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„Wachter, wat is er van 
den nacht?" 

„De last van Duma: Men roept 
tot mij uit Seïr: Wachter, wat is er 
van den nacht? Wachter, wat is er 
van den nacht? De wachter zeide: 
De morgen komt, en ook de nacht; * 
wilt gijlieden vragen, vraagt; keert 
weder, komt." 

(Jes. 21 : 11, 12.) 

aar wij door de goedheid en genade Gods 
het voorrecht genieten weer een nieuwen 

jaargang van ons tijdschrift te mogen openen, is 
het ons een groote zegen opnieuw gebruik te 
mogen maken van „het profetisch woord," het
welk, volgens .den apostel Petrus, „een lamp is, 
schijnende in een duistere plaats." (2 Petr. 1 :9.) 

In de boven aangegeven woorden uit Jesaja, 
vernemen wij, wat de wachter spreekt. Zijn 
woorden bevatten profetie. Het was profetie in 
de dagen van Jesaja; het is ook nu nog profetie. 

De tweemaal herhaalde vraag: „Wachter, wat is 

W 

*) Zóó luidt een juistere vertaling. 
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er van den nacht?" wijst ons er op, dat er in dubbe
len zin een nacht ontstaan is. Luister slechts, en 
hoor wat de1 wachter zegt: „De morgen komt en 
ook de nacht!" 

Deze „morgenstond" zou aanbreken bij de 
komst van den Messias, Israëls'Koning. Christus 
was „het waarachtige licht, hetwelk komende in 
de wereld, iederen mensch verlicht." (Joh. 1 :9.) 
En bij het openbaar optreden als Messias in het 
midden van Israël, werd vervuld, hetgeen gespro
ken is door Jesaja, den profeet, zeggende : „Land 
Zebulon en land Naphtali, weg der zee, over de 
Jordaan, Galiléa der natiën, het volk, dat in 
duisternis zat, heeft een groot licht gezien en die 
zaten in het land en de schaduw des doods, 
voor die is een licht opgegaan." (Matth. 4 : 15, 
16.) Ja, het komen van Christus op deze aarde 
bracht licht aan, maar deed bovendien uitkomen 
den zedelijk duisteren toestand, èn van Israël en 
van de wereld. Johannes getuigt het: „Hetlicht 
schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft 
het niet begrepen." (Hoofdst. 1 : 5.) Welk een 
dikke duisternis! 

Allen, die niet gelooven in den Zoon van God, 
behooren tot de wereld en bevinden zich in deze 
duisternis. Het is nacht voor een ieder, die 
Christus verwerpt. Dit was reeds zoo vóór acht
tien eeuwen, toen men niet geschroomd heeft 
den Heere Jezus te grijpen en gevangen te nemen. 
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Toen sprak de Heer tot hen: „Ik was dagelijks 
met u in den tempel, en gij hebt de handen 
tegen mij niet uitgestoken; maar dit is uwe ure 
en de macht der duisternis." (Luk 22 : 53.) 
De lange nacht, aangebroken bij de verwerping 
van Christus, duurt nog steeds voort en wordt 
al maar duisterder. De wereld rijpt meer en meer 
voor het oordeel. De volken der verschillende 
werelddeelen staan in feilen strijd tegenover 
elkander; tronen wankelen; de ongerechtigheid 
en goddeloosheid openbaren zich op schrikba
rende wijze en alles doet zich donker en duister 
aanzien. Voorwaar, de wereld verkeert in nacht! 

Nu is het maar de vraag: „ Waar sta ik ?" 
Want indien ge behoort tot de wereld, die in 
duisternis is, dan zijt gij nog onder het oordeel; 
„en dit is het oordeel, dat het licht in de wereld 
gekomen is, en de menschen hebben de duister
nis liever gehad dan het licht; want hunne 
werken waren boos. Want een iegelijk, die 
kwaad doet, hadt het licht, en komt tot het licht 
niet, opdat zijne werken niet bestraft worden." 
(Joh. 3 : 19, 20.) 

Maar een iegelijk, die in Christus gelooft, is 
gekomen tot het licht en staat — verbonden met 
Christus, die uit de dooden is opgestaan — op 
een nieuwen bodem en is „uit de duisternis over
gebracht tot Gods wonderbaar licht." (1 Petr. 2 : 
9.) Aan de geloovigen te Thessalonika heeft de 
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apostel Paulus kunnen schrijven: „Maar gij, 
broeders! zijt niet in de duisternis; gij zijt 
allen zonen des lichts en zonen des daags." (1 
Thess. 5 : 4, 5). 

Het is derhalve nu morgen en het is nacht. 
't Is maar, waar men staat, èf aan de zijde van 
Christus, of aan die der wereld. 

En — Christus komt weder! Zijn komst in 
vernedering en die in heerlijkheid vormen een 
heerlijk vergezicht, hetwelk de profeten hebben 
aanschouwd, zonder den daar tusschen liggenden 
tijd afzonderlijk te vermelden. 

Ja — Christus komt weder! Voor ons — Zijn 
Gemeente — zal Hij verschijnen als „de blinkende 
Morgenster;" voor Israël — Zijn aardsche volk — 
als „de Zon der gerechtigheid" (Mal. 4 : 2), en 
dan breekt die dag aan, waarover David reeds 
in heilige verrukking zich heeft uitgesproken in 
2 Sam. 23 : 4 : „Hij zal zijn gelijk het licht des 
morgens, wanneer de zon opgaat, des morgens 
zonder wolken." Deze toekomstige, heerlijke 
dag zal nimmer overgaan in den nacht. Israël, 
en allen die uit de volken bekeerd worden, zul
len in dezen dag zich eindeloos verlustigen. 
„Maak U op, word verlicht, want uw licht komt, 
en de heerlijkheid des Heeren gaat over u op. 
Want ziet, de duisternis zal de aarde bedekken, 
en donkerheid de volken; doch over u (Israël) 
zal de Heere opgaan en Zijne heerlijkheid zal 
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over u gezien worden-. En de heidenen zullen 
tot uw licht gaan, en koningen tot den glans, die 
U is opgegaan.... De Heere zal u 

tot een eeuwig licht 
wezen, en de dagen uwer treuring zullen een 
einde nemen." (Jes. 60 : 1, 3, 20.) 

Maar dan breekt evenzeer de nacht aan, de 
nacht, die niet vsordt verdreven door het morgen
licht. Daarom roept Israëls wachter, dat niet 
alleen de morgenstond komt, maar ook de nacht. 
Die nacht zal de eeuwige nacht zijn. 

Arme, beklagenswaardige wereld! Arme be
klagenswaardige mensch, die niet komt tot den 
Heere Jezus, en door het geloof in Hem een 
kind des lichts, een zoon des daags wordt! 

Van Seïr uit roept men tot den wachter Israëls, 
en deze antwoordt: „Wilt gijlieden vragen, vraagt." 
Maar bij vragen moet het niet blijven, alleen 
daardoor komt men niet tot den morgen, tot het 
licht. Neen, de oproep is: „Keert weder, komt!" 
d. w. z. „Bekeert u en komt tot den eenigen 
Heer en Heiland, Jezus Christus." 

De last van Duma, d.i. het Woords Gods tot 
Duma (een Arabische volksstam), is een opdracht 
van Godswege aan de nakomelingen van Ezau. 
Helaas! zij hebben zich niet bekeerd. Zij hebben 
geroepen van het gebergte Seïr, en de morgen 
zoowel als de nacht is hun aangekondigd, maar 
het is hun niet ten zegen geweest. Voor hen 
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blijft geen andere verwachting dan de nacht, de 
eeuwige duisternis; Edom ontkomt het oordeel 
niet; voor het huis Ezaus is er geen verwachting. 

De geloovigen in Christus bezitten door genade 
de levende en zalige hoop op de wederkomst van 
Christus. Zij mogen, te midden van al het 
donkere en duistere — ook van deze laatste 
maanden — uitzien naar het verschijnen yan> 

„de blinkende Morgenster." 
De Heer doe deze hoop steeds sterker en 

levendiger worden in de harten van lezers en 
schrijvers, ja van alle dezijnen ! 

Onze hope kan niet falen; 
Op Gods Woord vertrouwen wij; 

Christus wou voor ons betalen, 
Hierdoor voelt ons hart zich vrij. 

Heer, kom spoedig weder! 
Daal van boven neder! 

Doe ons rusten aan Uw hart! 

D. R. 

• • * * 
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Het heerlijk Evangelie. 

%n Mattheüs 24 : 14 lezen we: „DitEvangelie 
x des Koninkrijks zal over het geheele aardrijk 

gepredikt worden, tot een getuigenis al den 
volken, en dan zal het einde komen." Wat is 
het Evangelie des Koninkrijks en wanneer wordt 
het verkondigd ? 

Om deze vraag, die onlangs gedaan werd, te 
beantwoorden, komt het ons nuttig voor in dit 
opstel niet alleen te spreken over het Evangelie 
des Koninkrijks, maar eerst over de blijde bood
schap, die nu allerwegen wordt verkondigd, en 
daarna over het eeuwig Evangelie, waarvan sprake 
is in Openbaring 14. 

Heden 
wordt overal gepredikt „het Evangelie der genade 
Gods" (Hand. 20 : 24), waartoe de apostel Paulus 
rechtstreeks was afgezonderd. Na de opstanding 
des Heeren Jezus ontvingen de apostelen, die met 
den Heer hebben gewandeld, de opdracht dit 
Evangelie te brengen aan alle volken. De men-
schen werden daardoor bekend gemaakt met den 
naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen 
Geestes, en in overeenstemming daarmede moesten 
zij ook worden gedoopt in dien heerlijken naam 
des Vaders en des Zoons en des Heiligen 
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Geestes (Matth. 28 : 19). De apostel der volken 
noemt het in den brief aan de Romeinen (1 :9): 
het Evangelie Zijns Zoons, nadat hij het te voren 
bij den aanhef van den brief genoemd heeft „het 
Evangelie van God." God, de bron van alle 
dingen, is ook de oorsprong 'van de heerlijke 
blijde boodschap, die aan Paulus was toever
trouwd, en de inhoud van dit Evangelie is, wat 
God getuigt aangaande Zijnen Zoon, dien Hij 
gesteld heeft tot een Heiland voor een iegelijk, 
die in dien Zoon gelooft. Als Paulus te Damas-
kus voor de eerste maal predikt, dan verkondigt 
hij „dat Jezus is de Zoon van God" (Hand. 9 : 
20). En de apostel Johannes vat dit Evangelie 
van Gods Zoon samen in het voor duizenden 
harten zoo dierbare en overbekende woord : „En 
dit is de getuigenis: dat God ons het eeuwige 
leven gegeven heeft, en dat leven is in Zijnen 
Zoon. Die den Zoon heeft, heeft het leven; die 
den Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet' 
(1 Joh. 5 : 11, 12). 

Om het leven gaat het in de eerste plaats 
bij de verkondiging van dit Evangelie. Het leven 
is in den Zoon van God. De mensch is „dood 
in zonden en misdaden." Doch God wil in ge
nade — daarom Evangelie of blijde tijding der 
genade Gods — aan den dooden mensch, den 
zondaar, het leven, het eeuwige leven mededeelen. 
Maar daartoe moet hij in verbinding worden ge-
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bracht met Christus, den Zoon van God, die 
stierf, en den dood tenietdeed voor een iegelijk, 
die in Hem gelooft, en die in Zijn opstanding 
allen met Zich vereenigt, die Hem als hun Ver
losser en Zaligmaker hebben leeren kennen. 
Christus maakt levend. Hij alleen kon zeggen: 
„Ik ben de opstanding en het leven," en ook „Ik 
geef hun het eeuwige leven, en zij zullen niet 
verloren gaan in eeuwigheid." Het Evangelie stelt 
dus geen verbetering voor van den mensch zelven 
of van zijn omstandigheden; neen, het gaat zoo 
ver, als het maar eenigszins denkbaar is; of nog 
beter, het overtreft alle menschelijke gedachten 
en verwachtingen. Door het Evangelie wordt nu 
een volkomen behoudenis, een eeuwige zaligheid 
voorgesteld. Paulus noemt het daarom, sprekende 
tot de broeders te Efeze (1 : 13): „het Evangelie 
•uwer behoudenis," terwijl hij het aan zijn kind 
en medearbeider Timotheüs voorstelt als „het 
Evangelie van de heerlijkheid des zaligen Gods" 
(1 Tim. 1 : 11), en tenslotte in zijn tweeden 
brief aan dienzelfden arbeider met groote kracht 
gewaagt van wat door het evangelie aan het licht 
wordt gebracht, als hij zegt: „door de verschijning 
van onzen Heiland Jezus Christus, die den dood 
tenietgedaan en leven en onver derjelijkheid aan 
het licht gebracht heeft door het Evangelie, voor 
hetwelk ik gesteld ben als prediker en apostel en 
leeraar der volken." (2 Tim. 1:10.) 
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Dit Evangelie wordt gepredikt in de kracht 
des Heiligen Geestes. In 1 Thess. 1 : 5 lezen 
we: „ Want ons Evangelie was bij u niet in 
woorden alleen, maar ook in kracht en in den 
Heiligen Geest, en in vele verzekerdheid." De 
gezanten voor Christus, die met het heerlijk 
Evangeliewoord uitgaan tot alle menschen mogen 
weten — en dit is hun tot een gestadige be
moediging — dat de Heilige Geest is nederge-
komen, om net als de vrouw uit Lukas 15 het 
licht te laten vallen op den verlorene, te arbeiden 
aan hart en geweten, te overtuigen van zonde, 
gerechtigheid en oordeel, en daardoor de 
aarde te bewerken, waarin de prediker het 
zaad heeft te werpen, opdat het veelvoudig 
vrucht drage. 

De tijd van de prediking van dit Evangelie ligt 
tusschen den Pinksterdag, toen de Heilige Geest 
nederdaalde, en de komst des Heeren Jezus in de 
lucht ter opneming van Zijn Gemeente. Is een
maal de Gemeente opgenomen, dan wordt dit 
Evangelie niet meer gepredikt. Dan vangt een 
nieuwe bedeeling aan; dan zal God handelen 
naar eenzelfde barmhartigheid, maar toch naar 
andere beginselen. Dan is de dag des heits 
voorbij. Dan breekt de dag des Heeren, d. i. de 
dag des toorns aan. Dan is de deur gesloten. En 
„die het evangelie des Heeren Jezus Christus 
niet hebben gehoorzaamd" hebben niets anders 
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dan de schrikkelijke verwachting, dat „Christus 
voor hen verschijnen zal met de engelen Zijner 
kracht in vlammend vuur, wraak nemende," om 
dan „tot straf te lijden het eeuwig verderf van 
het aangezicht des Heeren en van de heerlijkheid 
Zijner sterkte" (2 Thess. 1 : 8, 9). 

Door de verwerping des Heeren Jezus staat de 
geheele wereld schuldig voor God. Niet alleen 
de Joden, ook de volkeren hebben den Heiland 
gekruisigd. De Heer Jezus sprak tot Zijn disci
pelen : „Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, en de 
Zoon des menschen zal overgeleverd worden aan 
de overpriesters en schriftgeleerden; en zij zullen 
hem ter dood veroordeelen, en hem overleveren 
aan de volken, om hem te bespotten en te 
geeselen en te kruisigen" (Matth. 20:17,18,19). 
De zedelijke toestand van ieder mensch is daar
mede vastgesteld. Bij Golgotha's kruis schreef de 
menschheid de donkerste bladzijde in haar levens
geschiedenis. De mensch is dood! Zonder ver
wachting! Zonder God en zonder Christus! Geen 
hoop hebbende! „De wereld ligt in den booze" 
(1 Joh. 5 : 19). De wereld, als wereld, wordt 
niet behouden. Maar het evangelie van de genade 
Gods komt tot de massa, opdat een iegelijk, die 
gelooft, gered zal worden uit deze tegenwoor
dige wereld, verlost zal worden uit het godde-
looze systeem, dat ten oordeel gaat. Individueel, 
hoofd voor hoofd, moet men met den verheer-
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lijkten Christus vereenigd worden, nadat men 
gelooft in den verworpen, in den gekruisigden 
Heiland van zondaren. „De wereld voor Christus" 
kan een zeer misleidende leuze zijn. Een ieder 
wordt de boodschap des heils gebracht. Daar 
is geen onderscheid. De tijding is voor Jood en 
Griek. En Hij, die aan het vloekhout de armen 
uitgebreid hield, wil, nu Hij op den troon is, 
zondaren ontvangen in Zijn geopende liefde
armen, om ze een hemelsch deel te geven. 
Het Evangelie in het klein, zoo heeft men wel 
eens genoemd Joh. 3 : 16: „Want alzoo lief 
heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijnen 
eeniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een iegelijk, 
die in Hem gelooft, niet verderve, maar 

het eeuwige leven hebbe." 

* 
Tijdens de omwandeüng des Heeren 

werd „het Evangelie des Koninkrijks" gepredikt. 
Allereerst door den Heer Jezus Zelven. Toen Hij 
op den dag des sabbats te Nazareth voor het 
eerst optrad, werd door Hem uit het boek van 
Jesaja (61 : 1 en 2) gelezen : „De Geest des Heeren 
Heeren is op mij, daar Hij mij gezalfd heeft, om 
aan armen het Evangelie te verkondigen. 
Hij heeft mij gezonden om te prediken het aan
gename jaar des Heeren." Nadat Johannes de 
Dooper reeds het koninkrijk had aangekondigd 
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en Jezus had gedoopt in de Jordaan, wordt door 
den Heiligen Geest getuigd: „ Van toen af begon 
Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u! want 
het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En 
Jezus ging geheel Galiléa rond, kerende in hunne 
synagogen en predikende het Evangelie des 
Koninkrijks, en genezende elke ziekte en elke 
kwaal onder het volk" (Matth. 4 : 17, 23). Daar
op zet de Heer Zich op den berg neder en ont
vouwt de beginselen des koninkrijks in de over-
schoone bergrede. (Matth. 5, 6, 7.) 

De Heer Jezus heeft Zijn discipelen opgedra
gen overal heen te gaan met deze heerlijke blijde 
boodschap des koninkrijks. Hij zond vooreerst 
de twaalf apostelen uit. „Gaat veeleer tot de 
verloren schapen van het huis lsraëls, en heen
gaande predikt, zeggende: Het Koninkrijk der 
hemelen is nabij gekomen," zoo sprak Hij. 
Daarna stelde de Heer nog zeventig anderen, die 
Hij, twee aan twee, in elke plaats, waar Hijzelf 
komen zou, zond met de woorden: „Hetkonink
rijk Gods is nabij u gekomen." (Lukas 10.) 

De inhoud van het Evangelie des Koninkrijks 
is de vestiging van het gezag van den door 
Jehovah gezonden Messias. Christus is evenwel 
verworpen als Koning. „Wij willen niet, dat deze 
Koning over ons zij." (Luk. 19 : 14.) Na de ver
werping van den Koning moet daarom de inhoud 
van het Evangelie noodzakelijkerwijze veranderen. 
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Het koninkrijk zal eenmaal op aarde gevestigd 
worden en daarom zal 

ook in de toekomst weder 
het Evangelie des Koninkrijks worden gepredikt. 
De verworpen Koning is nu in den hemel. Hij 
zoekt een Bruid, die met Hem, den Bruidegom, 
één zal zijn en Hem zal tbebehooren. Daarom 
spreekt „het Evangelie der genade Gods" heden 
van een hemelsch deel, een hemelsche roeping, 
een hemelsche verwachting. Maar de verworpen 
Koning zal eenmaal op aarde als Koning tot Zijn 
volk komen, en de volkeren zullen met. hun hulde 
te Jeruzalem komen en Hem eveneens als Koning 
erkennen. Niet slechts „eenige wijzen uit het 
Oosten" komen dan met hun goud en specerijen ; 
neen, dan zullen uit alle volken dezulken komen 
om te verschijnen voor den Koning der Joden. 
Niet slechts „sommige Grieken," maar allen zullen 
dan „wenschen Jezus te zien." 

De God aller genade, van wien Ezechiël zegt, 
dat „Hij geen lust heeft aan den dood des godde-
loozen, maar daarin, dat hij zich bekeere en leve," 
zal daarom vóór de verschijning van den Koning 
der koningen op aarde, overal het Evangelie des 
Koninkrijks laten verkondigen. De gezanten des 
Evangelies zijn dan godvruchtige Joden, die deel 
uitmaken van het getrouwe overblijfsel, dat tot 
God bekeerd wordt. Na de opneming van de 
Gemeente, de Bruid van Christus, zal God Zich 
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opnieuw met Zijn volk, als volk, bezighouden. 
Dit geschiedt derhalve in de zeventigste profeti
sche jaarweek van Daniël. Velen zullen zich 
laten meesleepen door den geest van vijandschap 
tegen God en Zijn Gezalfde. Aan het hoofd dier 
afvallige Joden staat de koning te Jeruzalem, 
die zich dan verbindt met het hoofd van het 
(hersteld) Romeinsche rijk. Zoowel deze laatste 
als de afvallige Jodenvorst worden in Openbaring 
13 voorgesteld onder den naam van „het beest." 
Die koning te Jeruzalem is „de zoon des verderfs," 
„de mensch der zonde," „de antichrist." De 
duivel sterkt hem ten hoogste. De Satan maakt 
hem tot een satan of tegenstander van Christus 
(Ps. 109), en geeft hem groote macht, zoodat hij 
zelfs vuur uit den hemel doet nederkomen. Door 
zijn macht worden velen gedwongen het eerste 
beest, d.w.z. het in Openb. 13 eerst genoemde 
beest, n.1. den keizer van het Romeinsche rijk 
te aanbidden. Die op de aarde wonen, worden 
verleid door de teekenen. Zij maken voor den* 
Romeinschen vorst een beeld. De antichrist geeft 
(door satanische macht) adem aan het beeld van 
het beest, zoodat het spreekt. En die het beeld 
van het beest niet zullen aanbidden, worden ge
dood. Allen, die het beeld aanbidden, ontvangen 
een merkteeken op voorhoofd en rechterhand. 
Zij denken als het beest en handelen voor het 
beest. Dit merkteeken is de voorwaarde om te 
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koopen en te verkoopen, dus een voorwaarde 
om te leven. Dit merkteeken zal zijn de naam 
van het beest. (Openb. 13 : 11—18.) Over dezen 
tijd spreekt de Heer Jezus ook in Mattheüs 24. 
Het zal een vreeselijke tijd van groote verdruk
king zijn. Aan het slot van < het voorafgaande 
hoofdstuk lezen we de volgende woorden van 
den Heer Jezus : „Jeruzalem, Jeruzalem !... hoe 
menigmaal heb Ik uwe kinderen willen bijeenver-
gaderen, gelijkerwijs een'hen hare kiekens bij een-
vergadert onder de vleugelen; en gij hebt niet 
gewild! Zie, uw huis wordt u woest gelaten. Want 
ik zeg u: gij zult Mij 

van nu aan geenszins zien, 
totdat gij zult zeggen : 

Gezegend Hij, die komt in den 
naam des ïleeren." 

Daarop verlaat de Heer den tempel en zit met 
Zijn discipelen neder op den Olijfberg. Deze 
vragen naar aanleiding van het woOrd: „hier zal 
geen steen op den anderen gelaten worden": 
„Zeg ons, 

wanneer zullen deze dingen zijn, 
en wat is het teeken van Uwe komst en van de 
voleinding der eeuw ?" 

De verdere inhoud van het 24e hoofdstuk tot 
en met vers 31 en verder hoofdstuk 25 vanaf 
vers 31, zijn een beantwoording van dit drietal 
vragen. Wat tusschen hoofdstuk 24 : 31 en 25: 
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31 staat, zijn practische vermaningen, steunende 
op en uitgaande van de gegeven onderwijzingen. 
Gelijk de onderwijzing het tijdvak betreft tusschen 
de verwerping des Heeren en Zijn verschijning 
in heerlijkheid, zoo zijn ook de genoemde ver
maningen van toepassing op de zedelijke positie, 
waarin de geloovigen in dezen tijd zullen zijn en 
ook reeds zijn. Deze vermaningen spreken van 
wachten, waken, bidden, dienen en hopen. 

Op de vraag: „wanneer zullen deze dingen zijn ?" 
antwoordt de Heer Jezus niet met te zeggen: 
in dat of dat jaar. Dit is voor ons van groote 
beteekenis. Ook wij hebben ons te onthouden 
van berekeningen en behooren tevreden te zijn 
met de algemeene aanwijzingen, die de Schrift 
geeft. We weten uit de Schrift zelve, met name 
uit den tweeden brief aan de Thessalonicenzen, 
dat de Gemeente moet zijn weggenomen, alvorens 
de antichrist zich zal kunnen openbaren. Wel 
werkt reeds de geest van den wettelooze, maar 
de persoonlijke tegenwoordigheid des Heiligen 
Geestes in ieder waar geloovige afzonderlijk, en 
in de Gemeente, als geheel, verhindert den zoon 
des verderfs op te treden. Maar al is het heel 
duidelijk uit 2 Thess. 2, dat eerst de Gemeente 
moet zijn opgenomen, toch kan niet worden 
vastgesteld, dat na de opneming onmiddellijk 
de zeventigste jaarweek van Daniël aanvangt. 
Wel is het te denken, dat dit zeer spoedig zal 



18 DE MORGENSTER. 

zijn, maar vastgesteld kan het niet worden en 
daarom zijn alle berekeningen ijdel. Op een 
andere vraag van de discipelen (Hand. 1) ant
woordt de Heer Jezus dan ook geheel in over
eenstemming met Mattheüs 24: „Het komt u 
niet toe tijden of gelegenheden te weten, die de 
Vader in zijne eigene macht gesteld heeft." 

Na de verwerping van den Heer Jezus en na 
Zijn hemelvaart zouden verleiders komen. „Ziet 
toe, dat niemand u misleide!" Vreeselijke tijden 
zouden (en wij kunnen eraan toevoegen zullen), 
aanbreken: tijden van oorlogen, van revolutie,, 
van hongersnooden, van pestilentiën en van aard
bevingen. Maar deze dingen zijn 

een begin der smarten. 
Het zijn de sombere boodschappers van nog 

somberder dagen. De massa verlaat God en 
„verlaten wordt, wie God verlaat," zeide een. 
onzer dichters, terwijl de psalmist uitroept: „De 
smarten dergenen, die een anderen God begiftigen, 
zullen vermenigvuldigd worden" (16 : 4). Maar 
daar zijn ook getrouwen. Zij houden aan God 
vast en aan de verwachting van den Messias. 
„Hij zal komen," zoo leeft het in hun hart. Deze 
getrouwen gaan uit met de boodschap „de Ko
ning komt!" Welk een geloof en welk een moed 
wordt daarvoor vereischt! Ja deze „boodschap
pers des heils" zijn dan een klein kuddeke; ze. 
zijn als lammeren temidden van wolven. Maar 
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God ziet op hen. Ze zijn Zijn gunstgenooten. 
Ze volharden tot het einde, al is het einde ook 
de dood. „Zij zullen u dooden; en gij zult ge
haat worden door al de volken om mijns naams 
•wil" Ze getuigen niet alleen te midden van een 
afvallig Jodendom; neen ze gaan ver buiten de 
grenzen en „hun voeten zijn liefelijk op de ber
gen," dewijl zij „het goede boodschappen" en 
„den vrede doen hooren." Zij laten „heil" hooren 
en „roepen Sion toe: 

„Uw God is Koning." 

Zij brengen een haastige tijding van verlossing 
en heerlijkheid. Valsche predikers verzwaren 
buitengemeen hun reeds moeilijken arbeid. Deze 
misleiders roepen : „De Christus is in de woestijn," 
of „Ziet, hij is in de binnenkameren." Doch onver
moeid gaan ze voort in een tijd, dat de gruwelijkste 
vervolgingen zullen plaats hebben. Het is „de tijd van 

de groote verdrukking, 
hoedanige niet geweest is van het begin der 
wereld tot nu toe, en ook niet weer zijn zal." 
Indien die dagen niet werden verkort, dan zouden 
allen sterven. „Geen vleesch zou behouden 
worden, maar om der uitverkorenen wil zullen 
die dagen verkort worden." De gruwelijkste ver
volgingen schrikken evenwel de predikers van 
„het Evangelie des Koninkrijks" niet af, en dit 
Evangelie des Koninkrijks zal 
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over het geheele aardrijk 
gepredikt worden, 

tot een getuigenis al den volken, 
en dan 

zal het einde komen." 
Allen zullen derhalve verantwoordelijk worden 

gesteld. De gruwel der verwoesting — het beeld 
van het beest, hetwelk adem ontvangt door de 
satanische macht van den valschen koning te 
Jeruzalem, den antichrist, — staat dan in de 
heilige plaats, den tempel. Nu zal het de groote 
vraag zijn, of men den Koning zal aannemen, die 
komen zal, den Waren Koning en Vredevorst, 
óf dat men zal aanbidden den heerscher, die zijn 
macht van Satan ontvangt, en deze tegen God 
en de Zijnen aanwendt. De groote vraag, ook 
dan zoo goed als nu, of men het getuigenis van 
God gelooft, of wil leven bij wat men ziet. Geen 
andere verantwoordelijkheid dan nu. Die het 
Evangelie des Koninkrijks aanneemt heeft te lijden, 
te hopen, te bidden en te waken. Maar wordt 
niet beschaamd! „Die in Hem gelooft, die zal 
niet haasten — en niet beschaamd worden." 
(Jes. 28 : 16; 1 Petr. 2 : 6). Maar, die het ver
werpt, komt om met de vijanden van God. „Der 
goddeloozen weg keert Hij om." (Ps. 146 : 9.) 

