. 

Sara heeft gewankeld. Hoe vele jaren was het 
geloof reeds op de proef gesteld. Het wankelende 
hart had een uitweg gezocht en spoedig gevonden. 
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Hagar, de dienstmaagd, had haar heer en meester 
een zoon geschonken. Ismaël leefde nu ook in de 
tent: Abraham was nu niet alleen meer. Maar 
deze Ismaël was niet de zoon der belofte, was 
niet de zoon uit de verstorven Sara. God komt 
tot Abraham en zegt: „Ik zal u uit haar (Sara) 
een zoon geven" (Gen, 17:16). En merkwaardig 
is het antwoord van Abraham: „Och! dat Ismaël 
mocht leven voor uw aangezicht" (17 : 18). Maar 
God, die op dat oogenblik het vaderhart van 
Abraham wil geruststellen met de woorden: „aan
gaande Ismaël heb Ik u verhoord—" (vers 20) 
verklaart met nadruk, en hoe moet dat woord 
Abraham op het hart zijn gevallen: „Sara, uwe 
huisvrouw zal u eenen zoon baren, en gij zult 
zijnen naam noemen Izak, en Ik zal mijn verbond 
met hem oprichten, tot een eeuwig verbond zijnen 
zade na hem." En wederom, na het woord over 
Ismaël, dat ernstige maar: „Maar mijn verbond 
zal Ik met Izak oprichten, dien u Sara, op dezen 
tijd in het andere jaar, baren zal." Sara is de 
huisvrouw en Hagar de dienstmaagd, en ze bleef 
het, ook nadat ze de moeder van Abrahams zoon, 
Ismaël, geworden was. 

Wat is het een moeilijk oogenblik geweest 
voor Abraham, als de eisch van Sara tot hem 
gekomen is: „Drijf deze dienstmaagd en haren 
zoon uit, want de zoon dezer dienstmaagd zal 
met mijnen zoon, met Izak, niet erven." (21:10.) 
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„Dit woord was zeer kwaad in Abrahams oogenr 

ter oorzake van zijn zoon." Hierin ligt de volle 
beteekenis van dat onvergetelijk oogenblik in Abra
hams leven. Ismaël was niet alleen Hagars zoon, 
hij was niet maar de zoon van de dienstmaagd,, 
hij was Abrahams zoon. Evenwel niet de zoon,, 
dien God hem uit de verstorvene gegeven had. 
Hij was niet de zoon der belofte. En daarom 
komt God en zegt: „Luister naar Sara." „Hoor 
naar al wat Sara tot u zal zeggen, want in Izak 
zal uw zaad genoemd worden." (21 : 12) Betee-
kenisvol „want." Van zijn vaderlijke gevoelens 
moet Abraham een oogenblik als het ware afstand 
doen en luisteren naar Sara's en naar des Heeren 
woord. Hoe teeder komt de Heer dan den vader 
van Ismaël tegemoet met de vertroosting: „Doch 
Ik zal ook den zoon dezer dienstmaagd tot een 
volk stellen, omdat hij uw zaad is." Een herhaling 
derhalve van het te voren gesproken woord: 
„aangaande Ismaël heb Ik u verhoord." Op die 
dubbele belofte: Ismaël zou leven — Ismaël zou 
tot een volk worden — moet Abraham zich ver
laten. Hij moet wederom van alles afzien en op 
God vertrouwen. Moeilijk oogenblik, maar heerlijk 
tevens. En wat lezen we? „Toen stond Abraham 
des morgens vroeg op, en nam brood, en eene 
flesch water, en gaf ze aan Hagar, die leggende 
op haren schouder: Ook gaf hij haar het kind, 
en zond haar weg." Ismaël verlaat de tent en 
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keert er nimmer weder. Hij ziet Izak nog eenmaal 
weder aan het graf van Abraham. De zoon der 
belofte vraagt, van dit oogenblik af, alleen in de 
tent der zegeningen onze volle aandacht. 

„Na deze dingen." Zóó vangt het overschoone 
22ste hoofdstuk van Genesis <aan. Izak is alleen 
over in de tent. En God komt en zegt: Neem nu 
uwen zoon, uwen eenige, dien gij liefhebt, Izak 
(d. w. z. de bron van uw vreugde, uw lachen) 
en ga heen en offer hem." Alweer de eisch:van 
alles afzien en op God alleen den blik vestigen. 
En Abraham doet het! Oók nu! De Heilige Geest 
zegt van hem: „overleggende, dat God machtig 
was, hem zelfs uit dé dooden op te wekken." 
Abraham geloofde in God, den Almachtige, die 
uit een handvol asch hem zijn „eenige" kon 
wedergeven. Want God had gezegd: „Inlzakzal 
u het zaad genoemd worden." Hoe merkwaardig 
is dit. Toen Abraham Ismaël moest wegzenden, 
hoorde hij naar des Heeren stem en lette op het 
woord: „In Izak zal uw zaad genoemd worden." 
(Gen. 21 : 12.) En toen hij Izak niet wegzenden, 
maar offeren moest, klemde hij zich aan datzelfde 
woord vast. Een en hetzelfde woord, het woord 
van zijn God, is de eene maal voor Abraham een 
spoorslag om te gehoorzamen en den tweeden keer 
om te vertrouwen, maar beide malen om van alles 
— zelfs van zijn vaderlijke genegenheden — af te 
zien, en op God het oog te slaan, voor de uit-
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komst willig blind en stil als 't gespeende kind. 
Welk een voorbeeld van den vader der geloovigen. 
En werd hij niet hier een „vriend van God" ge
noemd? (Jak. 2 : 23.) 

God gaf het leven door den dood heen. „Waaruit 
hij hem bij gelijkenis ook weder ontvangen heeft." 
(Hebr. 11 : 19.) Izak keert terug in de tent en, 
waar Sara stierf, daar werd haar zoon na den 
dood zijner moeder getroost door de komst van 
Rebekka. Izak, de zoon der belofte, was de be
zitter van alles, wat Abraham bezat (Gen. 24 : 36). 

„En Abraham voer voort, en nam eene vrouw 
wier naam was Ketura." En zij baarde hem Zimran 
en Joksan enz... Deze allen waren zonen van 
Ketura." (Gen. 25 : 1 — 4.) 

Hier hebben we Abraham voor ons aan den 
avond zijns levens. Nog eenige weinige woorden 
heeft de Heilige Geest van dezen geloofsheld te 
melden, voordat de geschiedenis besloten wordt 
met het woord: „Dit nu zijn de dagen der jaren 
des levens van Abraham, welke hij geleefd heeft, 
honderd vijf en zeventig jaren. En Abraham gaf 
den geest en stierf in goeden ouderdom, oud en 
des levens zat, en hij werd tot zijn volken ver
zameld. En Izak en Ismaël, zijne zonen, begroeven 
hem." Nog eenige weinige woorden, zeiden we. 
Maar hoe wordt juist door die weinige woorden 
het schoon harmonisch slot geteekend van het 
geheele voorafgaande leven des geloofs. 
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Stellen we ons helder voor, wat ons hier gemeld 
wordt. We weten reeds, dat Abraham Ismaël 
wegzond en ook is ons meegedeeld, dat deze 
zich vestigde „in de woestijn Paran" en dat 
Hagar hem „eene vrouw uit Egypteland nam." 
(Gen. 21 : 21.) Derhalve Ismaël is naar het 
Westen getrokken en is een vader van vele volken 
geworden. „Twaalf vorsten" kwamen uit hem 
voort, die „van Havila tot Sur woonden, hetwelk 
tegenover Egypte is." (25 : 16, 18.) Nu deelt ons 
de Heilige Geest mede, hoe Abraham zich open
baart ten opzichte van de zonen zijns ouderdoms. 
Ketürahad hem zonen en zoons zonen doen gewinnen 
en we kennen Abraham in zijn teedere gevoelens 
tegenover Ismaël reeds té goed, dan dat we ook 
maar één oogenblik gebrek aan liefde bij hem 
mogen veronderstellen jegens deze nakomeling
schap. En hoe schoon lezen we nu in vers 5 : 
„Doch Abraham gaf aan Izak al, wat hij had." 
Izak is ook nu voor hem „de zoon der belofte," 
de zoon, dien God hem uit Sara gegeven had. 
Abrahams oog moge donker worden, omdat hij 
„oud is en des levens zat," zijn geloofsoog is 
klaar en onbeneveld. „De oude mannen moeten 
nuchter zijn, gezond in het geloof" (Titus 2 : 2.) 
Welnu in Abraham, den vader der geloovigen, 
hebben we ook hiervan een voorbeeld. Hij is niet 
zonder gevoel jegens Zimran en Joksan en de 
andere zonen van Ketüra. We lezen, dat Abraham 
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„geschenken" gaf aan al de anderen en tevens 
„dat hij. ze wegzond van zijnen zoon Izak. ter
wijl Mj nog leefde, oostwaarts naar het land van 
het. Oosten." En ditmaal is er geen bepaald gebod 
van God, hetwelk tot hem komt. Eenmaal Luidde 
het. in, betrekking .tot Ismaël; „Drijf hem uit.". 
Én naar- dat beginsel, want dat woord drukte een. 
beginsel,.uit, handelt nu -Abraham door geestelijk 
inzicht gedreven. De eisch is ook. nu: „van alles 
afzien." God had hem Izak gegeven. Dat was het 
zaad. In Izak zou zijn zaad zijn. En daarom moest 
Izak, heer zijn over alles. „Abraham gaf aan Izak 
ai,. wat hij had." 

Welk een schilderij! God had in den aanvang 
gesproken: „In u zullen alle geslachten des.aard-
rijks gezegend worden." Hier zien we Abraham 
omgeven door vele volken. Er gaan er westwaarts 
en. er gaan er oostwaarts, want Abraham drijft ze 
uit, doch Izak neemt Abrahams plaats in. Izak.is 
nu de hoofdpersoon. God zal Zijn raad verder 
uitwerken en — Hij vergeet de andere volken 
niet daarbij— maar God doet Zijn zegeningen 
uitgaan, van Izak,.. van wien de beloften weder 
overgaan op Jakob, gelijk we uit's Heeren woord 
tot.Jakpb zelf vernemen: „Ik ben de Heere,, de 
God. van üw$n,. vader. Abraham, en de God. van 
/ ^ : ,dit land — zal, Ik aan u geven en. aan uw 
zaad. —. In ÜIV zaad zullen alle geslachten des 
aardbodems.. gezegend worden." (Gen. 28,: ,14.) 
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Gods gedachten houden stand! Niets brengt 
verandering in Zijn voornemens. Geen Hagar, geen 
Ketüra, geen Ezau, niemand. Hoe heerlijk voor 
ons, vooral indien we bedenken, dat al Zijn 
beloften verbonden zijn met het Zaad, gelijk 
we lezen: „Want zoo vele beloften Gods er zijn, 
in hem is het ja, en in hem het amen, Gode tot 
heerlijkheid door ons. Want de Zoon van God, 
Jezus Christus, is ja in Hem." (2 Kor. 2 : 
20, 19.) 

We willen niet eindigen voor we nog met een 
enkel woord gewezen hebben op de treffende 
indeeling van het te weinig gekende 25ste hoofd
stuk van Genesis en de aandacht hebben bepaald 
bij het geslachtsregister. Historisch beschouwd 
is de volgorde bevreemdend. Maar zedelijk geno
men dwingt de indeeling ons bewondering af. In 
vers 25 wordt ons eerst de geboorte gemeld van 
Ezau en Jakob. Toen deze kinderen geboren 
werden, was Abraham 160 jaar oud, immers'Izak 
was 60 jaar. En Abraham sterft derhalve eerst 15 
jaar later. En toch wordt ons reeds in vers 8 
meegedeeld, dat Abraham stierf. De bedoeling 
is dunkt ons deze: 

Eerst stelt ons de Heilige Geest voor de aan
dacht het einde van Abrahams leven. Alles wijkt 
voor Izak. Abraham zendt de zijnen weg en God 
neemt daarop Abraham weg. Voorts wordt ons 
medegedeeld, dat Ismaël sterft en zijn geslacht 
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in het westen, ver van Izaks tent leeft, om dan 
de geschiedenis van Gods raad opnieuw te doen 
aanvangen met Izak. 

Daarom is vers 19 zoo merkwaardig: „Dit nu 
zijn de geboorten van Izak, den zoon van Abra
ham: Abraham gewon Izak." 

Al het licht wordt dus geconcentreerd door 
den Heiligen Geest op den zoon van Sara, op 
den zoon van de verstorvene, in wien wij de 
werking aanschouwen van Gods levenwekkende 
macht. Met dezen zoon der opstanding is het 
heil voor alle geslachten des aardrijks verbonden. 

Kan het anders, of we zien over dezen zoon 
van Sara heen naar den waren Zoon des Vaders, 
die niet „bij gelijkenis," maar in waarheid „uit 
de dooden is opgewekt?" 

Hoe treffend schoon is toch Gods Woord! Och, 
kenden we toch meer den wonderbaar harmonischen 
samenhang en de onuitputbare heerlijkheden van 
dat Woord! 

Het geslachtsregister van Abraham vraagt nog 
een oogenblik onze aandacht in verband met het 
bovenstaande. Slaan we het eerste hoofdstuk van 
1 Kronieken te zamen op. Vers 27 klinkt zoo sober: 
„Abram: die is Abraham" 

Welk een opmerkelijk begin! Hier vinden we 
twee gedachten vereenigd n.1. die aan den zoon 
van Terah, die uit Ur der Chaldeeën werd ge
roepen, „toen hij nog alleen was" (Jes. 51 : 2), 
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en die aan de belofte van God, waarmede Hij 
tot den vader der geloovigen kwam, zeggende 
tot hem: „Uw naam zal wezen Abraham: want 
Ik heb u gesteld tot eenen vader van menigte der 
volken." (Gen. 17 : 5.) 

Daarop lezen we: 
„De kinderen van Abraham waren Izak en Is-

maëir 
Izak heeft derhalve den voorrang en wordt 

voor Ismaël genoemd, alhoewel hij zooveel jonger 
was dan deze. In het geslachtsregister worden 
de nakomelingen van Hagar, de dienstmaagd, en 
van Ketüra, Abrahams bijwijf, óók genoemd, maar 
Izak heeft als de zoon van Sara, als de zoon der 
belofte, de eerste plaats. 

Vers 34 herhaalt daarom: 
„Abraham gewon Izak." Opnieuw wordt — we 

zouden haast zeggen plechtig — vastgesteld, dat 
Izak de zoon is. Zijn al deze dingen toevallig? 
Neen, zeggen we. Ook de geslachtsregisters zijn 
onze volle overweging waard. Hoe meer we ze 
beschouwen, hoe meer we overtuigd worden van 
hun beteekenis-, zoowel in betrekking tot het verle
den, als tot de toekomst. 

Hoofdstuk 2 der Kronieken vangt aan: 
„Deze zijn de kinderen van Israël." We weten, 

hoe Jakob dien naam van God-Zelf ontving in den 
nacht, toen hij alleen was aan de beek jabbok en 
God zijn kracht wegnam, om hem pp te richten 
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in de kracht des Hëeren.jaköb, dat is Israël, de 
vorst Gods, heeft den zegen van Izak en wordt 
de drager van al Gods beloften. Van Israël gaat 
het register op Juda en van Juda tot op David, 
den koning. 

„Isaï gewon Eliab, zijnen eerstgeborene, en Abi-
nadab, den tweede, en Simea, den derde, Nethaneël, 
den vierde, Raddai, den vijfde, Ozem, den zesde, 

David, den zevende." (vs. 13—15.) 
Slaan we nu ten besluite nog het eerste Nieuw-

Testamentische geslachtsregister op, dan zien 
we, hoe daar de Heilige Geest aanknoopt met de 
woorden: 

„Boek des geslachts van Jezus Christus, zoon 
van David, zoon van Abraham." (Matth. 1 : 1.) 

Laat ons hier de schoenen van de voeten doen 
en ons in aanbidding neerbuigen! Hier vinden 
we den Zoon van God, nedergedaald in het 
vleesch, den Wortel Davids, die als het geslacht 
Davids wilde wandelen in volmaakte genade in 
het midden der kinderen van Jakob. 

„Ik riep hem, toen hij nog alleen was!" „Ik 
vermenigvuldigde hem." Dank zij onzen God! Uit 
\braham kwam Izak; uit Izak Israël, uit Israël 
David, uit David Christus. 

„Zoovele beloften Gods er zijn, 
in Christus is het amen!" 

I. T. 

file:///braham
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Een teeken des tijds. 

nze tijd smacht naar verandering. Overal wordt 
een reikhalzend verlangen openbaar naar een 

algeheele omkeering, naar een' finale oplossing 
van tal van moeilijkheden op elk terrein des levens. 
Dit smachtend uitzien naar een omzetting van 
velerlei historisch geworden toestanden is een 
merkwaardig teeken des tijds, vooral voor ieder, 
die eenige kennis heeft van de geopenbaarde 
waarheid Gods en een weinig inzicht in de Schrif
ten. Ieder geloovige kent het woord uit Romeinen 
8: „Want de schepping verbeidt reikhalzend de 
openbaring van de zonen Gods. Want de schepping 
is der ijdelheid onderworpen — op hoop, dat 
ook de schepping zelve zal vrijgemaakt worden 
van de slavernij der verderfelijkheid tot de vrij
heid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want 
wij weten, dat de gansche schepping te zamen 
zucht, en te zamen in barensnood is tot nu toe." 

Men roept om een man; men verwacht een 
komenden wereldleer aar; men wenscht een ver-
eenigd Europa. Dit alles is hoogst merkwaardig 
en drijft den geloovige opnieuw uit naar de 
profetie, die, lang voordat deze wenschen werden 
uitgesproken, van al deze dingen gewaagt, maar 
— ze in het rechte licht en het juiste verband 
plaatst. Staan we enkele oogenblikken stil bij 
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deze dingen en openen we onzen Bijbel, om bij 
het licht van het onbedrieglijk.Woord van God 
de gedachten des Heeren te leeren kennen of 
meer te leeren onderscheiden. 