Welk een toekomst! Vreeselijke tijden zullen 
doorleefd worden, als eenmaal de Gemeente zal 
zijn opgenomen. De heiligen, die dan op aarde 
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zijn, zullen roepen, roepen tot hun God, van 
Wien zij het vastelijk vertrouwen, dat Hij ze 
hoort en uithelpen zal. En ze worden uitgehol-
pen! Op Gods tijd! Jezus komt om de vijanden 
te verdelgen. Maar voordat Hij komt, als ze 
midden in de verdrukking zijn, wandelt Hij met 
hen in den zevenmaal heeter gestookten oven. 
Hij bewaart ze, als ze in den smeltkroes zijn. 
De kostbaarste vertroostingen zullen hun ver
moeide harten ondersteunen. Is Hij niet meer,, 
dan de groote profeet Eliza ? En deze weende, 
toen hij vooruit al het lijden zag, hetwelk de 
goddelooze koning Hazaël over zijn volk brengen 
zou. (2 Kon. 8 : 12.) Wat zal dan wel in het 
hart moeten zijn van Hem, die Zijn volk zóó 
liefhad, dat Hij zeide: „Laat ze door Mij niet 
beschaamd worden, die U verwachten, o Heere!" 
(Ps. 69 : 7), en daarom ook voor hen gestorven 
is. Als kostbare eerstelingen van de volheid der 
teedere gevoelens, die dan in het hart van Jezus, 
den nog verborgen Koning Israëls, zijn zullen, 
staan daar die innige woorden, die elke snaar 
der ziel doen trillen: „Dat dan, die in Judea 
zijn, vluchten op de bergen." Welk een voor
zorg ! „Doch wee de zwanger en en de zogenden 
in die dagen!" Welk een medegevoel! „Bidt, dat 
uwe vlucht niet geschiede des winters." Welk een 
warme, fijnteere liefde! „Noch op een sabbat." 
Hoe waardeert Hij de vreeze van een teeder ge-
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weten! Evenwel, de Heer laat de Zijnen niet in 
den vurigen oven. Hij zal de hemelen scheuren! 
Een afvallig Jodendom zal als een dood lichaam 
de plaats aanwijzen, waar de Heer verschijnt, 
gelijk de arenden verzameld worden, al waar het 
doode lichaam is. Hij komt als een bliksem! 
Alle machten worden nedergeworpen. Alle stam
men des lands weeklagen, maar zullen door de 
tranen van berouw de heerlijkheid zien van den 
Zoon des menschen. De ergernissen worden uit 
het koninkrijk verwijderd ; de uitverkorenen bij-
eenvergaderd en de Vredevorst aanvaardt Zijn 
regeering in heerlijkheid. Mattheüs 25 : 31 sluit 
zoo wonderschoon aan Mattheüs 24 : 31 aan met 
de woorden: „Maar wanneer de Zoon des men
schen komen zal in Zijne heerlijkheid, en al de 
engelen met Hem, dan zal 
Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid, 
en voor Hem zullen 

al de volken vergaderd worden." 
Daar zien we het resultaat van de prediking 

van het Evangelie des Koninkrijks, niet op de 
Joden, maar op de omwonende volken. Hoe 
hebben zij de predikers ontvangen ? Hebben 
zij ze opgenomen, gespijsd, hun dorst gelescht, 
gekleed, in hun krankheid bezocht en in de 
gevangenis het leed verzoet, of zijn ze te hunnen 
opzichte onverschillig en vijandig gebleven, on
danks het woord des vredes, dat zij brachten ? 
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Die het eerste deden, komen aan de rechterhand 
des Konings; de anderen aan de linkerhand. De 
Koning, (let wel op dit woord) wendt zich tot 
allen, die als schapen aan de rechterzijde van 
den troon staan met de woorden: „Komt, geze-
genden mijns Vaders! (niet uws Vaders — zij 
staan niet in die betrekking tot God) beërft het 
Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging 
der wereld." Deze schapen vernemen met ver
wondering het woord : „Want ik was hongerig 
en gij gaaft mij te e t en ; . . . . ik was in de ge
vangenis en gij kwaamt tot mij." Ze vragen: 
„Heer! wanneer zagen wij u hongerig, en spij-
zigden U . . . . ?" „En de Koning, antwoordende, 
zal tot hen zeggen : „ Voorwaar ik zeg u: voor 
zooveel gij het gedaan hebt aan één der minste 
van deze mijne broeders, hebt gij het mij 
gedaan." 

De Koning noemt derhalve de predikers van 
het Evangelie des Koninkrijks „broeders", „mijne 
broeders." Die hen ontvingen worden „schapen" 
en „rechtvaardigen" genoemd. Zij beërven het 
Koninkrijk, hetwelk hun bereid is van de grond
legging der wereld, als „gezegenden" des 
Vaders. Tot de bokken komt het veroordeelende 
woord: „Gaat weg van mij, vervloekten! in het 
eeuwige vuur, dat den duivel en zijne engelen 
bereid is; want ik was hongerig en gij gaaft mij 
niet te eten ; . . . . krank en in de gevangenis en 



24 DE MORGENSTÉR. 

gij bezocht mij niet." „Voor zooveel gij het aan 
één van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij 
het mij ook niet gedaan." 

„En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn, 
maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven." 
(Matth. 25 : 31—46.) 

Tenslotte wijzen we nu den aandachtigen lezer 
nog op Openbaring 7, waar we zoowel de uitver
korenen, de verzegelden, uit de stammen Israëls 
vinden, als de groote schaar, die uit de volken 
voortkomt. De Gemeente is rondom den troon 
in den hemel. (Openb. 5). 

* * 
* 

Na al het voorgaande zal het ons vrij wat ge
makkelijker zijn te spreken over 

het eeuwig Evangelie. 
Openbaring 14 stelt ons voor een „engel, 

vliegende in het midden des hemels, hebbende 
het eeuwig Evangelie, om het te verkondigen aan 

hen, die op de aarde wonen, 
en aan 

alle natie en geslacht en taal en volk, 
zeggende met een groote stem: 

Vreest God en geeft Hem heerlijkheid, 
want de ure zijns oordeels is gekomen; en aan
bidt Hem, die den hemel en de aarde en de zee 
en de fonteinen der wateren gemaakt heeft." 

Over de uitwerking, de ontvangst van dit 
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Evangelie wordt met geen woord gesproken. Te 
voren wordt gewezen op de reeds meer genoemde 
verzegelden uit alle stammen Israëls. (14 :1—5.) 
Na de mededeeling betreffende het eeuwig Evan
gelie is er sprake van den val van Babyion, en 
een waarschuwing wordt gehoord uit den mond 
eens anderen engels in betrekking tot het aan
bidden van het beest en zijn beeld (14 :8—12). 
Hieruit valt voor ons af te leiden, wanneer het 
eeuwig Evangelie zal worden verkondigd. Maar 
vooral is het duidelijk uit den inhoud van het eeuwig 
Evangelie zelf, dat de verkondiging plaats heeft 

even voor de ure des oordeels komt. 
Een laatste waarschuwing derhalve ! 
Denk aan de Ark van Noach. Hoe lang reeds 

had Noach gepredikt: de vloed komt! Nu gaan 
de dieren der schepping al de vrijstad binnen, 
maar de deur wordt nog niet gesloten. Weinige, 
d.i. acht zielen, zullen ook ingaan, en nog is de 
deur open. „Want over nog zeven dagen zal Ik 
doen regenen . . . . " spreekt de Heer. Denk aan 
Jericho. Nog zeven dagen lang was er gelegen
heid de grendelen weg te schuiven en de poorten 
te openen, want zeven dagen lang werd de Ark 
des Verbonds rondom de stad gevoerd. Een 
laatste waarschuwing; een ultimatum uit den 
hemel! Te Jeruzalem heeft zich „de mensch der 
zonde, de zoon des verderfs in den tempel Gods 
nedergezet, zichzelven vertoonende, dat hij God 
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is." (2 Thess. 2 : 4.) De afgoderij viert derhalve 
hoogtij. Men vreest den antichrist; men brengt 
hulde aan het beest; men aanbidt het beeld van 
het beest. Maar deze grootste tegenstander van 
God en den Gezalfde is een nietig mensch, al 
hoewel hij zich als God vertoont. „Zijn geest 
gaat uit, hij keert wederom tot zijne aarde, zijne 
aanslagen vergaan te dienzelfden dage." (Ps. 146 
: 4.) Wel bootst hij in alles den Zoon van God 
na, maar bij dit alles is er „bij hem geen heil." 
Tegen dien stroom van afgoderij moet een dam 
worden opgeworpen, opdat hij niet al wat leeft 
in het verderf meesleure. En daarom komt de 
sterke tegenstelling: „De Heere God heeft den 
hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat in 
dezelve is, en Hij houdt trouwe tot in eeuwigheid" 
(Ps. 146 : 6). Overal wordt gepredikt: „ Vreest 
God! Geeft Hem heerlijkheid! Aanbidt den 
Schepper aller dingen !" 

Allen worden ook dan weer verantwoordelijk 
gesteld. Opnieuw moet de keuze gedaan worden. 
Den valschen god ziet men, den waren God niet. 
Maar door het geloof kan men den Onzienlijke 
aangrijpen en daardoor gelukkig worden. 

„Wanneer," zoo spreekt een Schriftverklaar
der, die reeds in de rust ingegaan is, „wanneer 
de dageraad van den heerlijken dag der duizend
jarige regeering van Christus zal blinken; wanneer 
de Koning in heerlijkheid zal verschijnen en het 
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Koninkrijk zal worden opgericht, hetwelk van de 
grondlegging der wereld bereid is, wanneer God 
in dat Koninkrijk rondom Zich de gezegende 
voorwerpen Zijner genade zal vereenigen, hen, 
die door de opstanding zijn heengegaan, zoowel 
als degenen, die lichamelijk gespaard gebleven 
zijn om deel te hebben aan de zegeningen van 
dien tijd, wanneer in dien glorierijken dag de 
hemelsche heiligen aanschouwers zullen zijn van 
al die heerlijkheid en de hemelsche heerlijkheid 
zullen genieten van Hem, die in Zichzelven alle 
zegeningen vereenigt — dan zal overal gepredikt 
worden: „Vreest God en geeft Hem eer!" 

Dat is tot in eeuwigheid het recht van God, 
den Schepper van hemel en aarde. 

Welgelukzalig, die dat eeuwig Evangelie ge
hoorzamen. Ja, ook welgelukzalig, die het Evan
gelie des Koninkrijks zullen aannemen. Maar 
bovenal welgelukzalig, die nu het heerlijk Evan
gelie van Gods genade in Christus Jezus gelooven. 
Hun deel is een hemelsch deel! Hun vrede is 
een eeuwige vrede! Hun vreugde is onuit
sprekelijk en verheerlijkt. 

Gode zij dank voor zulk een Eyangelie! 
j . T . 

* * 
* 
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Driemaal: 
„ik kom haasteiijk!" 

riemaal komt dit heerlijke woord in Open
baring 22 voor; telkens evenwel in een 

ander verband en met een bijzondere strekking. 
In vers 7 zijn deze woorden een bemoediging 
voor hen, die de woorden der profetie bewaren. 
Vers 12 doet ons dezelfde belofte vernemen in 
betrekking tot allen, die geoordeeld zullen worden; 
tot hen, die onrecht doen en vuil zijn. Zij 
worden in den toestand, waarin zij zich bevinden, 
door het oordeel overvallen. Het loon is het loon 
der rechtvaardige vergelding. 

De laatste maal gaat aan de belofte een zeer 
bijzondere uiting van genegenheid vooraf, die 
voortspruit uit de geheel eenige betrekking 
tusschen Jezus en Zijn Bruid. „Ik, Jezus, heb 
Mijnen engel gezonden, om u deze dingen te 
betuigen in de gemeenten. Ik ben de Wortel en 
het geslacht Davids, de blinkende Morgenster." 
Door de woorden „Wortel en geslacht Davids," 
zinspeelt de Heer op Zijn Goddelijke en mensche-
lijke natuur. Voor deze wereld zal Jezus komen 
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in heerlijkheid, als de Zon der gerechtigheid, 
met genezing onder Zijn vleugelen. Hij zal dan 
onder Zijn voeten vertreden allen, die Hem hebben 
veracht. Maar zóó komt Jezus niet voor de Zijnen. 
Hij komt voor Zijn Gemeente, als de blinkende 
Morgenster. Onder dit heerlijk beeld stelt Hij 
zich voor aan hen, die niet meer van den nacht 
zijn; aan hen, die niet slapen, gelijk de anderen ; 
aan hen, die de gewichtige roeping hebben, te 
waken gedurende den nacht, die aan den dag 
van den Zoon des menschen voorafgaat; aan 
hén, die de genegenheden hebben van de Bruid. 

De blinkende Morgenster! Kostbare, gezegende 
Ster, welke verschijnt vooidat de dag geboren 
wordt. Wij waken niet zoozeer met het oog op 
den spoedig aan te breken dag, als wel met het 
oog op de Morgenster. Wij waken en Wachten 
met het oog op Christus. Hij bemoedigt ons, 
terwijl wij Hem wachten. Het is mogelijk, dat 
we nog eenigen tijd wachten moeten ; misschien 
valt het wachten ons lang. Laat ons echter in 
de verzekerde hoop, dat onze Heer komt, naar 
Hem volhardend uitzien! 

„En de Geest en de Bruid zeggen: Kom!" 
De Heilige Geest is het, die het woord neemt 
en spreekt: „Kom!" Dit is voor ons een zeer 
kostbare gedachte. De Geest zucht met ons; 
gaat in ons lijden in; deelt onze gevoelens. 
En behalve dit alles, roept Hij met ons. De 
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Geest en de Bruid roepen. De Geest bewerkt het 
hart, zoodat het verlangt naar den hemelschen 
Bruidegom. 

„Die deze dingen getuigt, zegt: „Ja, ik kom 
haastelijk." De Heer kon niet eindigen met een 
bedreiging gericht aan hen, die van de woorden 
des boeks afdoen. Hij heeft, bij wijze van 
spreken, den besten wijn voor het laatst bewaard. 
Daarom besluit Hij met: „Ja, ik kom haastelijk." 
En Johannes, als de mond der geheele Gemeente, 
laat er onmiddellijk op volgen : „Amen!" — Zij 
dit „Amen" dagelijks in onze harten. In de 
harten van ieder onzer afzonderlijk. Laat ons 
bedenken, welk een genade en voorrecht het is 
naar Christus, de blinkende Morgenster, te mogen 
uitzien en Zijn stem te zullen hooren. Laat ons 
overwegen, welk een zegen het is met Hem 
verbonden te mogen wezen en weldra bij Hem 
te. zullen zijn. Hoe meer we met deze heerlijke 
dingen vervuld zijn, hoe sterker ons verlangen 
naar de wederkomst van den hemelschen Brui
degom zijn zal. Dan wellen de woorden van 
Johannes, van de voor den hemel geroepen 
Bruid, ook uit onze harten op: „Amen! kom, 
Heer Jezus!" 

w. K. 

T 
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Het lied van den Wachter. 

Wat is er van den nacht? 

De Wachter antwoordt: Hoort het woord des Heeren Heeren ! 

De dag breekt aan, dat ziet! een Koning zal regeeren, 

Een Rots, een Schuilplaats voor den hoogen waterstroom! 

En Hij zal zijn een Scheute uit d'afgehouwen boom 

Van Jesse, die den troon van David zal bekleeden, 

En richten Jakobs huis met heilgerechtigheden. 

Hem staren, als hun Hoop, de verre heidnen aan. 

Met d'adem van Zijn mond zal Hij de boosheid slaan, 

Het juk verbrijzelen van 's werelds aartstirannen, 

De macht der duisternis in 't eeuwig duister bannen, 

En vestigen op aard Zijn eeuwig koninkrijk 

Van Waarheid, Recht en Rust. Daar zal geen ongelijk 

Noch haat zijn. Efraïm zal Juda niet benijden, 

Geen volkren meer elkaar, geen wolf het lam bestrijden. 

Aan alle plaatsen zal Gods kennis zijn en vréê, 

En overdekken de aarde als wateren de zee. 

Een nieuw Jeruzalem gaat van den Hemel dalen, 

Van waar óp al wat leeft de Heerlijkheid zal stralen; 

Een meer-dan-Paradijs, van uit den liefdestroom 

Der hemelen gedrenkt, — met d'eeuwgen Levensboom, 

Wiens blaadren voor altoos der volkren smart genezen! 

God zelf zal daar het Licht, zal daar de Tempel wezen,. 
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Daar zal geen vloek meer zijn, geen zonde meer, geen nacht. 

De Morgenster gaat op ! Hij, Wortel en Geslacht 

Van David! — Vredevorst, naar Wiens Gods schepslen 

zuchten t 

Hosanna! 't Is Uw rijk! 't Zijn van uw bloed de vruchten, 

Van al wat d'aarde leed sinds de eerste zonde-ellend, 

Van al wat de aard misdeed, de ontknooping en het end! 

MR. IsAac DA COSTA. 

* * * 
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„Dat is Jakob!" 

"Spvenals in andere boeken der Heilige Schrift 
zoo nu en dan eenige hoofdstukken te zamen 

ons een opklimming of wijdere ontvouwing van 
deze of gene waarheid geven, zoo ook in het boek 
der Psalmen. 

In Ps. 22 vinden wij het plaatsvervangend of 
verzoenend lijden van Christus, benevens Zijn 
heerlijkheid, nadat Hij „van de hoornen der een-
hoornen" verhoord geworden is. Door dit onbe
grijpelijk en weergalooze lijden heeft Christus het 
fondament gelegd, waarop God den des doods 
schuldigen zondaar genade bewijzen kan. 

Dan volgt Ps. 23, waarin de Heer als de Her
der beschreven wordt. Een ieglijk, die door den 
dood van Christus als vijand met God verzoend 
geworden is, vindt in Hem den Leidsman, den 
Bewaarder, Dengene, die het „hem aan niets zal 
doen ontbreken." 

In Ps. 24 hebben we de beschrijving van de 
heerlijkheid, die Christus, als „Koning der eere" 
ingaat, de heerlijkheid niet in den hemel, maar 
op aarde. We vinden daar „den berg des 
Heeren", die, volgens Jes. 2 :2 en Micha 4 : 1 
„in het laatste der dagen vastgesteld zal zijn op 
den top der bergen, en zal verheven worden 
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boven de heuvelen, tot welken alle heidenen 
(volken) zullen toevloeien." — Het is dezelfde 
berg, waarop Basans bultige bergen met naijver 
nederzien, zoodat in Ps. 68:17 gevraagd wordt: 
„Waarom springt gij op, gij bultige bergen? 
Dezen berg heeft God begeerd tot Zijne woning; 
ook zal er de Heere wonen in eeuwigheid." 

Waar de Heere langs den geheelen weg, en in 
alles wat op dien weg gevonden wordt, de Herder 
is van al Zijn schapen, daar zal Hij zulks ook 
zijn voor „het getrouwe overblijfsel Israëls." Aan 
het einde zal de aarde, met alles wat daarin is, 
de bewoonbare aarde en allen, die daarop wonen, 
Hem toebehooren. Dan zal er een vaste plaats 
Zijner woning zijn, een berg, die Zijn erfdeel 
wezen zal. 

Nu wordt in Ps. 24:3 gevraagd: „Wie zal 
klimmen op den berg des Heeren? En wie zal 
staan in de plaats'zijner heiligheid?" — Gelukkig 
dat Gods Woord niet alleen vraagt: wie?, maar 
ons ook mededeelt, hoedanig zij zullen zijn, die 
deze heilige plaats aan de zijde des Heeren zul
len innemen. „Die rein van handen, en zuiver 
van hart is, die zijne ziel niet opheft tot ijdelheid 
(afgoderij), en die niet bedriegelijk zweert. t)ie 
zal den zegen ontvangen van den Heere, en ge
rechtigheid van [den God zijns heils. Dat is het 
geslacht dergenen, die naar Hem vragen, die Uw 
aangezicht zoeken, dat is Jakob!" 
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Welk een openbaring van genade! Welk een 
ontvouwing van Gods onwankelbare trouw! 

O, als wij den naam van Abraham, of van Jozef, 
of van Mozes, of dien van David of Daniël hier 
zouden vernomen hebben, ja dan zouden wij on
ongetwijfeld dit beaamd hebben. We zouden aan
nemen, dat hun geloof, hun vreeze Gods, 
hun trouwe dienst, hun welgevallige wandel 
hen daartoe hadden gebracht. In het kort, 
dat hun gerechtigheid naar de wet hen op die 
hoogte deed klimmen. Maar neen, het is niet uit 
of van den mensch; het is enkel en alleen de 
genade Gods. „Het zijn de goedertierenheden des 
Heeren, dat wij niet vernield zijn, dat Zijne barm
hartigheden geen einde hebben" (Klaagl. 3 : 22) 
zullen zij dan volmondig erkennen. 

Ja, evenals de heiligen nu, tot roem en eer van 
Gods genade, getuigen: „Hem, die ons liefheeft, 
en ons van onze zonden afgewasschen heeft in 
Zijn bloed" (Openb. 1:5); en gelijk „de schare, 
die niemand tellen kan," voor den troon en voor 
het Lam staat, „omdat hunne lange kleederen ge-
wasschen, en wit gemaakt zijn in het bloed des 
Lams" (Openb. 7:9 en 14), zoo ook staat het 
overblijfsel Israëls — Jakob — eens met den 
Heere op den heiligen berg. 

Als Israël eenmaal „uit de diepten" tot God 
roepen zal, en als volk zijn ongerechtigheden zal 
beleden hebben, dan zal het niet in die „diepten" 
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blijven. Neen, „de Heere zal Israël verlossen van 
al zijn ongerechtigheden." (Ps. 130:8.) En ver
troostend opent Zefanja den mond, om in Naam 
van Jehovah hen te betuigen: Te dien dage zult 
gij niet beschaamd wezen van wege al uwe han
delingen, waarmede gij tegen Mij overtreden 
hebt; maar Ik zal in het midden van u doen 
overblijven 

een ellendig en arm volk; 
die zullen op den naam des Heeren betrouwen. 
De overgeblevenen van Israël zullen geen on
recht doen, noch leugen spreken, en in hunnen 
mond zal geene bedriegelijke tong gevonden 
worden." (Zef. 3 : 11—13.) Is het niet wonderlijk? 
Ja aanbiddenswaardig is Gods groote genade! 
Jakob — bedrieger, hielhouder — is dan rein van 
handen, zuiver van hart, zijn ziel niet opheffende 
tot ijdelheid, en niet bedriegelijk zwerende. — 
Jakob is dan gelijk aan Nathanaël, van wien de 
Heere Jezus getuigde : „Zie, waarlijk een Israëliet, 
in wien geen bedrog is." (Joh. 1 :48.) 

En wanneer zij eenmaal naar Hem vragen en het 
aangezicht des Heeren zoeken zullen, dan zal de 
kroon hunner zegeningen zijn, dat 
Jehovah-Zelf ingaat door de geopende deuren, 
om in het midden van hen te zijn en te blijven. 

Den poorten en eeuwigen deuren wordt toege
roepen zich te verheffen. Tot tweemaal toe. En 
waartoe ? 
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Opdat de Koning der eere inga!" 
„Wie is de Koning der eere ? — Het is Chris

tus! Dezelfde, die eenmaal in vernedering zijn 
intocht in Jeruzalem gehouden heeft; doch die 
toen geen troon en kroon, maar het kruis met al 
deszelfs smaad heeft gevonden, en die tot de 
inwoners van Jeruzalem gezegd heeft: „Want ik 
zeg u: gij zult mij van nu aan geenszins zien, 
totdat gij zult zeggen: Gezegend hij, die komt in 
den naam des Heeren." (Matth. 23:39.) 

Ja, Christus — Gods Gezalfde — zal komen, 
en dan als „de Koning der eere" Zijn intocht in 
Jeruzalem houden. Dan moeten de gewelven der 
poorten zich verheffen; dan moeten de eeuwige 
deuren zich niet alleen openen, maar verhoogen 
voor Hem, die „sterk en geweldig in den strijd 
is;" voor Hem, die is: Jehovah-Zebaoth, de Heere 
der heirscharen." 

Welk een glorieuse aanblik zal dit zijn! 
De Heere Jezus, Hij, die door de oudsten Zijns 

volks ter dood veroordeeld is geworden; Hij, die 
door de volken gegeeseld, tot een spotkoning ge
maakt, in het aangezicht gespuwd en geslagen is, 
die aan het hout des kruises — het vloekhout — 
opgehangen en met misdadigers geteld is gewor
den ; Hij, die 'daar stierf als het zoenoffer voor 
de zonden; Hij, die van het kruis afgenomen in 
het nieuw uitgehouwen graf van Jozef van Ari-
mathéa begraven geworden is; Hij is „door de 
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heerlijkheid des Vaders uit de dooden opgewekt 
(Rom. 6:4), en „zit nu aan de rechterhand der 
Majesteit in den hooge." (Hebr. 1:3.) 

Zal de Heer daar altijd blijven? 
O, neen! Toen de Heer in den hemel inkwam, 

werd Hij door God begroet met de woorden: 
„Zit aan mijne rechterhand, 

totdat Ik uwe vijanden stel 
tot een voetbank uwer voeten." (Hebr. 1 : 13). 
De apostel Petrus, aan de Joden het Evangelie 
verkondigend, zeide: „Hebt dan berouw, en be
keert u, ten einde uwe zonden mogen uitgewischt 
worden, opdat de tijden der verkwikking mogen 
komen van het aangezicht des Heeren, en 

Hij zenden moge 
Jezus Christus, die u te voren verordend is, dien 
de hemel moet opnemen 
tot op de tijden der herstelling aller dingen, 
waarvan God gesproken heeft door den mond 
zijner heilige profeten van oudsher." (Hand. 
3:19—21.) 

Wanneer „de tijden der verkwikking" zullen 
aangebroken zijn, zal God Zijn geliefden Zoon 
openbaren in heerlijkheid. Christus zal komen met 
Zijn duurgekochte, geliefde Gemeente, in welke 
Hij zal verheerlijkt en bewonderd worden (2 Thess. 
1:10), en „Hij zal Zijn volk (Israël) zeer gewillig 
vinden op den dag Zijner heirkracht" (Ps. 110:3); 
ja — zóó lezen we in Hooglied 6:12: — „Eer 
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ik het wist, zette mij mijne ziel op de wagens 
van mijn vrijwillig volk." 

Dan zal in volkomen vervulling treden, wat 
wij lezen in Jesaja 61. De Heer las in de syna
goge te Nazareth een gedeelte dezer profetie. Hij 
sloot het boek, toen ;Hij gelezen had: „om uit 
te roepen het jaar van het welbehagen des Hee
ren." — „De dag der wraak onzes Gods", enz. 
brak toen nog niet aan. Maar deze zal dan — 
bij Zijn komen in heerlijkheid — aanbreken, en 
daarna 

„zullen alle treurenden getroost worden; 
Hij zal den treurigen Zions beschikken, dat hun 
gegeven worde sieraad voor asch, vreugdeolie 
voor treurigheid; het gewaad des lofs voor eenen 
benauwden geest; opdat zij genaamd worden 

eikeboomen der gerechtigheid, 
eene planting des Heeren, opdat Hij verheerlijkt 
worde. En zij zullen de oude verwoeste plaatsen 
bouwen, de vorige verstoringen weder oprichten, 
en de verwoeste steden vernieuwen, die verstoord 
waren van geslacht tot geslacht. En uiüanders 
zullen staan, en uwe kudden weiden; en vreemden 
zullen uwe akkerlieden en uwe wijngaardeniers 
zijn. Doch gijlieden zult priesters des Heeren 
heeten, men zal u dienaren onzes Gods noe
men ; gij zult het vermogen der heidenen (volken) 
eten, en in hunne heerlijkheid zult gij u beroemen. 
Voor uwe dubbele schaamte en schande zullen 
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zij juichen over hun deel; daarom zullen zij in 
hun land erfelijk het dubbele bezitten, zij zullen 
eeuwige vreugde hebben." (Jes. 61 :2—7.) 

Dat is Jakob! 
„Immers is God Israël goed, dengenen, die rein 

van harte zijn." (Ps. 73: 1.) 
D. R. 

* * 
* 

Jozefs geschiedenis als 
toekomstbeeld. 

(Vervolg van bladz. 177, vorige jaargang.) 

ewustzijn van schuld kan zijn de werking van 
het geweten, onder den invloed van de 

natuur. De afwezigheid daarvan mag men be
schouwen als een kenmerk van een toegeschroeid 
geweten, of een toestand van verharding. Wan
neer evenwel de ziel in beweging wordt gebracht, 
niet alleen door gevoelens der natuur, maar door 
de werking van Gods Geest, dan bezigt God 
daartoe zijn eigen werktuigen. David werd door 
Gods Geest overtuigd en sprak: „Tegen U, U 
alleen, heb ik gezondigd, en gedaan, dat kwaad 
is in uwe oogen." (Ps. 51:6.) Ook met Israël 
zal het eenmaal zoo zijn in den dag hunner 
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schuldbelijdenis. Hun geweten zal dan verbonden 
zijn met den verworpen, gekruisigden Jezus. De 
Heere spreekt door den mond van den profeet: 
„Ik zal over hen uitstorten den Geest der genade 
en der gebeden; en zij zullen mij aanschouwen, 
dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over 
hem rouwklagen, als met de rouwklage over een 
eenigen zoon; en zij zullen over hem bitterlijk 
kermen, gelijk men bitterlijk kermt over eenen 
eerstgeborene." (Zach. 12:10.) Dit is meer dan 
gemoedsaandoening. Hier heeft de Geest Gods 
de taak uit de hand der natuur genomen. Dan 
doet het geweten zijn werk „in den Heiligen 
Geest." In dien dag, en onder de werking van 
dat gezag en den invloed dier kracht, zal Israël 
zich rechtstreeks wenden tot Jezus. Dit laat ook 
Jesaja 53 ons zien in een anderen vorm. Het is 
een heerlijk werk in de ziel en — noodzakelijk 
tevens, ook nog voor een ieder onzer. 

Ditzelfde werk des Geestes wordt ook in de 
broeders van Jozef gewrocht. In den dag hunner 
benauwdheid kwam de ééne, gemeenschappelijke 
zonde, die zij tegen Jozef hadden bedreven, voor 
hun aandacht. „Voorwaar, wij zijn schuldig aan 
onzen broeder, wiens benauwdheid der ziele wij 
zagen, toen hij ons om genade bad, maar wij 
hoorden niet! daarom komt deze benauwdheid 
over ons." (Gen. 42:21.) Ook andere zonden 
konden zich aan hun geweten opdringen. Ruben 
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had zijns vaders bed geschonden; Simeon en 
Levi hadden zich bezondigd aan bloedstorting en 
verraad; Juda kon gedenken aan zijn huwelijk. 
Maar nu zij door de benauwdheid niet alleen, 
maar door de werking van Gods Geest aan zich-
zelven worden ontdekt, gevoelen zij zich gemeen
schappelijk schuldig aan één en dezelfde zonde, 
en daarom spreken zij als met één mond over 
het kwaad, Jozef aangedaan. 

De fontein heeft zoo goed een werk te doen, 
als de Geest der genade. Jozef legt de smarten, 
die van hun hand over hem gekomen waren, 
heel anders uit, dan zij deden in hun vrees en 
schuldbesef. Zij zeggen, en terecht: „Voorwaar 
wij zijn schuldig aan onzen broeder;" maar Jozef 
spreekt: „God heeft mij voor uw aangezicht ge
zonden, tot behoudenis des levens." (Gen. 45 :5.) 

Hier hebben we het evangelie! 
Wij werden aan onszelven ontdekt; wij zagen 

onze schuld; maar wij werden gered. We zien 
in, dat we onszelven hebben verdorven, doch dat 
in God onze hulp is. 

Het bloed ontmoet de speer. De speer zegt, 
wie wij waren. Het bloed der verzoening en der 
reiniging zegt, wie God is voor dezulken, als wij 
waren. De fontein wordt geopend en springt op 
uit • diezelfde wonde, die wij den Heiland toe
brachten in onze vijandschap. 

Zóó zal de ervaring zijn van het Joodsche over-
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blijfsel in den dag, dat Jesaja 53 en Zacharia 13 
worden vervuld. Het kruis is de getuige. Het ge
loof — voor dat kruis staande — leert daar, wat 
menschelijke verdorvenheid en Goddelijke verlos
sing beteekenen. En het aanbidt! 

Jozef heeft de broeders ontvangen en nu is 
alles gereed voor den vollen zegen van het huis 
Israëls. De bekeering moet worden gevolgd door 
de herstelling. De tijden der verkwikking voor 
Israël komen na zijn bekeering. (Hand. 3:19.) 
De oude vader komt met zijn gezin en al wat 
hij bezat uit Kanaan, en wordt met zijn zoons 
aan Farao voorgesteld, waarna zij wonen in het 
vruchtbaarste gedeelte des lands, het land Gosen. 

Al het goede van Egypte lag voor hen, zoo 
moet worden geboodschapt. En het bleek waar 
te zijn. Zoo als eenmaal de ledige zakken in 
Egypte werden gevuld, zoo worden zij nu allen 
met goederen vervuld, en bovendien ervoeren zij, 
dat daar zoowel een hart was als een] hand, bei
den even vaardig om overvloedig te geven. Hoe 
leeger de zakken, hoe grooter de overvloed, die 
ze vol maakt. Dit heeft ook ons veel te zeggen! 

De broeders zijn maar schaapherders. En als 
zoodanig geminacht in Egypte. Doch Jozef 
„schaamt zich niet, hen broeders te noemen." 
Vreemdelingen en bijwoners waren zij in Egypte, 
maar „de heer van Egypte" — ik wil het op
nieuw opmerken — „schaamt zich niet hen broe-
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ders te noemen." Hij erkent ze in de tegenwoor
digheid des konings; in het paleis; tegenover 
het volk. En de koning toont van dezelfde ge
voelens te zijn. Zij zijn Jozefs broederen: dat is. 
voor den koning genoeg. Dit klinkt ons als mu
ziek in de ooren. Daar komt. een dag, dat dit 
alles evenzoo zal zijn met Israël en zijn Messias. 
Hij zal tot hen wederkeeren, en dan zeggen: 

„Het is mijn volk." En zij zullen zeggen: 
„De Heere is mijn God." (Zach. 13:9.) 
Dit is evenwel, hoe groot.en heerlijk ook, niet 

alles. Ook de aarde moet worden hersteld en 
gezegend. De erfenis moet in ontvangst genomen 
en in het licht gesteld worden. De broederen, 
Israël, moesten worden levendgemaakt en hersteld, 
en daarna begint de handeling Gods met de aarde. 
In Genesis 47 wordt Jozef degene, die zoowel 
het leven der wereld als haar bestuur ophoudt. 
Hij voorziet in de behoeften des levens en hand
haaft de orde. Alles, wat Jozef doet, is recht in 
de oogen des volks. Hun geld; hun vee; hun 
land; hun persoon; alles gaat over in de handen 
van Farao. En dit alles heeft plaats met hun goed
vinden; zij bewilligen erin, wijl zij hun leven 
danken aan Jozef. Het Egypte dier dagen is een 
voorbeeld van de nieuwe aarde —volgens Jesaja 
65 :17 — die tot God wordt teruggebracht door de 
verlossing. Egypte was een „verkregen bezitting,"' 
zooalS-de aarde in het duizendjarig rijk ook zijn 
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zal. Het was de schepping, verzoend, ontrukt aan 
het oordeel des hongers, des doods en des vloeks 
door de hand eens verlossers. Het koren van 
Jozef had het land, het vee en het volk gekocht. 
Alles was in een nieuw karakter onder Farao 
gekomen, als een „verkregen bezitting." (Efeze 
1 :4.) Farao was koning des lands en bleef het; 
maar hij had naast zich denverlosser van het land 
•en van het volk, die nu met hem vereenigd was, 
als nimmer te voren. Zóó zal het in het duizend
jarig rijk zijn. Hoe heeft Gods hand ons hier een 
schoone voorstelling gegeven van de aarde in de 
dagen van het koninkrijk van Christus. Ja, we 
hebben hier voor ons een onderpand en voor
beeld tegelijk van de schoone toekomst der aarde! 

Toen niets nog gedaan was, had Farao Jozef 
vertrouwd, en had deze zich aan den koning ver
bonden. Eer het woord van Jozef in vervulling 
ging, bekleedde Farao dezen met waardigheid en 
macht. Hij gaf hem een vrouw uit de dochters 
van de aanzienlijken des lands, en schonk hem 
een naam, welke aan elk, die hem las, reeds 
zeide, wat Farao van Jozef dacht, en hoe hij hem 
aangenomen had. „Zaphnath-paüneah" wil zoo 
veel zeggen als „de verlosser der wereld." In het 
Hebreeuwsch kan het worden vertaald als „de 
openbaarmaker van verborgenheden" Jozef, over
tuigd zijnde, dat alles geschieden zal in overeen
stemming met de uitlegging en verklaring, welke 
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God hem had geschonken, aanvaardt het alles van 
Farao's hand. Eerst daarna, en niet vroeger, komen 
de overgelukkige jaren, het eene jaar na het 
andere, om te bewijzen, dat Jozefs woorden tot 
Farao vervuld werden en te handhaven al de eer
bewijzen, die deze aan Jozef geschonken had. 
(Zie Gen. 41.) Kostbare en heerlijke afschaduwing 
van de oorspronkelijke, wel overlegde en eeuwige 
werkelijkheid der raadsbesluiten tusschen God en 
zijn Gezalfde. We kunnen ons slechts neerbuigen 
en aanbidden, en naarmate we de rijkdommen 
van het Woord Gods vergaderen, meer dankbaar 
en [verblijd zijn. „Ik ben vroolijk over Uwe toe
zegging, als een, die eenen grooten buit vindt." 
„Ik ben vroolijker in den weg Uwer getuigenissen, 
dan over allen rijkdom." (Ps. 119:162, 14.) 

Het is geheel in overeenstemming met het ka
rakter van Jozef als erfgenaam, dat we in zijn 
geschiedenis een voorbeeld hebben van de nieuwe 
wereld, of van den toestand der aarde in het toe
komstig duizendjarig rijk. Met zijn vaderen is hij 
een voorwerp van Gods overvloeiende genade, 
een genade, die Abraham verkiest; hak tot het 
zoonschap roept; de tucht niet spaart aan Jakob, 
en een erfenis geeft aan Jozef, den erfgenaam, 
waarmede de verborgen raadsbesluiten der genade 
besluiten, gelijk Jozefs geschiedenis het boek 
Genesis sluit. We vinden geen leerstellige uit
eenzetting van al deze heerlijke openbaringen der 
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genade Gods, alleen een stem wordt gehoord, 
klaar, vol, harmonisch, en deze stem wordt op
gevangen door het oor, dat geopend is. Zien we 
alleen maar op de geschiedenis van Jozef terug, 
dan hebben we een bladzijde der gewijde historie 
voor ons, welke vol is van Jezus. Dan staat voor 
ons een verworpen Jezus; een opgestane en ver
heerlijkte Jezus en ten slotte een Jezus, die Zijn 
erfenis ontvangt en Zijn koninkrijk, aanvaardt in 
het duizendjarig vrederijk! „Gode zijn al Zijne 
werken van eeuwigheid bekend." (Hand. 15:18.) 
Hij heeft het licht zoowel als de duisternis ge
formeerd. „De dag is Uwe, ook is de nacht Uwe; 
Gij hebt het licht en de zon bereid." (Ps. 74:16.) 
Daar wordt ons veel medegedeeld, en er wordt 
ons ook veel verzwegen. Maar door beide worden 
we onderwezen. De erfenis wordt ons op een 
voortreffelijke wijze tentoongesteld, en toch is er 
eene, die we in de eerste plaats meenden te zul
len aanschouwen, terwijl we haar in het geheel 
niet zien. Die eene is Asnath, de vrouw van Jozef. 
Zijn zij en haar zonen vergeten? Dit is toch niet 
mogelijk. De reden is een andere. Zij is de vrouw, 
aan Jozef gegeven in den dag, dat hij van zijn 
maagschap verwijderd leefde. Zij is de vrouw uit 
de volken genomen, om één met den „heer van 
Egypte" en den uitdeeler van alle goeds te wezen. 
Haar deel is verhevener, dan wat het land in zijn 
gunstigsten toestand haar schenken kon. Asnath 
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is een beeld van de „hemelsche" en niet van de 
„aardsche" bruid. Asnath verliest zich in Jozef, 
of anders gezegd: wie Asnath wil zien, heeft 
slechts op Jozef den blik te vestigen. 

Zoo is dan het volkomen slot medegedeeld aan 
het begin. We hebben in het boek Genesis „de 
bedeeling van „de volheid der tijden, om namelijk 
alles onder één hoofd te zamen te brengen in 
Christus, wat in den hemel en wat op de aarde is, 
in hem, in wien wij ook erfgenamen gewor
den zijn." (Ef. 1 : 10.) Hoe gelukkig, geliefden, 
is het voor ons, zóó te worden herinnerd bij de 
verwarring der tegenwoordige wereld, en te mid
den van al de botsingen der menschelijke gedach
ten, aan het heerlijk getuigenis, dat den Heere van 
den beginne af het einde voor oogen staat. „De 
raad des Heeren bestaat in eeuwigheid; de ge
dachten zijns harten van geslacht tot geslacht." 
(Ps. 33:11.) Zijn voornemens en Zijn volk zijn 
voor Hem gelijk, en deze gedachte vertroostte 
den geliefden apostel, toen hij zich bevond te 
midden van het verval in de gemeente. „Evenwel 
het vaste fondament Gods staat, hebbende dit 
zegel: De Heer kent, die de Zijnen zijn; en: 
Ieder, die den naam des Heeren noemt, sta af van 
ongerechtigheid." (2 Tim. 2:19.) 

* * * 
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Noach. 
(Vervolg van bladz. 153, vorige jaargang.) 

Wn Noach bouwde den Heere een altaar; en 
3' hij nam van al het reine vee, en van al het 
rein gevogelte, en offerde brandofferen op dat 
altaar. En de Heere rook dien liefelijken reuk, 
en de Heere zeide in zijn hart: „Ik zal voortaan 
den aardbodem niet meer vervloeken om des 
menschen wil; want het gedichtsel van 's menschen 
hart is boos van zijn jeugd aan; en Ik zal voort
aan niet meer al het levende slaan, gelijk als Ik 
gedaan heb. Voortaan al de dagen der aarde zullen 
zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer 
en winter, en dag en nacht niet ophouden." 

De reiniging door middel van het water des 
oordeels had geen verandering gebracht in het 
gedichtsel van 's menschen hart. Het was nog 
boos, en dat ten alle dage. Het hart was niet 
genezen, want „wat uit het vleesch geboren is, 
is vleesch," of er water is ter reiniging, of vuur 
om het te louteren. Het was dan ook niet de 
verandering des harten, welke bij den Heer ge
dachten des vredes en niet van straf opwekte. 
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Het geloof aanschouwt het bloed van Christus 
en niet de overwinning over het bederf, heeft 
iemand gezegd, ook als er van zulk een over
winning sprake zou zijn. Maar hier ten spijt van 
het bederf, wekt dat bloed gedachten des vredes 
op en niet van vergelding jegens den zondaar. 
Christus stond voor het oog van God, en dat 
was genoeg, gelijk op den grooten verzoendag. 
Op dien dag wordt overal het gesprengde bloed 
gezien. Dat was het groote geheim, het machtig 
beginsel op dien dag in Israël. Het bloed des 
lams kwam voor God, vergezeld door een wolk 
van wierook (Lev. 16), zoodat Aaron zelf was 
verborgen, terwijl er verder niemand uit de ver
gadering Israëls in den tabernakel zich bevond, 
als de heilige dienst van de besprenging des 
bloeds op alle dingen werd gepleegd. Christus 
werd daar gezien en niets anders, en de heerlijke 
uitwerking ervan was, dat de zonden ver weg. 
werden gedragen in de woestijn, in een onbe
woond land, in een plaats van vergetelheid, waar 
geen stem der beschuldiging werd gehoord, geen 
stem ter veroordeeling zich verhief, waar niets 
kon gehoord worden dan de stem des bloeds, 
hetwelk betere dingen spreekt, dan het bloed 
van Abel. 

Dat bloed had, onder het oog van God geko
men, Zijn hart bewogen. Het Woord zegt: „De 
Heere zeide in Zijn hart: Ik zal voortaan den 
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aardbodem niet meer vervloeken." Zooals de 
Heiland Zelf zegt, als Hij in Zijn geest Zich reeds 
als het zoenoffer op het altaar beschouwt: 
„Daarom heeft de Vader mij lief, omdat Ik mijn 
leven afleg." Het hart van God drukt als het ware 
het zegel op de aanneming van het offer. En zoo 
was het ook hier in Noachs dagen. 

Dit woord, dat opwelt uit het hart van God 
in Noachs dagen; het doorgaan van den bran-
denden fakkel in Abrahams dagen (Gen. 15); het 
antwoord van God aan Salomo (2 Kron. 1), zij 
getuigen allen op hun tijd, van de waarde van 
het kruis van Christus, hetwelk God heeft opge
richt. Het scheuren van het voorhangsel; het 
scheuren van de rotsen, het zich openen der 
graven, getuigen hetzelfde, wanneer het ware offer 
eens voor altijd was gebracht. In rijke verschei
denheid van vorm en karakter zijn daar de be
wijzen van de aanneming van het werk, hetwelk 
volbracht werd „op de plaats, genaamd Golgo-
tha," en die bewijzen bevestigen en openbaren 
het als het ware in alle taal en spraak, in het 
Hebreeuwsch, in het Grieksch en in het Latijn. 

Noach wordt plotseling het voorwerp van nieu
we en vermeerderde zegeningen, zegeningen in 
heerlijkheid en als erfgenaam, gelijk hij al reeds 
zegeningen had ontvangen in de verkiezing, eerst 
die der aanneming in genade, en daarna de recht
vaardigheid, welke door het geloof is. 
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„God zegende Noach en zijne zonen, en Hij 
zeide tot hen: zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt, 
en vervult de aarde! En uwe vrees, en uwe ver
schrikking zij over al het gedierte der aarde, en 
over al het gevogelte des hemels; en al wat zich 
•op den aardbodem roert, en in'alle visschen der 
zee: zij zijn in uwe hand overgegeven." 

Noach werd gezegend in de nieuwe wereld. 
Die zegen hield voor hem in : eigendom en macht 
op de aarde en het gebruik of genot van de schep
selen, welke voor voedsel geschikt waren. „Al 
wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijze." 

Hier was een breede toezegging, wijd als de 
aarde rondom hem. Hij was heerscher over al 
wat hij zag, heer,"gelijk Adam in den hof, over 
de nieuwe wereld. Onderwezen werd hij evenwel 
zoo goed als geëerd en verrijkt. Hij mag het bloed, 
het vleesch met zijne ziel, niet eten. Dit is een 
gedachte, welke al de gedachten en raadsbeslui
ten Gods in zijn weg met zondaren, insluit. Zij 
was in overeenstemming met den zegen aan 
Noach gegeven, en was er de begrenzing van, 
gelijk het gebod betreffende den boom der ken
nis des goeds en des kwaads het was bij de 
gave van alle dingen aan Adam. 

Het bloed was het leven, en de mensch zou 
er niet van eten. Het zou een vermetel hernemen 
zijn van wat de mensch door de zonde verloren 
-heeft, een poging om het leven te herkrijgen langs 
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den weg, die door het vlammend zwaard van de 
cherubim was afgesloten. Dit gebod immers zegt 
den zondaar, dat hij, waar hij zijn aanspraken op 
den boom des levens verloren heeft, nimmer tot 
dien boom kan wederkeeren in zijn eigen kracht. 
Het leven was teruggekeerd tot God. Het bloed 
is van Hem. En het Evangelie komt ons de 
heerlijke tijding brengen, dat Hij het gebruikt 
heeft om den zondaar het eeuwige leven aan te 
brengen. 

Den weg Gods. in het Evangelie vinden we 
daarom terug in zijn gebod aan Noach. „Doch 
het vleesch met zijne ziel, dat is zijn bloed, zult 
gij niet eten." Zijn altaar doet ons reeds zien, 
dat Noach met Adam stond in het geloof aan het 
zaad der vrouw, en dat deze waarheid het be
ginsel was van den dienst van God en zijn aan
bidding. Maar hier, als de Heer Noach beheerscher 
en bezitter maakt in betrekking tot alle dingen 
en hem er het gebruik van geeft, dan wil de 
Heer die belangrijke uitzondering op de gave niet 
voorbijgaan, dewijl zij ons het groote geheim en 
beginsel van Zijn Evangelie meedeelt. Bij de ver
andering in de omstandigheden in Adams en 
Noachs tijd, bij het verschil tusschen een oprecht 
schepsel en eert gevallen zondaar, was deze uit
zondering even gepast als noodzakelijk, als die 
van den boom der kennis op de schenking van 
alles, waarmede de Heer in den beginne de aarde 
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had vervuld en tot het gebruik ingericht had. 
Wij ontvangen het leven van Christus, die ver

zoening heeft aangebracht door Zijn bloed. Maar 
van den diepsten grond onzes harten erkennen 
we onmiddellijk, dat wij het ook nergens anders 
verkrijgen kunnen. Wij zien er niet, waar dan ook, 
naar om, maar wij weigeren het niet van Hem. 
Wij weten het, dat wij dood waren in zonden en 
misdaden, maar we weten tevens, dat wij het 
leven hebben in Hem, ofschoon alleen in Hem. 
Adam leert het ons in de belofte van het Zaad 
der vrouw en in het zwaard der cherubim; 
Noach doet hetzelfde in zijn altaar en in dit 
verbod. Deze dingen worden ons verklaard door 
het heele Boek van God, en de eeuwigheid zal 
ze in de herinnering bewaren. 

Voorts vinden we evenwel Noach te midden 
der zegeningen met het zwaard der gerechtigheid 
in de hand. Zijn medemensch moest zoowel be
schermd als gewroken worden. De persoon des 
menschen werd als onschendbaar gesteld en zijn 
bloed of leven, indien het werd vergoten door 
mensen of beest, moest worden geëischt van de 
hand, die het bloed had vergoten, „En voorwaar, 
Ik zal uw bloed, het bloed uwer zielen eischen; 
van de hand van alle gedierte zal Ik het eischen: 
ook van de hand des menschen, van de hand 
eens iegelijken zijns broeders zal ik de ziel des 
menschen eischen. Wie des menschen bloed ver-
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giet, zijn bloed zal door den mensch vergoten 
worden." 

Wie keurt dit niet instinctmatig reeds goed? 
De gepastheid van de beveiliging van den mensch 
wordt erkend door alles wat in ons is. Terwijl 
al wat leeft onderworpen is tot gebruik van den 
mensch, behoort zijn medemensch te worden be
veiligd. 

Maar, ofschoon wij onmiddellijk de doelmatig
heid erkennen, zoo is het belangrijk de Schrift 
te zien aanvoeren, wat de grond dezer uitspraak 
is: „Want God heeft den mensch naar zijn beeld 
gemaakt." Daar is een waardigheid in den mensch, 
welke alleen zijn deel is. Hij is het natuurlijke 
hoofd der schepping. De mensch is de bezitter 
en heerscher, en geen deel der toegezegde erfenis 
of van de toevertrouwde bezitting. Hij is het 
voorwerp en niet het onderwerp van de gave Gods. 
Op deze wijze wordt door God-Zelf rekenschap 
gegeven van hetgeen onze harten gevoelen in be
trekking tot het voorschrift aangaande de bevei
liging van den mensch-tegenover mensch of dier. 

Nu wordt na deze dingen voor een belangrijk 
onderwerp onze aandacht gevraagd. „Met u zal 
Ik mijn verbond oprichten; en gij zult in de Ark 
gaan, gij en uwe zonen, en uwe huisvrouw, en 
de vrouwen uwer zonen met u," had Gods woord 
geluid tot Noach, vóór hij in de Ark ging en de 
wateren kwamen." (Gen. 6:18.) Nu het oordeel 
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is voorbijgegaan en de nieuwe aarde geërfd wordt, 
wordt dat verbond tot in bijzonderheden mede
gedeeld en opnieuw toegepast op Gods uitver
korenen. (Gen. 9:8—17.) En hier voor het eerst 
wordt het woord „verbond" gebruikt. De ver
bonden, waarover we in de Schrift lezen, zijn 
alle bepaald, hebben hun partijen en hun onder
werpen bepaaldelijk uitgedrukt en helder verklaard. 
Daarbij is geen vergissing. Of het het verbond is in 
betrekking met de aarde, opgericht met Noach; 
of wel het verbond met Abraham en zijn zaad; 
of dat des priesterschaps met Pinehas, of dat van 
den troon met David, alles is bepaaldelijk gere
geld, de partijen zijn wederzijds genoemd en de 
onderwerpen aangeduid. Geen dezer — dit is mijn 
stellige meening — heeft de bijzondere roeping 
der Gemeente op het oog. De roeping door den 
Geest voor den hemel en de eenheid met 
Christus, worden noch beschreven noch aan
geduid door de verschillende verbonden. De 
Schriften des Nieuwen Testaments evenwel spre
ken zeer stellig over een voornemen of een raads
besluit Gods naar het welbehagen van Zijn wil; 
een verborgenheid in God, verborgen van voor 
de grondlegging der wereld, waarin de Gemeente 
onmiddellijk betrokken is. (Zie Romeinen 16:25;, 
1 Cor. 2 : 7 ; Efeze 1 :9, 3:8—11 ; Col. 1 :26; 
1 Tim. 2 :9 . 

De vraag rijst misschien, of dit voornemen of 
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raadsbesluit den vormvan een verbond aanneemt? 
Of wij het verbond noemen of wel eenvoudig een 
voornemen genomen door God, toch wordt de 
groote, heilige en heerlijke zaak zelf overvloedig 
gevonden in het Nieuwe Testament. Maar heeft 
het ook, zoo vragen wij, het karakter van een 
verbond ? 

Het zou niet voorzichtig zijn te zeggen, dat het 
ooit zoo genoemd wordt, maar wij mogen opmer
ken geloof ik, dat vele dingen met het karakter 
van een verbond, worden medegedeeld, als er mee 
verbonden. Beloften worden gemaakt; op den be
weeggrond of prijs wordt vaak gezinspeeld, schik
kingen getroffen en vastgesteld, en dit alles als 
tusschen twee partijen. „In de rol des boeks is 
van mij geschreven;" — „Ik ben van eeuwigheid 
af gezalfd geweest," en meer zulke woorden van. 
de diepste en heiligste beteekenis, komen ons 
voor de aandacht bij het overwegen van zulke 
gedachten. En niet alleen zijn onze verkie
zing en roeping tot de heerlijkheid van vóór 
de grondlegging der wereld (Rom. 8 : 28, 29 ; Ef. 
1:4, 5 ; Petr. 1 : 2), maar stellig zijn we ook toen 
door den Vader aan Christus gegeven. Joh. 6 : 37, 
39; 10:29; 17:1, 6, 8, 9, 11. En het eeuwige 
leven wordt verklaard te zijn beloofd voor de 
tijden der eeuwen met woorden, die Christus ver
trouwelijk voorstellen als een belanghebbende 
partij voor een gezegende handeling, die een ka-
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raktertrek van een verbond heeft. (Titus 1 :2.) 
Daarmee zeg ik dus niet, dat deze daad een 

verbond wordt genoemd, zooals Gods handeling 
met Noach is en die met Abraham, met David 
en met Pinehas, maar ze heeft er het karakter 
van, den vorm, daar er partijeji zijn, beweeg
gronden en voornemens en het geheel bekrachtigd 
en dienovereenkomstig gehandeld wordt. En hoe 
welkom is voor het hart van een geloovige de 
gezegende waarheid van deze groote eeuwige 
daadzaak, waarin de geheele Godheid betrokken 
is, ten behoeve van onze zielen ! We lezen immers : 
„uitverkorenen naar de voorkennis van God, den 
Vader, door heiliging des Geestes, tot gehoor
zaamheid en besprenging des bloeds van Jezus 
Christus. 

Welk een fondament! Welk een wonderbare 
ontvouwing der genade! God-Zelf: Vader, Zoon 
en Heilige Geest in raad en werk voor ons te 
zamen vereenigd. In het Evangelie is de plaats 
van den mensch alleen zien en hooren. God is 
het, die handelt. De handelingen en offeranden 
zijn van God, en de zondaar heeft niet anders te 
doen dan te hooren en te leven, te zien en gered 
te worden. Maar dit doen van God, in het evan
gelie der genade ontvouwd, is de vrucht, gelijk 
we zien, van kostbare en wonderbare raadsbe
sluiten, die Hij bij Zich Zelven heeft voorgenomen, 
eer de wereld was. En wat kan dit overtreffen? 
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Kan er een recht of aanspraak of een vastheid 
voor den zondaar worden bedacht, die overtreft, 
wat hij hierin ontvangt, die meer allen zieleangst 
en droefheid stilt? God heeft alles voor hem 
gedaan. Hij heeft het offer gegeven en dit alles 
in overeenstemming met Zijn raad van voor de 
grondlegging der wereld ! Een zondaar is — mag 
ik dit eens zoo zeggen? — gelukkig gemaakt op 
kosten van God! 

Noach ontvangt de belofte, dat de wateren 
niet weder de aarde zouden verderven, maar 
deze belofte rust op het sterke fondament van 
het bloed des verbonds. Van Noachs altaar was 
reeds een liefelijke reuk opgestegen voor God, 
en in de voldoening en het welbehagen daarover 
had de Heer gezegd, dat Hij de aarde niet opnieuw 
om 's menschen wil zou vervloeken. Dat bloed 
was van de belofte de grondslag. Juist zooals 
later bij Abraham. Het land wordt hem toegezegd, 
maar door het verbond met Hem, die tusschen 
de stukken der offerande doorging. Geen zegen, 
die beloofd is, of hij is tevens een verworven 
zegen. Geen troon der genade, gelijk we reeds 
eerder opmerkten, die niet steunt op de Ark des 
Verbonds. Gen. 15 : 17. 

Maar het verbond heeft zijn zegel, zoo goed 
•als zijn bloed. Zoo ook hier. Zooals het bloed het 
verbond ondersteunt, zoo is het de boog, dièvan 
liet verbond getuigt Wonderbare gedachten rijzen 
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hierbij in onze zielen op! De grondslag en het 
getuigenis, het bloed en het teeken, de beweeg
grond en de bevestiging van de groote daad Gods, 
staan hier voor onze harten. Dezelfde voorstel
ling als later bij de besnijdenis. Zooals de boog 
in de wolken, zoo is de besnijdenis in het vleesch 
een teeken van de toezeggingen des verbonds. 

Al de teekenen, hoe schoon en zeker ze ook 
mogen zijn, verliezen we uit het oog, wanneer 
we denken aan de groote werkelijkheid zelve. 
Want nu is het de Heilige Geest zelf, die ons 
gegeven is als het groote teeken, als het zegel 
onzer aanneming, het onderpand der erfenis, de 
getuige van het volbrachte werk van Christus en 
van de aanneming ervan in zijn algenoegzaamheid 
en kostbaarheid. 

Welk een gedachte! De belofte Gods onder
steund door het bloed Zijns Zoons en bevestigd 
door de tegenwoordigheid des Geestes. Hoezeer 
heeft God zich ten onzen behoeve in deze won
derbare handeling voor zondaren gegeven. De 
ziel kan zich niet iets rijkers voorstellen. We 
zijn betrokken in Goddelijke werkingen, maar 
zulke, als gefondeerd zijn op eeuwige raadsbe
sluiten en ons den naam van God openbaren: 
„Vader, Zoon en Heilige Geest" 

Hoe zouden we meer van onszelven afzien, 
indien we hierop meer ons oog richtten! Welk 
een geheimenis! We hebben met Mozes niets 
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anders te doen, dan ons daarheen te wenden en 
dat groote gezicht te bezien. (Ex. 3 : 3). Ons af 
te wenden van al het andere! Hoe grooter „dit 
groote gezicht" voor ons oog wordt, hoe meer 
het ons zal beheerschen. Laat ons rijke gedach
ten van dit heilgeheim verkrijgen. De verborgen
heid des Heeren is voor degenen, die Hem vreezen; 
en zijn verbond, om hun die bekend te maken." 
Laat ons dit groote heil aanschouwen, hetwelk 
voor de grondlegging der wereld is ontworpen 
en er ons oog op vestigen, dat het al de bewe
gingen der Goddelijke liefde en kracht opwekt 
in den Vader, den Zoon en den Heiligen Geest 
en de diepste en wonderbaarste voornemens in 
genade worden opgevat; laat onzen blik, gelijk 
die van Mozes, er op gericht blijven, totdat wij 
Hem ontdekken, die het middelpunt dier heer
lijkheden uitmaakt en Wiens Naam van dit alles 
de uitdrukking is. 

Wanneer het gaat om een verbond onder 
menschen, dan is er sprake zoowel van de drijf
veer als de daad, van den vereischten prijs als de 
acten, van de getuigen zoowel als van de betaling. 
God spreekt tot onze zielen in goed verstaanbare 
taal, en deelt ons mede, dat de beweegreden en 
de daad, of dat, hetwelk de grond is van zijn raads
besluiten en dat, hetwelk er van getuigt, louter 
Zijn vrijmachtig welbehagen is. Het is de gave aan 
den uitverkorene, maar niets minder dan het 
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bloed des Zoons is er de grondslag van en de 
tegenwoordigheid des Heiligen Geestes is er 
het bewijs van. 

Welk een geheim! Van nature is er een groote 
afstand tusschen mij en God, en ben ik een bij— 
woner en vreemdeling. Bovendien ben ik een 
gevangene, en niet in staat tot Hem te gaan in 
eigen kracht. Maar in Zijn groote liefde legde 
God-Zelf dien grooten, onmetelijken afstand tot mij 
af en randde het huis van mijn sterken vijand 
aan, en door Zijn komst in het vleesch, door Zijn 
lijden en zegepraal is aan Zijn machtige liefde 
volkomen voldoening geschonken en „ben ik 
omringd door vroolijke gezangen van bevrijding." 

Kan ik nog vreezen, als mijn oog zulk een 
heil ziet, of wel de ver verwijderde nabij ge
bracht, en de gevangene verlost is ?" „Ja, in 
eenen overloop van groote wateren zullen zij hem 
niet aanraken." Ik mag in dankbaarheid uitroepen: 
„Gij zijt mij een Verberging; Gij behoedt mij 
voor benauwdheid; Gij omringt mij met vroolijke 
gezangen van bevrijding." 

Dit kan voorzeker ons vertrouwen zijn in het 
geloof aan zulk een waarheid. Maar aan de 
algemeene opmerkingen over de verbonden en 
hun teekenen mag ik nog toevoegen, dat het 
teeken, aan Noach gegeven, een schoone beteeke-
nis had. De boog reed als in triomf op de 
wolken. Hij rolde als het ware den steen weg 
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en zat er op. Zijn vorm en houding zijn die van 
een overwinnaar. Hij zeide tot de wolk: „Tot 
hiertoe en niet verder, en hier zullen uw trotsche 
baren tot staan worden gebracht." Hij geeft deu 
engel des doods zijn maat aan, en zegt tot hem: 
„Het "is genoeg, trek uw hand terug." 

Dit alles vloeit daaruit voort, dat God gedenkt 
aan de aarde. De aarde, zoowel als het verbond, 
hetwelk haar voor een nieuwen vloed in veilig
heid stelt, hebben in die gedachte elk hun plaats. 
„Als deze boog in de wolken zal zijn, zoo zal 
Ik hem aanzien, om te gedenken aan het eeuwig 
verbond tusschen God en tusschen alle levende 
ziel, van alle vleesch, dat op de aarde is." Over
eenkomstig deze belofte gedenkt God aan de 
aarde; Hij ziet er den boog in de wolken op 
aan, in welken tijd of onder welke bedeeling 
Gods het ook zij. Het is, zooals een dichter het 
uitdrukte: 

„'t Is God, die d' aard dit teeken schenkt, 
Waarbij Hij Zijn verbond gedenkt: 
't Verbond, waardoor deez' zondig' aard 
Voor nieuwen zondvloed wordt gespaard. 
Daarom, als God dit teeken ziet, 
Vergeet Hij Zijn belofte niet!" 