Als uitgangspunt van onze uit den aard der 
zaak korte beschouwing nemen we de woorden, 
die eenige maanden geleden op ruime schaal in 
enkele plaatsen van ons land zijn verspreid en 
welke in het bijzonder handelen over een eerlang 
te verschijnen wereldleeraar. Velen hebben zich 
opgemaakt om dien leeraar te verbeiden en hem 
bij zijn komst te begroeten. Ze vormen te zamen 
een internationale vereeniging, die den merkwaar-
digen naam draagt van „De Ster uit het Oosten," 
en ijveren om vele anderen tot dien bond te doen 
toetreden. Natuurlijk heeft deze vereeniging tot 
grondslag eenige statuten, welke men heeft te 
erkennen, wil men gerekend worden deel van de 
vereeniging uit te maken. Deze statuten hebben 
we om de merkwaardigheid letterlijk overgeschre
ven uit een orgaan, dat met kwistige hand is 
rondgedeeld. 

Bedoelde statuten luiden: 
I. Wij gelooven, dat een groot leeraar spoedig in de wereld 

zal verschijnen en wij wenschen nu zoo te leven, dat wij 
waardig zullen zijn hem te kennen, wanneer hij komt. 

II. Wij zullen daarom trachten, hem steeds in onze gedachten 
ie houden en al het werk, dat gedurende onze dagelijksche 
bezigheden tot ons komt, te doen in zijn naam, en daarom 
naar onze grootste bekwaamheid. 
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III. Voor zoover onze gewone-krachten zulks toelaten, zullen 
wè iedèrën 'dag een gedeelte -Van onzen tijd wijden: aan:'één 
bepaald• werk,:: dat, help.cn kan firn zijn: komst;.yopr te bereiden. 

IV. Wij zullen trachïén''toewijding, standvastigheid• •; en 
zachtheid de voornaamste kenmerken van ons dagelijksch 
leven, te maken. 

V. Wij zullen trachten iederen >dag aart.te vangen eni te 
eindigen met . een- korjen tijd gewijd aan het vragen van zijn 
zegen op al wat. wij trachten voor hem en zijn naam te.doen. 

VI. Wij beschouwen het. als.onze bijzondere plichtgrootheid 
te erkennen en te eerbiedigen in wien deze zich ook yertponen, 
•oh'"te trachten merte te werken, voor zoover wij zulks kunnen, 
met hen, die wij geestelijk -als onze meerderen erkennen. ' 

„Wij gelooven, dat een groot leeraar spoedig 
in de wereld zal verschijnen." 

t)e groote vraag is nu maar, wie is deze groote 
wereldleeraar? Men denkt zich een persoon, die 
buitengewoon begaafd is en in zijn bijzondere 
talenten een waarborg heeft, alle menschen tot 
zijn volgelingen te maken. Men verwacht een 
leeraar niet aiieen; men noemt hem den Werêld-
leeraar, in welk woord voldoende de verwachting 
is uitgesproken, dat zijn leer de verlossing 'der 
wereld wezen zal. Welnu^ wij weten uit de Schrift, 
dat een zoodanig merisch opstaan zal. Dat iemand 
ten tooneele zal verschijnen, die buitengewone 
teekenen en krachten doen zal en aller verwon
dering zal gaande maken, ja zelfs die verwonde
ring zal weten op te voeren tot aanbidding. Als 
de Gemeente des Heeren Jezus zal zijn opgenc--

help.cn
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men ïn den hemel; als er weder één groot, hersteld" 
Romeinsch Rijk wezen zal; als het volk Israéls-
-weder in Palestina zal wonen; dan zal er een 
koning te Jeruzalem opstaan, een Jood, een af
vallige, die zich vereenigen zal niet den heerscher 
over het Romeinsche Rijk. Deze beide personen 
— de Romeinsche heerscher en de afvallige Joden-
koning te Jeruzalem — worden ieder afzonderlijk 
hét Beest genoemd in Openbaring 13. Beiden 
ontvangen macht van den duivel, den draak, en 
staan onder zijn leiding. Welnu over dien afval
ligen koning der Joden lezen we in Operib. 1 3 : 
11—18, waarvan we enkele woorden aanhalen t 
„En ik zag een ander beest opstijgen uit de aarde..» 
en het sprak als een draak. En het doet gróote 
teëkenen, zoodat het zelfs vuur uit den hemel doet 
nederdalen op de aarde. — En het verleidt hen, 
die op de aarde wonen, door de teekenen...." 

We zien derhalve, dat deze mensch, die ge
noemd wordt de „Antichrist," en „de mensch der 
zonde," een wonderbare macht zal openbaren. Hij 
zal spreken als een draak. De duivel vaart in 
hem, als in een anderen Judas. De teekenen uit 
Elia's dagen en uit die van Salomo en der apos
telen bootst hij na, om te vérleiden en van üód 
af te trekken. En als dit is geschied, dan — zoo 
lezen we in 2 Thess. 2 : 4 — zet deze „zoon-
des verderfs" zich in den tempel Gods neder, 
„zichzelven vertoonende, dat hij God is." God, 
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heeft Zijn Zoon gezonden, en bij diens komst heeft 
de wereld Hem verworpen. De duivel zendt een ver
leider en de arme slaven des duivels, de menschen, 
die met het Woord Gods afgerekend hebben, 
staan gereed om dien grooten apostel te begroeten. 
En zonder het te weten bevestigen de verwerpers 
van den Bijbel het Woord Gods. Arme verblinden! 
Straks worden duizenden verleid en naar het 
«euwig verderf gesleept. In onzen tijd wordt ge
dweept met de satanische openbaringen van het 
spiritisme, maar in die dagen, waarvan onze tijd 
een zwak voorspel biedt, zal men goddelijke eer 
brengen aan een mensch, die door de macht des 
duivels het beeld van den heerscher van het 
jRomeinsche Rijk zal doen spreken. (Openb. 13:15.) 

„Wij wenschen nu zoo te leven, dat wij waar
dig zullen zijn hem te kennen, wanneer hij komt." 
Hoe schoon klinkt zulk een woord. Jammer, dat 
deze woorden een mensch gelden, zoodat zelf
verheerlijking en zelfaanbidding de kern der 
gedachte is. Voor den Zoon van God, den Mensch 
Christus Jezus heeft men geen oor, geen oog, 
geen hart. In de blindheid des harten richt men, 
als weleer de epicureïsche wijsgeeren en de 
stoïcijnen te Athene, een altaar op voor een 
onbekenden god, niet wetende, dat men den zoon 
des. verderfs nog vóór zijn openbaarwording reeds 
goddelijke eer brengt. Opene de Heer toch veler 
oogen voor dezen schrikkelijken dwaalweg! 



EEN TEEKEN DES TIJDS. 119 

Op nog een uitdrukking uit den 5den leefregel 
willen we de aandacht vestigen, „het vragen van 
zijn zegen op al wat wij trachten voor hem en 
zijn naam te doen." Hoe duidelijk wordt hier 
bevestigd, wat we reeds opmerkten over het 
brengen van goddelijke eer en aanbidding. Men 
spreekt over den komenden wereldleeraar, als 
over God. Men spreekt over zijn zegen. Men heeft 
behoefte aan dien zegen, op al wat men tracht 
voor hem en voor zijn naam te doen. Hoe ver 
heeft de duivel het reeds gebracht! Hoe ligt de 
aarde reeds toebereid! Als de antichrist komt en 
zich als God zet in den tempel te Jeruzalem, dan 
zullen duizenden gereed zijn voor hem, als voor 
God, zich neer te werpen. Dit is erger dan hei
dendom! Hoe diep is het christendom verzonken, 
want in den schoot der christenheid worden deze 
gedachten gekweekt en verzorgd. 

Maar lezen we nog eens een enkel vers uit 
2 Thess. 2, nl. het zesde: „En nu, gij weet wat 
hem tegenhoudt, opdat hij geopenbaard worde 
te zijner tijd." Hierin ligt zoowel een zekere aan
wijzing in betrekking tot den tijd, als een ver
troosting voor den geloovige. De wettelooze kan 
nu nog niet geopenbaard worden. Wel kan de 
geest van den wettelooze werken, en die geest 
werkt reeds, ja werkte reeds in de laatste dagen 
der apostelen. Maar de Heilige Geest is nog op 
aarde. En eerst moet de Heilige Geest deze aarde 
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hebben verlaten. Dit zal zijn bij de opneming der 
geloovigen, der Gemeente van Christus. Die hem 
nu tegenhoudt, zal dit doen, totdat hij uit het 
midden zal weggenomen zijn. En dan zal de 
wettelooze geopenbaard worden." (2 Thess. 2 : 
7, 8). Hoe vertroostend voor iederen waren geloo-
vige. De geest van den antichrist moge overal 
rondwaren en alles met zijn vergiftigen adem 
willen verontreinigen, de antichrist zelf, de persoon, 
wordt eerst openbaar, als de Bruid van Christus 
in den hemel is. De geloovige in Christus zal den 
verwachten wereldleeraar niet aanschouwen. Wel 
zal hij zijn Heer uit den hemel tegelijk met al 
de heiligen volgen, wanneer Hij neerdaalt om 
den wettelooze, dien grooten verleider te verteren 
met den adem Zijns monds. Veilige toekomst voor 
den Christen! 

Tenslotte wenschen we nog een opmerking te 
maken naar aanleiding van de andere artikelen 
der bovengenoemde statuten. Het is deze: hoe 
moeten wij, geloovigen, ons diep schamen, wanneer 
we dergelijke woorden onder de oogen krijgen, 
en we denken dan aan onze verhouding en 
openbaring ten opzichte van onzen geliefden Heer. 

Indien we in al die bepalingen het woord 
wereldleeraar vervangen door Christus Jezus, zijn 
dan die woorden de ware uitdrukking van ons 
hart? Denken wij zóó aan de komst van Christus? 
=Houden wij Hem in onze gedachten? Doen 
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wij alles in Zijn Naam? Spannen wij ons in 
voor Hem, om Hem te verheerlijken? Wij den wij 
eiken dag een gedeelte van onzen tijd aan een 
arbeid, die in betrekking staat met Zijn komst? 
Vangen wij iederen dag aan met eenige oogen-
blikken gewijd" aan het vragen van Zijn zegen 
op al wat wij trachten voor Hem en Zijn Naam 
te doen? Staan wij schouder aan schouder met 
het oog op Zijn dienst? Tot deze vragen 
geven de woorden van de lieden, die een wereld-
leeraar verwachten, gereedelijk aanleiding. Komt, 
laat ons toch dit van hen leeren, dat wij voor 
onzen dierbaren Heer leven. Wij weten: 

Hij komt. 
Hij roept Zelf ons toe: „Ik kom haastelijk. Mijn 

loon is bij mij." Hij komt misschien heden! Eerst 
komt Jezus. Dan komt de Antichrist, de leeraar 
dezer wereld. En daarna komt Jezus opnieuw met 
al Zijn heiligen, Hij, de Koning der koningen, 
om den verleider te verderven. Maar, als ik zie, 
dat men de lampen brandende heeft en de len
denen opgeschort met het oog op een komenden 
wereldleeraar, moet ik dan niet mijn lamp toe-
richten met het oog op Jezus' komst? Laat ons 
waken! Laat ons dienen! Laat ons bidden! Er 
zijn teekenen des tij ds! Ze roepen ons toe: 
* Waakt" j . T. 
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Beschouwingen over het 
boek Daniël 

door Dr. A. H. BURTON. 

(Vervolg van bladz. 31.) 

„De Koningen van het Noorden en het Zuiden." 

(Dan. 11 : 5—21.) 

"CMTe zijn nu gevorderd met de lezing van Daniel 
* * tot de mededeelingen, die de Geest Gods ons 

schenkt aangaande de twee koningen, die uit het 
Grieksche rijk voortkwamen, en in zeer nauwe 
betrekking hebben gestaan tot het Joodsche volk, 
en het land Palestina. 

We merkten reeds tevoren op, dat bij den dood 
van Alexander den Grooten diens groote rijk uit
eenviel in vier deelen, die verder niet alle genoemd 
worden, wijl de Schrift over twee ervan het stil
zwijgen bewaart. De twee andere deelen hebben 
vorsten, die worden genoemd „de koning van het 
Noorden" en „de koning van het Zuiden" waarvan 
ons treffende bijzonderheden zijn vermeld. Het 
is evenwel gewenscht vooruit op te merken, dat 
in dit hoofdstuk wel telkens sprake is van deze 
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koningen, maar daarom niet immer van dezelfde 
personen. Er zijn een reeks op elkander volgende 
personen. Bij name worden ze niet genoemd, maar 
wel telkens aangeduid door den naam koning van 
het Noorden en koning van het Zuiden. Tusschen 
vers 5 en vers 20 ligt een periode van omstreeks 
130 jaar, d. i. de tijd tusschen den dood van 
Alexander den Grooten en het optreden van An-
tiochus Epiphanes, in vers 21 aangeduid als „een 
verachte." 

Een tweede opmerking knoopen we hieraan 
vast terwille van hen, die van dit zeer belangrijk 
gedeelte der profetie nog geen opzettelijke studie 
hebben gemaakt. — De titel „koning van het 
Zuiden" en „koning van het Noorden" heeft be
trekking op de verhouding dezer koningen tot het 
land Palestina, het centrum van al Gods hande
lingen met de volkeren der aarde. Indien God 
het noodig gekeurd had, dan zou hij Daniël de 
namen hebben doen terneerschrijven van die ver
schillende koningen. Waarom zou dat niet gekund 
hebben? God heeft Daniël geïnspireerd, teneinde 
ons in korte bewoordingen een zeer nauwkeurige 
beschrijving te geven van groote veldtochten,, 
politieke bondgenootschappen, staatkundige kui
perijen, lang voordat de betrokken personen ge
boren waren. Was het dan niet nog veel gemak
kelijker geweest hun namen te noemen? En heeft 
God zulks niet reeds gedaan bij Cores, door den 
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mond van Jesaja- „Die van Cores zegt: „Hij is 
mijn herder en hij zal al mijn welgevallen.vol
brengen.,. .,". lang yo.ur Cores of Cyrus geboren 
^was? Maar bij deze koningen worden de namen 
"verzwegen. De volle aandacht valt. op het kleine 
land. Palestina, en daarom wordt de koning van 
Egypte genoemd de. koning-.:van. het Zuiden (d. i. 
~van het land ten Zuiden van Palestina) en de 
Iconing van. Syrië en omgevend gebied op gelijke 
wijze de koning van het Noorden (d.i.van het 
land ten Noorden van Palestina.) Dat die koningen 
in ü et rekking staan met. het land van Gods keuze 
is van meer aanbelang, dan hun namen. De be
schrijving door den Geest van God over deze 
Jconingen en landen gegeven is evenwel zoo nauw
keurig, dat de vergelijking van elk der mededee-
iingen afzonderlijk, hoe beknopt ze ook mogen 
:zijn, met de verhalen der ongewijde historie ons 
gemakkelijk in staat stelt de namen der betrokken 
personen in de meeste, zoo niet alle gevallen, 
in te vullen. 

Het gedeelte van Daniël 11, dat nu voor ons 
ligt (n.1. van vers 5 tot en met vers 45) kan worden 
verdeeld in drie deelen, waarvan het eerste de 
verzen 5 tot en met 20 omvat. We zeiden reeds, 
dat we hier een tijdperk van omstreeks 130 jaar 
voor ons hebben. En de koning van het-Zuiden, 
die een van zijn vorsten is, zal sterk worden; 
doch een ander zal sterker worden dan,hij, en hij 
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zal heerschen; zijne heerschappij zal eene groote 
heerschappij zijn" (vers 5). „De koning van het 
Zuiden, die een van zijn vorsten (d.i. een van. 
Alexanders generaals) is, zal sterk worden." Dit 
is Ptolemeus Soter*) „Doch een ander zal ster
ker worden dan hij en hij zal heerschen." Dit is 
Seleucus Nicanor, de eerste koning van het Noor
den, wiens heerschappij in de tekst „eene groote^ 
heerschappij" genoemd wordt. Het is van belang; 
ook hierop te letten, omdat zoo vaak alleen aaa 
Syrië gedacht wordt, terwijl b.v. deze Seleucus 
Nicanor regeerde over een zeer uitgebreid gebied 
n.1. van af Macedonië tot Indië toe. We komea. 
hierop nog terug. 

*) We wenschen hier een opmerking te maken terwille-
van die lezers, die meenen niet genoeg kennis te hebben van< 
de wereldgeschiedenis om met vrucht de volgende regelen te-
lezen. Denzulken raden we hier aan dit artikel daarom alleen, 
niet terzijde te leggen. Al zullen ze de verschillende namen 
na de lezing misschien weer onmiddellijk vergeten zijn, dit is 
voor hen niet zulk een groot bezwaar. Wat is dan het nut van 
een aandachtige beschouwing van het hier geleverde? Is het 
niet dit, dat men er uit leert, hoe wonderbaar nauwkeurig: 
de Schrift is; en is het ook niet heerlijk eens te zien aan
getoond, dat de lezing der Schrift heel goed kan samengaan* 
met de beoefening van welke wetenschap ook? De Schrift, 
bevestigt de wetenschap en niet de wetenschap de Schrift. De-
eenvoudige lezer geve zich eenige moeite om met aandacht 
het artikel uit te lezen en late zich niet afschrikken door een. 
handvol vreemde namen. 