* * * 
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De dingen, die boven zijn. 
(Kolosse 3 :1—4.) 

Daar boven zijn geen tranen meer, 
Daar woont de Liefde, rijk en teer; 

Daar juichen allen tot Gods eer, 
Daar buigen we ons aanbiddend neer! 

Daar boven zingen we 't nieuwe lied, 
Waar aller oog slechts Jezus ziet; 

En aller hart Hem hulde biedt, 
Die eens des Vaders troon verliet. 

Daar boven, ver van 't aards gedruisch, 
Daar hoor 'k der englen harpgeruisch, 

Daar drukt niet meer een schrijnend kruis, 
Daar rusten we uit in 't Vaderhuis! 

Daar straalt het licht voor Godes troon, 
'k Zie in dien troon des Vaders Zoon, 

Die daar mij reikt de levenskroon 
En daar mij biedt genadeloon. 

Daar ziet mijn oog 't geslachte Lam, 
'k Aanbid den Leeuw uit Juda's stam, 

Die uit gena hier nederkwam 
En aan het kruis den dood me ontnam. 

Daar boven vind ik 't rijkst onthaal, 
Daar word 'k verzaad aan 't liefdemaal, 

In schittrend-lichte bruiloftszaal, 
Waar dra mij wacht de zegepraal. J. T. 

* * 
* 
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Noach. 
(Vervolg van bladz. 63. — Slot.) 

atuurlijk hield God Zijn verbond in gedachte
nis, zoolang de aarde de woonplaats was Zijner 

heerlijkheid en Hij Zijn troon te Zion had. Daar 
woonde de Heere tusschen de cherubim, in den 
tempel te Jeruzalem, in het land Israëls. Maar 
toen deze troon de stad verliet en het heiligdom 
zijn heerlijkheid verloor, dewijl verfoeilijke dingen 
haar hadden gegriefd en verstoord, toen werden 
die troon en de heerlijkheid in den hemel gezien, 
omgeven van den regenboog. (Ezech. 1:28). Of
schoon de aarde 'voor een tijd ophield te zijn 
de woonplaats van God, toch stond zij voor Hem 
in Zijn raad. Hij zou aan haar gewis gedenken, 
als het voorwerp van Zijn getrouwe zorg naar 
Zijn belofte. 

En als daarom de hemel voor ons oog wordt 
geopend, zien we den boog van Gods trouw en 
herinnering rondom den troon. (Openb. 4). En 
nog meer. De regenboog wordt gezien, als de 
Heere Zijn oordeelen zendt, onmiddellijk en zonder 
tusschenkomst. De machtige engel, de Goddelijke 

S 
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uitvoerder van den dag des Heeren, komt tot de 
aarde bekleed met een wolk, het symbool des 
gerichts, en het gevreesde vat der wrake. (Gen. 
9 : 14, Openb. 1 : 7.) Maar ook dan is de regen
boog daar (Openb. 10), zooveel als om ons te 
zeggen, dat God tot den einde toe Zijn belofte 
Zich herinnert en zal twisten met het oordeel. 
Voorzeker, de wolk moet nederdalen: „Gij zult 
den Zoon des menschen zien, komende op de 
wolken des hemels." Het gericht moet zich zetten, 
de boeken moeten geopend worden, de wraak-
fiolen moeten leeggestort worden, maar het is 
alleen, opdat uit het Koninkrijk worden wegge
rukt allen, die overtreden; om te verwoesten 
allen, die de aarde verwoesten. Wanneer de wolk 
haar last ten uitvoer brengt, moet zij ophouden, 
zoodra de boog verschijnt. De dag des Heeren, 
of het oordeel, moet plaats maken voor de tegen
woordigheid des Heeren, voor de verkwikking en 
herstelling. De sterke engel roept, „dat er geen 
uitstel meer zijn zal." De loop der dingen wordt 
weer tot staan gebracht, gelijk eenmaal in de dagen 
van Noach. Maar de boog schijnt even helder 
als ooit in het oog des Heeren en Zijn belofte 
leeft in Zijn hart. Om Noachs wil is de aarde 
geliefd, gelijk Israël het is om der vaderen wil. 
Om Noachs wil, d.w.z. om den wille van dien 
waren Noach, in Wien (en in Wien alleen) al 
de beloftenissen Gods „ja en amen" zijn, en van 
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Wien in al zijn volheid, en volkomen naar waar
heid, zal gezegd worden: „Deze zal ons troosten 
over ons werk, en over de smart onzer handen, 
vanwege het aardrijk, dat de Heer e vervloekt heeft7" 
(Gen. 5 : 29). 

Deze aarde, gegeven aan de kinderen der 
menschen, overleeft derhalve het oordeel. Zij 
doorstaat den schok van het nederkomen des 
sterken engels, die, bekleed met een wolk, den 
rechtervoet zet op de zee en den linker op de 
aarde, en brult gelijk een leeuw brult. (Openb. 10.) 

En waarvoor wordt ze bewaard ? Voor meer 
dan de boog haar had toegezegd. Ze wordt niet 
alleen gered met haar tijden voor zaaiïng en 
oogst, met haar zomer en winter, haar dag en 
nacht, haar koude en hitte, maar bovendien wordt 
ze in vrijheid gesteld, gebracht tot „de vrijheid 
der heerlijkheid der kinderen Gods." Dit is meer, 
dan beloofd was. 

Zoodanig was het teeken en zoodanig zal des-
zelfs vervulling zijn. Zoodanig was het onderpand 
en zoodanig zal de verlossing zijn. Wondervolle 
gedachte: het verbond met het bloed en het 
teeken. Gods belofte met de offerande des Zoons 
tot grondslag en de tegenwoordigheid des Hei
ligen Geestes, als getuige ervan! 

Maar hier dringt zich deze gedachte aan mij 
op: Moeten wij tegenover zulke wegen en open
baringen van God even kalm en rustig staan, als 
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waarop ze ons worden meegedeeld ? Past ons 
dat? De koningin van Scheba stond niet tegen
over de heerlijkheid van Salomo, zooals hij zelf 
er in het midden van woonde. Salomo was in 
het midden van al die heerlijkheden thuis. Dat 
was alles het zijne. Het was' zijn wijsheid en 
zijn huis, hetwelk hij gebouwd had. Het vleesch 
van de tafel en het zitten zijner knechten met 
alles wat er bijhoorde, 't was alles het zijne. De 
opgang naar het Huis des Heeren was de zijne. 
Maar de koningin van Scheba uit het verre Zui
den, werd slechts in dit alles ingeleid. Daarom 
was het geheel op zijn plaats, dat Salomo daar 
op zijn gemak was, maar evenzeer, dat de konin
gin van Scheba buiten zich zelve van genot was. 
Zoo is het ook met het Boek van God en den 
geloovige. Al de diepe en kostbare verborgen-
heden, welke de Geest ons daarin ontvouwt, zijn 
des Heeren; het zijn de gedachten en raadsbe
sluiten van Zijn hart. Daar is nimmer eenig 
streven om die diepe gedachten opgesmukt mede 
te deelen; het verhaal van de wonderen van 
genade in heerlijkheid is ongekunsteld gegeven. 
Maar de ziel, die in deze gedachten ingewijd 
wordt, kan zij op gelijke wijze zonder ontroering 
blijven ? Neen, zulk een ziel kan veel meer met 
verrukking staren op zooveel heerlijkheid, dan 
zij, die van de einden der aarde kwam, want 
„een, meerder dan Salomo, is hier." 
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Aan genot, gelijk dat van de koningin van 
Scheba, hebben we meer behoefte. We spreken 
dikwijls zoo gemakkelijk over de dingen Gods, 
alsof er in die gedachten niet meer kostbaarheid 
en heerlijkheid is, dan onze harten bevatten kun
nen. Maar als geheimenis na geheimenis voort
komt uit de wijsheid van Hem, die grooter is 
dan Salomo, dan behoorden ook onze zielen 
waarlijk wel te zeggen : „Welgelukzalig zijn uwe 
mannen, welgelukzalig deze uwe knechten, die 
gedurig voor uw aangezicht staan, die uwe wijs
heid hooren!" 

* * * 

Begaafd en gezegend, verrijkt en geëerd, en 
bovendien onderwezen, gesteld als „de macht" 
onder God, en bij dit alles in welbewuste veilig
heid en rust, zonder vreeze voor eenig kwaad of 
eenigen vijand, zóó staat daar Noach in de nieuwe 
wereld. Onder geheel nieuwe omstandigheden 
wordt opnieuw de mensch op de proef gesteld, 
en evenmin, als bij Adam, ontbreekt het van Gods 
zijde aan hetgeen Noach behoeft. De ossen en 
het gemeste vee worden geslacht, en alle dingen 
zijn gereed. Maar hoe gaat het Noach? Is hij 
staande gebleven? Waar Adam vóór hem faalde 
en den hof verloor, en Israël na hem en het land 
van melk en honing zich zag ontvallen, daar mag 
de vraag worden gericht tot Noach: „Hebt gij 



70 DE MORGENSTER. 

mij meer lief, dan dezen?" In Christus vinden 
we nooit-falende getrouwheid en kracht. Noach, 
gelijk de anderen, faalt, en de reine bodem eener 
nieuwe aarde wordt schielijk bezoedeld door den 
eersten voet, die haar betreedt. 

„En Noach begon een akkerman te zijn, en hij 
plantte eenen wijngaard, en hij dronk van dien 
wijn, en werd dronken; en hij ontblootte zich in 
het midden zijner tent." 

Noach zelf maakt zich te schande. De aller
eerste mensch, de Adam van deze nieuwe bedee
ling, opent, gelijk zijn stamvader, opnieuw de 
geschiedenis van den tweeden val. 

Het vuur is dus weer ontbrand. Noach is tot 
schande vervallen, terwijl Cham, zijn zoon, in die 
schande zich verlustigt. Dit was een vreeselijk 
toenemen in het kwaad. „Cham, Kanaans vader, 
zag zijns vaders naaktheid, en hij gaf het zijnen 
beiden broederen daar buiten te kennen." 

Dit was niet een „overvallen worden door eenige 
misdaad/' neen, we hebben hier een „welbehagen 
in de ongerechtigheid," en zelfs door de gewone 
menschelijke moraal wordt het verworpen. „Toen 
namen Sem en Jafeth een kleed, en zij leiden het 
op hun beider schouderen, en gingen achterwaarts 
en bedekten de naaktheid huns vaders." De aarts
vader is spoedig hersteld. Noach ontwaakte van 
zijn wijn. Hij, die overvallen was, herstelt zich 
door den Geest, en de genade Gods schenkt hem 
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een groote overwinning. — Voorwaar een zeer 
Kostbare en heerlijke overwinning, wijl hij zijn 
aanklager veroordeelt en zijn beschuldiger ver
vloekt. „Vervloekt zij Kanaan; een knecht der 
knechten zij hij zijnen broederen." Dit is meer 
dan herstel, het is triomfeerend herstel. Zelfs des 
apostels heerlijke woord: „Wie zal beschuldiging 
inbrengen tegen de uitverkorenen Gods," is niet 
als dit. Het brengt den beschuldiger tot zwijgen, 
maar bij Noach wordt de vervolger teruggedron
gen. „Verblijd u niet over mij, o mijne vijandin! 
wanneer ik gevallen ben, zal ik weder op
staan; wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, 
zal de Heere mij een licht zijn En mijne 
vijandin zal het zien, en schaamte zal haar bedek
ken ; . . . nu zal zij worden tot vertreding, als 
slijk der straten." (Micha 7:8—10.) 

Laat ons hier voor een oogenblik onze aan
dacht bepalen bij de belangrijke en heerlijke ver
gezichten, die ons geopend worden door den 
geest der profetie. Een deel van Noachs profetie 
is de vloek over Kanaan. 

Noach richt in den geest den blik van de ver
nieuwde aarde af, maar voorzag den terugkeer 
van bederf en geweld, ofschoon de genade Gods 
ook te midden daarvan haar getuigenis zou be
waren. In het bijzonder zag hij een spruit uit de 
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menschelijke familie, welke de aarde opnieuw 
bevolken zou, die bestemd was voor de open
baring en tegenwoordigheid Gods. Een andere 
stam zou. worden gekenmerkt door voorspoed en 
vooruitgang in deze wereld, een volk, hetwelk 
zou worden uitgebreid en geëerd op aarde, terwijl 
de laatste door een blijvend en onveranderlijk 
teeken in het lichaam zou bestemd zijn tot ver
nedering en slavernij. Zijn profetie handelt der?-
halve over de Aziatische, de Europeesche en de 
Afrikaansche menschelijke geslachten; m. a. w. 
over de Hebreërs van het Oosten, waar het hei
ligdom van God zijn zou; over de volkeren van 
het Westen, die onder de voorzienige hand Gods 
zich zouden uitbreiden en hun grenzen zouden ver
leggen/en over de slaven van het Zuiden, die — al 
mocht er een verandering van meesters komen — 
toch slaven zouden blijven. 

Een wereldgeschiedenis dus in zeer korte trek
ken, doch juist en volkomen, zoo ver zij reikt, en 
duidelijk genoeg, om de bedoeling van den Geest 
in Noach aan te geven, die zijn zoon Cham tot 
uitgangspunt neemt. 

De drie groote profetieën der eerste dagen, die 
van Henoch, Lamech en Noach, welke betrekking 
hebben op de aarde en haar geschiedenis, hoe
wel zij spreken over onderscheidene tijdperken 
in de historie, geven haar te samen in hoofdtrek-
ken weder. We behooren ze te beschouwen in 
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deze volgorde: die van Noach, die van Henoch, 
die van Lamech. 

De voorzegging van Noach is van oudsher in 
vervulling getreden en drukt haar getuigenis als 
een zegel op al de wisselingen in de hoogst be
langrijke geschiedenis der wereld. Die van Henoch 
(Judas vers 14), welke spreekt over het oordeel, 
gaat volledig in vervulling, wanneer de tegen
woordige bedeeling ten einde loopt en „de dag 
des Heeren" komt en de goddeloozen worden 
verdelgd. De laatste, die van Lamech (Gen. 5:29), 
welke over de rust spreekt, wordt vervuld, wan
neer „de dag des Heeren," nadat hij het oordeel 
gebracht heeft, „de tegenwoordigheid des Heeren" 
zal invoeren en herstelling en verkwikking zal 
aanbreken. 

Het heden en de toekomst, de afwisseling in 
goed en kwaad ten huidigen dage, het oordeel en 
de heerlijkheid, die in de toekomst zullen worden 
toebedeeld, staan hier dus in sobere lijnen voor 
ons uitgestippeld. Het valt gemakkelijk deze din
gen te onderscheiden en aan deze vroegste aarts-
vaderlijke uitspraken hun plaats en karakter toe 
te kennen. 

De profetie van Noach vindt haar aanleiding 
in de zonde van Cham, en het heele verloop 
van het kwaad wordt ten einde toe en in zijn rijp
heid voorgesteld, alvorens we deze hoofdstukken 
verlaten. 
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We hebben aireede den oorsprong ervan in 
Noach gezien, doch ook de ontwikkeling van de 
zonde bij Cham. Den groei ervan krijgen we te 
aanschouwen in den torenbouw van Babel, eenige 
honderden jaren na den vloed. En dit is een 
diep-treurige tentoonstelling der ongerechtigheid. 

Onmiddellijk na den vloed was Noachs altaar 
opgericht, een* getuigenis van geloof en aanbid
ding, terwijl de toren en de stad getuigden van 
de voorgewende onafhankelijkheid van den mensch 
en een uitdaging van God inhielden. Het ant
woord uit den hemel op deze twee openbaringen 
is evenwel even sterksprekend. Het altaar wekte 
woorden en een teeken des vredes en veiligheid, 
terwijl de stad en toren het oordeel doen neer
komen. Hier verderf en daarom toorn en wraak 
van den hemel, en daar aanbidding en zegen van 
God. Eerst stelde God het heerlijk teeken Zijns 
verbonds in den hemel en daarna zendt Hij over 
de aarde de getuigen van Zijn rechtmatigen toorn. 

Maar dit is nog niet alles. De toren is, hoezeer 
hij ook een beeld was van trotsche aanmatiging, 
toch nog overtroffen. De bouwers worden wel 
verstrooid, maar hun beginsel leeft voort. Het 
oordeel brengt geen genezing. De geest van af
val, die zulk een verwaten en tegenstrevend 
verbond had tot stand gebracht onder de kinderen 
der menschen, werkt in zijn volheid om een 
volkomen werk naar zijn welbehagen te vol-
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brengen m één enkelen man. Want spoedig na 
de verstrooiïng — misschien een dertig jaar — 
plant Nimrod, een kleinzoon van Cham, zijn 
standaard op dezelfde plek, die getuige was ge
weest van het oordeel Gods. Het begin van zijn 
rijk was Babel. (Gen. 10 : 1.0.) Hij ontplooit zijn 
banier als in het aangezicht van Hem, wiens de 
wrake is, en roept uit: „Waar is de God des 
oordeels?" Hij was als de dwaas uit Psalm 14. 
„De dwaas zegt in zijn hart: „Er is geen God." 
Hij wordt een machtige dezer aarde, een „ge
weldig jager voor het aangezicht des Heeren." 
God uittartende, zocht hij te veroveren en macht 
te verzamelen. Hij voegde huis bij huis, akker 
bij akker, in den wensch, alleen heer te zijn. 
Erech en Accad en Calne zijn moedersteden, 
terwijl het machtige Ninevé met Rehoboth en 
Kalach en „die groote stad" Resen slechts 
koloniën zijn in het systeem van dezen pochen-
den afvallige. Hij had geen hart voor eenigdeel, 
hetwelk God hem kon geven. Hij beproefde voor 
zichzelven te zorgen, wilde zijn eigen fortuin 
maken, opdat de eer voor hem zoude zijn. En 
zoodanig is de mensch dezer wereld ook nu. 
Zijn wijsheid of industrie, zijn bekwaamheid of 
moed maken hem, wat hij is, en verschaffen hem, 
wat hij noodig heeft. Zoo was deze duidelijk te 
onderscheiden afval het vroegste vertegenwoor
digende type van wat eenmaal aan het einde der 
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tijden zal geopenbaard worden : n.1. het doen van 
den eigen wil, waardoor de maat van 's menschen 
ongerechtigheid volgemeten wordt. 

Belangrijk schouwspel om er op te zien, opdat 
we ons wachten. Zien wij, geliefden, naar een 
ander en reiner tooneel uit ? Gaat ons hart uit 
naar een genot, hetwelk door God kan bezegeld 
worden en waarin de Heer Jezus met ons deelen 
kan? 

Hiermede sluiten eigenlijk deze hoofdstukken. 
Een tooneel van kwaad en verwaten opstand 
gaat aan onzen blik voorbij, terwijl we op een 
afstand en zwak de roeping zien van een anderen 
en hemelschen vreemdeling, gescheiden van de 
wereld. Doch het is de dageraad van een nieuwen 
dag in Gods wegen, en van uit het onderwerp, 
dat ons nu bezighoudt, zien we het slechts op 
zekeren afstand ons voorgehouden. 

Het tweede gedeelte van Genesis eindigt hier. 
Het stelt een volledig, alleenstaande handeling 
voor, welke past bij hetgeen voorafgaat en tege
lijkertijd als een passende inleiding kan be
schouwd worden op hetgeen volgt. 

In dit gedeelte, Gen. 6—11, worden we bezig
gehouden met de aarde. De hemelsche familie is 
ons reeds getoond in Gen. 1—5 en het eind 
derzelve is de opneming van Henoch. Nu begint 
God, als in den beginne in den hof van Eden, 
opnieuw met de aarde. 
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De inhoud van dit afgerond geheel, dat we nu 
beschouwd hebben, kan als volgt worden aan
gegeven : 

Hoofdstuk 6—8. Deze hoofdstukken stellen 
de zonde voor en het oordeel op deze aarde, 
tegelijk met de verkiezing, het geloof en de ver
lossing der heiligen in het midden van dat alles 
en uit dat alles. 

Hoofdstuk 9. Dit deel stelt ons voor de 
aandacht de nieuwe positie van den mensch in 
de nieuwe wereld, met talenten toegerust en 
verrijkt door den God des hemels en der aarde; 
in veiligheid gesteld door het verbond, hetwelk 
in genade wordt opgericht en tot vertegenwoor
diger en uitvoerder gesteld van het Goddelijk 
gezag. 

Hoofdstuk 10, 11. Deze hoofdstukken ontvou
wen voor een groot deel de geschiedenis der 
nieuwe wereld. Bovendien den oorsprong, de 
werkingen, de toeneming en de rijpheid van het 
kwaad, terwijl we afscheid nemen van de aarde 
als een plaats, waar de Heer opnieuw een volk 
moet afzonderen, opdat het in het midden dier 
wereld een hemelsche familie van vreemdelingen 
zoude zijn, gelijk de hemelsche heiligen uit 
Henochs dagen. 

Elk op hun tijd hebben hemel en aarde dus 
de heerlijke geheimenis herhaald, welke eenmaal 
in de toekomstige dagen der heerlijkheid zal 
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worden geopenbaard, n.1. dat „in den naam van 
Jezus zich iedere knie zal buigen, van die in den 
hemel en die op de aarde zijn en die onder de 
aarde zijn, en alle tong zal belijden, dat Jezus 
Christus Heer is, tot heerlijkheid Gods des Vaders." 

„Het land ook zal niet voor altoos verkocht 
worden: want het land is het mijne" (Lev. 25 : 
23). Den mensch is een bepaalde tijd toegestaan, 
dat hij de Goddelijke orde verstoort. Negen en veertig 
jaar konden in Israël voorbijgaan, gedurende 
welken tijd handel met het land kon worden 
gedreven, maar in het vijftigste jaar laat de 
Heer Zijn rechten gelden, en herstelt alle dingen 
naar Zijn gedachten, wijl dat het jaar der „ver
kwikking" en der „herstelling" was voor Zijn 
aangezicht. 

Glorierijk en overheerlijk uitzicht! „De aarde 
is des Heeren, mitsgaders hare volheid," verklaart 
Psalm 24. En dan volgt de vraag: „Wie zal 
klimmen op den berg des Heeren?" d.w.z.:Wie 
zal de regeering ter hand nemen over deze aarde 
en hare volheid? En het antwoord wordt gege
ven door een oproep tot de poorten, om de 
hoofden op te heffen voor den Heere der heir-
scharen, voor den Koning der koningen. Een 
woord van heiligen ijver om de waarheid mede 
te deelen, dat de Heer, in kracht en als Over-
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winnaar, dat Hij, als Verlosser en Wreker, de 
regeering in handen nemen zal. Zooals het ook 
luidt in Openbaring 5 : „Wie is waardig het boek 
te openen en zijn zegelen te verbreken ?" En 
daar is het antwoord: „Het Lam, dat geslacht is, 
de Leeuw uit den stam van Juda." Hij, die op 
den troon zat, gaf dat antwoord door het Boek 
te doen overgaan uit Zijn hand in die van het 
Lam. De dieren en de gekroonde oudsten ver
eenigen zich met dat antwoord door hun lied 
te zingen in het vooruitzicht van hun regeering 
over deze aarde. (Openb. 5 : 10.) De legerscharen 
der heilige engelen sluiten zich er bij aan en 
schrijven het Lam toe alle wijsheid en kracht 
en rijkdom en eer en heerlijkheid om te heer-
schen — en alle schepsel in hemel en op aarde 
en onder de aarde en in de zee — elk naar zijn 
orde en maat, vereenigt zich om ditzelfde ant
woord te uiten. Het recht van het Lam om over 
de aarde te regeeren wordt derhalve erkend en 
bevestigd op die plaats, waar alleen maar alle 
heerschappij kan worden vastgesteld, d.w.z. voor 
den troon in den hemel. 

Ja, zoo is het. Een welgesteld man is wegge-
reisd naar een vergelegen land om een koninkrijk 
te ontvangen. Jezus, die alle macht heeft ge
weigerd van den god dezer wereld (Matth. 
4), of van de schare (Joh. 6), nam ze van God, 
Wien ze, gelijk Hij in Ps. 62 : 12 erkent, toebe-
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hoort. En te Zijner tijd zal Hij wederkeeren en 
degenen, die Hem hebben erkend in de dagen 
Zijner verwerping, zullen met Hem blinken in 
den dag Zijner heerlijkheid. Zij, die Hem nu 
hebben gediend, zullen dan een of andere stad 
met Hem ontvangen. 

In het vooruitzicht van zulk een dag, roept 
Paulus Timotheüs toe: „Houd dit gebod onbe
vlekt, onberispelijk, tot op de verschijning onzes 
Heeren Jezus Christus, welke de zalige en eenige 
Heerscher, de Koning der koningen en Heer der 
heeren te zijner tijd vertoonen zal." (1 Tim. 6 : 
14, 15). En wederom in het licht van dienzelfden 
dag: „Ik heb den goeden strijd gestreden, ik 
heb den loop geëindigd, ik heb het geloof be
houden. Voorts is mij weggelegd de kroon der 
gerechtigheid, welke mij de Heer, de rechtvaar
dige Rechter, in dien dag geven zal; en niet 
alleen aan mij, maar ook aan allen, die Zijne 
verschijning liefhebben." (2 Tim. 4 : 7—8.) 

Geve de Heer onzen zwakken harten, want zij 
behoeven het zoo zeer, meer dien geest des ge-
loofs en die kracht der hoop! 

J. G. BELLETT. 

* * 
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Israëls dag. 
Een zestal Psalmen. 

(42—47.) 

et tweede boek der Psalmen vangt aan met 
Psalm 42. De woorden: „Amen, ja amen" 

zijn het heerlijke slot van het voorgaande boek. 
Het • tweede sluit met Psalm 72, waar we aan 
het eind weer lezen: „Amen, ja amen! De ge
beden van David, den zoon van Isaï, hebben 
een einde." 

De Psalmen 42—72 hebben een eigen karakter. 
Ze stellen ons Israël voor, zooals het zich be

vindt buiten het land, buiten Jeruzalem, geschei
den van het Heiligdom, doch met een kern, die 
zoowel een open oog heeft voor den waren 
zedelij ken toestand, als een verslagen en berouw
vol hart, waarin een sterk verlangen leeft naar 
God en diens zegeningen. Mozes heeft gepro
feteerd : „Gij zult uitgerukt worden uit het land, 
waar gij naar toe gaat, om dat te erven. De 
Heere zal u verstrooien onder alle volken..." 
(Deut. 28). Het volk draagt de namen „Lo-Ammi" 
en „Lo-Ruchama," hetwelk beduidt: „Ik zal mij 
voortaan niet meer ontfermen over het huis 
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Israëls, maar zal ze zekerlijk wegvoeren," en 
„Gijlieden zijt mijn volk niet." (Hosea 1). De 
betrekking van Israël, als volk des verbonds, tot 
Jehovah, den God des verbonds, wordt dan ook 
niet gevonden in dit tweede boek der Psalmen. 
Evenwel, „de genadegiften en, de roeping Gods 
zijn onberouwelijk." (Rom. 11 : 29.) Het volk, 
door God geroepen om „een heilig volk, een 
priesterlijk koninkrijk, een eigendom uit alle 
volken te zijn" (Ex. 19 : 5, 6), kan door God 
wel voor een tijd, zelfs voor eeuwen, worden 
overgegeven tot tuchtiging vanwege zijn „bloed-
schulden," maar verlaten wordt het niet. De eer 
Gods is daarmee gemoeid. Indien het zwervende 
en dolende op de aarde bleef, verspreid onder al 
de volkeren der aarde, dan zou het Woord Gods 
falen. Voor een deel is de profetie, die over het 
ongehoorzame volk uitgesproken is, reeds ver
vuld. Even gewis zal ook het andere deel in 
vervulling gaan. De twee stammen zullen, zoo 
goed als de tien, weer teruggevoerd worden. Ze 
zullen het aan Abraham, Izak en Jakob beloofde 
land bewonen. Ze zullen weder terugkeeren in 
het heilige land; hun voeten zullen staan inden 
tempel Gods, en hun lofzangen zullen te Zijner 
eere weder opstijgen. Zij zullen wel door vele 
volken worden omringd, maar niet verdrukt, Ze 
zullen niet een gesmaad en vertrapt volk blijven. 
Ze zullen zijn tot een „hoofd" en niet tot een 



ISRAËLS DAG. 83 

„staart." (Deut. 28 : 13). Jesaja roept aangaande 
Israël: „Al ware het getal der zonen Israëls als 
het zand der zee, het overblijfsel zal behouden 
worden. Indien de Heer Zebaöth ons geen zaad 
gelaten had, zoo waren wij als Sodom geworden 
en Gomorra gelijk gemaakt." (Rom. 9 : 27, 29.) 

Een overblijfsel! ' Dat is het, wat we in de 
Psalmen zich hooren uitspreken. „Een overblijfsel 
naar de verkiezing der genade." (Rom. 11 : 5.) 
In de Psalmen hebben we niet de geschiedenis 
in de eerste plaats. We vinden daar veeleer al 
wat in het hart omgaat van het tot God terug
gekeerde, godvruchtige overblijfsel. De uitingen 
der ziel; de overdenkingen des harten ; de beden 
om verlossing; de dank van een verlost volk. 
Dat overblijfsel is op God geworpen; heeft Hem 
aangegrepen; verwacht alle heil alleen van Hem. 
En God beschaamt niet, die op Hem betrouwen. 
„Hij heeft in Sion een grondsteen gelegd, een 
beproefden steen, een kostelijken hoeksteen." 
(Jes. 28 : 16). Om Christus' wil zal Hij Zich tot 
Zijn volk wenden. Ja, in Hem wendt God Zich 
tot hen. Hij zal Zijn Zoon zenden, denzelfde, die 
eenmaal door Zijn volk verworpen werd. Christus 
verschijnt als de Messias. Hij, Immanuël, God 
met ons, komt tot Zijn berouwvol volk. Dan zal 
de heerlijke betrekking, die van oude dagen ge
legd is, weder erkend worden. Het volk zal tot 
zijn Jehovah terugkeeren. Het zal zien de teekenen 
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in Zijn handen en voeten en de wonde in Zijn 
zijde en, als weleer Thomas, zoo zullen zij in 
aanbidding aan Jezus' voeten nedervallen en 
uitroepen: „Mijn Heere en mijn God!" 

Daarom verandert de geheele toestand voor 
het overblijfsel met de komst van den Messias. 
Christus is de hoofdpersoon in de Psalmen, en 
de door God onderwezen geloovige aanschouwt 
Hem overal als dengene, om wiens wil God in 
genade Zich tot Zijn volk wendt. 

Voor het volk is er alleen verwachting door 
Hem. Van het volk zelf is niets te verwachten. 
Evenmin van de omstandigheden. Zij zuchten in 
den vreemde. Zij haken naar het heiligdom, maar 
Jeruzalem ligt door de volken vertreden. „Gelijk 
een hert schreeuwt naar de waterstroomen, alzoo 
schreeuwt hun ziel naar God." (Ps. 42 : 2). Ze 
zijn ware „kinderen van Korach;" ze zijn de 
voorwerpen van Gods genade. Ze „dorsten naar 
den levenden God," en zeggen: „Wanneer zal 
ik ingaan, en voor Gods aangezicht verschijnen ?" 
(Ps. 42 : 3). Ze gedenken aan de voorrechten 
van weleer, hoe zij „plachten heen te gaan naar 
Gods huis." Maar de vijanden zijn machtiger dan 
zij. De weg is versperd. Verdrukking en ellende 
is hun deel. En nog komt daarbij de hoon, hun 
aangedaan in de grievende spotrede: „Waar is 
uw God?" Ja, het lijkt wel, of Hij verre is. Of 
Hij Zijn hand heeft teruggetrokken. Toch zijn zij 
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niet van God verlaten, al schijnt het zoo. Ver
laten van God was slechts die Eene, die vrij
willig Zich tot zonde liet maken. Alleen Christus 
was volkomen van Zijn God verlaten, toen Hij 
de zonde des volks op Zich nam, in de drie 
uren van duisternis aan het vloekhout des kruises. 
Maar in zijn grooten nood en grievende smart 
houdt het overblijfsel aan God vast. „Hoop op 
God, want ik zal Hem nog loven voor de ver
lossingen Zijns aangezichts." De verlossing is 
nog niet daar, maar zij zal komen! Als God Zijn 
aangezicht tot hen wenden zal. Als het Gods 
tijd is, voert Hij dezijnen „uit het land der Jor-
daan en Hermon, uit het klein gebergte." Al 
de baren en golven gaan over hen heen, maar 
de goedertierenheid zal aan hen bewezen worden, 
en wel op grond van het offer, dat eenmaal ge
bracht werd door Hem, die in volmaakten zin 
heeft kunnen zeggen: „Al uwe baren en uwe 
golven zijn over mij heengegaan." Hij zal „hun 
aangezicht verlossen," want Hij is hun God. 
Daarom blijft dat eene, bij al wat doorworsteld 
moet worden: hoop op God 1 

Hoe smartelijk zal het voor het overblijfsel 
wezen, niet alleen verdrukt te worden door de 
volken, maar ook door hun broeders. De ontrou
wen onder het volk zullen zich vereenigen met 
degenen, die God niet kennen, om den smaad te 
vermeerderen. Daarom hooren wij de bede: „Doe 
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mij recht, o God! Bevrijd mij van hetongoeder-
tieren volk." (Ps. 43:1). O, hoe duister zal het 
dan zijn. Is er geen straal van hoop? Ja, maar 
dan kan het alleen van God komen. Vandaar de 
bede: „Zend Uw licht en Uwe waarheid, dat die 
mij leiden; dat zij mij brengen tot den berg Uwer 
heiligheid, en tot Uwe woningen; en dat ik inga 
tot Gods altaar, tot den God der blijdschap mijner 
verheuging, en U met de harp love, o God, mijn 
God! (Ps. 43 : 3, 4.) O, welk een innig verlangen 
naar Gods Huis! In Mesech, in het dorre land, 
smacht de ziel naar den levenden God. Het ge
loof ziet van verre de haven der begeerte; het 
grijpt reeds de harp. De verlossing komt nader. 
Maar voor het heden rest niets anders dan: 
„Hoop op God!" 

In den tijd van volhardend wachten heeft Gods 
volk evenwel nog een bijzonder voorrecht, dat 
van onberekenbare waarde voor hen is. Ze sterken 
zich door het Woord! Is dit ook bij de ge-
loovigen van onzen tijd zoo? Zeer zeker! Zij 
houden aan hun Heer vast en aan Zijn Woord. 
„Gij hebt Mijn Naam niet verloochend en Mijn 
Woord hebt gij bewaard." (Openb. 3 : 8.) Welk 
een schat hebben de geloovigen door alle tijden 
heen in het getuigenis des Heeren ontvangen! 
Ps. 44 stelt in het licht, hoe het overblijfsel zich 
sterken zal door het Woord in dagen van zware 
beproeving. „Wij hebben gehoord." Dit woord 
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karakteriseert den heelen Psalm. De 44ste Psalm 
is een onderwijzing voor de kinderen van Korach. 
De glorieuze geschiedenis, welke Gods werkten 
gunste der vaderen in het licht stelt, wordt voor 
de aandacht geplaatst. „O, God! wij hebben het 
met onze ooren gehoord, onze vaders hebben 
het ons verteld: Gij hebt een werk gewrocht in 
hunne dagen, in de dagen van ouds. Gij hebt 
de heidenen met Uwe hand uit de bezitting ver
dreven, maar henlieden geplant... Hun arm (d.i. 
der vaderen) heeft hun geen heil gegeven, maar 
Uwe rechterhand en Uw arm, en het licht Uws 
aangezichts, omdat Gij een welbehagen in hen 
hadt." 

Met den blik op dit verleden, hetwelk het 
sterkste bewijs leverde voor Gods genade tegen
over Zijn volk, roept de geloovige uit: „Gijzelf 
zijt mijn Koning, o God ! gebied de verlossingen 
Jakobs." Als het oog slechts rust op de goeder
tierenheid van God, dan wordt het vertrouwen 
daardoor gevoed. 

„Voed het oud vertrouwen weder; 
„Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 
„Want Gods goedheid zal uw druk 
„Eens verwiss'len in geluk." 

Gaat het ons anders? 
Hoe licht kunnen twijfelingen onze arme, zwakke 

harten bestormen. Hoe vaak worden we geschud ! 
Satan begeert ons te ziften als de tarwe. Hij 
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legt ons op de zeef. Maar op het kruis is ge
openbaard, welk een liefde er in het hart van 
God was voor ons, die Zijn vijanden waren. 
Daar bleek het: God was vóór ons! Hij heeft 
Zijn Zoon niet gespaard, maar Hem voor ons 
overgegeven. Waar nu dat kruis met de volmaakte 
ontvouwing van Gods oneindige liefde voor onze 
harten oprijst, daar wijkt elk wantrouwen en 
roepen we uit: „Gij zijt ónze God! God is vóór 
ons, die Zijn Zoon voor ons heeft overgegeven. 
Hoe zal Hij ons met dien Zoon niet alle dingen 
schenken !" Daar zien we met vertrouwen de toe
komst in. Gelijk de Psalmist, als hij vervolgt: 
„Maar Gij verlost ons van onze wederpartijders, 
en Gij maakt onze haters beschaamd" (vers 8). 
God zal opnieuw verlossen. Verlossen ook uit al 
de ellende, waarin Zijn volk door eigenwilligheid 
en vijandschap jegens Christus gekomen is. En 
als dan het overblijfsel gedenkt aan de zonde, 
dan wordt de ootmoedige klacht geslaakt: „Mijne 
schande is den ganschen dag voor mij, en de 
schaamte mijns aangezichts bedekt mij." 

„Dit alles is ons overkomen." — Het oog 
overziet al de ellende. Maar in het geloof roept het 
overblijfsel uit: „Nochtans hebben wij U niet 
vergeten." „Sta op, ons ter hulpe, en verlos ons 
om Uwer goedertierenheid wil." (Ps. 43 : 16, 
18,27.) 

Zou God, die het gebed hoort, dan niet opstaan 
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en verlossing schenken? Op deze vraag geven 
de volgende Psalmen het treffendste antwoord. 

* 
* * 

God hoort het gebed, en bij Hem is vergelding. 
„Waarom zoudt Gij uw aangezicht verbergen; 
onze ellende en onze onderdrukking vergeten?" 
zoo roept het overblijfsel uit. „Den naam huns 
Gods hadden zij niet vergeten;" zou God dan 
hen vergeten? Om Zijnentwil worden zij „den 
ganschen dag gedood" en worden zij „geacht als 
slachtschapen." Zou de Heere deze trouw niet 
beloonen? Gewis! 

Christus, de ware Messias, verschijnt in heerlijk
heid ; Hij, die „veel schooner is dan de menschen-
kinderen." Hij, die eenmaal in vernedering heeft 
gewandeld in volmaakte genade; „gerechtigheid 
liefgehad" en „goddeloosheid gehaat heeft." Hij, 
die „door Zijn God gezalfd is met vreugdeolie, 
boven Zijn medegenooten." Hij verschijnt«in heer
lijkheid. Hij-Zelf is het antwoord op al het angstig 
vragen. Hij, Immanuël, is de Bron van alles, wat 
goed en heerlijk is. Hij is de Verlosser; Hij de 
toevlucht van God gegeven. Gegeven aan een 
gefolterd, doch getrouw overblijfsel. O, wat is 
het gezegend voor onze harten Christus te vinden 
in de Psalmen. Met den blik op Hem deze liede
ren van benauwdheid en verlossing, van treuring 
en dankbare vreugde te lezen. De Koning heeft 
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lust aan de schoonheid der dochter Zions. Ze is 
niet schoon in eigen oog, maar wel in Zijn oog. 
Het paleis des Konings is geopend, en des Ko-
nings dochter is „verheerlijkt in het binnenste 
van Zijn paleis." Israël wordt in eere hersteld. 
De dagen der vernedering zijn'voorbij; de zonen 
zijn niet als de vaderen; ze worden „gezet tot 
vorsten over de gansche aarde." (Ps. 45: 17.) 
De Naam des Heeren, van den Messias, wordt 
„in gedachtenis gehouden van geslacht tot ge
slacht." — Israël staat, als een springader van 
zegen, in het midden van vele volken en is als 
zoodanig geplaatst door den Heere, opdat de 
volken Hem zouden loven eeuwiglijk en altoos." 
(Ps. 45 : 18.) 

Het volk is dan in Jeruzalem. Zijn Messias, „de 
Heilige Israëls, is groot in het midden vanhaar. 
Hij heeft heerlijke dingen gedaan; zulks zij be
kend op den ganschen aardbodem." (Jesaja 12.) 
Hij is hun „bevonden eene Toevlucht en Sterkte; 
ja, krachtiglijk eene Hulp in benauwdheden." 
(Ps.-46:2.) De vrees is verdwenen, want Hij, die 
macht heeft in hemel en op aarde, is te midden 
van den storm tot hen gekomen, en de wind is 
gaan liggen. Veel kan nog gebeuren, maar Hij, 
die waakt en beschermt, is bij hen. De tijd van 
ongekende zegeningen is aangebroken. Jeruzalem 
niet meer vertreden; en geen vreemd Heiligdom 
in haar. Gods tempel, de woning des Allerhoog-
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sten is de plaats, vanwaar de zegeningen vloeien 
naar de verste grenzen. „De beekjes der rivier 
zullen verblijden de stad Gods." Die wateren 
„vlieten van onder den dorpel des huizes," en 
bij elke duizend ellen worden de zegeningen 
rijker en heerlijker. De wateren gaan tot aan de 
enkelen; reiken voorts tot aan de knieën; en 
wassen hooger en hooger tot boven de lendenen 
en het hoofd. Aan den oever is zeer veel ge
boomte, welks blad niet afvalt, welks vrucht niet 
vergaat, hetwelk elke maand nieuwe vruchten 
draagt. Deze vrucht is tot spijze en het blad tot 
heeling. Deze wateren maken gezond, zoodat alles 
nieuw en krachtig leven ontvangt. (Zie Ezech. 47 ; 
Openb. 22.) 

„De Heere der heirscharen is met ons," roept 
het godvruchtig overblijfsel uit. De Heere Zeba-
<5th; de Vorst van het heir des Heeren, voor Wien 
alles beeft, Hij heeft „Zijn stem verheven, en de 
aarde versmolt. De heidenen raasden; de konink
rijken bewogen zich." (Ps. 46:7, 8.) Ten spijt 
van alle politieke raadslagen en vernuftig gesmede 
verbonden, heeft God Zijn eens voorgesteld doel 
bereikt. Zijn Woord valt niet op de aarde; Zijn 
beloften falen niet. 

Er is een gedachtenis van 's Heeren werken. 
Een dankbaar terugzien, op wat God gedaan heeft. 
^De God van Jakob, de God der genade, is voor 
dezijnen een hoog vertrek." In Hem zijn ze veilig 
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en in Hem hebben zij bovendien den eenigen 
pleitgrond voor God gevonden. 

Christus zal alle vijanden onderwerpen. Alle 
macht, die zich verheft, wordt nedergeworpen. 
„Hij richt verwoestingen op aarde aan;" „Hij 
doet daarna de oorlogen ophouden;" „Hij, de 
Vredevorst; „Hij verbreekt den boog en slaat de 
spies aan twee;" „Hij verbrandt de wagenen met 
vuur;" „Hij wordt verhoogd onder de heidenen?' 
(d.i. de volkeren der aarde, buiten Israël). (Ps. 
46:9—11.) Hoe gelukkig zal dan Israël zijn! 
Kunnen wij het niet verstaan, dat het volk in 
zielsverrukking zal uitroepen: „De Heere der 
heirscharen is met ons; de God van Jakob is ons 
een hoog Vertrek?" Hij is alles voor hen! 

Psalm 47 zet het heerlijk onderwerp voort. 
Een onderwerp van verheerlijkte vreugde, gelijk 

de 43ste en 44ste Psalm een uitbreiding zijn 
van het onderwerp van de diepste smart en 
vernedering, die ons in den 42sten Psalm worden 
geschilderd. 

Smart in Psalm 42, 43 en 44. Heerlijkheid in 
Psalm 45, 46 en 47. Heerlijke tegenstelling! De 
medaille heeft haar keerzijde. Welk een vertroos
tende gedachte met het oog op de Joden nu. Nü 
de vraag: „Waar is uw God; waar uw Koning; 
waar uw land; waar uw stad; waar uw heiligdom ?" 
Dan het antwoord: „De Heere Zebaöth hun God; 
Christus hun Koning; het lands des sieraads, 
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Palestina, hun land; Jeruzalem, de stad des grooten 
Konings, hun stad; de woningen des Allerhoog-
sten hun heiligdom! 

„Al gij volken! klapt in de hand; juicht Gode 
met eene stem van vreugdegezang. Want de Heere, 
de Allerhoogste, is vreeselijk, een groot Koning 
over de gansche aarde." (Ps. 47 : 1—3.) Israël 
zal tot een hoofd van vele volkeren worden. „Hij 
brengt de volken onder ons, en de natiën onder 
onze voeten." Zóó is de toekomst: niet alleen van 
Israël, maar van alle volkeren der aarde. 

God heeft met al Zijn handelingen op aarde 
Zijn volk Israël voor oogen gehad. Om Christus 
wil, natuurlijk! Buiten Hem is er ook voor het 
uitverkoren volk geen hoop. Hij heeft „de erfenis 
verkoren, de heerlijkheid van Jakob." (Ps. 47 : 5.) 
„Toen de Allerhoogste aan de volken de erfenis 
uitdeelde, toen Hij Adams kinderen vaneen scheidde, 
heeft Hij de landpalen der volken gesteld naar 
het getal der kinderen Israëls. Want 

des Heeren deel is Zijn volk, Jakob 
is het snoer Zijner erve." 

Hij vond hem in een land der woestijn, en in 
eene woeste huilende wildernis; Hij voerde hem 
rondom; Hij onderwees hem; Hij bewaarde hem 
als zijnen oogappel. (Deut. 32:8—10.) 

Christus heerscht dan op de aarde; Hij heerscht 
ook in den hemel. Hemel en aarde verbonden in 
liefelijke harmonie. De beginselen des hemels 
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worden op aarde in eere gehouden, en naar die 
beginselen wordt gehandeld. «God vaart op met 
gejuich, de Heere met geklank der bazuin." Hij 
ontvangt alle eer! De lofpsalmen ruischen van 
Dan tot Berseba; ja, over de gansche aarde. 
„Psalmzingt Gode, psalmzingt' onzen Koning! 
Want God is een Koning der gansche aarde! 
God regeert over de heidenen; God zit op den 
troon zijner heiligheid!" (Ps. 47 :6—9.) 

Welk een verschiet! Welk een heerlijkheid 
wacht deze aarde, die nu nog een tooneel van 
de wreedheden des oorlogs is! Die toekomst 
is misschien zeer nabij. Als de Gemeente is op
genomen, zullen deze dingen zeer aanstaande 
zijn. Laat ons dus reikhalzend den Hemelschen 
Bruidegom verbeiden, want Hij zal daarna voor 
de aarde komen, en er zal genezing zijn onder 
Zijn vleugelen. Hij brengt wel oordeel, maar 
daarna rust. 

Blijde toekomst! Als vervuld zal zijn, waarmede 
Psalm 47 besluit: „De edelen (vorsten en hoog-
geplaatsten) der volken zijn verzameld tot het 
volk van den God van Abraham." „De schilden 
der aarde zijn Godes!" 

„Hij is zeer verheven!" 
J. T. 

T 
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'k Sta op zeep hoogen heuvel. 

'k Sta op zeer hoogen heuvel 
En stil houd ik de wacht, 

De tijd is nu zoo somber, 
En donker als de nacht. 

'k Aanschouw het aardsch gewemel 
De groote volkrenzee — 

Ach, 'k zie slechts duistre beelden 
Van droevig oorlogswee. 

Ik hoor van alle oorden 
Een wilden oorlogskreet; 

Ik hoor van angst en gruw'len, 
Van naam'loos harteleed. 

'k Aanschouw de wijde wereld 
Met stroomen bloeds gedrenkt, 

Terwijl de dood zijn offers, 
Van jonge levens, wenkt. 

Zie, ook Gods kindren deelen 
Dit pijnlijk wreede lot, 

Terwijl hun teerste banden, 
Thuis, smeekend gaan tot God. 

Wie kan de tranen tellen? 
Wie peilt de zielesmart 

Den kommer en de zorgen 
In 't angstig kloppend hart? 
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O Heer, hoe zal dat einden? 
O Heiland, leer het mij! 

Wij meenden toch, Uw komen 
Voor ons was dicht nabij!? 

* * * 

versaag niet! — Dit is zeker, 
Mijn komst is niet meer ver; 

Haast zult gij Mij aanschouwen, 
Uw Hoop, uw Morgenster. 

Nog slechts de laatste steenen, 
Tot 't Godsgebouw gebracht, 

Aleer het oordeel treffe, 
Die Gods gena niet acht. 

Deel in die korte wijle 
Met hongrigen uw brood; 

Droog, waar gij kunt, de tranen; 
Breng hulp in droeven nood. 

Strooi uit, zoolang gij hier zijt, 
Des levens Godd'lijk zaad; 

Neem deel aan al Zijn arbeid; 
Getrouw in woord en daad. 

Weldra zal Ik verschijnen — 
En met Mij is Mijn loon; 

G' ontvangt, waar gij Mij diendet, 
Van mij een eerekroon. 

(.Vrij naar het Duitsch.) 

* * * 
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„Jehovah is aidaar." 

TlTanneer de muren van Jeruzalem „heil," en 
* haar poorten „lof" zullen geheeten worden 

(Jes. 60 : 18), dan zal „de naam der stad van 
dien dag af zijn: De Heere is aldaar." (Ezech. 
48 : 35.) 

Jeruzalems schitterende toekomst, ons door den 
Heiligen Geest in drie groote lijnen aangegeven, 
wordt ons in den 48sten Psalm in bijzonderheden 
nader omschreven. Ja, daar ziet men de stad in 
al den luister der Goddelijk-Koninklijke Majesteit. 
Daar vinden wij het volhardend geloof en on
wrikbaar vertrouwen op God, heerlijk bekroond, 
en het „overblijfsel Israëls" in hun God zich be
roemende. De 48ste Psalm maakt de rij der zeven 
eerste Psalmen van het 2e Boek vol, en toont ons, 
hoe in Jeruzalems paleizen de Koning Israëls is 
gevestigd; gevestigd in Zion, „een vreugde der 
.gansene aarde." (Vers. 3). 

„Sta op, ons ter hulp, en verlos ons om uwer 
goedertierenheid wil" (Ps. 44 : 27), is door „den 
Heere der heirscharen" genadiglijk gehoord en 
verhoord geworden, „want ziet, de koningen 
waren vergaderd; zij waren te zamen doorgetogen: 
gelijk — of, op het oogenblik dat — zij het zagen, 
alzoo waren zij verwonderd; zij werden verschrikt, 
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zij haastten zich weg. Beving greep hen aldaar aan, 
smart als van een barende. Met een oostenwind 
verbreekt Gij de schepen van Tharsis." Zij hadden 
daar een andere macht aangetroffen, dan zij zich 
voorgesteld hadden, waar Jehovah tusschenbeide 
kwam om den „ter nedergebogene" op te heffen 
en te verlossen. 

Joel 3 geeft ons meer in bijzonderheden een 
beschrijving van wat er in de laatste dagen ge
beuren zal — in die dagen, als God de gevangenen 
van Juda en Jeruzalem terugbrengen zal. Deze 
periode gaat den tijd des vredes en van zegen 
vooraf, waarin de vloek geheel en al zal weg
genomen zijn. Het oordeel over de volken, het
geen eensdeels noodzakelijk is om de rechtsaan
spraken, welke God ten opzichte van Zijn onder
drukte volk maakt, te openbaren; en anderzijds 
om, voor de oogen der volken in het licht te 
stellen, wat Hij in Zijn regeeringswegen ten opzichte 
van de aarde is, is de hoofdgedachte van Joel 3. 
De tien stammen worden hier niet genoemd, 
evenmin de algemeene wederherstelling van het 
volk Israëls. Eer de volle zegen van Gods volk 
intreedt, moet Hij Zijn onmiddellijke regeering 
weder ter hand nemen, en wel aan dezelfde plaats, 
waar Hij haar opgegeven heeft, als Hij den 
zetel dezer regeering, eenmaal door Hem gekozen, 
opnieuw zal innemen. Daar zal Hij in Zijn macht 
oordeelen over alle volken, die Zijn recht in twijfel 
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trokken, als Hij Zich in het midden Zijns volks 
openbaart, als onder hetzelve wonend. Israël is 
Zijn erfdeel. Het woord, of de naam Josaphat, 
beteekent: „Jehovah oordeelt," of „de scepter 
van Jehovah." In het dal van Josaphat zal Hij 
tegenover de volken de zaak Zijns volks uit
voeren, hetwelk zij verstrooid, alsook de zaak Zijns 
lands, hetwelk zij onder zich verdeeld hebben. 

Alles, wat Israël heeft ondergaan en geleden, 
wordt door Jehovah aangemerkt als Hem aange
daan te zijn. Door middel van het volk Israëls 
zal aan de volken al dit lijden in het oordeel 
vergolden worden. 

De volken worden opgeroepen zich tot den 
krijg uit te rusten en zich te vergaderen. Zij 
zullen zich opmaken, hun vreedzaam bedrijf van 
het land te bebouwen, er aangeven, om tot het 
dal van Josaphat te komen; want daar zal Jehovah 
komen om alle volken van rondom te oordeelen. 
En even als de volken al hun helden tot dezen 
strijd zullen aansporen, alzoo zal ook God Zijn 
helden doen nederdalen, (Joel 3 : 11). 

Hoe groot de trotschheid dezer krijgslieden 
ook mag wezen, toch is het het oordeel Gods, 
waarom'het hier gaat — de sikkel Gods, die de 
aarde zal afoogsten. Zijn pers zal vol zijn, en 
Zijn kuipen zullen overvloeien, want de boos
heid is veel en groot! Hoe groot een menigte 
zal op dien dag ervaren de vreeselijke gevolgen 
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van de verachting van het woord der genade, 
alsook van den hoogmoed, waarmee men zich tegen 
Jehovah der heirscharen heeft durven verheffen. 
Elke menschelijke regeeringsvorm, alsook alle 
macht en glans deszelven, zal dan door het oordeel 
Gods worden te niet gedaan voor altijd. 

Jehovah-Zelf zal den teugel der regeering op 
aarde in handen nemen, en Zijn stem van uit 
Jeruzalem hooren laten. Bij Zijn komen zullen 
„hemel en aarde beven; maar de Heere zal de 
toevlucht zijns volks, en de sterkte der kinderen 
Israëls zijn," (Joel 3 : 16). Hierdoor zullen zij er
kennen, „dat Jehovah hun God is, die te Zion, 
op Zijn heiligen berg, woont. Jeruzalem zal heilig 
zijn, en vreemden zullen niet meer door haar 
doorgaan." (Vers 17). Maar dit is nog niet alles: 
„het zal te dien dage geschieden, dat de bergen 
van zoeten wijn zullen druipen, en de heuvelen 
van melk vlieten, en alle stroomen van Juda vol 
van water gaan; en er zal eene fontein uit het 
huis des Heeren uitgaan, en zal het dal van Sittim 
bewateren." (Vers 18). — Vergelijk Ezech. 47 en 
Zach. 14 : 8. — „Egypte zal tot verwoesting 
worden, en Edom zal worden tot eene woeste 
wildernis, . . . . maar Juda zal blijven in eeuwig
heid, en Jeruzalem van geslacht tot geslacht" 
(vers 19), want Jehovah zal hen gereinigd hebben. 
We zien hier, dat een machtige, onbegrensde ge
nade Gods zich openbaart voor Zijn volk en stad. 
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Bovendien zal men bemerken, dat deze profetie 
zich niet verder uitstrekt dan tot de zegeningen 
over Juda en Jeruzalem; dat de mededeelingvan 
het oordeel over de volken, op dat oordeel be
trekking heeft, hetwelk in Judea's land zal plaats 
vinden, en daartoe dienen zal, om Jehovah in het 
bezit van Zijn troon op aarde te stellen; — of, 
om het nog meer juist uit te drukken, door het 
voltrekken van dit oordeel neemt Jehovah bezit 
van Zijn troon, en overlaadt dan Zijn volk, hetwelk 
door Zijn genade gereinigd is, met zegeningen. 

Op bewonderenswaardige wijze — om tot 
Ps. 48 terug te keeren — voert ons de Heilige 
Geest terug tot den 44sten Psalm, waar „het ge
trouwe overblijfsel" in de benauwdheid des harten 
zegt: „O, God! wij hebben het met onze ooren 
gehoord, onze vaders hebben het ons verteïd: Gij 
hebt een werk gewrocht in hunne dagen, in de 
dagen van ouds; Gij hebt de heidenen (volken) 
met Uwe hand uit de bezitting verdreven, maar 
henlieden geplant; Gij hebt de volken geplaagd, 
henlieden daarentegen doen voortschieten. Want 
zij hebben het land niet geërfd door hun zwaard, 
en hun arm heeft hun geen heil gegeven; maar 
Uwe rechterhand, en Uw arm, en het licht Uws 
aangezichts, omdat Gij een welbehagen in hen 
had." (Ps. 44 :. 2—4). Maar nu kunnen zij zeggen: 
„Gelijk wij gehoord hadden, alzoo hebben wij 
gezien in de stad des Heeren der heirscharen, 
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in de stad onzes Gods; God zal haar bevestigen 
tot in eeuwigheid." (Ps. 48 : 9.) 

Zij spreken nu niet, zooals in Ps. 42: „ . . . Ik 
placht heen te gaan onder de schare, en met 
hen te treden naar Gods huis, met eene stem van 
vreugdegezang en lof, onder 'de feesthoudende 
menigte" (vers 5); maar in een stillen vrede, die 
door niets gestoord kan worden, zeggen zij nu: 
„O God! wij gedenken Uwer weldadigheid in 
het midden Uws tempels." (Ps. 48 : 10.) Hun 
vertrouwen was op den Naam des Heeren — 
lees Zefanja 3 : 1 2 — en nu vermelden zij Zijn 
roem volgens dien Naam. Jehovah is in macht 
opgetreden; Zijn macht strekt zich uit tot aan 
het einde der aarde; de berg Zion wordt op
gewekt, om zich te verblijden over de oordeelen 
des Heeren, uitgebracht over de volken. 

Nu is er iets nieuws tot stand gekomen, om 
dit „aan het navolgend geslacht te vertellen," 
(vers 14). Jeruzalem is dan niet meer vertreden 
door de volken. Zij is „de stad dès grooten 
Konings; God is in hare paleizen, Hij is er be
kend voor een hoog vertrek," (vers 3, 4). Dan 
geen moskee van Omar meer; geen Duitsche 
Verlosserskerk meer; geen Mohammedaansche 
minaretten meer; niets meer, dat eenige herinne
ring zal opwekken aan de verdorven Christen
heid, of aan den valschen Islam. 

Wordt ons in Jes. 33 : 18 gevraagd: „Waar 
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is hij, die de torens telt?" in Ps. 48 : 13 heet 
het: „Gaat rondom Zion, en omringt haar; telt 
hare torens; zet uw hart op hare vesting. . . ." 
— „Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, 
dat deze stad den Heere zal herbouwd worden, 
van den toren van Hananeël af tot aan den Hoek-
poort. . . . es. zal niets weder uitgerukt, noch 
afgebroken worden in eeuwigheid." (Jer. 31:38,40.) 

Als „de Heere de Rechter, de Heere de Wet
gever, de Heere de Koning zal zijn, en Israël 
behouden is," (Jes. 33 : 22), dan zal het antwoord 
op de vraag des vijands in Ps. 42 : 4, 11 „Waar 
is uw God?" van den grond des harten en met 
volle stem gegeven worden: „Deze God is onze 
God, eeuwiglijk en altoos." (Ps. 48 : 15.) Het 
volk is dan gebracht tot den berg der heiligheid, 
en het zal mogen en kunnen ingaan tot Gods 
altaar, tot den God der blijdschap hunner ver
heuging." (Ps. 43 : 4.) — Dan zal het niet meer 
zijn: „Wat buigt gij U neder, o mijne ziel! en 
wat zij.t gij onrustig in mij?" — Neen, „de ver
heffingen Gods zullen in hunne keel zijn." 
(Ps. 149 : 6.) Te dien dage zal het lied, in Jesaja 12 
ons beschreven, uiting geven aan wat dan in 
hun zielen omgaat, en „zij zullen waterscheppen 
met vreugde, uit de fonteinen des heils." 
(Jes. 12 : 3.) 

Alle deze zegeningen zijn echter voor de aarde, 
en zullen genoten worden in den gezegenden tijd 
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der heerlijke regeering van Christus, in het Dui
zendjarig rijk. „De laatste vijand, die te niet ge
daan wordt," nl. de dood (1 Kor. 15 : 26), 
bestaat nog, en het verloste Israël zegt derhalve 
aan het slot van Ps. 48: „Deze God, is onze God, 
eeuwiglijk en altoos; 

Hij zal ons geleiden tot den dood toe!" 
Hun oog des geloofs reikt echter ook over den 

dood en hei graf, want in Ps. 49: 16 wordt ons 
duidelijk gezegd: „Maar God zal mijne ziel van 
het geweld des grafs verlossen, want Hij zal mij 
opnemen." —• Ja, God „die de menigvuldige ver
lossing huns aangezichts" is, is ook voor hen 

de God der opstanding! 
D. R. 

Hij komt! 

Hij komt, Gemeente Gods! 
Hij komt als Overwinnaar! 

Zijn duizend-duizendtal van heiligen met Hem! 
Verneemt uw oor niet reeds van uit de verre verte, 
Iets, der bazuin gelijk of der Archangelstem? 