Noot v. d. Vertaler. 
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Ptolemeus Soter stierf in het jaar 284 v. Chr. 
€n werd opgevolgd door zijn zoon Ptolemeus 
Philadelphus, over wien in vers 6 sprake is, waar 
we lezen: „Op het einde nu van (sommige) jaren, 
zullen zij zich met elkander bevrienden en de 
dochter des konings van het Zuiden zal komen 
tot den koning van het Noorden...." Toen Pto
lemeus Soter 36 jaar geregeerd.had over Egypte 
{een langen tijd, vooral als we aan den onstui-
migen staat van zaken uit die dagen denken) 
kwam het verbond tusschen de twee vorsten tot 
stand, waarvan een huwelijk de inzet was. „Zij 
zullen zich met elkander bevrienden." Als koning 
van het Noorden regeerde Antiochus Theus. Hij 
was den voortdurenden strijd moede en om daar
aan een einde te maken, voor zoover het den 
koning van het Zuiden betrof, besloot hij in het 
huwelijk te treden met diens dochter. „De doch
ter des konings van het Zuiden zal komen tot den 
koning van het Noorden, om billijke voorwaarden 
te maken." Deze dochter was Berenice, die door 
haar vader Ptolemeus Philadelphus met groote 
pracht en praal naar Syrië geleid en daar uitge
huwelijkt werd aan Antiochus Theus. Deze vorst 
scheidde zich van zijn vrouw Laodice, teneinde 
het verbond meer te versterken. Maar al deze 
intrigues leidden tot niets, gelijk bekend is uit de 
geschiedenis, die hier zoo wonderbaar beknopt is 
samengevat, want bij den dood haars vaders werd 
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Berenice door Antiochus gevangen gezet en op 
zijn beurt werd deze door zijn vrouw Laodice 
vergiftigd. Zoo werd vervuld, eerstens wat we in 
vers 6 lezen: „doch zij zal de macht des arms 
niet behouden," en vervolgens: „daarom zal hij, 
noch zijn arm, niet bestaan." 

Philadelphus Euergetes had inmiddels in de 
plaats van zijn vader den troon van Egypte 
beklommen en stelde ernstige pogingen in het 
werk zijn zuster Berenice en haar zoon uit de 
gevangenis te bevrijden. Hij wordt bedoeld in 
vers 7 met de woorden: „Doch uit de spruit harer 
wortelen zal er een opstaan in zijn staat." In den 
staat dus van hem, van wien het in vers 6 heet: 
„die haar gesterkt heeft in die tijden" d.i. van 
den vader van Berenice. Merkwaardige nauw
keurigheid ; al wat zoo kort in de verzen 6 en 7 
wordt verhaald, is tot op de letter vervuld. Niet 
alleen, dat Berenice geslagen werd, neen ook 
haar zoon onderging eenzelfde lot. De correcte 
lezing van vers 6 is inplaats van: „en die haar 
gegenereerd heeft" „ende die van haergeboren is*)" 
(d.i. haar zoon) en „die haar gesterkt heeft in 
die tijden" (d.i. haar vader). „Die zal met heir-
kracht komen, en hij zal komen tegen die sterke 
plaatsen des konings van het Noorden, en hij zal 
tegen hetzelve doen, en hij zal ze bemachtigen." 

*) We halen de kantteekening op de Statenvertaling aan 
(Noot v. d. Vertaler.) 
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Volgens de ongewijde historie vergaderde Euergetes 
een leger, teneinde zijn zuster Berenice te ont
rukken aan den koning van het Noorden en te 
verlossen uit de sterke vesting, waar zij zat op
gesloten. Hij kwam evenwel te laat en Berenice, 
zoowel als haar zoon, waren <reeds gedood. Hij 
wreekte zich op de moordenaars door een groot 
deel van Syrië te bemachtigen tot aan Babyion 
toe en met zich mede te voeren groote rijkdom
men aan zilver en goud, veertigduizend talenten 
zilver, een groot getal kostbare zilveren en gou
den vaten, tweeduizend vijfhonderd beelden, 
waaronder vele Egyptische afgodsbeelden, die 
door Cambyses bij zijn verovering van Egypte 
naar Perzië waren weggevoerd. Daniël zegt dit 
alles met de woorden uit vers 8: „Ook zal hij 
hunne goden, met hunne vorsten, met hunne ge-
wenschte vaten van zilver en goud, in de gevange
nis naar Egypte brengen." la het voorbijgaan 
wijzen we er even op, dat Egypte hier door 
de Schrift genoemd wordt het land van den 
koning van het Zuiden. Derhalve de Schrift 
door de Schrift verklaard. De kennis van 
de door menschen te boek gestelde ongewijde 
wereldgeschiedenis is van groot nut, maarnood-
zakelijk is ze niet om de Schrift te verstaan. Vers 
8 eindigt met de woorden: „eti hij zal eenige 
jaren staande blijven boven den koning van het 
Noorden." De koning van Syrië te dier tijde was 



BESCHOUWINGEN OVER HET BOEK DANIËL. 129 

Seleucus Callinicum, en deze stierf vier jaren voor 
Euergetes. Deze heeft gestreden tegen Antiochus 
den Grooten, den koning van het Noorden. Pto-
lomeus overwon hem in den slag bij Raphia, in 
weerwil van het ontzaglijke leger, dat tegen hem 
in het veld gebracht was. Vele duizenden wer
den verslagen en een menigte krijgsgevangen 
gemaakt. Maar het baatte hem niet. Al wat hij 
won in den overwinningsoorlog verspeelde hij 
weder in zijn leven van wellust. Zooals vers 12 
zegt: „evenwel zal hij niet gesterkt worden." 

Het is Antiochus de Groote, die beschreven 
wordt in de verzen 13—19. Eenige jaren naden 
in vers 12 vermelden strijd begint de koning van 
het Noorden, Antiochus, den oorlog opnieuw met 
Ptolomeus Epiphanes, den zoon van Ptolomeus 
Philopator. Dertien of veertien jaar waren voor
bijgegaan. „Aan het einde van de tijden der jaren 
zal hij snellijk komen met een grooie heirkracht 
en met groot goed" zoo had Daniël aangekon
digd in vers 13, en zoo geschiedde het ook. 

„Ook zullen er in die tijden velen opstaan tegen 
den koning van het Zuiden" (vers 14). Dit ge
beurde, toen de koningen van Macedonië en Syrië 
samenspanden en op verschillende plaatsen sa
menzweringen werden gesmeed. Doch dit was 
niet alles. „En de scheurmakers uws volks zullen 
verheven worden, om het gezicht te bevestigen." 
Deze scheurmakers waren de afvalligen onder 
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Daniels volk, de Joden, die met Ptolomeus sa
menwerkten, de wet huns Gods verzaakten en 
Jehovah, hun God, den rug toekeerden. „Doch 
zij zullen vallen." Antiochus herwint de heer
schappij, en allen, die hem hadden bijgestaan, zelfs 
de afvalligen onder de Joden, werden gedood. 

Ieder onderdeel dezer verzen heeft, gelijk blijkt 
bij een vergelijking met de ongewijde geschiede
nis, een volkomen en nauwkeurige vervulling 
gevonden. Het zou te veel plaatsruimte vergen, 
indien we op die bijzonderheden zouden ingaan. 
We willen evenwel de aandacht vragen voor de 
uitdrukking in vers 16: „Hij zal ook staan in 
het land des sieraads." Hier hebben we een hel
der bewijs, dat we staan in het midden van 
omstandigheden en gebeurtenissen, welke geen 
betrekking hebben op de christenheid, maar uit
sluitend zien op de Joden. „Het land des sieraads" 
is Palestina. Hoe duister de dagen van Israels 
geschiedenis in het verleden ook mogen geweest 
zijn, hoe donker ze ook mogen zijn in de toe
komst, ja, nog oneindig veel donkerder dan in 
het verleden, toch kan het geloof te midden van 
alles zich aan God vastklemmen, en dat land, 
hetwelk Jehovah zal verkiezen, als de plaats van 
de openbaring der heerlijkheid van den Messias, 
als het land des sieraads, begroeten. 

Vers 17 heeft betrekking op een poging van 
den koning van het Noorden om door krijgslist te 
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verkrijgen, wat hij door wapengeweld niet kort 
machtig worden. De dochter van den koningvan 
het Noorden, Cleopatra (niet de Cleopatra uit de 
Romeinsche geschiedenis,) wordt in het huwelijk 
verbonden aan den koning van het zuiden. Cle
opatra zou — zoo hoopte Antiochus — haar 
gemaal overleveren aan haar vader, maar hierin 
slaagde Antiochus niet, gelijk de profetie voorzegd 
had. „Hij zal hem eene dochter der vrouwen geven, 
om haar te verderven, maar zij zal niet vast staan, 
en zij zal voor hem niet zijn." 

Daarop wendt Antiochus zich tot "de eilanden, 
d. i. de Grieksche eilanden. Aanvankelijk slaagt 
hij, totdat hij tegenover een vorst komt te staan, 
wiens volk zich door dezen inval ernstig gekrenkt 
achtte. Dat volk zijn de Romeinen, onder wier 
bescherming deze eilanden zich hadden geplaatst 
Lucius Scipio, de Romeinsche consul, versloeg 
Antiochus, en zoo kwam de smaad op Antiochus 
zelf, die spoedig naar zijn land terugkeerde en 
kort daarop stierf. (Zie vers 29.) 

Het volgende vers beschrijft de kortstondige 
regeering van Seleucus Philopator, den zoon van 
Antiochus den Grooten. Zijn voornaamste bezig
heid was den cijns te innen, welke hem door de 
Romeinen was opgelegd. Iets bijzonders geschied
de niet tijdens diens regeering. Zijn leven werd 
schielijk afgesneden door het verraad van een 
zijner vrienden en niet in den strijd of door eeni-
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gen opstand zijns volks. Lezen we nu het 20ste 
-vers: „En in zijnen staat zal er een opstaan, 
doende eenen geldeischer doortrekken, in konink
lijke heerlijkheid; maar hij zal in eenige dagen 
gebroken worden, nochtans niet door toornigheden, 
noch door oorlog" 

Het moge sommigen overbodig voorkomen en 
tijdverlies, zoolang stil te staan bij dit deel der 
Schrift, maar alles, wat God ons heeft willen 
openbaren, behoort al onze aandacht in beslag 
te nemen. Voorts kan wel geen aandachtige lezer 
ontkomen aan een diepen indruk van de over
weldigende bewijskracht dezer verzen voor de woor
delijke inspiratie der Heilige Schrift. Herinneren 
we ons, dat Daniël schreef, voor de gebeurtenissen 
die we nagingen, plaatsgrepen, dan is het eenvou
dig onmogelijk hierbij van gissing te spreken. We 
hebben hier inspiratie, en niets dan goddelijke 
inspiratie. En dit alleen verklaart ons het treffend 
wonder van nauwkeurige mededeeling der feiten 
lang voor ze geschiedden. 

„Want de profetie werd eertijds niet voortge
bracht door den wil eens menschen, maar heilige 
menschen Gods, door den Heiligen Geest gedreven, 
hebben gesproken." (2 Petr. 1 : 21.) 

{Wordt vervolgd.) 

* * * 
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Vijftien 
gewichtige waarheden 

over de toekomst der aarde. 

I. 
Tezus, de Zoon van God, zal spoedig persoon

lijk verschijnen, om de heerschappij over de 
aarde te aanvaarden. 

„En dan zal het teeken van den Zoon des menschen ver
schijnen in den hemel; en dan zullen al de stammen des 
lands weeklagen, en zullen den Zoon des menschen zien, 
komende op de wolken des hemels met kracht en groote 
heerlijkheid." (Matth. 24 : 30.) 

„Mannen van Galiléa ! . . . deze Jezus, die van u opgenomen 
is in den hemel, zal aldus komen, gelijkerwijs gij hem naar 
den hemel hebt zien henengaan." (Hand. 1 : 11.) 

„Ziet, hij komt met de wolken, en alle oog zal hem zien, 
ook zij die hém doorstoken hebben; en alle stammen des 
lands zullen over hem weeklagen. Ja, amen 1" (Openb. 1 : 7.) 

„En zie, ik kom haastelijk! Welgelukzalig die de woorden 
der profetie dezes boeks bewaart!" 

„En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden der profetie 
dezes boeks niet! de tijd i6 nabij." 

„Zie, ik kom haastelijk, en mijn loon is bij mij, om een 
iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zijn zal." 
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„Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, ik kom haastelijk." 
<Openb. 22 : 7, 10, 12, 20.) 

Voor hen, die van de waarheid van Gods 
Woord overtuigd zijn, is het niet iets buiten
gewoons, dat God persoonlijk in den hof van 
Eden gewandeld, en met den mensch gesproken 
heeft. Waarom moet ons dan nu de gedachte 
zoo buitengewoon toeschijnen, dat de Heer Jezus 
wederkomen en over de aarde regeeren zal? 

II. 
Echter zal de Heer Jezus vóór Zijn komst in 

heerlijkheid, in de lucht verschijnen ter opneming 
Zijner Gemeente of hemelsche Bruid, om haar 
in het Vaderhuis in te voeren. Met deze gebeurte
nis zal de tijd van het Evangelie der genade 
geëindigd zijn. 

„En wanneer ik heengegaan ben, en u plaats bereid heb, 
kom ik weder, en zal u. tot mij nemen, opdat gij ook zijn 
moogt, waar ik ben. (Joh. 14 : 3.) 

„Want indien wij gelooven, dat Jezus gestorven en opgestaan 
is, zoo zal ook God hen, die door Jezus ontslapen zijn, met 
hem brengen. Want dit zeggen wij u door het woord des 
Heeren, dat wij, de levenden, die overblijven tot de komst 
<3es Heeren, niet zullen voorkomen hen, die ontslapen zijn; 
want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem eens 
aartsengels, en met de bazuin Gods nederdalen van den 
hemel; en de dooden in Christus zullen eerst opstaan, 
daarna zullen wij, de levenden, die overblijven, te zamen met 
hen in wolken opgenomen worden, den Heer tegemoet in de 
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lucht; en aldus zullen wij altijd met den Heer zijn. Zoo ver
troost dan elkander met deze woorden." (1 Thess. 4 : 14—18.) 

„En wij bidden u, broeders! door de komst onzes Heeren 
Jezus Christus en onze vergadering tot hem. . . " 

„ . . .Daarom dat zij de fiefde tot de waarheid niet aangeno
men hebben om behouden te worden. En daarom zendt God 
hun een werking der dwaling, ten einde zij de leugen ge-
looven; opdat allen geoordeeld worden, die de waarheid 
niet hebben geloofd, maar een welbehagen hebben gehad in 
de ongerechtigheid." (2 Thess. 2 : 1, 10—12.) 

De liefde van Christus tot Zijn Gemeente is 
zóó groot, dat Hij haar niet door een engel of 
door iemand anders zal afhalen om haar tot 
Hem te brengen, — neen, de Heer-Zelf zal tot 
dit doel komen in de lucht. 

III. 
Bij deze Zijn komst zullen alleen „de dooden 

in Christus," zij „die door Jezus ontslapen zijn," 
worden opgewekt. 

„ . . . . Want het zal u vergolden worden in de opstanding 
der rechtvaardigen." (Luk. 14 : 4.) 

„Maar een iegelijk in zijne eigene orde: de eersteling 
Christus, daarna die van Christus zijn, bij zijne komst." 
(1 Kor. 15 : 23.) 

„De overigen der dooden werden niet levend, totdat de 
duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. 
Welgelukzalig en heilig die aan de eerste opstanding deel 
heeft; over dezen heeft de tweede dood geen macht; maar 
zij zullen priesters zijn van God en van Christus, en zullen 
met hem heerschen duizend .jaren." (Openb. 20 : 5, 6.) 



136 DE MORGENSTER. 

In het Woord van God vinden wij op niet 
ééne plaats den rechtvaardige met den goddelooze 
op één lijn gesteld; en geen enkele tekst be
vestigt de bewering, dat deze twee te zamen, 
of tegelijkertijd, opgewekt zullen worden. 

IV. 

De goddeloozen, of, met andere woorden, zij 
die in hun zonden gestorven zijn, zullen in geen 
geval eerder dan duizend jaren na de komst des 
Heeren Jezus in heerlijkheid, opgewekt worden. 

„En ik zag de dooden, klein en groot, staande voor den 
troon, en er werden boeken geopend; en een ander boek 
werd geopend, 't welk dat des levens is. En de dooden wer
den geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, 
naar hunne werken. En de zee gaf de dooden, die in haar 
waren, en de dood en de hades gaven de dooden, die in 
hen waren, en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hunne 
werken." (Openb. 20 : 12, 13.) 

Niet ééne Schriftuurplaats spreekt ons van een 
zoogenaamd algemeen oordeel, waarin geloovigen 
en ongeloovigen met elkander verschijnen zullen. 
Neen, Gods Woord leert ons het tegendeel; en 
in „het laatste oordeel" zullen alleen de in hun 
ongeloof gestorvenen gevonden worden. Voor 
de geloovigen is geen oordeel, omdat de Heer 
Jezus in hun plaats geoordeeld geworden is op 
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het kruis, en Gods Woord ons zegt: „Die in 
hem gelooft, wordt niet geoordeeld." (Joh. 3 :18.) 
„Zoo is er dan nu geen verdoemenis voor hen, 
die in Christus Jezus zijn." (Rom. 8 : 1 . ) 

V. 

De Heer Jezus zal bij het begin van het 
Duizendjarig Rijk met de hemelsche heiligen 
op aarde geopenbaard worden, om de levende 
goddeloozen of ongeloovigen te oordeelen, en 
daarna alle dingen op deze aarde te herstellen, 
en hun rechte plaats aan te wijzen. 

„ . . . . En zijne voeten zullen te dien dage staan op den 
Olijfberg, die vóór Jeruzalem l igt , . . . . dan zal de Heere mijn 
God komen, en alle de heiligen met U, o Heere !" (Zach. 14:4, 5.) 

„ . . . . Opdat de tijden der verkwikking mogen komen van 
het aangezicht des Heeren, en Hij zenden moge Jezus Chris
tus, die u te voren verordend is, dien de hemel moet opnemen 
tot op de tijden der heistelling aller dingen, waarvan God ge
sproken heeft door den mond Zijner heilige profeten van oudsher." 
(Hand. 3 : 19—21.) 

„En ook Henoch, de zevende van Adam af, heeft van dezen 
geprofeteerd, zeggende: Zie, de Heer is gekomen met zijne heilige 
duizendtallen, om gericht te houden tegen allen, en al de goddeloozen 
onder hen te bestraffen over al hunne werken der goddeloos
heid, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en over al de 
woorden, die goddelooze zondaars tegen hem gesproken heb
ben." (Judas : 14, 15.) 

„En ik zag den hemel geopend; en zie, een wit paard, en 
die daarop zat, genaamd Getrouw en Waarachtig En 
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de heirlegers, die in den hemel zijn, volgden hem Op witte paar
den, bekleed met wit, rein, fijn lijnwaad. En uit zijnen mond 
ging een scherp, tweesnijdend zwaard, opdat hij daarmede de 
volken slaan zou, en hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; 
en hij treedt den wijnpersbak van den wijn der gramschap 
van den toorn des almachtigen Gods." (Openb. 19: 11, 14, 15.) 