Dra stilt Hij het gezucht 
Van 't eeuwen zuchtend schepsel, 

En dreunt, de schepping door, Zijn tweede: „'t Is volbracht!" 
En zet de Vredevorst 't verlossingswerk de kroon op. 

Welzalig, die Hem wacht! 
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Jozefs geschiedenis als 
toekomstbeeld. 

(Vervolg en Slot van bladz. 48.) 

IV. De laatste dagen tot aan zijn dood. 

it vierde deel van Jozefs geschiedenis is 
eigenlijk meer een aanhangsel, en vermeldt 

eenige op zich zelf staande handelingen uit Jozefs 
laatste dagen. 

Wat we het eerst opmerken, is evenwel ver
want aan het karakter van de geschiedenis als 
zoodanig. Hoofdstuk 48, waarmede het vierde of 
laatste gedeelte aanvangt, toont ons de schenking 
van het eerstgeboorterecht aan Jozef; en eerst-
geboorterecht gaat met erfrecht te zamen. 

In Israël had, onder de wet, de eerstgeborene 
een dubbel deel van 's vaders bezittingen, een 
recht, hetwelk den eerstgeborene onbetwistbaar 
en onveranderlijk werd toegekend. Het dubbele 
deel mocht, op welke gronden dan ook, nooit 
uit voorliefde of partijzucht aan een ander kind 
uit de familie worden geschonken. (Deut. 
21 : 15-17.) 

Bij dat al was het evenwel toch mogelijk, dat 
het eerstgeboorterecht werd verkocht of door den 
eerstgeborene werd verbeurd. Zijn eigen hande
lingen konden tot resultaat hebben, dat het recht 

D 
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voor hem verloren ging, ofschoon 's vaders 
vooroordeelen noch diens voorliefde dit konden 
bewerken. We weten, hoe het in de geschiedenis 
is voorgekomen, dat Ezau het verkocht en Ruben 
het verbeurde. (Gen. 25; 1 Kron. 5.) In het geval 
van Ezau werd Jakob, die het recht afkocht, na
tuurlijk de rechthebbende. Maar hoe nu bij Ruben? 
Het recht kwam in Jakobs hand terug, en aan 
wien zijner zonen zou hij het nu overdragen ? Op 
deze vraag is Genesis 48 een antwoord. We zien 
met al zijn waardigheid den ouden vader, den 
stervenden Jakob, die Jozef bekleedt met het recht 
van eerstgeboorte, hetwelk "Ruben, de eerstge
borene, had verbeurd. 

Nadat Jozef van zijn vaders krankheid bericht 
ontvangen had, kwam hij bij het ziekbed met 
zijn twee zonen, Manasse en Efraïm. Geen der 
andere zonen van Jakob is tegenwoordig. De 
Geest Gods, die Jakob als werktuig gebruikt, 
heeft een bijzondere handeling ten opzichte van 
Jozef te verrichten. 

Jakob vangt de handeling aan met te wijzen 
op de gift van God, n.1. het land Kanaan. Daar
mede werd de bezitting der familie voorgesteld, 
een eigendom, dat Jakob onder zijn kinderen te 
verdeelen had. Daarop neemt hij de zonen Jozefs 
als zijn zonen aan. Manasse en Efraïm worden 
zonen door aanneming tot kinderen. Dit werd 
vereischt, alvorens er sprake kon zijn van de 
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toekenning van rechten als kinderen, aangezien 
2e naar een streng wettelijke redeneering vreem
den waren ten opzichte van Abraham, dewijl hun 
moeder een Egyptische was. Als zaad zouden 
ze, moest de wet den doorslag geven, worden 
geweerd. (Ezra 10 : 3.) Maar jakob neemt ze aan 
tot kinderen. Hij neemt ze door deze adoptie in 
•de familie op. 

„Nu dan, uwe twee zonen, die u in Egypte-
land geboren waren, eer ik in Egypte tot u ge
komen ben, zijn mijne." (48 : 5.) Ze worden 
ingelijfd bij het zaad Abrahams en gemaakt tot 
kinderen Jakobs. Als dit is geschied, plaatst Jakob 
ze onmiddellijk in de plaats van den eerstgeborene, 
want hij laat er dadelijk deze woorden op volgen: 
„Efraïm en Manasse zullen mijne zijn, als Ruben 
en Simeon." 

Bij deze plechtige handeling werd het recht 
van den oudste, en het dubbele deel, hetwelk 
aan het eerstgeboorterecht verbonden was, over
gedragen op jozef in den persoon zijner twee 
zonen. (Zie 1 Kron. 5; Ezech. 47 : 13.)1). 

Maar, zoo vragen we, waarom werd Jozef aldus 
bevoorrecht boven de anderen? Het verbeurde 

') Het recht, nu geschonken, werd later erkend en naar dat 
recht werd gehandeld bij de verdeeling van het familiebezit, 
het land Kanaan, onder de stammen, daar Jozef toen twee 
deelen ontving in zijn twee zonen, die behandeld werden, alsof 
.zij elk afzonderlijk een zoon van Jakob waren. 
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recht was in Jakobs hand, en door hem moest 
het opnieuw worden geschonken. Waarom geeft 
hij het juist aan Jozef? Was dit louter genade? 
Ik denk van niet. Het was óók genade, in dien 
zin, dat alles genade is. Genade wordt ook bij 
deze plechtigheid gevonden, en in haar wegen 
zullen we ons immer verlustigen, al zouden we 
zelf ook bij de uitdeeling van zegen uit de linker
hand een „Manasse-zegen" ontvangen. Oók ge
nade dus, maar was het alleen genade? Was het 
alleen genade, die de rechten van den oudsten 
zoon op Jozefs hoofd bracht? En dan meen ik 
eerder, dat Jozef het verdiend had. Waar Jakob 
het tevoren gekocht heeft, daar heeft Jozef, naar 
ik geloof, het nu verdiend. 

We hebben in de geschiedenis aireede den 
weg tot de erfenis nagegaan. Het was, gelijk bij 
den Meester, dien hij van verre volgde, een pad 
van smart, verwerping en afzondering en tevens 
van gerechtigheid en een goed getuigenis. Het 
was geëindigd in heerlijkheid en eer in het 
koningschap, en de erfenis was verkregen. En 
met de erfenis is het eerstgeboorterecht verwant. 

Daarom is het ons gemakkelijk te beweren, 
dat Jozef het recht van eerstgeboorte verworven 
heeft. Juda verwierf het koningschap, Levi het 
priesterschap en Jozef „het dubbele deel." — 
En zijn vader gaf hem een onderpand, een 
„eersteling" van de erfenis, die toekomstig was, 
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waardoor deze erfenis werd gekarakteriseerd. 
Immers Jakob zeide aan het slot van de handeling 
tot hem: „En ik heb u een stuk lands gegeven 
boven uwe broederen; hetwelk ik, met mijn zwaard 
en met mijnen boog, uit de hand der Amorieten 
genomen heb." Dit land was de eersteling. Maar 
het was meer dan een eersteling. Het was boven
dien een „staak" En als zoodanig kenmerkte het 
de erfenis, die in Jozefs bezit komen zou. Dit 
deel was veroverd op de Amorieten, verkregen 
met moeite en na strijd. Zoo was het eveneens 
met Jozefs erfgoed. Gelijk het zwaard van Jakob 
een stuk land had buitgemaakt, zoo had Jozefs 
volharding de erfenis en het eerstgeboorterecht 
verkregen. En in overeenstemming daarmee, prijst 
de stervende vader hem later. „De zegeningen 
uws vaders gaan te boven de zegeningen mijner 
voorvaderen, tot aan het einde van de eeuwige 
heuvelen: die zullen zijn op het hoofd van Jozef 
en op den hoofdschedel des afgezonder den zijner 
broederen.'1 Of, gelijk Mozes, de man Gods, van 
hem getuigde: „De zegeningen komen óp het 
hoofd van Jozef, en op den schedel des afge
zonderden van zijne broederen." (Gen. 49 : 26; 
Deut. 33 : 16.) 

De apostel spreekt over de „vergelding der 
erfenis;" „wetende, dat gij van den Heer de ver
gelding der erfenis ontvangen zult; gij dient den 
Heere Christus," (Kol. 3 : 24). Deze woorden 
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zouden kunnen klinken, alsof zij niet. in over
eenstemming waren met elk ander, omdat de 
erfenis uit genade is en de vergelding uit werken. 
Op gelijke wijze spreekt de Heer over het 
geven van „een kroon des levens." Het leven is 
uit genade, en een kroon is* een belooning of 
vergelding. Maar de ziel neemt deze dingen 
aan zonder er een moeilijkheid in te zien. De 
zegeningen zijn in een zeker opzicht verworven 
zegeningen, en in een ander opzicht beloofd en 
geschonken. Jozef verwierf het eerstgeboorterecht 
en de erfenis op deze wijze. In zijn hand was 
„de vergelding der erfenis." Deze erfenis was 
zoowel verkregen, als gegeven. Dat de erfenis, 
het dubbel deel, op hem komt is genade, maar 
ook de vrucht op het einde van het pad der 
smarten, hetwelk Jozef alleen onder al de zonen 
Jakobs in volharding en overwinning betreden 
had. Daarom is de handeling van de aanneming 
van Jozefs zonen tot kinderen in volle harmonie 
met het geheele karakter van de geschiedenis van 
Jozef. In hem zien -we den erfgenaam en tegelijk 
daarmee het recht van den eerstgeborene, het 
dubbel deel, met de eersteling der erfenis, die 
hem is toegezegd in de door ons hoofdstuk uit
gebeelde handeling. 

* 
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In het laatste hoofdstuk van Genesis is Jozef 
weer de hoofdpersoon, maar ditmaal meer als 
„mensen" dan als „erfgenaam." We zien in dit 
gedeelte meer, wie Jozef is in zijn private leven, 
dan wel als heer van Egypte. We slaan een 
blik op zijn karakter, zijn deugden, meer dan op 
zijn positie en waardigheden. En als persoon 
beschouwd, is hij misschien wel de meest 
aantrekkelijke in het heele Boek Genesis. Bij hem 
vinden we meer de vrucht en de kracht der god
zaligheid, dan bij een zijner vaderen. In hem 
ontmoetten we den meest volhardenden, stand-
vastigsten wandel in de wegen Gods. Wel is 
er bij Jozef, dit gevoel ik wel, minder verheven
heid, dan bij Abraham, en natuurlijk minder 
oefening des geestes dan bij Jakob; maar door alle 
omstandigheden, beproevingen, eerbewijzen, lots-
wisselingen heen, is hij de man Gods gebleven, 
die in vreeze wandelt voor Zijn aangezicht. Zijn 
geschiedenis is er niet een van feilen en her
stelling, of van een opnieuw verrichten van reeds 
gedane werken. Het is een pad van licht, en in
dien al niet van een licht, dat in kracht toeneemt 
tot den vollen dag, toch van een licht, hetwelk 
klaar schijnt, en onverzwakt en standvastig. Be
zoeken van engelen, verschijningen van den Heere, 
het vernemen van de stem Gods, worden in zijn 
geschiedenis niet genoemd, doch in Jozef zelven 
zien we een vat, door God gebruikt, en bekwaam 
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gemaakt voor het gebruik des Meesters. We vinden 
geen Pniël, geen Berseba, geen tijdelijke verleven
diging en schittering, maar veeleer een bestendig 
wandelen in en bewaren van den weg Gods. 
„Tot den tijd toe, dat zijn woord kwam, heeft 
hem de rede des Heeren doorloutefd." (Ps. 105 :19.) 
Nadat Jozef te voren zijn vertrouwen gesteld had 
op den Heere, werd te bekwamer tijd het gezag 
in Egypte aan hem toevertrouwd. Eerst was hij 
de gehoorzame knecht en daarna de man van ge
zag. Hij volhardde als met Christus in diens ver
zoekingen, en daarna werd hem het koningschap 
toevertrouwd. Onderwerping was voor hem het 
pad tot eer, het pad, dat alle erfgenamen van 
hetzelfde koningschap wordt aangewezen. 

Bovendien zijn er enkele bijzonderheden, waarop 
we willen wijzen. We vinden geen altaar en ook 
geen tent, gelijk bij de vaderen. En dat, dewijl 
wij in Jozef geen voorbeeld hebben van vreem-
delingschap op aarde, maar het verkrijgen der 
erfenis na lijden en vernedering. In plaats van 
de tent vinden wij den puf en de gevangenis, dié 
niet het deel der vaderen waren. Tent en altaar 
zijn de symbolen hunner roeping; de put en de 
gevangenis, en voorts ook de troon», zijn die 
van Jozefs roeping. 

Verder is het opmerkelijk, dat God nimmer 
Zich noemt den God van Jozef, wel„ de God van 
Abraham," „de God van Izak" en „de God van 
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Jakob." Ook daarvoor is een reden aan te wijzen. 
Jozef was onder de zonen en niet onder de vaderen. 
Met hem was geen verbond gemaakt, gelijk met 
de vaderen. Met Abraham was het verbond opge
richt, nadat hij was geroepen uit zijn land, zijn 
maagschap en zijns vaders huis. Met Izak was dat 
verbond vernieuwd, met terzijdestelling van Ismaël. 
Wederom was het vernieuwd met Jakob, met 
voorbijgaan van Ezau. Maar met Jozef was het 
verbond niet vernieuwd. Alle zonen van Jakob 
waren gelijkelijk in dat verbond opgenomen. Zij 
allen werden als zaad gerekend; Jozef niet meer 
dan de anderen. Vandaar dat er geen aanleiding 
bestaat voor den naam „God van Jozef." Waar 
de genade geopenbaard was in de roeping van 
Abraham, en verder in de verkiezing van Izak, 
den jongsten zoon, en tenslotte in die van Jakob 
op gelijke wijze, daar werd de genade in Jozef 
ontvouwd in dezelfde mate als in het geheele 
zaad, voorzoover hij een der velen was. Later 
noemt God Zich ook den „God van Israël," gelijk 
te voren van Abraham, Izak en Jakob, wijl Hij 
Zijn verbond had opgericht met het volk Israëls. 

Nog willen we op een bijzonderheid opmerk
zaam maken. We willen wijzen op Jozefs tranen. 
Jozef heeft veel geweend. Paulus zegt in zijn twee
den brief aan Timotheüs: „zeer verlangende om 
u te zien, daar ik uwe tranen gedenk." (2 Tim; 1:4.) 
Zoo mogen wij wel gedenken aan de vele tranen 
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van Jozef. David en Jonathan, Paulus en Timo-
theüs hebben vele tranen geschreid. Misschien 
heeft Jozef de anderen overtroffen. De oorzaken 
voor zijn tranen waren meer verscheiden. Waren 
er in onze dagen meer ware, meer wezenlijke, 
meer hartelijke gevoelens! Tranen zijn soms kost
baar, ja heilig! 

Om te beginnen: toen Jozef bekeering zag in 
de harten zijner broeders, weende hij. Het waren 
tranen van droefheid en vreugde. Hij voelde met 
hen in den zielestrijd en was met hen bedroefd; 
maar toen hij opmerkte, hoe de pijl had doel-
getroffen, verheugde hij zich met tranen bij het 
bloeden der wonde. 

Hij weende opnieuw, toen hij Benjamin zag, 
den zoon van zijn eigen moeder, haar eenig kind 
buiten hem, wiens geboorte moeders dood was 
geweest; de eenige van zijns vaders kinderen 
(die toen allen voor hem stonden), die niet schuldig 
stond aan zijn bloed. Deze tranen kan de natuur 
verantwoorden. 

Hij weende alweder, toen hij den voortgang 
zag van den arbeid van Gods Geest tot bekeering 
in de harten der broeders. Hij verlangde zeer 
naar hen. Ten laatste werd Juda's woord te veel 
voor hem. De bekeering des harten eindigde met 
herstelling. De woorden: „de oude man" en „de 
jongeling," telkens herhaald door Juda, waren in 
hun welsprekendheid Jozef te machtig, zoodat 
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hij zich niet langer bedwong. Hij weende luid en 
het huis van Pharaö hoorde hem. Maar deze tranen 
zijn meer dan de uiting der natuurlijke gevoelens. 
Deze tranen waren als die van den vader aan 
den hals van den verloren zoon; zij waren als 
„de ingewanden van Christus." Zie Fil. 1 : 8. 

Al deze tranen waren op den rechten tijd heerlijk. 
Maar er is meer. 

„Jozef viel op zijns vaders aangezicht en hij 
weende over hem en kuste hem," toen Jakob „den 
geest had gegeven." (Gen. 50 : 1.) Dit doodbed 
was voor Jozef een graf van Lazarus, en aan dat 
graf weende Jezus. Jozef staat met zijn tranen 
niet alleen. 

Al weder weende Jozef, toen zijn broeders na 
den dood van den ouden vader, Jozefs liefde 
gingen verdenken. Hij was diep teleurgesteld. 
Maar hij bewandelt opnieuw den weg van een 
standvastige, volhardende, dienende liefde. Ge
durende lange jaren had hij alles gedaan, wat 
hij kon, om het vertrouwen der broeders te win
nen. Hij had hen, zoowel als hun kleine kinderen, 
gevoed. Jaren zijn verloopen, maar niet eenmaal 
is een verwijt aan de broeders over Jozefs lippen 
gekomen. De smart over den ontslapen vader 
had opnieuw den indruk kunnen geven, welke 
innige banden hen samenbonden. Hij had alle reden 
gegeven, om hem te vertrouwen. En toch, bij dit 
alles, vreesden zij hem. Dit doet hem weenen in 
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de gezindheid van Hem, die weende overjeruzalem. 
Maar kwalijk neemt hij het niet; alleenzijn tranen 
zijn het antwoord en vernieuwen de verzekering 
van zijn voortdurende, getrouwe liefde. Zijn dit 
geen kostelijke tranen? Zij waren als de uiting 
van het bedroefde hart des Heeren, toen Hij 
sprak: „Hoe lang zal Ik bij ulieden zijn?" „Waar
om zijt gij bevreesd?" „Ben Ik zoo langen tijd 
bij u, en hebt gij Mij niet gekend?" Jezus had 
geheiligde tranen, welke, gelijk al wat van Hem 
was, als een welriekende reuk opstegen tot God. 
Jozef en David, Paulus, Timotheüs en Jonathan 
hebben de tranen kostbaar gemaakt, tot een 
waardevollen schat, die door den Geest in den 
schoot der Gemeente ter bewaring is gegeven. 

Zulk eene was Jozef. Genade en een onbevlekt 
leven kenmerken zijn godvruchtigen wandel. Er 
is bij hem een vereeniging van deugden, zooals 
we ze niet in Izak aanschouwen. Naast gevoelig
heid, energie, kracht. 

Den laatsten dienst der liefde bewijst Jozef aan 
Jakob, wiens nagedachtenis hij eert. En hij doet 
het — we behoeven het nauwelijks te zeggen — 
met alle zorg en trouw. Hij begraaft zijn vader 
in Kanaan, zooals deze het gewenscht had. Maar 
ook deze handeling geschiedt met zooveel plech
tigheid; en de omstandigheden zijn zoodanig, dat 
^we er een oogenblik bij wenschen stil te staan. 

In vroegere tijden ging aanbidding gepaard 
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met veel ceremonieel. Voor de aanbidding behoefde-
men tempels, altaren, feesten, heilige dagen,, 
offeranden en dergelijke, terwijl de dienst werd 
geleid door priesters in prachtgewaden van ver
schillende orden of rangen. Waarom dat alles? 
Omdat al deze dingen vooruitwezen naar heerlijke 
heilgeheimenissen, die toen op die wijze moesten 
verwerkelijkt worden. Die verborgenheden zijn 
alle geopenbaard in Christus, in Zijn werk, Zijn 
lijden en overwinning. Daarom is een weidsche 
en plechtstatige eeredienst nu feitelijk een kleinee
ring, een oneer voor alles, wat in zijn volheid en 
kracht, in Christus gevonden wordt. 

Het is met de begrafenissen, als met de aan
bidding. De opstanding der dooden had men in 
het verschiet; en een begrafenis was feitelijk een 
bewijs, dat men de opstanding verwachtte. Als 
onderpand der heerlijke verwachting behoorde ook 
de begrafenis heerlijk te zijn. Nu evenwel in den 
Persoon van den Heere Jezus, den Zoon van God, de 
opstanding uit de dooden niet meei een leer, maar
een feit geworden is, is het plechtstatig en met 
weidsche pracht begraven eigenlijk ook een klei
neering, een soort van terzijdestelling van het 
glorierijke feit der opstanding in al haar volheid 
en kracht. De opstanding des Heeren Jezus staat 
daar voor onSi als het onwankelbaar bewijs, dat 
allen zullen opstaan, dat de gelooyigen uit de 
dooden zullen worden opgewekt. Zijn opstanding. 
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is als een eerstelingsvrucht van een vollen oogst. 
Zulk een bewijs moeten wij dus niet meer leveren 
in .een plechtstatige begrafenis. 

Bij aanbidding en begraven komt het derhalve 
uit, of de geloovige zich bezighoudt met de ver
wezenlijking van wat weleer móest worden uit
gebeeld, of af geschaduwd ; of de geloovige op 
de overwinning van Jezus het oog gericht houdt. 
Nu krijgen we geen schaduwen meer, en wij 
behooren ze niet te geven, in allerlei instellingen. 
We roemen integendeel in de werkelijkheid, „het 
beeld zelf der zaken." Jozef van Arimathea be
zorgde het lichaam van Jezus op de meest eer
volle wijze, zooals Jozef het deed met het stoffelijk 
overschot van den geliefden en geëerden vader. 
We lezen van den Heer: „Men heeft zijn graf bij 
•de goddeloozen gesteld, en Hij is bij de rijken 
in Zijnen dood geweest." (Jes. 53 : 9.) In de 
dagen van Jozef van Arimathea was het graf nog 
niet machteloos gemaakt, en een teeken, dat men 
in de verwachting leefde, was derhalve toen, ge
lijk in de dagen der patriarchen, nog op zijn 
plaats. Maar bij de begrafenis des Heeren zien 
we feitelijk voor het laatst dit bewijs, omdat we 
in Hem den eersteling zien dergenen, die ont
slapen zijn. De grafdoeken en de zweetdoek zijn 
in het ledige graf de stille getuigen van een 
glorierijke overwinning. De dood was verwonnen, 
£n het geloof roemt in het heerlijke feit, dat 
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weleer moest worden afgeschaduwd en waarvan 
instellingen en plechtige handelingen vroeger de 
bewijzen waren. Door het geloof is dit ook ver
staan, hetgeen blijkt uit de eerste begrafenis, welke 
die van den Heiland volgde en waarvan ons zoo 
sober, doch schoon gezegd wordt: „Godvruchtige 
mannen droegen Stefanus ten grave, en bedreven 
grooten rouw over hem." (Hand. 8 : 2.) Noch van 
balseming, noch van plechtstatige ceremoniën 
vinden we een enkel woord. 

Indien wij geloof hebben, zullen we al deze 
dingen op hoogen prijs stellen. Ja, voorwaar, 
onze voorrechten zijn groot. Bij den dienst in het 
huis Gods heeft de tafel het altaar vervangen, 
en in plaats van een offerande te brengen, 
vieren we feest op grond van het eenmaal ge
brachte offer. Zoo hebben we alles, ook dood 
en begrafenis, te beschouwen in het licht van 
Jezus' opstanding. 

Naar aanleiding van Jakobs begrafenis hebben 
we deze opmerkingen gemaakt. Wat den dood 
-van den aartsvader betreft, merken we op, dat 
deze openbaar maakt, (gelijk het vaak geschiedt, 
als het hoofd eener famlie wordt weggenomen) 
wat tevoren niet • verwacht werd. En daaraan 
willen we nu enkele woorden wijden. 

Wanneer de begrafenis voorbij is, stellen de 
"broeders van Jozef geen oprecht en gelukkig 
vertrouwen meer in hem. In den grond der zaak 
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hadden ze meer vertrouwd op Jakob, dan op 
Jozef. Hun vrijmoedigheid wortelde niet in wat 
Jozef was of gedaan had, maar in een bijkom
stige omstandigheid, in dit geval de tegenwoor
digheid van den ouden vader. Jakob was hun 
steunpunt geweest. Zeker, zij waren bekeerd ge
worden met een berouwvol hart. Zij waren levend 
gemaakt. Maar waar Jozef op een volkomen 
vertrouwen van hunnentwege kon aanspraak 
maken, daar ontvangt hij die eer geenszins. 

Dit moge ons tot zelfonderzoek leiden. Vragen 
wij onszelven af, of ons vertrouwen eenig en 
alleen op Jezus rust, indien de aanmoediging en 
gemeenschap van anderen ons op eenmaal ont
valt. Of wij de genade zoodanig kennen, dat we 
vertoeven kunnen in de tegenwoordigheid van 
een ongesluierde heerlijkheid? Of het heengaan 
van een Jakob de sfeer, waarin onze zielen ademen, 
niet benevelen zoude? 

We zijn nu gekomen tot het einde van Jozefs 
leven. Voordat we evenwel ons met zijn heen
gaan bezighouden, hebben we een schoon voor
beeld te beschouwen van het inzicht, hetwelk het 
geloof bezit in den loop der wereldhistorie. 

Ik bedoel niet de kennis, die een profeet ken
merkt, wat betreft de geschiedenis der volkeren, 
gelijk Daniël ze had, die spreekt van het ver
schijnen van het eene beest na het andere, en 
van het grooten gouden beeld, welks hoofd van 
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goud en welker teenen van ijzer en leem waren. 
Deze kennis was door den Geest, waardoor het 
hart van Daniël, en anderen met hem, vervuld 
werd met het licht, dat God schonk. Ik bedoel 
de kennis, welke het geloof bezit van den loop 
der gebeurtenissen, die de geschiedenis der volke
ren zullen uitmaken. 

jozef zegt tot zijn broeders: „Ik sterf; maar 
God zal u gewisselijk bezoeken, en Hij zal u 
doen optrekken uit dit land, in het land, hetwelk 
Hij Abraham, Izak en Jakob gezworen heeft." 
(Gen. 50 : 24.) 

De kinderen Israëls waren op dat oogenblik 
zeer gelukkig in het land van Egypte. Ze stonden 
in de volle gunst des konings. Zij bezaten het 
vruchtbaarste deel van het land, en een hunner 
was de tweede des rijks. Geen enkel verschijnsel 
van gevaar of van verandering in hun gunstige 
positie viel er aan te wijzen. En Jozef zelf was 
zoo gelukkig, als de omstandigheden maar maken 
konden. „Hij zag van Efraïm kinderen, van het 
derde gelid; ook werden de zonen van Machir, 
den zoon van Manasse, op Jozefs knieën geboren." 
(Gen. 50 : 23.) 

Niettegenstaande dit alles, zegt Jozef: „God zal u 
gewisselijk bezoeken." Deze woorden spreken óver 
dagen van zorg, die aanstaande waren; dagen, 
waarin God alleen hun Vriend en Helper zijn zoude 

Vreemd, waarlijk vreemd! Hoe kon iemand 
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daaraan geloof slaan? Droomde Jozef? Zóó zou
den staatslieden hebben kunnen vragen. Maar 
neen, hij droomde allerminst. Gods Woord was 
:zijn wijsheid. Het Goddelijk Woord had in Gen. 15 
voorspeld, dat Egypte Israël zou verdrukken, 
maar dat God hunner zou gedenken en ze naar 
Kanaan zou terugvoeren. Dit Woord was alles 
voor Jozef, was alles voor het geloof. De schijn 
was voor hem niets. God had gesproken! Jozef 
geloofde het, en gedacht eraan! En zoo zag dan 
Jozef door het geloof in den dag van Israëls glorie 
den dag van Israëls verdrukking. Ten dage der 
vriendschap van de zijde van Egypte zag hij de 
vijandschap. En toen de velden in Gosen gesierd 
werden door een rijpen oogst, zag hij door het 
geloof „steenovens" en „werkmeesters." Evenals 
Noach 120 jaar lang te midden van steeds toe
nemende welvaart en wasdom, te midden van 
wijngaarden en zomervruchten, van handel, land
bouw en nijverheid, door het geloof een door 
den watervloed geteisterde wereld aanschouwde, 
zoo ook Jozef, toen hij in dagen van voorspoed 
den dag der verdrukking en verlossing zag. 

In onze dagen is het geloof evenzeer in staat 
den loop der gebeurtenissen te kennen bij het 
licht van Gods Woord. En, is het niet hoogst 
merkwaardig, dat alleen dit ons van Jozef voor 
de aandacht gesteld wordt in Hebreen 11? Dit 
moet ons wel treffen, waar het betreft één 
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handeling te midden van zoo vele andere in een 
leven, zooals dat van Jozef, die met God wandelde. 
Dan moet die ééne handeling wel van groote 
waardij zijn voor God. Zij was waard te worden 
vermeld als een daad des geloofs. „Door het ge
loof vermeldde Jozef stervende, den uittocht der 
zonen Israëls, en gaf bevel aangaande zijn ge
beente." (Hebr. 11 : 22.) Het is een schoon be
wijs, hoe Jozef bij het Woord leefde, te midden 
van 's werelds wisselingen en bezigheden en met 
een geest, dje boven den schijn der dingen zich 
kon verheven houden. Abraham was onderwezen 
door Goddelijke gezichten en uitspraken omtrent 
de toekomstige geschiedenis Israëls in Egypte, 
maar Jozef gebruikte slechts, hetgeen Abraham 
had ontvangen. Zooals Abraham, ontving Jozef 
geen bezoeken van den Heer. Jozef stond, zoo 
ge wilt, niet op de hoogte van Abraham. Maar, 
wat zedelijk genomen het voornaamste is, n.1. 
het licht en de zekerheid van een geloovig hart, 
het inzicht en de beslistheid des geloofs, dat 
vinden we in Jozef. Hij herinnert zich, wat Abraham 
gehoord had, en daarnaar handelt hij. Hij heeft 
niet die hooge plaats, dat God rechtstreeks tot 
hem spreekt, maar door het geloof bezit hij de 
Godsspraak en bewaart ze. 

Door het inzicht des geloofs in de politieke 
wereldaangelegenheden waren Noach en Jozef 
wijzer dan de hoogstgeplaatste staatslieden. Wij 
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weten allen zeer wel, dat Jozefs woorden be
waarheid zijn; hoe onverwacht de vruchtbare 
landen van Qosen werden verontreinigd door 
steenovens, en hoe de kinderen Israëls aangedreven 
zijn door werkmeesters. Zooals in Noachs dagen 
de toppen der bergen waren bedekt door het 
water, en een schip, oogenschijnlijk in alle dwaas
heid gebouwd voor een droge vlakte, de eenige 
veilige ark werd in een wereld van water. 

En — zoo wil ik nu vragen — is het heden 
anders? Weten wij niet door het geloof in Gods 
Woord welke richting deze wereld neemt, ten 
spijt van de steeds toenemende verfijning op elk 
gebied? Hebben we geen reden te zeggen, dat 
ze het verderf tegemoetsnelt? 

De Heere Jezus is in deze wereld verworpen. 
Dit bepaalt den toestand der wereld en zegt, wat 
haar karakter is voor God. Geen vooruitgang 
op maatschappelijk gebied, zelfs niet de ver
spreiding van Gods Waarheid onder de volkeren, 
is in staat de wereld te ontheffen van het oor
deel over deze vreeselijke schanddaad. De dag 
moge zoo helder schijnen, als die van Israël in 
Egypte ten tijde van Jozef, het geloof weet, dat 
het spoedig anders wezen zal. Het geloof steunt 
niet op de omstandigheden. Het Woord Gods 
is het voorwerp des geloofs. De omstandigheden 
en de schijn der dingen mogen het oog des ge
loofs daarvan aftrekken. „Het huis, met bezemen 
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gekeerd en welversierd" (en de wereld lijkt nu 
op zoo'n huis) belooft veel. Het land van Rameses 
en de vriendschap van Pharaö beloofden ook veel 
in de dagen van Gen. 50. Maar al die beloften 
der wereld zijn voor het oor des geloofs ijdele 
klanken. Het geloof slaat er geen acht op. Jeremia 
zeide tot den koning van Juda, toen het leger 
van den bondgenoot was aangekomen, en dat van 
den vijand opgebroken en weggetrokken was: 
„Bedriegt uwe zielen niet." (Jer. 37 : 9.) En zoo 
kan het geloof ook nu het geslacht, hetwelk zich 
beroemt op den vooruitgang der beschaving, met 
denzelfden ernst toeroepen: „Bedriegt uwe zielen 
niet." Het geloof kan met vrijmoedigheid zoo 
spreken, wetende, dat „het laatste" van het met 
bezemen gekeerde en versierde huis „erger zal 
zijn dan het eerste." 

Jozef leverde het bewijs, dat hij geloofde, wat 
hij beleed. Zijn hart was, als dat van Jakob, in 
Kanaan, het land des verbonds, het land der 
graven zijner vaderen. En als Jakob, nam hij zijn 
broeders een eed af, dat zij zijn gebeente zouden 
opvoeren uit Egypte met de woorden: „God zal 
u gewisselijk bezoeken." De onzienlijke dingen 
waren voor hem de werkelijkheid, zooals het ook 
was bij zijn vaderen. De roeping Gods had hen 
in verbinding gebracht met wat aan de andere 
zijde van het graf ligt. Aan die zijde waren hun 
harten en gedachten. Het was voor hen een even 
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natuurlijke zaak te sterven, als te leven. „En Jozef 
stierf, honderd en tien jaar oud zijnde." Zijn 
broederen, de kinderen lsraëls, waren ten opzichte 
van hem even getrouw, als hij het eenmaal bi| 
Jakobs dood was geweest. Zij balsemden hem 
terstond. Later voerde Mozes rrem uit Egypte en 
tenslotte heeft Jozua hem begraven in Sichem, in 
het land Kanaan. (Gen. 50 : 26; Ex. 13 : 19; 
Jozua 24 : 32.) 

Hiermede is de geschiedenis van Jozef en met 
haar het Boek Genesis geëindigd. Dit Boek is het 
Boek der schepping, dat der eerste wegen Gods, 
dat der patriarchen, der eerste familiën onder de 
menschheid, dat van de eerste jeugd der uitver
korenen Gods. 

Als we dit Boek verlaten, zullen we, denk ik, 
allen gevoelen, dat we op lageren bodem komen. 
In Genesis openbaart de Heer Zichzelven; daarna 
toont Hij ons, wie de mensch is. In de tijden, welke 
in Genesis behandeld worden, was de mensch 
niet onder de wet, Hij moest God leeren kennen 
door vele en onderscheidene openbaringen van 
Zichzelven. Zoodra evenwel de wet intreedt, en 
dit is zeer spoedig, nadat we Genesis uit zijn, 
treedt de mensch noodzakelijker wijze meer or> 
den voorgrond, meer in het licht, en we zien hem, 
niet slechts onder de roeping van God, maar in 
zijn eigen plaats en karakter. En dit doet ons al 
onmiddellijk gevoelen, dat we op lageren bodem 
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komen te staan. Weliswaar worden we bij het 
voortschrijden in de Schrift getuigen van de steeds 
toenemende ontvouwing van Gods raadsbesluiten; 
van het openen van steeds nieuwe bronnen Gods 
in betrekking tot 's menschen verval; van de ver
dere openbaring van God-Zelven, naarmate de 
mensch meer openbaar wordt in zijn eigenlijke 
wezen. Deze raadsbesluiten mogen wonderbaar 
zijn, en steeds veelvoudiger moge de wijsheid Gods 
aan het licht treden, toch moeten we opmerken, 
dat we van dat alles te zamen een aanduiding of 
schaduw vinden in Genesis. Ze zijn wel zwak en 
onduidelijk, maar de hoofdlijnen worden toch ge
trokken in dit Boek der inleiding en der eerste 
lessen. Verzoening, geloof, oordeel, heerlijkheid, 
regeering, roeping, koningschap, de gemeente, 
Israël, de volken, verbonden, beloften, profetie,, 
met den gezegenden God-Zelven in Zijn heilig
heid, Zijn liefde, en waarheid, en de werken 
Zijner hand, met den arbeid en de vruchten Zijns 
Geestes, worden in Genesis voor onze aandacht ge
bracht. De schepping wordt het eerst in het licht 
gesteld. Daarna komt ze onder ons oog, zooals 
ze onder de hand van den mensch bezoedeld en 
verdorven werd, waarna de verlossing wordt aan
gekondigd. Hemel en aarde worden ons getoond, 
als tooneel der verlossing in de geschiedenis van 
Henoch en Noach. Voorts hebben v/e in Abraham, 
Izak, Jakob en Jozef den mensch, als het voorwerp-
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van de verkiezing, de aanneming, de tucht en 
het erfgenaamschap. Deze verborgenheden mogen 
we bepeinzen bij het lezen der geschiedenissen 
van de mannen Gods in Genesis. En laat ons 
dan daardoor ook leeren erkennen, geliefden! tot 
roem van Hem, die deze levende scheppingen 
van Zijn hand als voorbeelden voor ons stelt, 
dat — „waar de hemelen verkondigen Gods eer 
en het uitspansel Zijner handen werk" — zóó 
ook, en met geen mindere klaarheid en zekerheid, 
uit de bladzijden der Schrift de adem Zijns 
Geestes ons tegenruischt. 

J. G. BELLETT. 

Onze blijde hoop. 

Straks roept de Heer Zijn welbeminden 
In 't licht van d' eeuwigen zonneschijn; 

Dan zullen wij elkaar hervinden 
En zonder einde samen zijn; 

Dan wacht ons kalmte na d' orkanen, 
De palm na 't zwaard, de kroon na 't kruis, 

En na het pelgrimspad der tranen, 
De blijde rust in 't Vaderhuis. 

* * * 
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Het Ammon dep Schrift, 

"ïQen-Ammi" — d.i. „zoon van mijn volk" — 
" „deze is de vader der kindéren Ammons, 
tot op dezen dag." (Gen. 19 : 38.) 

Ben-Ammi, de zoon der jongste dochter van 
Lot, een zoon der bloedschande, is de vader van 
een groot volk geworden, en zijn nakomelingen, 
als neven van Moab en achter-neven van Israël, 
bewoonden het land ten oosten van de Beneden-
Jordaan, een door de natuur sterk en vruchtbaar 
bergland tusschen de Arnon en de Jabbok. Vol
gens Num. 21 : 24 hadden zij „een vaste land-
pale," hun ten eigendom geworden, nadat zij de 
Zamzummieten, een groot en menigvuldig en lang 
volk, verdreven en verdelgd hadden. (Deut. 
2 : 19—22.) Hoewel de nabuur zijnde van Gods 
volk (Israël), waren zij toch geheel van hen ge
scheiden, en hadden niet in het minst iets met 
Israël gemeen. God heeft om twee redenen een 
sterk verbod ten opzichte van hen uitgevaardigd : 
„Geen Ammoniet noch Moabiet zal in de ver
gadering des Heeren komen, zelfs hun tiende 
geslacht zal in de vergadering des Heeren niet 
komen tot in eeuwigheid; ter oorzake dat zij 
ulieden op den weg niet tegengekomen zijn met 
brood en met water, als gij "uit Egypte uittoogt; 
en omdat hij tegen u gehuurd heeft Bileam, den 
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zoon van Beor van Pethor, uit Mesopotamië, om 
u te vloeken." (Deut. 23 : 3, 4.) Alzoo geen blijk 
van liefde tot Gods volk gegeven, maar integen
deel hun hand ook opgeheven met Balak, den 
koning van Moab, om zoo 't,mogelijk geweest 
ware, Israël te vloeken. 

In denzelfden geest van vijandschap handelden 
de Ammonieten in de dagen der Richteren. In 
vereeniging met Amalek en Moab, werkten zij 
meê, dat Israël achttien jaren onderworpen was 
aan Eglon, den koning der Moabieten. (Richt. 3 : 
13, 14.) Om Israëls afwijking van den Heere, liet 
Hij toe, dat de kinderen Ammons zelfstandig 
optraden en achttien jaren de kinderen Israëls 
onderdrukten. En, ofschoon Jefta in juist gekozen 
bewoordingen en met overtuigende bewijzen 
Israëls goed recht bepleitte en een vredesvoorstel 
deed, wezen zij dit hoogmoedig af, tengevolge 
waarvan de strijd tegen hen aangebonden werd, 
en Jefta een volkomen overwinning over hen 
behaalde. (Richt. 11 : 32, 33.) 

Met dat het door de Ammonieten vernomen 
wordt, dat Israël een koning aan het hoofd heeft, 
— evenals alle andere volken — is Nahas de 
eerste der naburen, die zich als vijand opwerpt. 
Hij belegerde Jabes, in Gilead,, en was gewillig 
om met de inwoners een verbond' te sluiten, 
onder voorwaarde, dat hij van alle Jabesieten het 
rechteroog zou uitsteken. Welk een ongevoelige, 
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maar tevens krijgskundige voorwaarde ! Het rech
teroog ontnomen, konden deze mannen hun boog 
en pijl gerust ter zijde leggen, of tot een ver
siering aan den wand ophangen, en zich in de 
handen des vijands overgeven. Doch Israëls koning, 
hoewel nog slechts enkele dagen gezalfd, zal 
toonen, waartoe Jehovah hem geroepen heeft. 
Saul riep gansch Israël achter zich en Samuël 
op, om hen te volgen ten strijde, onder bedrei
ging, dat anders alle runderen gedood zouden 
worden. En met een leger van 330.000 trok hij 
tegen de Ammonieten op en versloeg hen zóó, 
dat er „geen twee te zamen overbleven." (1 Sam. 
11 : 11.) Twee jaren na deze eerste zegenrijke 
overwinning maakte Saul zijn roem volkomen, 
en oefende hij straf uit over alle vijandige volken 
van Israël, over Moab, Ammon, de koningen van 
Zoba (Syrië), de Filistijnen en Amalekieten. 
(1 Sam. 14 : 47 en 48.) 

Waar David — volgens 2 Sam. 10 : 1 — een 
Goddelijke gezindheid van medegevoel openbaart 
bij den dood van Nahas en hij eenige knechten 
tot Hanun, den zoon van Nahas, zendt, om hem 
zijn deelneming bij het sterven zijns vaders te 
bewijzen, daar worden Davids goede bedoelingen 
verkeerd uitgelegd door de vorsten der Ammonie
ten, en zijn liefde met vijandschap beantwoord. 
Voorwaar — hoe droef ook — een juist beeld 
van den mensch tegenover God! „Voor mijne 
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liefde staan zij mij tegen," heeft de Heere Jezus 
— de ware David — moeten zuchten. (Ps. 109 :4.) 
De Ammonieten vereenigden van de Syriërs, van 
Maacha en van Tob huurlingen, tot een leger 
van 12000 man; — doch Joab, Davids krijgs-
overste, behaalde de overwinning voor een korten 
tijd. Een jaar later vond David het noodig de 
stad Rabba, der kinderen Ammons, te belegeren. 
En waar het Joab gelukte, na een belegering van 
anderhalf jaar, Rabba in te nemen, zoo bleef nog 
de citadel of burg van Hanun over. En waar Joab 
zijn koning eert, stelt hij David voor om met 
het overige des volks de citadel zelf te be
machtigen. Ook deze valt in de handen van 
David, en Hanuns kroon wordt op Davids hoofd 
gezet; een gouden kroon met edelgesteenten, 
welker gewicht was een talent gouds — d.i. 43,5 
kilo! Daarenboven viel er een groote buit in 
de handen van Israël, en David oefende straf 
aan de krijgsgevangen Ammonieten op de meest 
verachtelijke wijze. fZie 2 Sam. 12 : 26—31.) 

Wanneer wij dit lezen, komt wellicht de vraag 
bij deze of gene op: „hoe kon David zulke 
wreede straffen uitvoeren?" God liet dit toe als 
een rechtvaardige vergelding aan de Ammonieten, 
over alle gruwelijke handelingen door hen aan 
anderen bedreven. In de dagen der Richteren 
moest Adoni-Bezek, wiens duimen en groote 
teenen afgehouwen werden, het rechtvaardig 
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noemen, want hij zeide: „Zeventig koningen met 
afgehouwene duimen hunner handen en hunner 
voeten, waren onder mijn tafel de kruimels op
lezende, gelijk als ik gedaan heb, alzóó heeft God 
mij vergolden." (Richt. 1 : 7). En wat lezen wij 
van Aramon ? „Alzóó zegt de Heere: Om drie 
overtredingen der kinderen Ammons en om vier 
zal Ik dat niet afwenden; omdat zij de zwangere 
vrouwen van Gilead hebben opengesneden, om 
hunne landpale te verwijden." (Amos 1 : 13.) 

En evenals uit Moab, Ruth „haar toevlucht 
nam onder de vleugelen van den God Israëls" 
(Ruth 2 : 12), zoo ook treffen wij in Davids 
dagen een Ammoniet onder zijn getrouwe vrienden. 
Met Machir, van Lodebar, en Barzillaï, den Gilea-
diet, noemt ons Gods Woord een zekeren Sobi, 
den zoon van Nahas, van Rabba der kinderen 
Ammons, die ook het zijne er toe bijgedragen 
heeft om aan Davids „hongerige, en moede, en 
dorstige volk," een verkwikking te bereiden. 
(2 Sam. 17 : 27—29.) 

Ofschoon door Israël overwonnen en cijnsbaar 
gemaakt, bleven de Ammonieten die zij waren 
en bekeerden zich niet tot den God Israëls. Neen, 
integendeel! Door de afwijking van Salomo, waar 
deze vrouwen nam van die volken, waarvan de 
Heere gezegd had, dat de kinderen Israëls deze 
voor hun zonen niet nemen mochten, en Naëma, 
de Ammonietische, ter vrouw nam, werd Milkom, 
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„het verfoeisel der Ammonieten," in Israël inge
voerd en daarmee allerlei gepaard gaande gruwe
len en zonden. Lees 2 Kon. 23 : 5—14. 

Tegen Josafat voerden zij, in vereeniging met 
Moab en Edom, als het ware een verdelgings
oorlog (2 Kron. 20.) Doch, de- koning van Juda 
„vreesde, en stelde zijn aangezicht om den Heere 
te zoeken." En in het gebed van Josafat vinden 
we drie merkwaardige punten, n.1.: 

1. de grootheid en macht van God; 
2. de belofte Gods aan Abraham, aangaande 

het land ; 
3. de poging des vijands om Abrahams zaad 

uit dat land te verdrijven. 
Treffend schoon en van veel leering is dit ge

bed. Josafat maakt het geheel tot een zaak 
tusschen den God Abrahams en de kinderen van 
Ammon, Moab en Seïr. ,,Zij komen," zegt hij, 
„om ons uit Uwe erve, die Gij ons te erven 
gegeven hebt, te verdrijven." Hoe eenvoudig! 
Zij willen nemen, wat Gij gegeven hebt. Hij 
wierp zijn moeielijkheden, om zoo te spreken, 
op God, opdat God Zijn eigen verbond gestand 
zou doen. „O, onze God! Zult Gij geen recht 
tegen hen oefenen, want wij hebben geen kracht 
tegen deze groote menigte, die tegen ons komt, 
en wij weten niet wat wij doen zullen, maar 
onze oogen zijn op U !" 

Die zóó voor God staat, kan van de overwin-
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ning verzekerd zijn. En dit was bij Josafat zoo. 
Want toen hij met het volk beraadslaagd had, 
stelde hij den Heere zangers, 

die de heilige Majesteit prijzen zouden, 
vóór de toegerusten uitgaande, en zeggende: 
Looft den Heere, want Zijne goedertierenheid is 
tot in eeuwigheid." (2 Kron. 20 : 21.) Alleen 
door het geloof was het mogelijk een lofzang 
aan te heffen, zelfs vóór de slag begonnen was. 
Gelijk het geloof Abraham in staat stelde zijn 
zaad in het bezit van Kanaan te zien, stelde het 
Josafat in staat te vertrouwen, dat God dit zaad 
daarin zou bewaren; en hij had daarom niet 
noodig op de overwinning te wachten, vóór hij 
kon lofzingen; hij had de overwinning reeds ten 
volle, door het geloof, in zijn bezit. Het geloof 
kon zeggen door Mozes : „Gij voert ze zachtkens 
door Uwe sterkte, tot de liefelijke woning Uwer 
heiligheid" (Exod. 15 :13), ofschoon Israël nauwe
lijks den voet in de woestijn gezet had. 

Later, toen zij door zwakheid der opvolgers 
van Josafat, den cijns niet meer opbrachten, 
werden zij door Uzzia er opnieuw toe verplicht 
(2 Kron. 26 : 8); en toen onder Jotham de 
Ammonieten beproefden zich onafhankelijk te 
maken, leden zij een nieuwe nederlaag, en werd 
een zwaarder last hun opgelegd. (2 Kron. 27:5.) 

Na de wegvoering der tien stammen en kort 
voor dat Juda naar Babel gevoerd werd, was het 
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niet mogelijk de kinderen Ammons in bedwang 
te houden. Integendeel: Juda ging onder en de 
Ammonieten namen het erfdeel van den stam van 
Gad in bezit. (Jer. 49 : 1.) Zij klapten in de hand 
en stampten met den voet van blijdschap, toen zij 
vernamen, dat Gods heiligdom ontheiligd werd 
(Ezech. 25 : 2—6); en zij waren onder hen, wien 
God toeliet, om Juda te verderven. (2 Kon. 24: 2.) 

Waar de heerschappij van het Babylonische 
rijk zich uitstrekte tot „aan het einde des aardrijks" 
(Dan. 4 : 22), waren ook de Ammonieten aan 
Nebukadnezar onderworpen; maar hoe ook ge
knecht, zij veranderden, onder welke omstandig
heden ook, hun boosheid tegen Israël niet. 
Nehemia moest van de zijde van Tobia, den 
Ammoniet, misnoegen, toorn, spot, strijd en tegen
kanting ondervinden, waar hij als landvoogd te 
Jeruzalem gekomen was, „om wat goeds te zoeken 
voor de kinderen Israëls." Lees hierover Neh. 
2 : 10, 19; 4 : 1, 2, 8. 

Ter oorzake van deze bittere vijandschap tegen 
God en zijn volk Israël, zoowel van het volk in 
zijn geheel, als persoonlijk van Tobia, heeft God 
door Ezechiël het oordeel over Rabba der kinderen 
Ammons doen spreken, en lezen wij: „Ik zal 
Rabba tot eenen kemelstal maken en de kinderen 
Ammons tot eene schaapskooi; en gij zult weten» 
dat ik de Heere ben." (Ezech. 25 : 5.) 

Dit oordeel is letterlijk vervuld geworden. De 
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naam der Ammonieten is uit de rij der volkeren 
verdwenen; het land, dat nog overal sporen van 
vroegere vruchtbaarheid draagt, is met puinhoopen 
bezaaid, waarin rondtrekkende Arabieren hun 
kudden weiden. Wegens de groote onveiligheid 
wordt het evenwel door Europeesche reizigers 
slechts zelden bezocht en daarom is het dan ook 
minder bekend dan het westelijk Jordaanland. *) 

Met Moab zal ook Ammon op een lijn gesteld 
worden, om met het land van Edom aan het 
geweld van den Assyriër (den koning van het 
Noorden) te ontkomen. Lees hierover Jes. 11 :14; 
Ezech. 25; Dan. 11 : 41. Niet door den koning 
van het Noorden, maar door Israël zullen de drie 
genoemde volken hun oordeel ontvangen. Waarom 
juist door Israël ? Ezech. 25 : 3, 6, 7 geeft ons 
het antwoord: „Omdat gij gezegd hebt: Ha 1 
over mijn heiligdom, als het ontheiligd werd en 
over het land Israëls, als het verwoest werd, en 
over het huis van Juda, als zij in gevangenis 
gingen; „Omdat gij met de hand geklapt 
hebt, en met den voet gestampt hebt, en van 
harte verblijd zijt geweest in al uwe plundering, 
over het land Israëls: Daarom, zie, Ik zal mijne 
hand tegen u uitstrekken en u den heidenen ten 
buit geven en zal u uit de volkeren uitroeien en 

*) Wie meer bijzonderheden wenscht te weten, verwijzen 
wij naar ALEXANDER KEITH, »De stipte en letterlijke vervulling 
der Bijbelsche Profetieën," bladz. 194. 
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u uit de landen verdoen; Ik zal u verdelgen en 
gij zult weten dat Ik de Heere ben." 

Ammon, Moab en Edom worden derhalve door 
Israël getuchtigd. Voor Edom zal er geen her
stelling zijn naar het woord van den profeet 
Obadja: „Om het geweld, begaan aan uwen 
broeder Jakob, zal schaamte u bedekken ; en gij 
zult uitgeroeid worden in eeuwigheid." (vers 10.) 

Met Moab en Ammon staat het anders. Gelijk 
eenmaal hun stamvader Lot, zoo ontkomen pok 
zij aan een totalen ondergang, maar — ze worden 
behouden als door het vuur gaande. Hun gebied 
grenst aan Palestina, en de volken zullen den 
zegen genieten, die van Jeruzalem uitgaat, als 
Jehovah Zijn troon te Jeruzalem zal hebben opge
richt. Dat is het resultaat van de vervulling van 
Jeremia's woord: „Maar daarna zal Ik de gevangenis 
der kinderen Ammons wenden, spreekt de Heere." 
(Jer. 49 : 6.) En we zien de waarde van de twee 
woorden: „tot hiertoe," in de andere uitspraak 
van denzelfden Godsman: „Tot hiertoe is Moabs 
oordeel." (Jer. 48 : 47.) De genade trekt de grens 
en „de barmhartigheid roemt tegen het oordeel." 
(Jak. 2 : 13). Zoo is er, gelijk voor Lot, ook 
voor zijn geslacht een „Zoar" ter ontkoming, 
nadat het vuur alles heeft weggenomen, wat de 
wraak Gods heeft opgewekt. D. R. 

* • * 
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„Het is al ijdelheid." 

(]fe lle volken, alle inwoners der wereld, zoowel 
" ^ slechten (ongeleerden) als aanzienlijken, te 
zamen rijk en arm, worden in den 49sten Psalm 
aangemaand om te hooren. De mond, die zich 
hiertoe opent, „zal enkel wijsheid spreken, en de 
overdenking des harten zal vol verstand zijn. Iets 
ongekends, een „verborgen rede," krijgen wij te 
hooren (vers 2—5). 

O, dat ook ons hart en oor geneigd zijn te 
luisteren! 

De Psalmist toont ons de plaats aan van den 
mensch in de oordeelen Gods, en tevens geerft 
hij te aanschouwen, hoe alles in de wereld ijdel
heid — niets — is, wanneer God in gerechtig
heid en heiligheid zal opstaan om te oordeelen, 
na de wegneming der Gemeente van deze aarde. 

Wel is de inhoud van genoemden Psalm van 
toepassing voor alle tijden — ook voor nu — 
maar bij de komst van Christus „met alle Zijn 
heiligen van den hemel," zal dit alles ten volle 
geopenbaard worden. 

De dood geeft het bewijs der dwaasheid van 
alle menschelijke wijsheid en voorzorg, van alles 
wat onder de menschen groot is. Hoe weinig men 
er ook rekening meê houdt, de dood laat zich 
als een feit dagelijks zien en gelden. Waar in 
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het Woord van God de wijsheid zich uitspreekt,, 
en zegt: „Het verderf en de dood zeggen: Haar 
gerucht (n.1. der wijsheid) hebben wij met onze 
ooren gehoord," (Job 28 : 22), zoo kunnen het 
verderf en de dood toch niet de positieve wijs
heid aantoonen, maar alleen de negatieve zijde 
er van voorhouden in de woorden : „haar gerucht 
hebben wij met onze ooren gehoord." Waar de 
wijsheid te vinden is, en hoe zij zich openbaart, 
is voor hen een verborgenheid. De apostel Paulus 
schrijft in 1 Kor. 2 : 6—10: „Maar wij spreken 
wijsheid onder de volmaakten; doch een wijsheid 
niet van deze wereld, noch van de oversten dezer 
wereld, die te niet worden; maar wij spreken 
Gods wijsheid in verborgenheid, de bedekte wijs
heid, die God vóór alle eeuwen verordend heeft 
tot onze heerlijkheid, die geen van de oversten 
dezer wereld gekend heeft; (want hadden zij haar 
gekend, zij zouden den Heer der heerlijkheid 
niet gekruisigd hebben); maar gelijk geschreven 
staat: „Wat geen oog heeft gezien en geen oor 
heeft gehoord, en in geen menschenhart is opge
komen, hetgeen God bereid heeft voor hen, die 
Hem liefhebben." Doch God heeft het ons 
geopenbaard door Zijnen Geest." 

De mensch, zonder God in deze wereld, denkt 
eeuwig te zullen bestaan. Hij genereert een 
familie; hij plant zijn naam wijd uit; ja, „hij 
noemt de landen naar -zijn naam," (vers 12) . . . . 
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maar zie, hij sterft. Hij is niet bij machte de 
hand des doods af te wenden. Het is hem niet 
mogelijk zichzelven of zijn naaste van den dood 
1e verlossen. „Niemand van hen zal zijnen 
broeder immermeer kunnen verlossen; hij zal 
Gode zijn rantsoen (den losprijs) niet kunnen 
geven : . . . dat hij ook voortaan geduriglijk zou 
leven en de verderving niet zien".... „Want de 
verlossing hunner ziel is te kostelijk, en zal 
in eeuwigheid ophouden," — of: „hij moet daar
van in eeuwigheid afzien." Zie vers 8 en 9. 
Welk een onmacht, armoede en ijdelheid! 

En waartoe de mensch in en met zijn inge
beelde wijsheid niet reiken kan, daarboven staat 
God in Zijn almacht en genade ver verheven. 
Tegenover de armoede des menschen, staat God, 
„die rijk is in barmhartigheid" (Efez. 2 : 4), en 
tegenover de ijdelheid van den mensch, zien wij 
bij God de Bron van het eeuwig leven, welke Hij 
in Zijn groote liefde en genade geopend heeft 
in Zijn geliefden Zoon, 

onzen lieer Jezus Christus. 
Ja, voor den onmachtigen, armen, ijdelen mensch 

heeft God Zijn Zoon in het vleesch doen komen. 
Christus — de van eeuwigheid Gezalfde — is 
mensch geworden, en Hij heeft Zichzelven voor 
menschen in den dood overgegeven. De losprijs 
tot 's menschen bevrijding hield niets minder in 
•dan te sterven, het leven te geven, de ziel in 



142 DE MORGENSTER 

den dood uit te storten. „De ziel, die zondigt, 
die zal sterven," (Ezech. 18 : 20), is de uitspraak 
van den heiligen en rechtvaardigen God. En — 
„allen hebben gezondigd en derven de heerlijk
heid Gods." (Rom. 3 : 23.) Allen — er is geen 
onderscheid — iedereen. Daarom worden „alle 
inwoners der wereld," aan het begin van den 
Psalm aangemaand tot hooren en schrijft de 
apostel Paulus dat „God, onze Heiland, wil 

dat alle menschen 
behouden worden en tot kennis der waarheid 
komen. Want er is één God, en 
één Middelaar tusschen God en menschen: 
de mensch Christus Jezus, die Zichzelven gegeven 
heeft 

tot een losprijs voor allen, 
de getuigenis te zijner tijd; waartoe ik gesteld 
ben als prediker en apostel — ik zeg de waar
heid, en lieg niet — als leeraar der volken in 
geloof en waarheid." (1 Tim. 2 : 3—7.) Dit is-
„het evangelie — de blijde boodschap — van 
de heerlijkheid des zaligen Gods." (1 Tim. 1:11.) 
O, dat een elk het geloove! — „Christus Jezus 
is in de wereld gekomen, niet om gediend te-
worden, maar om te dienen, en Zijn leven te 
geven tot een losprijs voor velen." (Matth.. 
20 : 28; Mark. 10 : 45.) 

Elihu — wiens naam beteekent: „God is mijn 
God" — waarschuwt Job met deze ernstige 
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woorden: „Omdat er grimmigheid is, wacht u, 
dat Hij u misschien niet 

met eenen slag wegstoote; 
zoodat u een groot rantsoen (of losprijs) er niet 
zou afbrengen Haak niet naar dien nacht, 
als de volken van hunne plaats opgenomen worden." 
(Job 36 : 18, 20.) 

Er zal eens een dag aanbreken, in welken de 
rechtvaardigen de overhand zullen hebben over 
hen, die in deze wereld .wijs schijnen. „De dood 
zal hen afweiden," (vers 15), of: wanneer het 
oordeel komt, zullen zij, die zich om God niet 
bekommeren, aan de rechtvaardigen worden on
derworpen. De macht van God, op welke de 
rechtvaardige vertrouwt, is boven de macht des 
doods verheven, „God zal mijne ziel — zoo 
lezen wij in vers 16 — „van het geweld des 
grafs verlossen, want Hij zal mij opnemen." 

Dit zal ook het geval zijn met de geloovigen, 
die nog zullen leven bij de komst van den Heere 
Jezus in de lucht, om Zijn Gemeente tot Zich te 
nemen. „Zij, die leven en in Hem gelooven, zullen 
niet sterven in eeuwigheid." (Joh. 11 : 26.) 
En „zij, die ontslapen zijn, zullen worden opge
wekt." (Zie 1 Thess. 4 : 15—18.) Dit is de 
zalige hoop en het zekere vertrouwen der ge
loovigen. De dood verschrikt hen niet, want hun 
vertrouwen is op Hem, die boven den dood ver
heven is; op Hem, die van den dood geheel en 
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al bevrijdt, of uit de dooden hen zal doen opstaan. 
Ja, de Christen gaat nog verder. Hij kan zeggen : 

„ . . . . opdat wij geen vertrouwen zouden hebben 
op onszelven, maar op God, die de dooden op
wekt," — ja, nog meer: „Wij hadden in ons 
zelven het vonnis des doods.',' (2 Kor. 1 : 9.) 
De Christen ziet niet, zooals „het getrouwe over
blijfsel Israëls" in de toekomst, aan deze zijde 
des doods zijn deel, zoodat de verlossing en het 
leven op aarde de voorwerpen zijner verwachting 
zijn. Neen, omdat Christus gestorven is, zijn de 
betrekkingen des Christens tot deze wereld af
gebroken ; de Christen is in deze wereld een 
pelgrim. Hij kent niemand meer naar het vleesch, 
zelfs Christus niet. (2 Kor. 5 : 16.) Zijn betrek
king tot deze wereld is afgebroken, met uitzon
dering zijner roeping om als dienstknecht van 
Christus in deze wereld voor Hem te leven en 
van Hem te getuigen. Hij beschouwt zichzelven 
als gestorven. Hij is met Christus gekruisigd en 
hij leeft; maar het is Christus, die in Hem leeft; 
en hetgeen hij nu leeft in het vleesch, dat leeft 
hij door het geloof in den Zoon van God, die 
hem heeft liefgehad en zichzelven voor hem heeft 
overgegeven. (Zie Gal. 2 : 20.) 