Jaren, ja eeuwen lang, is men van meening 
geweest, dat Christus alleen zal komen, en dan 
in één algemeen oordeel allen richten zal. Doch 
de boven aangegeven Schriftuurplaatsen toonen 
ons duidelijk en klaar, dat Hij niet alleen, maar 

met alle Zijne heiligen 
komen zal. — Tevens lezen wij niet uit deze 
plaatsen der Schrift, dat bij dit komen des 
Heeren de gestorven goddeloozen geoordeeld 
worden, maar dat dan het oordeel zal gaan over 
de levenden. Het oordeel over de dooden wordt 
ons in Openb. 20 : 11—15 medegedeeld, en dit 
zal eerst geschieden na het Duizendjarig Rijk. 

VI. 

Tot op de komst van Christus in heerlijkheid 
op de aarde, zal het booze in de belijdende 
Christenheid, en ook in de wereld, hand over 
hand toenemen. 

„Het Koninkrijk der hemelen is gelijk geworden aan een 
mensch, die goed zaad in zijnen akker zaaide. Doch terwijl 
de menschen sliepen, kwam zijn vijand, en zaaide onkruid 
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midden onder de tarwe, en ging heen. Toen nu het onkruid 
opschoot en vrucht voortbracht, toen kwam ook het onkruid 
te voorschijn. En de slaven van den heer des huizes kwamen, 
en zeiden tot hem : Heer! hebt gij niet goed zaad in uwen 
akker gezaaid ? vanwaar heeft hij dan het onkruid ? En hij, 
zeide tot hem : Een vijandig mensch heeft dat gedaan. En de 
slaven zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij heengaan, en 
het bijeenlezen ? Maar hij zeide: Neen, opdat gij, het onkruid 
bijeenlezende, niet tegelijk daarmede de tarwe uittrekt. Laat 
beide te zamen opwassen tot aan den oogst; en in den tijd 
des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen: Leest eerst het 
onkruid bijeen, en bindt het in bossen, om het te verbranden ;• 
maar brengt de tarwe samen in mijne schuur." (Matth. 13:24—30.) 

„En weet dit, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen 
wezen; want de menschen zullen zijn liefhebbers van zich-
zelven, geldgierig, grootsprekers, hoogmoedig", lasteraars, den 
ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuur
lijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekend, losbandig, wreed, 
zonder liefde tot het goede, verraders, roekeloos, opgeblazen, 
meer liefhebbers van genot dan liefhebbers Gods, hebbende 
een gedaante van godzaligheid, maar de kracht daarvan ver
loochenende; en wend u van dezen af." (2 Tim. 3 : 1—5.) 

„En de menschen werden verbrand door groote hitte; en 
zij lasterden den naam van God, die macht over deze plagen 
had ; en zij bekeerden zich niet om Hem heerlijkheid te geven;... 
en zij kauwden hunne tongen van pijn, en lasterden den God 
des hemels vanwege hunne pijnen, en vanwege hunne zweren,, 
en bekeerden zich niet van hunne werken. En een groote hagel, 
een talent zwaar, viel uit den hemel op de menschen; en de 
menschen lasterden God vanwege de plaag des hagels; want 
zijne plaag was zeer groot." (Openb. 16 : 10, 11, 21.) 

In deze onderscheidene gedeelten van Gods 
getuigenis,. vernemen wij alzoo, dat het booze 
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steeds zal toenemen. Wanneer wij nagaan, hoe 
het gegaan is in den tijd van Adam tot Noach ; 
en na den zondvloed tot Abram ; en in den tijd 
van Abrahams nakomelingschap tot op Christus' 
komst op aarde, dan zien wij een steeds meer 
toenemen in en openbaring, van het kwaad. En 
zullen wij ons zelven en elkander diets maken, 
dat het in dezen tijd, waar de Gemeente haar 
eersten toestand geheel en al verlaten heeft, het 
van lieverlede wel beter worden zal; en deze 
bedeeling alzoo een ander einde zal hebben ? 
Gods Woord betuigt ons het tegenovergestelde. 

VII. 

Na de opneming der Gemeente, (het lichaam 
of de Bruid van Christus), zal de Antichrist op
staan, (de valsche profeet), en het beest, hetwelk 
tien hoornen en zeven hoofden heeft; en deze 
twee zullen in verbinding met den draak (Satan), 
het kwaad of de ongerechtigheid op het hoogte
punt of tot een crisis brengen. 

„Dat niemand u op eenigerlei wijze misleide! want die dag 
(nl. „de dag des Heeren") komt niet, tenzij eerst de afval 
gekomen zij, en geopenbaard zij de mensch der zonde, de 
zoon des verderfs, die zich verzet en verheft tegen al wat 
God genoemd wordt, of een voorwerp van vereering is, zoo
dat hij zich in den tempel Gods nederzet, zichzelven ver-
toonende, dat hij God is. Herinnert gij u niet, dat ik u dit 
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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 die 
hem nu tegenhoudt, zal dit doen, totdat hij uit het midden, 
zal weggenomen zijn. En dan zai de wettelooze 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 alle 
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 : 3—10.) 

„Kinderkens! het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord 
hebt, dat de antichrist komt, zoo zijn ook nu vele antichristen 
geworden, waaruit wij weten, dat het de laatste ure is.'* 
(1 Joh. 2 : 18.) 

„En ik zag uit de zee een beest opstijgen, hebbende 
tien hoornen en zeven hoofden, en op zijne hoornen tien 
diademen, en op zijne hoofden namen van lastering.. . . En 
de draak gaf hem zijne macht en zijnen troon en groot 
gezag En zij aanbaden den draak, omdat hij aan het 
beest gezag gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: 
Wie is aan het beest gelijk ? en wie kan tegen hetzelve krijg 
voeren ? En aan hetzelve werd een mond gegeven, die groote 
dingen en lasteringen sprak . . . . En het opende zijnen mond tot 
lasteringen tegen God, om zijnen naam te lasteren, en zijnen 
tabernakel, en hen, die in den hemel wonen. En aan hetzelve 
würd macht gegeven krijg te voeren tegen de heiligen en hen 
te overwinnen, en aan hetzelve werd macht gegeven over 
alle geslacht, en volk, en taal, en natie. En allen, die op de 
aarde wonen, zullen het aanbidden, een ieder, wiens naam,, 
van de grondlegging der wereld af, niet geschreven staat in 
het boek des levens, des Lams, dat geslacht is En ik 
zag een ander beest opstijgen uit de aarde; en het had twee 
hoornen, aan die van een lam gelijk, en het sprak als een 



142 DE MORGENSTER. 

draak. En het oefent al de macht van het eerste beest uit 
voor hetzelve; en het maakt, dat de aarde, en die daarop 
wonen, het eerste beest aanbidden, welks doodelijke wonde 
genezen was. En het doet groote teekenen, zoodat het zelfs 
vuur uit den hemel doet nederdalen op aarde, voor de men-
schen. En het verleidt hen, die op de aarde wonen, door de 
teekenen, die aan hetzelve gegeven zijn voor het beest te 
doen, zeggende tot hen, die op de aarde wonen, dat zij voor 
het beest, dat de wonde des zwaards had en weder leefde, 
een beeld zouden maken. En hetzelve werd gegeven aan het 
beeld van het beest adem te geven, opdat het beeld van het 
beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld 
van het beest niet aanbaden, zouden gedood worden." 
<Openb. 13 : 1 — 15.) 

Velen hebben gemeend, dat genoemde booze 
machten reeds opgestaan zijn en zich geopen
baard hebben. Wie echter Openbaring 13 met 
opmerkzaamheid leest, zal er spoedig toe komen 
om in te zien, dat dit niet het geval kan zijn. 

VIII. 

Wanneer Christus met de hemelsche heiligen, 
aan het begin van het Duizendjarig Rijk, op 
aarde komt, zullen het beest en de valsche 
profeet gegrepen en levend geworpen worden 
In den poel des vuurs. 

„En het beest werd gegrepen, en met hetzelve de valsche 
profeet, die de teekenen voor zijn aangezicht gedaan had, 
waardoor hij verleidde hen, die het merkteeken van het beest 
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ontvangen hadden, en die zijn beeld aanbaden. Deze twee 
werden levend geworpen in den poel des vuurs, die met 
zwavel brandt." (Openb. 19 : 20.) 

Uit hetgeen boven aangegeven wordt, blijkt ons 
ten duidelijkste, dat het booze steeds toenemen 
en tot het einde voortduren zal; want de twee 
groote aanvoerders der ongerechtigheid worden 
niet eer geoordeeld, als wanneer de Heer met 
de Zijnen op aarde komen zal. 

IX. 

Tegelijk zal dan ook de Christenheid, of de 
belijdende massa naam-Christenen, haar eind
oordeel ondergaan. 

„ . . . . Bij de openbaring des Heeren Jezus van den hemel 
met de engelen zijner kracht 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 verheerlijkt te worden in zijne heiligen en bewonderd te 
worden in allen, die geloofd hebben . . . . in dien dag." 
(2 Thess. 1 : 7—10.) 

„En daarom zendt God hun een werking der dwaling, ten 
einde zij de leugen gelooven; opdat allen geoordeeld worden, 
die de waarheid niet hebben geloofd, maar een welbehagen 
hebben gehad in de ongerechtigheid." (2 Thess. 2 : 11, 12.) 

„Zoo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud, noch heet, zal 
ik u uit mijnen mond spuwen." (Openb. 3 : 16.) 
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Men meent doorgaans, dat de belijdende kerk 
er toe bestemd is om, door middel der prediking 
van het evangelie, de geheele wereld tot bekeering 
en tot Christus te brengen. De gelijkenis van 
het zuurdeeg (Matth. 13 : 33), wordt dan in den 
regel, geheel verkeerd en ten'onrechte, daartoe 
aangehaald. De woorden van Openb. 3 : 16 geven 
ons echter ondubbelzinnig aan, dat de Heer het 
naam-christendom uit Zijn mond spuwen zal. — 
Voorts zullen de trossen van den wijnstok der 
aarde, in den grooten wijnpersbak van de gram
schap Gods geworpen worden." (Openb. 14:18 
en 19.) Het onkruid, waartoe ook de afvallige 
kerk (d. w. z. zij, die alleen met den mond be
leden hebben) behoort, wordt in bossen gebon
den om verbrand te worden. (Matth. 13 : 40—42.)— 
Gods Woord weet of getuigt niets van een be
keering der wereld. 

X. 

Satan, de draak, door wiens hulp het beest 
en de valsche profeet velen verleiden zullen, zal 
gebonden en duizend jaren in den afgrond ge
sloten worden. 

„En ik zag een engel nederdalen uit den hemel, hebbende 
den sleutel des afgronds, en een groote keten in zijne hand. 
En hij greep de draak, de oude slang, welke de duivel en 
Satan is, en bond hem duizend jaren; en wierp hem in den 
afgrond, en sloot, en verzegelde dien boven hem, opdat 
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hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend 
jaren zouden voleindigd zijn; daarna moet hij een kleinen 
tijd worden losgelaten." (Openb. 20 : 1—3.) 

Hoe kan een tijdperk van duizendjarigen vrede 
op aarde intreden, zoolang Satan zich op haar 
bevindt? Hij moet ter zijde gesteld, weggedaan 
zijn. Doch zoolang dit niet plaats gevonden heeft, 
beschikt hij over „alle koninkrijken der wereld 
en hunne heerlijkheid." (Matth. 4 : 8.) Hij is „de 
overste" en „de God" dezer wereld. (Joh. 12:31; 
14 : 30; 16 : 11 ; 2 Kor. 4 : 4.) 

XI. 

De volkeren, welke zich te dier tijd tegen 
Jeruzalem vergaderen zullen, worden door den 
Heer verdelgd. 

„En het zal te dien dage geschieden dat Ik Jeruzalem 
stellen zal tot eenen lastigen steen allen volken: allen die 
zich daarmede beladen, zullen gewis doorsneden worden; en 
alle de volkeren der aarde zullen zich tegen haar verzamelen." 
— En het zal te dien dage geschieden, dat Ik zal zoekeh te 
verdelgen alle heidenen die tegen Jeruzalem aankomen." — 
„Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen, 
en de stad zal ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, 
en de vrouwen zullen geschonden worden, en de helft der 
stad zal uitgaan iri de gevangenis; maar het overige des volks 
zal uit de stad niet uitgeroeid worden. En de Heere zal uit
trekken, en Hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk ten dage 
als Hij gestreden heeft, ten dage des strijds." — „En dat zal 
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de plaag zijn, waarmede de Heere alle de volken plagen zal 
die tegen Jeruzalem krijg gevoerd zullen hebben: Hij zal eens 
iegelijks vleesch, daar hij op zijne voeten staat, doen uitteren, 
en eens iegelijks oogen zullen uitteren in hunne holten, en 
eens iegelijks tong zal in hunnen mond uitteren." (Zach. 
12 : 3, 9 ; 14 : 2, 3. 12.) 

Ook uit deze Schriftuurplaatsen blijkt duidelijk, 
dat het kwaad en het booze in de wereld blijft 
voortbestaan tot de komst des Heeren Jezus in 
heerlijkheid. 

XII. 

Ook zullen de goddelooze of ongeloovige Joden 
bij de verschijning des Heeren verdelgd worden. 

„Daarom spreekt de Heere Heere der heirscharen, de Mach
tige Israëls: O weel Ik zal mij troosten over mijne weder-
partijders, Ik zal mij wreken van mijne vijanden. En ik zal 
mijne hand tegen u keeren, en Ik zal uw schuim op het 
allerreinste afzuiveren, en Ik zal al uw tin wegnemen, en Ik zal 
u uwe Richters wedergeven als in het eerst, en uwe raads
lieden als in den beginne.. •• Maar daar zal verbreking zijn 
der overtreders en der zondaars te zamen, en die den Heere 
verlaten, zullen omkomen... En de sterke zal wezen tot grof 
vlas, en zijn werkmeester tot eene vonk, en zij zullen beiden 
te zamen branden; en daar zal geen uitblusscher wezen." 
<Jes. 1 : 24—31.) 

„En het zal geschieden in het gansche land, spreekt de 
Heere, de twee deelen daarin zullen uitgeroeid worden en 
den geest geven, maar het derde deel zal daarin overblijven." 
<Zach. 13 : 8.) 
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„Want de vromen zullen de aarde bewonen, en de op
rechten zullen daarin overblijven; maar d« goddeloozen zullen 
van de aarde uitgeroeid worden, en de trouweloozen zullen 
er van uitgerukt worden." (Spr. 2 : 21, 22.) 

Velen meenen, dat het joodsche volk zich aan 
het einde tot het Christendom bekeeren zal. Het 
Woord van God getuigt echter het tegenover
gestelde. Volgens Zach. 13 : 9 zal het derde 
deel in het vuur gelouterd worden, en daarna 
zal dit weder het volk des Heeren vormen. God 
zal zeggen: Het is mijn volk, en het zal zeggen : 
De Heere is mijn God. Zie ook Hos. 1 : 10, 12; 
2 : 14—22; 3 : 4, 5. Van een bekeering tot het 
Christendom is in de Schrift in het geheel geen 
sprake. 

XIII. 

Een overblijfsel der Joden zal verschoond en 
in Jeruzalem gelaten worden, en aldaar zullen zij 
zitten „een ieder onder zijnen wijnstok en onder 
zijnen vijgeboom." (Micha 4 : 4.) 

„Het woord dat Jesaja, de zoon van Amos, gezien heeft 
over Juda en Jeruzalem. En het zal geschieden in het laatste 
der dagen dat de berg van het Huis des Heeren zal vastge
steld zijn op den top der bergen, en dat hij zal verheven 
worden boven de heuvelen, en tot denzelven zullen alle hei
denen toevloeien. En vele volken zullen henengaan en zeg
gen : Komt, Iaat ons opgaan tot den berg des Heeren, tot het 
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Huis van den God Jakobs, opdat Hij ons leere van Zijne 
•wegen en dat wij wandelen in Zijne paden; want uit Sion 
^al de wet uitgaan, en des Heeren Woord uit Jeruzalem. En 
Hij zal richten onder de heidenen, en bestraffen vele volkeren, 
en zij zullen hunne zwaarden slaan tot spaden, en hunne 
spiesen tot sikkelen: het eene volk zal tegen het andere volk 
geen zwaard opheffen, en zij zullen geen oorlog meer leeren." 
(Jes. 2 : 1—4.) 

.En ik zal de gevangenis mijns volks Israëls wenden, en 
zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, en 
wijngaarden planten en derzelve wijn drinken, en zij zullen 
hoven maken en derzelve vrucht eten; en Ik zal ze in hun 
land planten, en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit het 
land dat Ik hun gegeven heb, zegt de Heere uw God." 
<Amos 9 : 14, 15.) 

De Joden, die in ongeloof naar Jeruzalem zullen 
terugkeeren en den tempel zullen bouwen, moeten 
door zware en groote oordeelen gaan. In dien 
lijd zal een gedeelte van hen zich tot God, hun 
Jehovah, bekeeren, en komen tot het geloof in 
den Messias. Velen van „dit getrouw overblijfsel" 
zullen gedood worden; en de overigen, die in 
het leven gebleven zijn, zullen dan „Hem aan
schouwen, dien zij doorstoken hebben." (Zach. 
12 : 10; Joh. 19 : 34, 37.) De ongeloovigen 
worden allen uitgeroeid, doch het „overblijfsel" 
zal in het land, „dat van melk en honing vloeit," 
ingaan, en de Heer-Zelf zal hun Koning zijn. 
Lees hierover Ps. 37 : 34, 38, 40; Jer. 11 : 5; 
Ps. 44 : 5 ; 145 : 1; 149 : 2. 



VIJFTIEN GEWICHTIGE WAARHEDEN. 149 

XIV. 

Ook zal van de volkeren een overblijfsel het 
Rijk van Christus ingaan, en in de zegeningen 
van Israël deelen. 

„Juicht gij heidenen met Zijn volk! want Hij zal het bloed 
zijner knechten wreken, en Hij zal de wraak op zijne tegen
partijen doen wederkeeren, en verzoenen zijn land en zijn 
volk." (Deut. 32 : 43 ; Rom. 15 : 10.) 

„En het zal geschieden dat alle de overgeblevenen van alle 
heidenen, die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen 
van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden den Koning, 
den Heere der heirscharen, en om te vieren het feest der 
loofhutten." (Zach. 14 : 16.) 

.Looft den Heere, alle heidenen, prijst Hem, alle natiën." 
(Ps. 117 : 1 ; Rom. 15 : 11.) 

.Want het zal geschieden te dien dage, dat de heidenen 
naar den wortel van Isaï, die staan zal tot eene banier der 
volkeren, zullen vragen, en zijne rust zal heerlijk zijn." (Jes. 
11 : 10; Rom. 15 : 12.) 

Van de heidenen, die nu nog de afgoden dienen, 
tot wie het Evangelie der genade niet geko
men is, zal een overblijfsel (Amos 9 : 12) er 
toe gebracht worden de heerschappij van Christus 
te erkennen. Degenen van de volkeren, die jaar
lijks den Goddelijken Heerscher de verschuldigde 
eerbetooning bewijzen zullen door naar Jeruza
lem gezanten te zenden, zullen in ruime mate 
worden gezegend. Maar, daarentegen zij, die zulks 
niet doen, zullen met droogte voor hun ongehoor
zaamheid gestraft worden. Zie Zach. 14 : 16—19. 
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XV. 

De Heer Jezus zal met de Zijnen over de 
gansche aarde heerschen. De aarde zal in alle 
opzichten vruchtbaar zijn; en alle schepselen, die 
zich op en boven haar bejegen zullen, zullen 
zich volkomen vrij en gelukkig .gevoelen. 

„De wolf zal met het lam verkeeren, en de luipaard bij 
den geitenbok nederliggen, en het kalf en de jonge leeuw en 
het mestvee te zamen, en een klein jongsken zal ze drijven ; 
de koe en de berin zullen te zamen weiden, hare jongen 
zullen te zamen nederliggen, en de leeuw zal stroo eten gelijk 
de os; en een zoögkind zal zich vermaken over het hol van 
eene adder, en een gespeend kind zal zijne hand uitsteken 
in den kuil van den basilisk. Men zal nergens leed doen 
noch verderven op den gansenen berg mijner heiligheid; want 
de aarde zal vol van kennis des Heeren zijn, gelijk de wateren 
den bodem der zee bedekken." (Jes. 11 : 6—9.) 

Jesaja 35, en de Psalmen 8, 72 en 98 geven 
hieromtrent de meest duidelijke en schoonste 
omschrijving. 

„En de Heere zal tot Koning over de gansche aarde zijn; 
te dien dage zal de Heere één zijn, en Zijn naam één." 
(Zach. 14 : 9.) 

„Want de schepping is der ijdelheid onderworpen,.... op 
hoop, dat ook de schepping zelve zal vrijgemaakt worden van 
de slavernij der verderfelijkheid tot de vrijheid der heerlijk
heid der kinderen Gods." (Rom. 8 : 20, 21.) 

„En alle schepsel, dat in den hemel en op de aarde en 
onder de aarde, en op de zee is, en alles wat daarin is, 
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hoorde ik zeggen: Hem, die op den troon zit, en het Lam, 
zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de 
kracht tot in alle eeuwigheid." (Openb. 5 : 13.) 

De eerste Adam was met zijn vrouw als hoofd 
over de gansche schepping geplaatst. Doordien 
hij zondigde bracht hij den vloek over de geheele 
aarde, en trad de dood en het verderf in. — 
De laatste Adam, „die geen zonde gedaan heeft" 
(1 Petr. 2 : 22), zal niet alleen Satan binden 
en de gansche schepping vrij maken, maar als 
Zoon des menschen in zegening en heerlijkheid 
over alles heerschen, zoowel over wat in den 
hemel, als op de aarde is. 

Als de duizendjarige heerschappij van Christus 
een einde genomen heeft, en het oordeel zich zal 
hebben ontlast over de volken, die zich opnieuw 
tegen God in vijandschap geopenbaard hebben, 
en ook Satan zijn eindoordeel gekregen zal 
hebben, en de in ongeloof gestorvenen als dooden 
(Openb. 20 : 11—15) naar de eeuwige pijn ver
wezen zullen zijn, dan eerst zal de eeuwige 
toestand intreden. De geloovigen zijn in eeuwige 
gelukzaligheid, maar daartegenover deongeloovi-
gen in eeuwige rampzaligheid. 

Lieve lezer! tot een van beiden zult ook gij 
behooren. O, doe u zelven de vraag: 

tot welke? 
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Het getal 666. 

W e t getal heeft in Gods woord een zeer groote 
: ^ en belangrijke beteekenis. 

Gelijk God de grootte en zwaarte van het 
geschapene naar maat en gewicht geordend heeft, 
zoo ook de menigte naar het getal. Het getal der 
maanden is bij Hem bekend en de schreden en we
gen der menschen telt Hij. (Job 14: 5,16.) Het heir 
des hemels brengt Hij voort bij getal. (Ps. 147 : 4; 
Jes. 40 : 26.) Ja, zelfs de tranen (Ps. 56 : 9) en 
de haren des hoofds zijn door onzen God en 
Vader geteld. (Matth. 10 : 30; Luk. 12 : 7.) Al 
het voor den mensch ontelbare, telt Hij. (Jer. 33:22.) 

In het getal twee ligt het begrip van splitsing, 
verscheidenheid en tegenstelling, als ook van het 
getuigenis van menschen onder menschen. Lees 
bijv. Matth. 6 : 24; Efez. 2 : 1 5 wat splitsing 
betreft; Deut. 25 : 13 wat tegenstelling aanduidt. 
En wat het getuigenis onder menschen betreft: 
Joh. 8 : 17; 2 Kor. 13 : 1 ; Hebr. 10 : 28. Zoo 
lezen wij ook, dat in de dagen der openbaring 
van „den zoon des verderfs" — de antichrist — 
door God twee getuigen verwekt- worden. Zie 
Openb. 11 : 3 en 10. 

Door het getal drie worden wij dadelijk be-
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paalt bij den Drie-Eenigen God: Vader, Zoon 
en Heiligen Geest, van Wien wij in Rom. 11 :36 
lezen: „Want uit Hem, en door Hem, en tot 
Hem zijn alle dingen." 

In dit getal ligt tevens de vereeniging van 
verleden, heden en toekomst, of aanvang, midden 
en einde. De hemellichamen, ter verlichting der 
aarde, bestaan uit de zon, de maan en de sterren. 
De drie vaders: Adam, Seth, Enos, waaruit 
het geslacht van het menschdom gesproten is, 
waarin God Zijn Naam bewaarde onder de men-
schen vóór den zondvloed; en na den zondvloed 
weder drie, nl. Sem, Cham en Japhet. Daarna 
de drie aartsvaders van het volk Gods op aarde : 
Abraham, Izak en Jakob. — Het heiligdom onder 
Israël bestond uit drie afdeelingen, nl. den Voor
hof, het Heilige en het Heilige der heiligen ; ter
wijl de dienst door drieërlei menschen verricht 
werd, den Hoogepriester, den priester en de 
Levieten. Wij lezen in 2 Kor. 12 : 2, dat 
de apostel Paulus, als „een mensch in Chris
tus," is opgetrokken geweest tot in den derden 
hemel. 

Het getal vier geeft ons de zaken of dingen 
aan, die de aarde betreffen. Bijv. de vier hoofd
windstreken, de vier jaargetijden en de verdeeling 
van het etmaal in morgen, middag, avond en 
nacht. Vier rivieren besproeiden den hof Eden. — 
Daniël spreekt ons van de vier groote wereldrijken. 
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Alles wat in betrekking staat tot den eeredienst 
in Israël, nl. de tabernakel, de tempel, de 
voorhof, het altaar, de arke des Verbonds, het 
is alles (uitgezonderd het waschvat en de koperen 
zee) vierkant. Ja, zelfs als straks de heerlijkheid 
der Gemeente van Christus op garde geopenbaard 
zal worden, in den vorm of gelijkenis eener stad, 
deelt Johannes ons mede: „En de stad lag in 
het vierkant." (Openb. 21 : 16.) 

Wanneer wij nu drie en vier tezamen nemen, 
verkrijgen wij het getal der volmaaktheid, nl. 
zeven, dat hemel en aarde met elkaar verbindt. 

Opmerkenswaardig is het, dat de Geest van 
God dikwijls zevenvoudig de dingen ons voor
stelt. Zoo in Deut. 32 : 4 geeft Mozes ons een 
beschrijving van God, en in Openb. 1 : 13, 
14 en 15 stelt Johannes ons zevenvoudig den 
Persoon van den Zoon des menschen voor. 
In Joh. 10 spreekt de Heer Jezus over Zijn 
schapen, en op zevenderlei wijze deelt hij ons 
Zijn liefdevolle en trouwe zorg voor Zijn scha
pen mede. 

In het boek de Openbaring komt het getal zeven 
herhaaldelijk voor : de zeven gemeenten in Klein-
Azie; zeven hoornen en zeven oogen des Lams; 
zeven zegelen, waarvan 4 op de aarde en 3 op 
den hemel betrekking hebben; zeven bazuinen, 
zeven schalen des toorns, zeven donderslagen. 

Het getal tien geeft ons de verantwoordelijkheid 
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van den mensch tegenover God aan. Denken 
wij slechts aan de tien geboden en aan de ge
lijkenis der tien maagden. Onder de regeering 
van Salomo, waar Israël op de hoogste trap van 
macht, heerlijkheid en eer gekomen was, bevon
den zich in den tempel tien tafelen, tien luchters 
en tien stellingen, alzoo tienvoudige spijs, tien
voudig licht en tienvoudige middelen tot reiniging 
van hen, .die in het heiligdom dienden. 

„Gij zult een verdrukking hebben van tien 
dagen," spreekt de Heer de gemeente te Smyrna 
toe, en voegt er bemoedigend en troostvol bij: 
„Wees getrouw tot den dood, en ik zal u de 
kroon des levens geven." (Openb. 2 : 10.) 

Vermenigvuldigen wij nu het getal tien met vier, 
dan verkrijgen wij het getal der beproeving, nl. 
veertig, dat ons het eerst genoemd wordt in 
Gen. 7 : 4, waar God tot Noach zegt van veertig 
dagen en veertig nachten op de aarde te zullen 
doen regenen. Israël is veertig jaren in de woestijn, 
Mozes veertig dagen en veertig nachten op den 
berg, in welken tijd Israël op de proef gesteld 
wordt. De Ninevieten kregen veertig dagen tijd 
om zich te bekeeren tot God. 

De Heer Jezus, de volmaakte Mensch, opdat 
zou blijken, dat Hij 

de Volmaakte is, 
werd veertig dagen in de woestijn verzocht van 
den duivel. 
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En waar de menschheid veertig eeuwen beproefd 
geworden is door God, maar het gebleken is, 
dat zij krachteloos en onbekwaam was om iets 
tot verzoening en behoudenis harerzijds aan te 
brengen, zond God „ter rechtertijd" Zijn Zoon, 
en stierf Christus voor goddeloozen. (Rom. 5 : 6.) 

Gods getuigenis op deze aarde wordt ons in 
het getal twaalf aangegeven, bijv. de twaalf ge
slachten Israëls, de twaalf apostelen, de twaalf 
maal twaalfduizend Israëlieten als verzegelden in 
Openb. 7, en daarna op den berg Sion. (Openb. 
14 : 1.) — Er waren twaalf mannen, die het 
beloofde land bespiedden. (Deut. 1 : 23.) — En 
straks, als „de wedergeboorte," „de tijden der 
herstelling aller dingen," (Hand. 3 : 21), zal zijn 
aangebroken, en „de Zoon des menschen zal 
gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid," 
dan zullen de twaalf apostelen des Lams zitten 
op twaalf tronen, oordeelende de twaalf geslach
ten Israëls. Zie Matth. 19 : 28 en Luk. 22 : 30. 

En zoo zouden we kunnen voortgaan; doch 
wij willen liever den belangstellenden lezer er 
toe opwekken, om in de Schrift te onderzoeken 
naar de verschillende beteekenissen van zekere 
getallen, en ons nu verder bepalen bij het getal, 
dat hierboven aangegeven is, dan komen wij 
weder op profetisch terrein, en onze gedachten 
worden weer opnieuw naar het toekomstig Ro-
meinsche rijk gericht. 
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In Openbaring 13 : 18 hebben wij de mede-
deeling van een voor ons geheimzinnig getal. 
De profeet zegt: „Hier is de wijsheid. Die 
verstand heeft, berekene het getal van het beest; 
want het is eens menschen getal, en zijn getal is 

zes honderd zes en zestig." 
Met de woorden: „Hier is de wijsheid," zal 

wel alleen bedoeld worden: „Hier hebt ge de 
oplossing voor hem, die wijs en verstandig is." 
Met dezelfde bewoording zegt de apostel later, 
wanneer hij „de verborgenheid der vrouw en 
van het beest" onthuld: „Hier is het verstand, 
dat wijsheid heeft: de zeven hoofden zijn zeven 
bergen." (Openb. 17 : 9.) Door het uitvinden 
van het getal 666 in den naam van den vorst, 
die nog te komen staat, kan de verstandige en 
godvruchtige alzoo eens te weten komen, dat de 
overheerscher — hoe schoon en onschuldig zijn 
naam ook wezen mag — „het beest" zal zijn, 
dat door den profeet voorspeld geworden is. 

In de zoogenaamde „doode talen" hebben vele 
letters — zooals wij weten — bestemde getal
waarde. Wij hebben er slechts aan te herinneren, 
dat de letter X in het Latijn voor 10, en de C 
voor 100 aangeduid wordt. Bedraagt nu de som, 
die uit de letters van den naam van den komenden 
vorst gevonden wordt, het getal 666, zoo zullen 
de wijzen en verstandigen spoedig weten, dat 
hij, die dezen naam draagt, „het beest uit den 
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afgrond" is, wiens rijk het vierde wereldrijk 
vormt, hetwelk door Christus, „den steen zon
der handen afgehouwen," geslagen zal worden 
aan zijn voeten van ijzer en leem; en, niet alleen 
de voeten, „maar ook het ijzer, leem, koper, zilver 
en goud zullen worden, vermaald." Zie Dan. 
2:34, 35 en 45. Daarop volgt dan : „Het konink
rijk der wereld van onzen Heer en van Zijnen 
Christus is gekomen, en hij zal heersenen tot in 
alle eeuwigheid." (Openb. 11 : 15.) „De steen, 
die het beeld geslagen heeft, werd tot een grooten 
berg, alzoo dat hij de geheele aarde vervulde." 
(Dan. 2 : 35.) 

Tevergeefs zal de nieuwsgierigheid van den 
mensch heden beproeven het getal 666 der pro
fetisch aangekondigde persoonlijkheid, „het beest 
uit den afgrond," uit te vinden, d. w. z. met 
zekerheid aan te geven. Maar dit neemt niet 
weg, dat het getal 666 voor ons toch ook zeer 
belangrijk is. 

Het getal 6 drukt nl. moeite en arbeid uit, 
want het geeft ons het getal der wekelijksche 
werkdagen aan. Zoo deze dagen op zichzelven 
blijven, d. w. z. wanneer de zevende dag, de dag 
der rust Gods, ontbreekt, dan zijn zij de uitdruk
king van onvolmaaktheid. Het getal 6 is ook 
het getal der onvolmaaktheid, zelfs wanneer 
de mensch zijn hoogste toppunt heeft bereikt. 
Goliath, de reus der Filistijnen bijv., de 
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vijand van David, den gezalfde Gods, was 
6 ellen en een span groot; en een der zonen 
van Rafa, een lang man, had 4 maal 6 vinge
ren, maar Jonathan, Davids neef, versloeg hem. 
(1 Kron. 20 : 6, 7.) 

Hebben we meer dan eens het getal 6, zoo komt 
bij het begrip van onvolmaaktheid, nog dat der 
menschelijke eer, aanmatiging en boosheid. Dat 
der eer wordt ons genoemd in 1 Kon. 10 : 14, 
waar wij lezen: „Het gewicht nu van het goud 
dat voor Salomo in één jaar inkwam, was 666 
talenten gouds." — Dat der aanmatiging wordt ons 
in Dan. 3 : 1 aangetoond in het gouden beeld,, 
hetwelk Nebukadnezar, het hoofd der eerste wereld
macht, in het landschap Babel oprichtte, hetwelk 
aangebeden moest worden, en 60 el lang en 
6 el breed was. — Nu is echter „het getafvan het 
beest" 666, alzoo een drievoudig 6. Het toont 
ons de boosheid van den zondigen mensch op 
de hoogte van al zijn kunnen, op het toppunt 
van al het menschelijk bereikbare; maar bij dit 
alles „derft hij (d.i. bereikt niet) de heerlijkheid 
Gods." (Rom. 3 : 23.) 

Het getal 6 staat naast het getal der Goddelijke-
volmaaktheid, nl. 7; doch, hoe juist er ook vóór,, 
en hoe nabij ook, het bereikt 7 niet. 

De Schrift zegt ons, dat de mensch en over-
heerscher van den tijd van het einde, die door 
het getal 666, hef drievoudige 6, wordt aangeduid, 
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allen roem en verheerlijking voor zich zal op-
eischen, en zich in zijn satanische boosheid en 
verblinding tegen God verheffen zal, zeggende 
dat hij-zelf God is. Maar waar hem het sieraad 
-en de ware grootheid van den mensch, nl. Gods
vrucht, afhankelijkheid van en 'gemeenschap met 
God ontbreekt, noemt God hem „het beest." 

Hoogst merkwaardig en beteekenisvol is het 
getal 888, hetwelk ons in het Grieksch, de oor
spronkelijke taal van het Nieuwe Testament, den 
boven alles en allen verheven 

Naam des Heeren Jezus 
aangeeft. 

De Zoon van God, Jezus Christus, is Mensch 
geworden. Te midden der zondige menschen 
wandelende — echter „gescheiden van de zon
daars," (Hebr. 7 : 26), — was Hij hier beneden 
de volmaakt van God afhankelijke Mensch, en 
hooren wij Hem in Ps. 16 : 1 het uitspreken: 
„Bewaar mij, o God! want ik betrouw op U." 
Ja, Hij — de Zoon des menschen — heeft te 
midden van een vijandige en een van God afkee-
rige wereld, volmaakt Zich geopenbaard en Zijnen 
Vader in alles volkomen gehoorzaamd en ver
heerlijkt. Aangaande Hem heeft God van uit 
den geopenden hemel kunnen getuigen: „Gij 
zijt mijn geliefde Zoon, in u heb ik mijn welbe
hagen gevonden!" (Luk. 3 : 22.) 
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En deze Jezus, het „onberispelijk en onbevlekt 
Lam" (1 Petr. 1 : 19), aan het kruis op Golgotha 
gestorven, heeft door Zijn sterven en door Zijn 
opstanding uit de dooden, verzoening en verlos
sing, behoudenis en het eeuwig leven aangebracht 
voor allen, die in Hem gelooven. 

Op den 8sten dag, zijnde de eerste dag eener 
nieuwe week, is Hij „door de heerlijkheid des 
Vaders" uit de dooden opgewekt, en 

het Hoofd eener nieuwe Schepping 
geworden. In Openb. 3 : 14 spreekt Hij de 
gemeente te Laodicéa toe met deze verheven 
namen : „Dit zegt de Amen, de getrouwe en waar
achtige Getuige, 

het Begin der Schepping Gods." 
En was Hij op deze aarde „de getrouwe en 

waarachtige Getuige," juist hierom heeft de mensch 
Hem gehaat, verworpen en verwezen om den 
meest vernederenden en verachten dood te ster
ven. Lees Ps. 40:10, 11, 15, 16; Joh. 8:40,45. 
Maar God heeft Hem „uitermate verhoogd, en 
Hem een naam gegeven, die boven allen naam 
is" (Fil. 2 : 9 ) ; Hem alle macht en gezag en 
een plaats gegeven aan Zijn rechterhand, en 
eens zullen allen en zal alles aan Hem onder
worpen zijn. 

Het zal daarom wel geen toeval zijn, dat het 
getal, hetwelk den Naam Jezus aangeeft — dien 
Naam, waarvoor eens alle knie van die in den hemelr 
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€n die op de aarde en die onder de aarde zijn, 
zich buigen zal — 888 is. 

Het getal 8 geeft ons den aanvang eener nieuwe 
orde van zaken aan. De 8ste dag van het Oude 
Verbond, waar een week 7 dagen heeft, werd 
vanzelf de eerste dag van een nieuwe bedeeling. 
Deze achtste dag was 

de dag der opstanding 
van den Heer der Heerlijkheid, 

aan welks morgen de overwinning over eiken 
vijand, over Satan, zonde, dood en wereld, vol-
.komen aan het licht getreden is. 

In welk een heerlijke tegenstelling staat alzoo 
„de Zoon des menschen, die in den hemel is" 
(Joh. 3 : 13), tot „den mensch der zonde" 
(2 Thess. 2 : 3), het hoofd der van God afvallige 
menschheid en tevens het hoofd der laatste 
wereldmacht! D. R. 

* * * 
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Christus, de hoop der 
heerlijkheid. 

hristus-Zelf is onze hoop! 
Niet alleen is onze hoop met Hem verbonden, 

neen Hij is in Zijn Persoon onze hoop. Het is 
ermee, als met den vrede. Christus heeft vrede 
gemaakt, doch daarenboven is Hij onze vrede. 

Vertroostende gedachte: Christus onze hoop ! 
Zal die hoop beschaamd worden ? Onmogelijk! 
Wil iemand den geloovige van zijn hoop berooven, 
dan moet hij hem Christus ontnemen. Daarom is 
er ook in de Schrift sprake van een levende hoop. 
„Gezegend zij de God en Vader van onzen Heer 
Jezus Christus, die naar Zijne groote barmhartig
heid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop 
door de opstanding van Jezus Christus uit de 
dooden." (*1 Petr. 1 : 3.) De opgestane Heer, de 
Overwinnaar over dood en graf, Hij, die eeuwig 
leeft, is onze hoop. 

Verkwikkende gedachte: De opgestane Jezus 
mijn hoop! Als die hoop niet levendig voor mijn 
hart staat, .ligt dat aan mijzelven; het is, omdat 
mijn oog niet op Jezus is, gericht en mijn hart 
zich niet met Hem bezighoudt. 

Christus, onze hoop, is in de heerlijkheid; in 
het binnenst heiligdom; en daar leeft Hij, die 
het anker mijner zaligheid is. Hoe zeker ligt het 
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anker daar en hoe veilig is ieder, die dit bezit. 
God heeft den erfgenamen der belofte overvloedige 
zekerheid willen schenken. Hij heeft ze de belofte 
geschonken; Hij heeft het woord der belofte met 
een eed bevestigd; Hij heeft Christus gegeven, die 
reeds in de heerlijkheid is en 'daar leeft voor de 
Zijnen. Heerlijk drievoudig snoer, hetwelk niet 
verbroken wordt. Naar één ure hebben de geloo-
vigen zich slechts uit te strekken, dat is naar 
de ure der openbaarwording van Christus, hun 
Hoop. In die ure volgen zij Hem in het heilig
dom, waar Hij nu reeds is. Is het geen sterke 
vertroosting, dat Christus „de voorgestelde hoop" 
is voor al de Zijnen? (Hebr. 6 : 17—20.) 

Christus, onze hoop, komt weder! Hij-Zelf 
komt om Zijn Gemeente op te nemen. Dat is 
het licht, hetwelk den pelgrim bemoedigt ge
durende de woestijnreize. Dat is „het woord der 
vertroosting," waarmede broeders elkander tege
moet treden. (1 Thess. 4 : 14—18.) 

Laat ons in die hoop leven. Laat ons de be
lijdenis dier hoop onwankelbaar vasthouden. Laat 
ons den roem dezer zalige hoop onwrikbaar vast
houden. Doen we dit, dan gaan we met volharding 
voort; dan grijpen we naar het eeuwige leven; dan 
beijveren we ons in den dienst des Heeren; dan 
reinigen we ons, gelijk Hij, onze hoop, rein is. 

j . T . 
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Beschouwingen over het 
boek Daniël 

door Dr. A. H. BURTON. 

(Vervolg van bladz. 132.) 

„Een verachter (Dan. 11 : 21—36.) 

e Geest van God handelt in sobere trekken, 
hoewel Hij toch op de bijzonderheden ingaat, 

over de voorafgaande geschiedenis van de konin
gen van het Noorden en het Zuiden. De verzen 
5—21 omvatten een periode van 130 jaar, en het 
moet ons wel opvallen, dat over een tijdperk van 
slechts tien jaar (175—165 v. Chr.) de boven-
aangegeven ve.rzen spreken (21—36). Hier is 
slechts één koning onder het profetisch gezicht 
gebracht en niet, zooals in het voorgaande gedeelte, 
vele koningen. Die ééne koning wordt aangeduid 
met de woorden: „een verachte." Het is Antiochus 
Epiphanes 

De vraag ligt voor de hand: Waarom zooveel 
meer over een koning, die slechts een tiental jaren 
heeft geregeerd ? Het antwoord is, dat deze An
tiochus Epiphanes een type was van een ander 
koning, die opstaan zal; en was Antiochus Epi-

B 



166 DE MORGENSTER. 

phanes een slecht man, die andere, die toekomstige 
koning zal oneindig veel slechter nog zijn. Maar 
beiden staan in betrekking met Palestina en de 
Joden, en dat is zoo belangrijk in Gods oog, wijl 
Zijn hart vol van liefde, vol belangstelling is 
jegens het volk Zijner verkiezing voor deze aarde, 
hoe onwaardig het zich ook die liefde gemaakt 
heeft. 

De nauwkeurigheid van de hier geboden be
schrijving is al even merkwaardig, als in het vorige 
deel van het hoofdstuk. Er blijft geen twijfel, of 
de Geest Gods spreekt hier inderdaad van Antio
chus Epiphanes, als Hij Daniel inspireert een won
derbaren blik vooruit te werpen op de toekomst. 

Volgens de ongewijde historie was Antiochus 
Epiphanes, een broeder van Seleucus Philopator, 
den koning van het Noorden, op zijn terugweg 
van Rome, toen hem de tijding bereikte van den 
dood zijns broeders en tevens van de pogingen, 
die de moordenaar zijns broeders aanwendde, om 
den troon voor zichzelven te bemachtigen. Ptole-
meus, de koning van Egypte, wilde Antiochus 
eveneens verre van den troon houden, en zoo 
vinden we de woorden van den profeet Daniel 
vervuld: „Daarna zal een verachte in zijnen staat 
staan, denwelke men de koninklijke waardigheid 
niet zal geven." (vs. 21.) 

Wel werd Antiochus opvolger, maar ten spijt van 
alle pogingen om hem van den troon af te snijden, 
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De eer van het koningschap werd hem niet gegund, 
nochtans kon hij in vrede zijns broeders plaats 
innemen, daar hij in Griekenland zich de hulp 
van twee machtige koningen had weten te ver
schaffen, door wier bemoeiing de onrechtmatige 
verdringer werd teruggedreven. Toen nam hij 
den naam: „Epiphanes," d.i. „de heerlijke" aan. 
Evenwel veranderde men dien naam in overeen
stemming met zijn laag en verachtelijk karakter 
in „Epimanes" d.i. „de krankzinnige." 

De beschrijving over Antiochus, door Josephus 
en anderen gegeven, toont ons, hoe wèl verdiend 
de aanduiding is, welke de Schrift lang te voren 
van dezen man geeft, als zij spreekt van: „een 
verachte." Een verachtelijk man was hij inderdaad, 
maar wat van nog meer belang en in de oogen 
des Heeren nog grooter schuld was, d.i. dat hij 
als de booze vervolger optreedt van het Israël 
Gods. Voorzeker, dit volk heeft zich door eigen 
schulden overgeleverd aan de kastijdingen, maar 
God zal niet onschuldig houden degenen, die uit 
zelfzuchtige overwegingen Zijn volk hebben ge
hoond en vervolgd. 

Teneinde Palestina in bezit te houden en het 
Joodsche volk te kunnen gebruiken in zijn tochten 
tegen Egypte, trad Antiochus in een verbond met 
den broeder van den hoogepriester. Hij strooide 
met milde hand eerbewijzen en geld onder som
mige Joden, die het heiligdom den rug hadden 
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toegekeerd. Hierover spreekt vers 23 en 24. Eerst 
ging alles goed en de Egyptenaars werden versla
gen. Ptolomeus viel hem in handen, doch hij 
doodde hem niet. Integendeel Antiochus ontving 
hem aan zijn tafel, hoewel onder het masker van 
een valsche vriendschap: „Aan eene tafel zullen 
zij leugen spreken." (vs 27.) 

Maar Antiochus was in zijn plannen niet voor
spoedig. Hij keerde naar zijn land terug en stapelde 
er de rijkdommen op, die hij op zijn veldtocht 
had weten machtig te worden. Een gerucht, dat 
Antiochus dood was, had inmiddels Jeruzalem 
bereikt, en had zulk een vreugde verwekt, dat 
Antiochus vol woede tegen de Joden.optrok. „En 
zijn hart zal zijn tegen het heilig verbond" (vs. 
28). Op zijn terugweg naar Syrië hield hij stand 
te Jeruzalem, en, geholpen door verraders onder 
de Joden, nam hij de stad in. Bij deze gelegenheid 
was het, dat hij den tempel binnendrong en in 
spotlust zwijnenvleesch offerde op het altaar, en 
het water, waarin het zwijn gezoden was, liet 
sprenkelen in het heiligdom, om op deze wijze 
de heilige plaatsen te verontreinigen, terwijl hij 
inmiddels het offeren deed ophouden. Hierover 
spreekt hoofdstuk 8 in de tusschenzinnen 11 en 
12. „Ja, hij maakte zich groot tot aan den vorst 
diens heirs, en van denzelven werd weggenomen 
het gedurig offer, en de woning zijns heiligdoms 
werd nedergevjorpen. En het heir werd in den afval 
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overgegeven tegen het gedurig offer; en hij wierp 
de waarheid ter aarde, en deed het, en het ge
lukte wel." De reiniging van het heiligdom (hfdst. 
8: 13, 14) ziet, naar we gelooven, op wat plaats 
greep een viertal jaren na deze gruwzame ontheili
ging, toen Judas Maccabeus Jeruzalem heroverde 
uit de handen der heidenen. 

Nu volgt het geïnspireerde verhaal van de 
laatste tocht van Antiochus naar Egypte (hfst. 11 : 
29—35.) „Ter bestemder tijd zal hij wederkeer en, 
en tegen het Zuiden komen, doch het zal niet 
zijn gelijk de eerste, noch gelijk de laatste reize" 
(vs. 29). Deze tocht zou niet zijn met het resul
taat van de vorige malen, maar hoe vernederend 
leze nederlaag ook mocht zijn, ze zou niets be-
teekenen in vergelijking met de ramp, welke in 
toekomstige dagen komen zal over dien koning 
van het Noorden, van wien Antiochus een type is. 

In vers 30 wordt ons medegedeeld, wat de 
eigenlijke oorzaak is geweest van deze nederlaag: 
„ Want er zullen schepen van Chittim tegen hem 
komen, daarom zal hij met smart bevangen wor
den." Hier vinden we de invoering van een Wes-
tersche macht. Door „de schepen van Chittim" 
worden de Romeinen aangeduid, en hier hebben 
we een onmiddellijke heenwijzing naar dat volk, 
dat zich zoo snel verhief. De omstandigheden, 
onder welke Antiochus den Romeinschen consul 
te Alexandrië ontmoette, zijn wel bekend als zeer 
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vernederend voor Antiochus. De monarch van 
Egypte, die het ergste vreesde van zijn tegenstander, 
indien deze verlof kreeg zijn veroveringen onge
hinderd voort te zetten, had een beroep gedaan op 
den Romeinschen Senaat om hulp. Als antwoord 
zond deze onverwijld een vertegenwoordiger, die 
Antiochus ontmoette, juist op het oogenblik dat 
deze Alexandrië wilde belegeren. Antiochus her
kende in den afgevaardigde iemand, met wien 
hij op een voet van vriendschap gestaan had 
bij een bezoek aan Rome, en hij naderde dezen 
met uitgestoken hand om hem als vroeger te 
begroeten. Doch de Romein weigerde deze hand 
met de opmerking, dat hij, alvorens hem als 
vriend te begroeten, weten moest, hoe hij stond 
tegenover zijn zenders. Hij deelde hem voorts 
mede, dat de Romeinsche Senaat onverwijld zijn 
vertrek uit Egypte verzocht. De slimme Antiochus 
verzocht wat tijd, om zich met zijn vrienden te 
beraden, doch de Romein trok een cirkel om hem 
heen met zijn vinger in het zand, en eischte een 
antwoord voor hij een stap daarbuiten deed. 

Antiochus was gedwongen toe te geven en trok 
als een vernederd man naar zijn land terug. „Hij 
zal wederkeeren en gram worden tegen het heilig 
verbond" (vs. 30). Zijn wraak zou nederdalen op 
de Joden. Maar de Geest van God maakt zorg
vuldig onderscheid tusschen den getrouwe en den 
afvallige. Door de laatsteri, door hen „deverlaters 
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des heiligen verbonds" openbaarde de'boozeman 
al zijn woede tegen God en Zijn volk. 

Evenwel dezen keer bezocht Antiochus Jeruza
lem niet, doch zond een zijner generaals, en dit 
is de bedoeling waarschijnlijk van vers 31: „En 
er zullen armen uit hem ontstaan, en zij zullen 
hei heiligdom ontheiligen, en de sterkte, en zij 
zullen het gedurige offer wegnemen, en eenen ver
woestenden gruwel stellen." 

Deze veldoverste deed de offeranden ophouden, 
ontheiligde den tempel en liet een afgod in het 
heilige plaatsen. 

Wij meenen niet, dat dit door onzen Heer wordt 
bedoeld in Matth. 24. Het is wel een gelijklui
dende plaats, maar toch is er verschil. De ont
heiliging, waarover Daniël spreekt, geschiedde in 
de dagen van Antiochus Epiphanes, een type van 
den laatsten koning van het Noorden. Ongetwijfeld 
schaduwt het af, wat plaats grijpen zal in de dagen, 
die onmiddellijk voorafgaan aan de komst des 
Heeren ten oordeel, maar het vers uit Daniël, 
hetwelk de Heer Jezus aanhaalt in Matth. 24, 
vinden we in het volgende hoofdstuk (12 : 11). 
In 't kort: Daniël 11 :31 is geschiedenis; Daniël 
12:11 moet nog vervuld worden en is ook nu nog 
profetie. Maar de tijd van Antiochus Epiphanes 
vertoont een merkwaardige overeenkomst met 
wat plaats grijpen zal, alleen in de toekomst zal 
het veel erger zijn. Terwijl Antiochus alles deed 
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door vleierij en andere middelen om de Joden te 
bewegen tot afval van God en het heilig verbond, 
verwekte de Geest Gods trouwe mannen „het 
volk, die hunnen God kennen" (vers 32). Dit 
zijn de Maccabeërs en anderen, die door woord 
en daad een voorbeeld van toewijding waren voor 
de overigen, en door God werden gebruikt, om het 
heele volk voor een volkomen afval te bewaren 
onder den vreeselijken druk der tijden. 

Dat er in de toekomst een overblijfsel zal zijn 
is klaar en duidelijk, maar hun getuigenis zal 
niet vergezeld gaan van machtige daden op het 
slagveld, gelijk in de dagen der Maccabeërs. Als 
zij vervolgd worden in de eene stad, worden zij 
opgewekt te vlieden in de andere en niet het 
zwaard te nemen. Alles samengenomen, kunnen 
we zeggen, dat er voldoende overeenkomst is 
tusschen de dagen van Antiochus Epiphanes en 
die der toekomst, om onmiddellijk in Antiochus 
een type te zien van den toekomstigen koning 
van het Noorden, maar bij dat alles blijft er genoeg 
verschil om te bewijzen, dat hier de toekomst niet 
is beschreven, maar wel, wat nu geschiedenis is. 

Het voornaamste punt voor een recht begrip 
van dit hoofdstuk, is wel de overgang van het 
verleden naar" de toekomst in vers 35: „het zal 
nog zijn voor eenen bestemden tijd." Vanaf vers 
5 tot 35 volgen we van stap tot stap de historie, 
d.w.z. wat nu historie is, niet in de dagen van 
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Daniël, toen was het nog profetie. Maar vanaf 
vers 36 is alles voor ons nog profetie. Hoe 
treffend schoon — we herhalen het nog eens — 
heeft Daniël door Gods Geest geïnspireerd de 
geheele geschiedenis tot in bijzonderheden weer
gegeven. Het is zoo opvallend, dat de verwerpers 
van de ingeving in star en driest ongeloof hebben 
uitgeroepen, dat Daniël niet heeft geleefd in de 
dagen van Cyrus, den Koning van Perzië (hfdst. 
10 : 1), maar in de dagen van Antiochus Epi-
phanes! Daartoe komt men, als men niet buigen 
wil voor het gezag der heilige Schrift. En gelijk 
alles vervuld is tot op vers 35, zóó zal ook verder 
de geheele profetie in vervulling gaan. 

Geen woord zal er feilen! 

„De tijd van het einde." 

(Dan. 11 :33—40.) 

Nu zijn we genaderd tot dat belangrijk deel 
der profetie, waartoe al het voorafgaande ons 
stap voor stap gevoerd heeft. Bij den tijd van 
Antiochus Epiphanes hebben we vooral wat lan
ger stilgestaan, omdat hij het is, die een type kan 
genoemd worden van den laatsten, nog toekomsti-
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gen koning van het Noorden. Zijn historie eindigt 
met vers 32. 

De drie volgende verzen (33—35) beschrijven 
een langgerekt tijdperk van Joodsche geschiedenis, 
n.1. vanaf de dagen van Antiochus Epiphanes 
tot „den tijd van het einde." Gedurende dezen 
tijd zal het Joodsche volk — naar de profetische 
getuigenis — vervolgd en verstrooid worden. „Zij 
zullen vallen door het zwaard en door vlam, door 
gevangenis en door berooving, vele dagen." (vs. 33.) 
Evenwel zullen zij niet tot het uiterste worden 
overgegeven: „zij zullen met een kleine hulp ge
holpen worden." Behalve dit zullen er „leeraars" 
onder het volk opstaan, die „er velen zullen onder
wijzen.'" Op hen wordt gedoeld in hoofdstuk 11 : 
33 en 35, zoowel als in 12 : 8 en 10. Ongetwijfeld 
wajen de Maccabeërs de zoodanigen en zullen er 
ook in de toekomst dezulken zijn; trouwe mannen, 
die door God worden gebruikt om het geplaagde 
overblijfsel te bemoedigen en te bekrachtigen. 
Sommigen onder deze wijze en verstandige man
nen zullen vallen en dat zal voor het overblijfsel 
een zware beproeving zijn. Het zal hun toeschijnen, 
alsof zij door God vergeten worden, en mtt deze 
woorden zullen dan ook de vijanden onder het 
goddelooze volk van Israël de getrouwen in het 
aangezicht smaden. Vooral tijdens de groote ver
drukking zal dit het geval zijn. Psalm 42 en 43 
geven ons daarvan een levendige beschrijving: 
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„Waar is uw God?" Buiten Jeruzalem gedreven 
door de onbeschroomde afgoderij onder den An
tichrist (zie Matth. 24), en verdrukt door hun 
vijanden, schijnen ze waarlijk door Godverlaten. 
„Waar is uw God?" dringt als een zwaard hun 
in de ziel. Maar deze groote verdrukking gaat de 
verlossing onmiddellijk vooraf. We gaan nu niet 
op dit onderwerp verder in, maar willen liever 
op den belangrijken tusschenzin wijzen, welke de 
dagen van Antiochus Epiphanes scheidt van de 
dagen van den Antichrist. De tegenwoordige ge
schiedenis van Israël ligt binnen de grenzen van 
de verzen 33, 34 en 35. 

De volgende vier verzen (36—40) voeren op 
een merkwaardige, beknopte manier een persoon 
in, die wel den verderfelijksten invloed oefent op 
de belangen van Palestina en Westelijk Europa. 
„En de Koning zal doen naar zijn welgevallen" 
(36). Deze koning is niet een van de koningen 
van het Noorden of het Zuiden, waarover in dit 
hoofdstuk sprake is. Vers 40 maakt duidelijk, dat 
hij er van onderscheiden moet worden: „op den 
tijd van het einde zal de koning van het Zuiden 
tegen hem met hoornen stooten en de koning van 
het Noorden zal tegen hem aanstormen." We 
hebben derhalve een koning voor ons, die tusschen 
de koningen van het Noorden en het Zuiden 
woont en door ieder dezer koningen wordt aan
gevallen, m. a. w. een koning over het land 
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Palestina zelf. We willen hierop nog terugkomen. 
In Jesaja wordt over dezen zelfden koning op 

dezelfde beknopte wijze gesproken. In hoofdstuk 
30 wordt, na de voorstelling van israëls droevige 
omstandigheden, over den heerlijken dag van Je-
hovah's tusschenkomst hun ten gelede gesproken. 
Jehovah, Hij, die „de breuk zijns volks zal ver
binden, en de wonde, waarmee het geslagen is, 
genezen zal, zal in dien dag hun zaak ter harte 
nemen en met al hun vijanden snel handelen. 
„Een lofzang, gelijk in den nacht en blijdschap 
des harten" zal dan het deel van zijn berouw-
hebbend volk zijn. „De Heer e zal zijn heerlijke 
stem doen hooren," maar die zelfde stem zal ten 
oordeel zijn over de vijanden en de Assyrier zal 
verslagen worden, die eens Israëls roede was. 
De Assyrier is dezelfde, als de koning van het 
Noorden, en in deze hoofdstukken van Jesaja wordt 
het oordeel beschreven over den laatsten koning 
van het Noorden. Een verterend vuur zal hem 
verderven. (Jes. 30 : 30—33; 31 : 8, 9.) Maar 
niet alleen hem. Ook „den koning," van wien 
wordt gesproken in vers 33 van Jes. 30: „Want 
Tofeth is van gisteren bereid; ja hij is ook voor 
den koning bereid; Hij heeft hem diep en wijd 
gemaakt, het vuur en hout van zijnen brandstapel 
is veel: de adem des Heer en zal hem aansteken 
als eenen zwavelstroom." Deze koning is, naar we 
gelooven, dezelfde over wien op andere plaatsen 
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gesproken wordt, als over den valschen profeet, 
(Openb. 19), die levend geworpen wordt in den 
poel des vuurs. 

Ook in Jesaja 57 wordt gedoeld op dezen koning 
der keuze van het afvallig Israël. De onreine geest 
van afgoderij (Matth. 12 : 43—46) zal opnieuw 
in Israël varen en dan zal in die dagen de An
tichrist, die te Jeruzalen als de valsche Messias 
regeert, het voornaamste voorwerp van hun af
godische vereering zijn: „Gij trekt met olie tot 
den koning," maar de erkenning, de vereering van 
dezen goddeloozen koning van hunnentwege „zal 
in de oogen van God zijn, alsof „zij zich verne
deren tot de hel toe." (Jes. 57 : 9.) 

Een hoofdkaraktertrek van dezen koning zal zijn, 
dat „hij doen zal naar zijn welgevallen." Dit was 
ook het wezen van den eersten val bij den mensch, 
en sintsdien is het de oorzaak geweest van den 
zedelijken ondergang en vervreemding van God bij 
den mensch. Het is de strik, waarin iedere zoon 
of dochter van den gevallen Adam telkens weer 
dreigt den voet te verstrikken en waarop ieder 
bedacht wezen moet, hij zij oud of jong. Het 
moge van weinig beteekenis schijnen, inderdaad 
is het de wortel der zonde, want „de zonde is 
de wetteloosheid/' en niet slechts de overtreding 
der wet. (1 Joh. 3 :4.) Wetteloosheid is het doen 
van den eigen wil en niets is verschrikkelijker, 
dan een ongebreidelde wil. Hierin zal de Antichrist 
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het volstrekte tegenbeeld van den Christus Gods 
zijn, van Hem, die niet kwam om Zijn eigen wil 
te doen, maar den wil van Hem, die Hem gezonden 
had. „Zie, Ik kom om Uwen wil te doen, o God" 
(Hebr. 10 : 7). 

Dat deze eigenwillige koning niemand anders 
is, dan „de mensch der zonde" of de Antichrist, 
is duidelijk uit een vergelijking met Dan. 11 :36 
en 2 Thess. 2 : 4. Door den Geest Gods worden 
in beide gevallen bijna gelijkluidende woorden 
gebezigd. „Hij zal zichzelven verhejfen, en groot 
maken boven allen God, en hij zal tegen den God 
der goden wonderlijke dingen spreken, en hij zal 
voorspoedig zijn, totdat de gramschap voleind zij" 
Hier hebben we dus een, die een plaats zoekt in 
te nemen boven God. Misschien denken sommige 
lezers, dat dit toepasselijk is op het Pausdom. 
Alhoewel het waar is, dat ook de paus een plaats 
inneemt, welke God alleen toekomt, zoo zijn er 
gewichtige redenen om aan te nemen, dat de 
Paus en de mensch der zonde twee geheel ver
schillende personen zijn. ' 

Klaar is het toch wel, dat de hier beschreven 
„koning," zoowel als de in 2 Thess. bedoelde 
„mensch der zonde," in nauwe betrekking staat 
met Palestina en het volk der Joden. Van den 
laatste wordt gezegd, dat hij „zich in den tempel 
Gods nederzet." Hier hebben we dus den tempel 
te Jeruzalem en niet de Sint-Pieterskerk te Rome, 
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welke tempel, naar het profetisch woord, zal 
herbouwd worden. Van „den koning" lezen we: 
„hij zal voorspoedig zijn, totdat de gramschap 
voleind zij." Dat is de tijd, waarvan Jesaja zoo 
herhaaldelijk spreekt in verbinding met de Joden. 
(Jes. 10 :5—25; Dan 8 .: 19.) 

Verder blijkt de betrekking tot Israël uit de 
verzen, welke volgen: „Op de goden zijner vaderen 
zal hij geen acht geven, noch op de begeerte der 
vrouwen." Voor den godvruchtigen Jood, door alle 
tijden heen, was er geen God dan de God van Abra
ham, Izaak en Jakob, op Wien hij zijn vertrouwen 
stelde; maar de Antichrist slaat er geen acht op, noch 
heeft hij een oog voor „de begeerte der vrouwen," 
den waren Messias, die het Voorwerp der hoop 
was voor allen, die de verlossing van Israël ver
wachtten en van Wien de godvruchtige vrouw in 
Israël de moeder hoopte te worden. Meer nog: 
„de koning" zal uitermate ongeloovig zijn, want 
„hij zal op geenen God acht geven," noch op den 
waren God der Israëlieten, noch op de valsche 
goden der volkeren. „Hij zal zich boven alles 
groot maken." Hoe afschuwelijk is de mensch 
zonder God! 

Het volgende vers schijnt in tegenspraak te zijn 
met al het pas opgemerkte. „Hij zal den God 
Maüzzim in zijne standplaats eeren," d. i. in plaats 
van den waren God, zal de Antichrist een afgodisch 
voorwerp der vereering hebben, hier genoemd 
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„de God Maüzzim." Deze uitdrukking is een wei
nig duister en zinspeelt op verborgen krachten, 
misschien een heenwijzing naar de macht van het 
spriritisme, alchimie e. d. In elk geval weten we 
uit 2 Thess. 2, dat de mensch der zonde de macht 
heeft om wonderen te doen, en het valt gemakkelijk 
in te zien, hoe dit aanleiding geeft tot een bijge-
loovige vereering van de zijde dergenen, die het 
geloof in den waren God, geopenbaard in Christus 
Jezus, hebben opgegeven. 

In het gedeelte van Dan 11, hetwelk we be
handelen, is sprake van zuiver Joodsche dingen. 
„Hij zal het land uitdeelen om prijs." Het land 
is Palestina, want van geen ander land dan van 
Palestina zou in dit verband op deze wijze door 
God gesproken kunnen worden. Tegelijk zeggen 
ons andere Schriftuurplaatsen, dat de Antichrist in 
verbinding zich stelt met het afvallig christendom. 
(2 Thess. 2). 

Het is ernstig genoeg heden ten dage de 
invloeden reeds te zien, die dit alles zullen 
bewerken. Het ongeloof, dat al driester wordt, 
het spiritisme, hetwelk veld wint, de Zionisten
beweging, zonder het geloof als uitgangspunt, 
maken zich gereed den valschen koning aan te 
nemen, die zal openbaar worden, zoodra de Heer 
de Gemeente opneemt en de Geest van God, nu op 
aarde, maar dan óók in den hemel, niet langer een 
verhindering is. 
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Hier in Dan. 11 wordt ons niet meegedeeld, hoe 
het einde is van „den koning," want in de verzen 
40—45 is verder sprake van den koning van het 
Noorden, maar het Nieuwe Testament doet ons 
vernemen, dat „de goddelooze," deze zelfde koning, 
zal vernietigd worden bij de openbaarwording van 
Christus. 

De trouwe dienaar. 

„ . . . en zult voor mijnen zoon 
eene vrouw nemen! . . ." 

(Gen. 24 : 38.) 

at Abraham deed in den" ouden dag voor 
Izak, doet God in dezen tegenwoordigen 

tijd voor Zijn Zoon. Hij zoekt, wat voor Zijn 
eeniggeboren, veelgeliefden Zoon, Jezus Christus, 
de bron zijn zal van eeuwige vreugde. Hij zoekt 
een Bruid. 

We wenschen uw aandacht te vragen voor deze 
Bruid, die kleinoodiën van zilver, en kleinoodiën 
van goud en kleederen ontvangt. Het verhaal in 
Genesis 24 is voor ons van het hoogste gewicht 
en vol van leering. 

W 
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In het begin van het hoofdstuk vinden we 
Abraham, die aan zijn trouwen huisverzorger 
Eliëzer de opdracht schenkt naar zijn land en 
maagschap te trekken, teneinde van daar een 
vrouw te nemen voor zijn zoon Izak. 

In Eliëzer hebben we een bereidvaardigen en 
getrouwen dienaar, zoowel als een man des gebeds; 
en het verwondert ons geenszins, dat de getrouwe 
knecht zoo voorspoedig is in het volbrengen 
zijner taak. We deelen, als het ware, in diens 
vreugde, wanneer we hem op den terugweg van 
Mesopotamië naar Hebron vinden met de bruid, 
die dierbaar zijn zal aan het hart van den zoon 
zijns meesters. 

In dezen tijd is er een Bode, die den hemel 
verlaten heeft met een overeenkomstige opdracht. 
Die Bode is de Heilige Geest. Hij is tot ons 
gekomen. Met voorbijgaan der engelen is aan ons, 
aan gevallen menschen, de blijde boodschap des 
evangelies gepredikt. Uit de familie van den 
gevallen Adam vergadert de Heilige Geest dezul
ken, die de Bruid zullen vormen, en deze Bruid leidt 
Hij door de ongebaande wildernis dezer wereld 
tot den Zoon, wien de Vader „alles, wat hij heeft, 
gegeven heeft." Veilig voert Hij haar voorwaarts, 
totdat het heerlijk oogenblik aanbreekt, dat zij zal 
worden voorgesteld, schitterend van die heerlijk
heid die haar geschonken is door haar langverbeiden 
Bruidegom, die Heer is over alles en allen. 
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Hebt gij er wel eens aan gedacht, dat er op 
den troon des hemels Een gezeten is, die leeft, 
en met volharding en verlangen uitziet naar het 
oogenblik, dat de Gemeente, Zijn Bruid, met Hem 
zal worden vereenigd in heerlijkheid en Hij zal 
deelen met haar, voor wie Hij stierf, alle eer en 
waardigheid van dien troon? En toch is het zoo! 
Christus heeft de Gemeente liefgehad en Zich 
voor haar in den dood overgegeven. Ieder geloo-
vige kan van Hem zeggen: „Hij heeft mij lief-r 
gehad en heeft Zich voor mij in den dood over
gegeven." Hoe gelukkig en rijk gezegend zijn zij, 
die een deel van de Gemeente uitmaken. Lezer, 
kunt gij met vreugde de ontmoeting tegemoet zien 
van den Bruidegom en Zijn Bruid? Geniet gij nu 
reeds den voorsmaak van de vreugde, waarvan 
de hemel eens vreugdevol getuige wezen zal, als 
„de bruiloft des Lams is gekomen en zijne vrouw 
zich toebereid heeft?" 

Tweemaal lezen we in de Schrift van zulk een 
vreugde onder de hemelsche heirscharen. Eerst 
bij de geboorte van den Heere Jezus: „En plot
seling was er met den engel een menigte des 
hemelschen heirlegers, prijzende God, en zeggende: 
Eere zij God in de hoogste hemelen, en vrede 
op aarde, in menschen een welbehagen!" (Luk, 
2:13, 14.) En dan bij de bruiloft des Lams: 
„En van den troon ging een stem uit, zeggende: 
Prijst onzen God, gij, al zijne slaven, en gij, die 
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Hem vreest, kleinen en grooten! En ik hoorde 
als een stem van een groote schaar, en als een 
stem van vele wateren, en als een stem van sterke 
donderslagen, zeggende: Halleluja! want de Heer, 
onze God, de Almachtige, heeft zijne koninklijke 
heerschappij aanvaard. Laat ons blijde zijn en 
juichen, en Hem de heerlijkheid geven; want de 
bruiloft des Lams is gekomen, en zijne vrouw 
heeft zich toebereid, en haar is gegeven, dat zij 
bekleed zij met fijn lijnwaad, blinkend en rein, 
want het fijn lijnwaad zijn de gerechtigheden der 
heiligen." (Openb. 19:5—8.) 

Wilt gij geen deel uitmaken van de hier beschre
ven Bruid? De vraag luidt nu niet: Wenscht gij 
behouden te worden? of: Wilt gij de hel ont
vlieden? Neen, de vraag is eenvoudig: Verlangt 
gij de heerlijkheid te bezitten, die u hier aange
boden wordt? Neemt gij aan, of weigert gij ? Het 
een of het ander. Kunt ge nog één oogenblik 
aarzelen? Denk eens aan, hoeveel heerlijker het 
zal zijn de eeuwigheid door te brengen, als de 
gelukkige Bruid van den Zoon van God, dan 
dezelve in de duisternis der hel door te brengen. 
Hoeveel uitnemender het wezen zal met koorden 
der liefde aan Jezus verbonden te zijn, dan met de 
snoeren uwer eigen zonden in de hel gebonden te 
zijn. En toch, óf in den eenen, óf in den anderen 
toestand zal de eeuwigheid worden doorgebracht. 

Eliëzer vertoeft in het ver van Hebron verwijderde 
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Mesopotamië en spreekt daar zulke woorden, 
dat een hart bereid is, alles wat dierbaar is in 
het land der geboorte op te geven en de bruid te 
worden van een, dien zij nimmer zag, maar over 
wien zij zulke heerlijke dingen hoort spreken. 

Eliëzers zending wordt zeer eenvoudig, maar 
zeer duidelijk meegedeeld. Hij is een trouwe 
dienaar, die maar één wensch heeft, n.1. zijn 
meester te dienen, en dat doet in afhankelijkheid 
van God. Hij spreekt: „Heere! God van mijnen 
heer Abraham! doe haar mij toch heden ontmoeten." 
Lang behoeft hij niet op de verhooring te wachten. 
Rebekka ontmoet Eliëzer aan den put. Hij gaat 
in haar gezelschap naar haar vaders huis, en daar 
gekomen spreekt hij: „Ik zal niet eten, totdat ik 
mijne woorden gesproken heb." En welke woorden 
heeft hij te spreken? Luisteren we slechts: „Ik 
ben een knecht van Abraham. En de Heere heeft 
mijnen heer gezegend, zoodat hij groot geworden 
is; en Hij heeft hem gegeven schapen, en run
deren, en zilver, en goud, en knechten, en maagden, 
en kemelen, en ezelen. En Sara, de huisvrouw 
van mijnen heer, heeft mijnen heer eenen zoon 
gebaard, nadat zij oud geworden was; en hij 
heeft hem gegeven, alles wat hij heeft. En mijn 
heer heeft mij doen zweren, zeggende: Gij 
zult trekken naar het huis mijns vaders, en naar 
mijn geslacht, en zult voor mijnen zoon eene vrouw 
nemen!" (vers 34—38.) 
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Zijn eerste zorg is, gelijk we zien, tijding te 
brengen aangaande den eengeboren zoon. Hij stelt 
een persoon voor, die verrijkt is met al wat zijns 
vaders liefde hem geven kon en ten opzichte van 
wien hij een doel had, hetwelk ten zeerste in 
betrekking stond met een dergenen, die voor den 
eersten keer iets vernamen van dezen bruide
gom, Izak. 

Welk een heerlijk beeld van Christus! We 
moeten niet vergeten, dat we in Genesis 22 vooraf 
den dood en opstanding van Jezus op een zeer 
schoone wijze zien afgebeeld in de offerande van 
Izak, van welk beteekenisvol feit we in Hebreen 
11 volgenderwijze gesproken vinden: „Door het 
geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Izak 
geofferd, en hij, die de beloften aangenomen had, 
offerde zijnen eeniggeborene, aangaande wien 
gezegd was: In Izak zal u het zaad genoemd 
worden, overleggende, dat God machtig was, hem 
zelfs uit de dooden op te wekken, waaruit hij 
hem ook bij gelijkenis weder ontvangen heeft-" 
(vs. 17—19.) 

Niet voordat Christus gestorven, opgestaan en 
ten hemel gevaren is, komt de Heilige Geest om 
het hart te zoeken van de Bruid voor Hem, die 
heengegaan is. 

Voordat Izak bez i t van zijn b ru id neemt, 
is hij de verrezen erfgenaam, en zöó is hij een 
type van onzen Heer, die eerst moest sterven 
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voor Zijn Gemeente, alvorens Hij haar met Zich 
in heerlijkheid kon vereenigen. „Indien het tarwe-
graan in de aarde niet valt en sterft, blijft het 
alleen, maar indien het sterft, draagt het veel 
vrucht." (Joh. 12:24.) Hoe ver evenwel gaat het 
beeld der zaken de schaduw te boven. Wat Izak 
bespaard werd, moest de geliefde Zoon van God 
doormaken. Hoe wondervol is dit alles! Jezus 
Christus hing aan het kruis, stierf een smadelijken 
dood, daalde af in het graf, maar stond — dank 
zij God! — zegevierend uit het graf op en kon 
al Zijn aanspraken laten gelden op de Zijnen, op 
Zijn Bruid, krachtens Zijn zoendood en de storting 
van Zijn kostbaar bloed. 

Wat openbaart de Heilige Geest aangaande den 
eeniggeboren Zoon van God? Al wat de Vader 
bezit, is het Zijne. De Mensch Christus Jezus in 
de heerlijkheid is degene, wien de Vader alle 
dingen gegeven heeft. „De Vader heeft den Zoon 
lief en heeft alle dingen in zijne hand gegeven." 
(Joh. 3 : 35.) „Daarom heeft God hem ook uiter
mate verhoogd, en hem een 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 en die onder de aarde zijn, 
en alle tong zou belijden, „datjezus Christus Heer 
is, tot heerlijkheid Gods des Vaders" (Fil. 2:9—11). 

De Schrift heeft bewijzen te over, dat God, de 
Vader, alles aan Zijn Zoon gegeven heeft. Eén 



188 DE MORGENSTER. 

gave was er evenwel, die in de gedachte Gods 
van grooter waardij was, dan al de andere, en 
dat was de gave der Bruid, om te zijn de vrouw des 
Lams. Hoe wonderbaar is de gedachte, dat de 
Zoon van God deze Bruid zóó liefhad, dat Hij 
voor haar neder kwam en Zijn leven aflegde, 
teneinde haar te bezitten. Zóó lief had Hij deze 
Bruid, dat Hij „het kruis voor haar verdroeg" en 
„de schande verachtte." Voor haar verliet hij het 
huis des Vaders; voor haar werd Hij de „Man 
van smarten en verzocht in krankheid;" voor 
haar werd hij gehoond en bespot; voor haar werd 
hij aan het kruis genageld tusschen twee moor
denaren. Maar de vrucht van Zijn werk en het 
loon op Zijn arbeid is, dat Hij zal bezitten een 
Bruid zonder vlek of rimpel, die tot in eeuwig
heid in heerlijkheid aan Zijn zijde zal zijn. Alles, 
wat Hij gedaan heeft, was om haar te verkrijgen, 
en zij zal ook de Zijne zijn. Dat was, wat Zijn 
hart versterkte, toen Hij op aarde was; dat was, 
waarop Hij het oog gericht had te midden van 
al Zijn onuitsprekelijk lijden. Hij volbracht Zijns 
Vaders wil, betaalde den duren prijs, die door 
den rechtvaardigen God werd geëischt om hen 
te verlossen, die de Bruid zouden vormen. Duur, 
voorwaar, was de prijs! Groot, oneindig groot 
Zijn liefde! En daarom: heerlijk te weten, dat Hij 
een volledige vergelding ontvangt voor al Zijn 
arbeid, voor al Zijn lijden en dat Zijn hart ver-
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zadigd van vreugd zal zijn, wanneer Hij de Ge
meente, Zijn Bruid, bezitten zal in de heerlijkheid. 

Geliefde lezer, wilt gij daar zijn? God wil, dat 
gij aan deze vreugde en liefde deel hebben zult 
bij Hem, wien Hij alle dingen gegeven heeft. Gij 
zegt misschien: „Kan dit wel voor mij zijn?" 
Mijn antwoord er op is zeer eenvoudig. Hoe wist 
Rebekka, dat zij degene was, die voor Izak begeerd 
werd? Daaromtrent kón zij niet in twijfel zijn, 
want zij stond er bij, toen de dienaar vertelde 
aan Laban, hoe hij had gebeden, dat de Heer hem 
mocht doen ontmoeten, die Hij „toegewezen" had 
om de vrouw te zijn van Izak, en hoe hij haar 
ontmoet had aan den put en al wat daar geschied 
was. Rebekka vernam uit den mond van Eliëzer, 
hoe zij geheel beantwoord had aan de gestelde 
voorwaarden. 

Indien gij er aan twijfelt, lezer, of gij wel 
waarlijk zijt degene, dien Jezus wenscht gelukkig 
te maken, laat mij u dan nog vragen: „Zijt gij 
een zondaar?" Ja? Hoor dan Gods woord: „Het 
woord is getrouw en alle aanneming waardig, 
dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om 
zondaren te behouden, van wie ik de voornaamste 
ben." (1 Tim. 1 : 15.) 

Weet gij en erkent gij, dat gij verloren zijt? 
Indien wel, hoor dan des Heilands woord: „De 
Zoon des menschen is gekomen om het verlorene 
te zoeken en te behouden." (Luk. 19 : 10.) Wat 
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dunkt u? Zou Jezus ook u niet willen behouden, 
waar Hij is gekomen om het verlorene te zoeken 
en zalig te maken? Gij erkent een zondaar, een 
verlorene te zijn. God zegt, dat Jezus voor dezul
ken kwam op deze aarde. Het is slechts de vraag, 
of gij Gods wonderbare redding <wilt aannemen. 
Nu biedt Hij het u aan. Voor u blijft er maar 
één ding over: aannemen of verwerpen. 

De ten hemel gevaren Zoon van God wacht 
met geduld, totdat de laatste tot Hem gekomen 
is. Zult gij niet tot Hem komen? Zullen niet de 
sterke banden, die U binden aan de wereld en 
de slavernij van Satan gebroken worden door de 
liefelijke uitnoodiging van den Bruidegom, die U 
toeroept: „Kom tot Mij? Kunt gij uw blik slaan 
op Golgotha's vloekhout en aanschouwen al, wat 
Hij leed, en dan nog weigeren uw hart aan Hem 
te geven? Ja, kunt gij dat? 

De woorden van Rebekka's betrekkingen wil ik 
tot u richten: „Zult gij trekken?" 

Laat uw hart vol vreugde Rebekka's antwoord 
geven: „Ik zal trekken." 

Zie op Zijn schoonheid. „Alles aan Hem is 
gansch begeerlijk. Hij draagt de banier boven 
tienduizend." Hij ziet op u met volmaakte lank
moedigheid. Hij klopt aan uw hart. Och, open Hem! 

Welk een beslistheid ligt er in het woord: 
„Ik zal trekken." Rebekka's vooruitzicht was 
aardsche vreugde, doorweven nog met aardsche 
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zorgen en eindigende met den dood. Wat den 
geloovige te beurt valt is volmaakte, oneindige, 
onbewolkte vreugde en zaligheid met Jezus in 
de heerlijkheid. God heft den zondaar op uit den 
tegenwoordigen staat van ellende, om hem te 
verbinden aan den Heer des hemels. 

„Ik zal trekken." Beteekenisvol woord voor alle 
geloovigen. Het hart der dochter van Bethuël ging 
uit naar Abrahams zoon, haar bruidegom. Zij ook 
ons hart onverdeeld. Laat ons, die met Jezus verbon
den zijn, met een hart vol verlangen uitzien naar 
het oogenblik, dat de Bruid den hemelschen 
Bruidegom ontmoeten zal, om Hem te volgen en 
in te gaan in de volmaakte vreugde. 

Laat ons, los van Mesopotamië, Hebron in het 
oog vatten. Laat ons gescheiden van de wereld 
met blijdschap onzen weg reizen door een weg, 
die wel woest is, maar die eindigt in het heerlijk 
hemelsch Kanaan. 

(Uit het Engelsch.) 

* * 
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Op reis. 

Ik ben op reis naar 't hemelsch land, 
W a a r J e z u s i s . 

Mijn pad voert wel door 't heete<zand, 
Maar 'kga mijn weg aan veilge hand 
Tot 'k ben in 't hemelsch vaderland, 

W a a r J e z u s is! 

Mijn oog richt zich naar 't hemelsch huis, 
W a a r J e z u s i s . 

Eens was de wereld mij een kluis; 
Nu word 'k gewenkt door 's Vaders huis, 
Waar 'k hoor het englenharpgeruisch» 

W a a r J e z u s i s ! 

Een trouwe gids wijst mij het oord, 
W a a r J e z u s i s ; 

Verklaart mij 't troostend, Godlijk Woord; 
Hij spreekt zóó, dat mijn hart reeds hoort 
Het eeuwig, hemelsch lofaccoord, 

W a a r J e z u s i s ! 

Ik ben op reis naar 't zalige land, 
W a a r J e z u s i s , 

Geleid door sterke hand, totdat 'kben, 
Waar J e z u s i s ! 

J. T. 

* * * 
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Maran-atha: de Heer komtï 
1 Korinthe 16 : 22. 

Xndien iemand den Heere Jezus Christus niet 
liefheeft, die zij vervloekt!" zoo lezen wij in 

Gods Woord, aan het einde van den eersten Brief 
aan de Korinthiërs. Inderdaad, een beslist, hoogst 
ernstig woord! Wie zal en wie kan hem zegenen, 
over wien God den vloek uitspreekt? En wij ver
nemen hier: „die den Heere Jezus Christus niet 
liefheeft, die zij vervloekt!" Den zoodanige treft 
het Goddelijk oordeel. 

Jezus Christus is en blijft de Hoeksteen, die 
van oudsher verkondigd is geworden, en in Matth. 
21 : 44 lezen wij: „ Wie op dezen steen valt, zat 
verbrijzeld worden; en op wien hij vallen zal, dien 
zal hij verpletteren." Dit is het lot en oordeel van 
allen, die hun eeuwig heil veronachtzamen en 
Christus verwerpen. Daartegenover lezen wij in 
1 Petr. 2 : 6 ; „Zie, ik leg in Sion een hoeksteen, 
uitverkoren; dierbaar; en die in Hem gelooft, zat 
niet beschaamd worden" 

Ja, lieve lezer! de vraag: hoe staat uw hart 
tegenover Jezus. Christus, den Zoon van God? 
geeft de beslissing voor u in eeuwigheid; öf het 
eeuwig heil, óf de eeuwige verdoemenis zal uw 
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deel zijn. „Die in den Zoon gelooft, heeft het 
eeuwige leven; maar wie den Zoon ongehoorzaam 
is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods 
blijft op hem." (Joh. 3 : 36.) 

Hoe ernstig is in aansluiting met bovenstaande 
woorden, de uitspraak Gods: 

„Maran-atha," d. w. z. „de Heer komt!" 
Ja, Jezus Christus, die eens hier op aarde in 

vernedering geweest is, en aan het kruis veler 
zonden gedragen en tot een verzoening Zich in 
den dood overgegeven heeft, komt weder, ja komt 
spoedig weder tot eeuwige behoudenis voor hen, 
die Hem liefhebben, en daarom verlangend naar 
Hem uitzien; maar tot veroordeeling van allen, 
die het heil veracht en Hem niet aangenomen 
hebben. In 2 Thess. 1 : 7—10 lezen wij: „... 
bij de openbaring des Heeren Jezus van den hemel 
met de engelen zijner kracht, 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 verheerlijkt te worden 
in zijne heiligen en bewonderd te worden in allen, 
die geloofd hebben." 

Lieve lezer! de Heer komt, de Heer komt spoedig! 
Wij staan voor een ernstig keerpunt in de ge
schiedenis der menschheid. De tegenwoordige 
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bedeeling der genade, „de dag des heils" (2 Kor. 
6 : 2), spoedt ten einde. 

„De Heer is nabij." (Fil. 4 : 5). 
De geloovigen hebben in Gods Woord de troost

volle belofte, dat de Heer hen „redt van den 
toekomenden toorn." Hij zegt: „Omdat gij het 
woord mijner volharding bewaard hebt, zoo zal 
ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die 
over het geheele aardrijk komen zal." (1 Thess. 
1 : 10; Openb. 3 :10.) Evenals Henoch vóór den 
zondvloed weggenomen werd, zoo mogen de ge
loovigen nu den Heer verwachten tot hun eeuwige 
verlossing en behoudenis, vóór „de groote ver
drukking" zal aanbreken. 

Doch over allen, die Christus niet toebehooren 
bij Zijn komst, zal „de dag des Heeren komen 
als een dief in den nacht." — „Een plotseling 
verderf komt over hen , . . . . en zij zullen geenszins 
ontvlieden." (1 Thess. 5 : 2, 3.) 

O, dat toch niemand onzer lezers met de spotters 
spreken moge: „Waar is de belofte van zijne 
komst? want sedert de vaderen ontslapen zijn, 
blijven alle dingen, zooals van het begin der 
schepping." (2 Petr. 3 : 4.) Het deel der spotters 
is in den eeuwigen poel van vuur en zwavel. 

Dat ook niemand moge zeggen: „Mijn heer 
vertoeft te komen." (Luk. 12 : 45.) Diens deel if, 
bij de ontrouwen in het oordeel. 

En dat ook niemand moge behooren tot de 
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dwaze maagden, die wel lampen hebben, maar geen 
olie in de vaten, d. w. z. die den Naam van 
Christus dragen, zonder het leven uit God in 
het hart te bezitten; deze gaan niet ter bruilofts
zaal in. De deur is voor hen gesloten, en de 
Bruidegom roept hen toe: 

„Voorwaar, ik zeg u, Ik ken u niet." (Matth. 
25 •: 1—12.) 

Mac-Cheyne zong eens zoo schoon: 

Ziet zondaars! hoe de hemelpoort 
Voor u ook openstaat! 

Treedt binnen op des Heilands woord! 
't Is morgen licht te laat! 

Die weigert zal ook eens zoo staan, 
En kloppen keer op keer, 

Maar 't Paradijs niet binnengaan, 
Want heilig is de HeerI 

* * * 