De Christen is alzoo behouden in deze tegen
woordige bedeeling. Dit plaatst hem op een 
geheel anderen bodem, als in Ps. 49 wordt aan
gegeven. Bij den Christen gaat het er niet om 
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den dood te ontvlieden — hoewel dit ook eens 
zal geschieden, daar „niet allen zullen ontslapen," 
(1 Kor. 15 : 51) — want „het sterven is hem 
gewin." (Fil. 1 : 21.) Hij beschouwt zich als ge
storven ; zijn leven is met Christus verborgen in 
God, en Christus is zijn leven. (Zie Kol. 3:3,4.) 

Deze waarheid toont ons dus duidelijk — en 
Ps. 49 legt hierop den nadruk — hoe dwaas het 
is om zich aardsche schatten op te hopen; zich 
in deze wereld, waar de dood heerscht, te ver
heffen ; op een toekomst te rekenen, en zich te 
verlaten op die dingen, waaraan de dood een 
einde maakt. „De mensch nochtans, die in waarde 
is, blijft niet; hij wordt gelijk als de beesten, 
die vergaan." (Vers 13.) De gelijkenis van den 
rijken dwaas (Luk. 12 : 16—20) geeft het ons 
ook zoo duidelijk te zien. 

Hoe moeielijk is het, zelfs wanneer men in 
Christus gelukkig en wat de vreugde betreft 
hemelschgezind is, niet op de zichtbare dingen 
te zien, en hoe noodig, zich altijd te herinneren, 
dat de wijsheid, de bekwaamheid, het welslagen 
en de bijval der menschen niets meer is dan de 
buit des doods! De geloovige heeft te waken. 
Hij zal niet schrikken, als de gunstige uitslag 
aan de zijde is van hen, die vijanden zijn van 
het kruis van Christus. Wij verwachten het 
oordeel Gods over alles wat groot en verheven 
is onder de menschen — (lees hierover Jes. 2 : 
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11—22) — en passen dit toe op ons geweten. 
Bij den mensch, wiens hart aan den glans en 

heerlijkheid dezer wereld gehecht is, is geen 
Goddelijk verstand. Men moge hem bewonderen; 
van hem zeggen: „Hoe is hij in alles gelukkig 
geslaagd! Hoe heeft hij zijn kinderen een goede 
positie in de maatschappij weten te geven ! Hoe 
heeft hij er zich boven-op weten te werken!" en 
nog veel meer. Men moge dit in de schoonste 
bewoordingen inkleeden, toch is het niet de juiste 
beoordeeling. Neen, het hart is vervuld met die 
dingen, die de dood afweidt; en naar dezen 
maatstaf is de waarde van al deze dingen te 
berekenen. De Goddelijke beoordeeling is: „Hoe
wel hij zijne ziel in zijn leven zegent en zij u 
loven, omdat gij uzelven goed doet, zoo zal zij 
toch komen tot het geslacht harer vaderen; tot 
in eeuwigheid zullen zij het licht niet zien." 
(Vers 19, 20.) 

Alle beweeggronden der wereld, 
in de weegschaal gelegd, hebben als tegenge-
wicht den dood. Aan het einde gekomen is de 
mensch, in zooverre het om deze dingen gaat, 
„gelijk aan de beesten die vergaan," (vers 21); 
alleen, hij heeft meer zorgen. 

D. R. 

• • * 
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Het profetisch Woord. 

et profetisch Woord neemt in den Bijbel een 
zeer groote plaats in. Vanaf Jesaja tot 

Maleachi is alles profetie; en vele gedeelten in 
de historische boeken, maar vooral in de Psalmen, 
zijn profetisch. Zij spreken ons met beteekenis-
volle woorden toe. Doch wellicht zal iemand 
aanvoeren, dat het toch alleen om voorzeggingen 
uit het Oude Testament gaat, welke nu juist niet 
voor ons gebruik geschreven zijn. Wat zegt echter 
de apostel Petrus betreffende dit punt? „Wien," 
n.1. de profeten, „geopenbaard werd, dat zij niet 
voor zichzelven, maar voor u de dingen bedienden, 
die u nu aangekondigd zijn door hen, die u het 
evangelie verkondigd hebben door den Heiligen 
Geest " (1 Petr. 1 : 12.) En toen onze Heer 
uit de dooden opgestaan was, onderwees Hij de 
discipelen op weg naar Emmaus, „begonnen-
hebbende van Mozes en van al de profeten, het
geen van hem geschreven stond." (Luk. 24:27.) 

Maar ook in het Nieuwe Testament is het laatste 
Boek geheel en al profetisch, en wij vinden 
evenzoo voorzeggingen in de brieven van Jakobus. 
Petrus en Judas. Wij herinneren verder aan de 
voor ons zoo gewichtige voorzeggingen in de 
beide brieven aan de Thessalonikers, en aan dié 
in de overige brieven van Paulus, in de Hande^ 

B 
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lingen der Apostelen, enz. Ook uit den mond 
van den Profeet aller profeten, onzen Heere Jezus 
Christus, hooren wij in elk der Evangeliën 
profetieën. Lees bijv. Matth. 13, 24, 25; Mark. 
13; Luk. 21 ; Joh. 14 enz. 

Zou ons dit niet aansporen' tot een ernstige 
studie der profetische boeken ? Daarbij komt nog 
de belangrijke vermaning van den apostel: „Wij 
hebben het profetische woord, dat bevestigd ge
worden is; en gij doet wel, daarop acht te geven, 
(als op een lamp, schijnende in een duistere 
plaats), totdat de dag aanbreke en de morgenster 
opga in uwe harten." (2 Petr. 1 : 19.) De pro
fetieën worden alzoo vergeleken bij een lamp, 
welke den voet des pelgrims op een duisteren 
en gevaarlijken weg voorlicht. 

Wij — de geloovigen — hebben alzoo „het 
profetisch woord" tot onze vreugde en tot een 
licht in den donkeren nacht der wereld. Wij staan 
kort voor den aanbrekenden dag. „De duisternis 
gaat voorbij, en het waarachtige licht schijnt 
reeds," (1 Joh. 2 : 8), en de Morgenster is in 
onze harten opgegaan. De geloovigen worden 
door het profetisch woord naar dezen aanbre
kenden dag henen getrokken, terwijl het tevens 
als een lamp een licht werpt op den toestand 
der wereld, opdat men zich niet in haar zou op
houden, maar veelmeer haar als een plaats om 
door te trekken zou aanmerken, over welke het 
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oordeel zal komen, zoo spoedig Christus als „de 
Zon der gerechtigheid" zal verschijnen, en Zijn 
rijk zal oprichten. 

Er is echter nog een anderen en meer hart
roerender beweeggrond, die ons tot nadenken 
over het profetisch woord aanspoort. God heeft 
ons zóó dicht tot Zich gebracht, en in zulk pen 
vertrouwelijke en innige betrekking tot Zijn hart 
gebracht, dat het Hem een vreugde is ons, Zijn 
kinderen, ook Zijn verborgenheden toe te ver
trouwen. „Zijne verborgenheid is met den op
rechte." (Spr. 3 : 32.) „De verborgenheid des 
Heeren is voor degenen, die Hem vreezen; en 
Zijn verbond, om hun die bekend te maken." 
(Ps. 25 : 14.) 

De profetieën hebben grootendeels geen be
trekking op ons, maar op anderen. In het bijzonder 
ontvouwen zij de wegen Gods met Zijn aardsche 
volk en met die volken, die in verbinding staan 
met de oprichting van het rijk van den Zoon 
des menschen; in welk rijk wij geen onderdanen 
zijn, maar als mede-erfgenamen met Christus 
heerschen zullen. God deelt het ons echter alles 
mede, zooals Hij vroeger aan Abraham bekend 
maakte, wat Zijn voornemen was met Sodom, 
hoewel de patriarch in niet de minste verbinding 
stond met de plaats des oordeels. „De Heere 
zeide: Zal Ik voor Abraham verbergen, wat Ik 
doe?" (Gen. 18 : 17.) Abraham werd zoo door 
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Ood geliefd, en zijn standpunt werd zoo trouw 
door hem ingenomen en verwerkelijkt in zijn ka
rakter als „vriend van God," dat God geen geheim 
voor Zijn vriend wilde hebben. En heeft niet de 
Heere Jezus tot Zijn discipelen gezegd: „Ik heet 
•u niet meer slaven; want de steaf weet niet, wat 
.zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden genoemd ; 
want al wat Ik van Mijnen Vader gehoord heb, 
iieb Ik u bekend gemaakt." (Joh. 15 : 15.) Men 
kan daartegen aanvoeren: „Ja, maar Abraham 
werd een „vriend van God" genoemd (Jak. 2 :23), 
-en de Heere Jezus noemde zoo zijn apostelen, 
die trouw met Hem volhard hebben (Luk. 22 : 28), 
maar mogen wij ons ook zulk een titel aan
matigen ?" O, zeker; want wij zijn niet alleen 
„vrienden", maar God noemt ons Zijn kinderen, 
en wel naar den rijkdom Zijner genade, waarmede 
JHij overvloedig is geweest jegens ons in alle 
wijsheid en inzicht; Hij heeft ons bekend ge-
inaakt de verborgenheid van Zijnen wil, naar Zijn 
welbehagen, hetwelk Hij bij Zichzelven had voor
genomen, aangaande de bedeeling van de volheid 
der tijden." (Efez. 1:9.) 

Beschamend is het alzoo, zoo wij geen belang
stelling betoonen voor de in de profetieën neerge
legde, vertrouwelijke mededeelingen onzes Vaders; 
-en het is evenmin in overeenstemming met onze 
verhouding als kinderen, in welke wij tot God 
staan. Wij zullen niet alleen luisteren naar Zijn 
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geboden, maar ook Zijn vertrouwelijke woorden ter 
harte nemen. Als kinderen Gods zijn wij geroepen 
Hem te gehoorzamen met inzicht en Hem te 
dienen met verstand. „Daarom weest niet onver
standig, maar verstaat, welke de wil des Heeren 
is." (Efez. 5 : 17.) Een knecht kan den wil zijns 
heeren doen, als deze hem zegt: doe dit, of doe 
dat niet! Hij heeft niet noodig de beweeggronden 
te kennen, welke zijn heer heeft bij het geven 
zijner geboden. Maar het volwassen kind, hoewel 
tienmaal meer verplicht tot onbeperkte gehoor
zaamheid als de knecht, gehoorzaamt op een 
gansch andere wijze. Men mag van een zoon 
verwachten, wijl hij het karakter en de begin
selen zijns vaders kent en uit diens mond zoo 
menigmaal diens plannen ten opzichte zijner op
voeding vernomen heeft, dat hij als vanzelf ver
staat, wat zijn vader bij een gebod of een verbod 
bedoelt; wat hem welgevallig is en hem ge
noegen doet. 

Hebben we alzoo de groote waarde van het 
profetisch woord verstaan, zoo rijst vanzelf de 
vraag op, hoe wij dit onbedrieglijke woord lezen, 
en in welken geest wij over hetzelve nadenken. 
Twee zeer voorname bepalingen zijn aan het 
ware verstaan verbonden, n.1. men moet zeker
heid hebben omtrent de behoudenis der ziel, en 
het is noodig, dat men den Heiligen Geest bezit. 
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Zonder de zekerheid der behoudenis kan men 
onmogelijk in rust de vreeselijke gebeurtenissen 
der toekomst beschouwen, en ook niet over de 
heerlijkheden nadenken, wanneer men nog in 
twijfel is, of men daaraan wel deel heeft; en nog 
minder zal het onderwijs van 'het Woord voor 
ons van nut zijn, zoo het van onze zijde niet 
met het geloof gepaard gaat. Van zekere hoorders 
wordt in den brief aan de Hebreërs gezegd: 
„Maar het woord der prediking deed hun geen 
nut, omdat het in hen, die hoorden, niet met het 
geloof gepaard ging." (Hebr. 4 : 2.) De schrift
geleerden aan het hof van koning Herodes kenden 
en wisten de profetie over de geboorte van den 
Messias, doch zij hadden er geen nut van voor 
zichzelf, hoewel zij anderen konden leeren en 
uitlegging doen. Den Magiërs, uit het Oosten, 
wisten zij zeer duidelijk de juiste voorzegging in 
Micha 5 : 1 aan te geven, en hen wezen ze van 
Jeruzalem naar Bethlehem, „waar de ster stond 
boven de plaats waar het kindeken was" (Matth. 
2 : 10), maar zelf bleven ze aan het hof des 
konings! Deze schriftgeleerden kenden de wegen 
Gods naar de Schriften, maar ze werden er in 
niet één opzicht door geregeerd. 

Verder is, om tot een juist begrip der profetische 
waarheden te komen, de leiding en het onderwijs 
des Heiligen Geestes onontbeerlijk, daar Hij ge
zonden is geworden om ons in de geheele waar-
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heid te leiden, en de toekomende dingen ons te 
verkondigen. (Joh. 16 : 13.) 

Het is waar, dat in de profetieën die dingen 
worden behandeld, die de menschen op de 
aarde betreffen, maar het zijn tegelijk Goddelijke 
dingen, en de voorstelling van Gods wegen en 
raadsbesluiten. En alleen de Heilige Geest, die 
ons deze mededeelingen gegeven heeft, kan ons 
de rechte verklaring ervan geven. Op grond hier
van „hebben wij den Geest ontvangen, die uit 
God is, opdat wij zouden weten de dingen, die 
ons door God geschonken zijn." (1 Kor. 2 :12.) 
We zijn alzoo, wat de uitlegging betreft, alleen 
op den Heiligen Geest aangewezen, die Zich 
echter niet vergenoegt met ons de waarheden 
alleen bekend te maken, maar zich tegelijk tot 
het hart en geweten wendt. Hart en geweten 
moeten door het profetisch woord zoo aangeroerd 
worden, dat het in handel en wandel gezien wordt^ 

Hoeden wij ons toch vooral om de voorzeg
gingen tot een onderwerp van allerlei bespiege
lingen van den menschelijken geest te maken. 
Zij zijn niet gegeven om aan onze verbeeldings
kracht voedsel te geven; ook zijn zij niet het 
terrein, waarop wij de krachten van onzen geest 
oefenen zullen; neen, zij richten zich tot het 
geloof, en behooren eenvoudig als Gods Woord 
te worden aangenomen. Hoe licht ontstaan door 
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de filosofie onjuiste opvattingen, zoodat men 
zijn eigen gedachten in dezen of genen tekst 
inlegt, in plaats van de gedachten Gods er in te 
zoeken. Het rerstand, van hoeveel nut het ook 
op dit gebied moge zijn, moet toch altijd de 
ootmoedige knecht van het geldof blijven. Veel 
toch, wat de vrucht der overwegingen onzes 
geestes is en wat zich aansluit aan ons mensche-
lijk verstand, zal zich als in tegenspraak open
baren met den Geest, die het Woord ingegeven 
heeft. „Want mijne gedachten zijn niet ulieder 
gedachten, en uwe wegen zijn niet mijne wegen, 
spreekt de Heere ; want gelijk de hemelen hooger 
zijn dan de aarde, alzóó zijn mijne wegen hooger 
dan uwe wegen en mijne gedachten dan ulieder 
gedachten." (Jes. 55 : 8, 9.) 

Laat ons daarom ons verstand breidelen en 
Gods getuigenis door zijn profeten behartigen: 
„Op dezen zal Ik zien, op den arme en ver
slagene van geest, en die voor Mijn woord beeft" 
(Jes. 66 : 2.) 

Voor een ieder, die het prof etisch woord wenscht 
te onderzoeken, zal de zegen ervan niet uit
blijven. Men zal dezelfde ervaringen opdoen, als 
voorheen Abraham en Daniël. 

Abraham „stond voor het aangezicht des Heeren" 
(Gen. 19 : 27), toen de Heere hem sprak over 
het oordeel over Sodom; en de eerste vrucht 
dezer mededeeling was voorbidding voor anderen 
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bij God. Hij smeekte tot God voor hen, die met 
de inwoners van Sodom zich vermengd hadden, 
en in gevaar stonden om in het oordeel over 
deze stad ook om te komen. (Gen. 18 :22—23.) 

En Daniël? Toen hij door het profetisch woord 
van Jeremia voorgelicht, tot het inzicht kwam, 
dat de zeventig jaren van ballingschap ten einde 
liepen, „stelde hij zijn aangezicht tot God den 
Heere, om Hem te zoeken met het gebed en 
smeekingen, met vasten en zak en asch," en hij 
beleed zijne en des volks zonden en verkeerd-
heden. (Dan. 9.) 

Ja, ootmoedig gebed en ernstige voorbede voor 
anderen, zijn de eerste vruchten van het oprecht 
onderzoek van het profetisch woord. Heeft de 
onderzoeker Hem; die het Middelpunt van alle 
profetieën is, gevonden en zich verdiept in Zijn 
heerlijk beeld, hetwelk altijd weer nieuw en helder 
uit de Schriften uitstraalt, dan zal het met hem 
gaan, zooals het ging met de wijzen uit het 
Oosten, toen zij den door de profeten aange-
kondigden Heer aanschouwden. Hij zal zich met 
grooter vreugde verblijden, voor Hem nedervalten, 
Hem huldigen en Hem aanbidden; Hem, onzen 
Heer, 

geprezen tot in eeuwigheid! 
{Uit het Duitsch.) 

* * 
* 
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De profetie van Hoséa. 

INLEIDING. 

EEN GETROUWE GETUIGE. 

„De woorden der wijzen zijn gelijk prik
kelen ; en de verzamelingen gelijk aan 
diep ingeslagen nagelen; zij zijn gegeven 
door een eenigen Herder." *) 

(Pred. 12 : 11.) 

oséa is de eerste onder de twaalf kleine 
profeten. Hij profeteerde, volgens het opschrift 

van zijn boek, in de dagen van Uzzia, Jotham, 
Achaz, Hizkia en Jerobeam II. Deze koningen 
zijn dus zijn tijdgenooten geweest. Daaruit kunnen 
we afleiden, dat Hoséa's profetische loopbaan 
aanving, toen hij nog een jonge man was, terwijl 
hij als oud man toch ook nog het woord Gods 
gesproken heeft. Immers, we lezen: „Het woord 
des Heeren, dat geschied is tot Hoséa in de 
dagen van Uzzia, Hizkia en in de dagen van 

E 

*) Volgens de nieuwe vertaling. 
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Jerobeam, zoon van Joas, koning van Israël. 
Historisch genomen staat Jerobeam II voorop in 
de rij der genoemde koningen, terwijl dan Uzzia, 
Jotham, Achaz en Hizkia in de aangegeven orde 
volgen. Jerobeam kwam in 825 v. Chr. aan de 
regeering en regeerde 41 jaar. Nemen we nu 
aan, dat Hoséa aan het eind zijner regeering als 
profeet optrad, dan was dat derhalve omstreeks 
785 v. Chr. Hizkia was de laatste koning, tijdens 
wiens leven en regeering het woord Gods tot 
Hoséa kwam, en deze vorst beklom den troon in 
het jaar 727 v. Chr., als opvolger van zijn vader 
Achaz. Nemen we opnieuw aan, dat Hoséa 
slechts eenige weinige jaren gelijktijdig met Hizkia 
heeft geleefd, dan hebben we het eind van zijn 
loopbaan te stellen in het jaar 725 v. Chr. Tus-
schen de aangegeven jaren ligt dan het profetisch 
leven van Hoséa. Zestig jaar minstens heeft der
halve deze man Gods te midden van zijn volk 
gearbeid. Misschien nog een tiental jaren meer, 
maar zeker niet minder. 

Meer dan een halve eeuw met volharding ge
arbeid onder een afvallig volk! Is Hoséa niet 
een navolgenswaardig voorbeeld voor alle dienst
knechten des Heeren ? Hij doet ons denken aan 
Daniël, die als jongeling den Heer beleed en als 
grijsaard Hem niet verloochende. Aan Jeremia, 
die als jonge man God diende en daarin volhardde 
tot het einde. 
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De arbeid was niet gemakkelijk. Met droefheid 
in het hart over het steeds toenemend bederf, 
hebben ze zich staande gehouden, dewijl ze op 
Gods trouw zagen, die Zijn volk niet zou los
laten. Ze hebben hun lippen niet bedwongen, 
ook als zij het oordeel moesten aankondigen, en 
alles aangekondigd, zooals de Heere het wilde, 
trots allen tegenstand, ook van de hooggeplaatsten 
onder het volk. Ze mochten zelfs de vorsten 
niet ontzien en deden het ook niet. De wonde 
moest worden blootgelegd. Welk een trouw! 
Hoe gaarne zouden deze mannen Gods louter 
over zegeningen hebben willen spreken. Hoeveel 
liever, dan immer te vermanen, te berispen, te 
bestraffen. Maar zij vroegen niet naar wat voor 
hen aangenaam was, of naar wat streelend was 
voor het oor hunner hoorders. Integendeel! Ze 
spraken „het Woord des Heeren, zooals het 
tot hen geschiedde." Van de hierboven in een 
adem genoemde profeten zegt een schrijver: 
„Hoséa en Jeremia gelijken op beschermengelen 
huns vaderlands, die zich hei gelaat bedekken, 
omdat hun tijdgenooten niet wakker geschud 
werden door hun woorden, noch daardoor konden 
gered worden van de verwoesting, die hen be
dreigde." Hun woorden zijn de woorden des 
Heeren, zooals ze door hen werden gebracht tot 
het volk. Die woorden zijn kostbare „verzame-
lingen" waardevolle bundels, rijk aan vermanin-
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gen, aan bestraffingen, aan vertroostingen, gegeven 
om af te voeren van doolwegen en te leiden op 
het rechte pad, in het spoor der gerechtigheid. 
Ze zijn „gegeven door een eenigen Herder," die 
niet alleen voorgaat in grazige weiden, maar ook. 
het verlorene zoekt, het weggedrevene wederbrengt, 
het gebrokene verbindt, het kranke sterkt; het 
vette en het sterke verdelgt en met oordeel weidt. 
(Ezech. 34 : 14—16.) Die woorden zijn „gelijk 
prikkelen, gelijk diep ingeslagen nagelen." Die 
woorden zijn het „scherp, tweesnijdend zwaard» 
levend en krachtig, doordringende tot de verdeeling 
der ziel en des geestes, zoowel der gewrichten 
als des mergs, en een oordeelaar van de ge
dachten en overleggingen des harten." (Hebr. 4 : 12.) 
Ze hebben gearbeid in alle trouw en, hoe ge
lukkig is dit voor ons, ze arbeiden nog, zoovele 
eeuwen na hun dood, door hun woord ook aan 
onze harten. Laat ons toch niet meenen, dat de 
woorden der profeten voor ons minder waarde 
zouden bezitten, dan voor Israël. De vermaningen 
dezer „heilige menschen Gods, die door den Hei
ligen Geest werden gedreven," (2 Petr. 1 : 21), 
moeten ook nu ons dienen. De toestand van 
Israël is de toestand van den mensch. De ge
schiedenis van het volk Gods is de geschiedenis 
van den mensch. De afdwalingen van Abrahams 
zaad zijn de afdwalingen van den mensch. De 
verkeerdheden van de kinderen Jakobs zijn die 
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•van u en van mij. God heeft het hart gezocht 
van een afkeerig volk. Hij stelt het geweten van 
een wederspannig volk in Zijn licht. Hij schil
dert in de levendigste kleuren Zijn trouw en goed
heid af. Hij wil vergeven, reinigen, opheffen, 
herstellen, bekleeden, een ring aan den vinger 
doen, en voetzolen aan de voeten van een ver
loren zoon. Dat alles wil God bereiken — hoe 
.groot is Zijn trouw; hoe oneindig Zijn liefde! —-
door den dienst Zijner getrouwe profeten. Daartoe 
verwekte Hij „den zoon van Beëri;" daartoe zond 
Hij Hoséa; daartoe sprak deze man Gods; daartoe 
bezitten wij de profetie van Hoséa. Laat ons 
Hoséa biddend lezen; opzien tot Hem, die door 
Zijn Woord ook ons geweten, óns hart zoekt, 
opdat deze woorden „eens wijzen" voor ons „prik
kelen" zijn mogen; opdat het boek Hoséa voor 
ons zij „een verzameling van diepingeslagen na
gelen," waaruit de stem van den eenigen Herder 
tot ons komt. 

* * 
* 
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De profetie van Hoséa. 

HOOFDSTUK I. 

„KINDEREN DES LEVENDEN GODS." 

„Zoudt Gij ons ganschelijk verwerpen?" 
(Klaagl. 5:22.) 

oséa's profetie is uitgesproken, toen het met 
het huis van Jehu ten einde liep. Naar het 

Woord des Heeren zouden uit dit huis zonen van 
het vierde gelid op den troon ïsraëls zitten. Alzoo 
is het ook geschied. Uit dit stamhuis hebben over 
de tien stammen geregeerd: Jehu, Joahaz, Joas, 
Jerobeam, Zacharia. Deze laatste werd door Sal-
lum „voor het volk gedood." (2 Kon. 15 :10—12.) 
Tijdens de regeering van het huis van Jehu is 
het volk uitwendig tot bloei gekomen. „Door de 
hand van Jerobeam, den zoon van Joas, had de 
Heere zelfs Zijn volk verlossing gegeven, want de 
Heere had niet gesproken, dat Hij den naam ïsraëls 
van onder den hemel verdelgen zoude." (2 Kon. 
14:25—28.) Er was een zekere rust gekomen in 
het zoo vaak geteisterde land, en met de rust de 
welvaart. Maar deze rust en welvaart strekte het 
volk tot zijn verderf. De zegen bracht hun hart 
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niet tot God, ja het kwam zelfs zoo ver, dat ze 
den ontvangen zegen niet als van God gekomen 
beschouwden. Ze namen de heidensche gods
diensten over van de volken, waardoor ze om
ringd werden en vermengden den kalverendienst 
van Jerobeam, den zoon van'Nebat, en denbaals-
dienst van Achab met den eenigen, hun door 
de vaderen overgeleverden waren dienst van 
Jehovah. Wel was het volk diep gezonken! Men 
meende vormelijk aan God te kunnen vasthouden 
en tegelijk den afgodsdienst te mogen handhaven. 
De afgodenvereering ging hand aan hand met 
allerlei uitspattingen, waartoe de verkregen 
rijkdommen overvloedig in staat stelden. Het 
koningshuis snelde den afgrond tegemoet. Noch 
in Jehu, noch in een zijner nakomelingen had 
ware, oprechte godsvrucht het hart beheerscht. 
Uitwendige ijver, uitwendig herstel, uitwendige 
voorspoed, alles uitwendig, zonder dat het hart 
onder den gezegenden invloed was gekomen van 
Gods gedachten. 

Met Jenu's vierden zoon Zacharia valt eigenlijk 
ook het koningsschap. Jehu was gezalfd van wege 
den profeet Elia; zijn zoons waren „tot in het 
vierde gelid" zijn door den Heer verwekte en 
erkende troonopvolgers. Maar Sallum is een dood
slager en, die na hem opgetreden zijn, hebben 
hun troon in bloed opgericht en met bloed be
vlekt. Na Zacharia is eigenlijk anarchie de plaats 
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van het koningsschap komen innemen, al heeft 
ze ook noodig gehad met een valsch masker 
zich staande te houden. 

In dezen somberen tijd leefde Hoséa. We kun
nen eenigermate verstaan, hoe bedroefd deze man 
Gods zal geweest zijn, bij het aanschouwen van 
het verval onder zijn volk. En als hij den blik 
naar Juda wendt, wat ziet hij daar? Hoe is het 
met het huis van David en met de twee stam
men? 't Is wel niet zoo diep gezonken als Efraïm, 
het tienstammenrijk; er is zelfs een geringe her
leving van ware Goddelijke beginselen onder 
Uzzia, Jotham en Hizkia. Maar toch, hoe droevig 
is ook daar de toestand onder Achaz, die „het 
Huis des Heeren sloof' (2 Kron. 28:24), en den 
afgodsdienst openlijk instelde en beschermde. 

Zelfs bij de herleving onder Uzzia en Hizkia 
was nochtans het hart niet op de rechte plaats 
voor God. Daarom richt zich Hoséa, gelijk we 
zien zullen, ook een enkele maal tot Juda, en 
dan met het aankondigen van een oordeel. 

Ja, wel mag de tijd, waarin Hoséa geprofeteerd 
heeft, een sombere genoemd worden! Het verderf 
loerde op den weg. Het geliefde, naar God ge
noemde volk, zou ten gronde gaan? Welk een 
smart voor den man Gods, die het werk des 
Heeren liefheeft! 

Zou God hen dan ganschelijk verwerpen? 
Zou Hij hen dan niet genadig.zijn? 
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Zijn Zijn genadegiften en roeping niet onbe-
rouwelijk? 

Hoséa toont het ons in zijn schoone profetie, 
die gevoegelijk kan worden ingedeeld in twee 
deelen, n.1. hoofdstuk 1—3, waarin Gods leiding 
met het volk wordt voorgesteld en de toestand 
waarin het volk verkeert, en als tweede deel 
hoofdstuk 4—14, een op zichzelf staand geheel 
met wonderschoone vermaningen, die elk afzon
derlijk een aandoenlijk bewijs zijn van de roerende 
liefde van God tot Zijn volk. 

„Het begin van het Woord des Heeren door 
Hoséa. De Heere dan zeide tot Hoséa: Ga henen, 
neem u eene vrouw der hoererijen en kinderen 
der hoererijen; want het land hoereert ganschelijk 
van achter den Heere." 

Hoe treffend wordt ons van den aanvang af 
de toestand des volks voorgesteld. Het heele volk 
had den Heere verlaten. Op het innigst had God 
Zich met het volk verbonden. „Ik heb u getrouwd," 
zegt de Heere door den mond van den profeet 
Jeremia; en door Jesaja: „Uw maker is uw Man, 
Heere der heirscharen is zijn Naam. Gij zijt de 
huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt 
geweest, zegt uw God." Maar het volk heeft 
andere goden aangenomen, en dit noemt de Schrift 
„afhoereeren van achter den . Heere.1' Het was 
ontrouw geworden, hoewel het de huisvrouw der 
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jeugd was. God had Zijn volk innig liefgehad; 
ja had dat volk nog lief, maar het had die liefde 
versmaad. 

„Zoo ging hij henen en nam Gomer, eene dochter 
van Diblaïm." Gomer beduidt „volkomen," en 
Diblaïm „twee klompen vijgen." Hoe merkwaardig 
wordt in de namen van de vrouw en haarvader 
de toestand des volks voorgesteld. In de afgoderij 
(hoererij) was het volk geraakt tot volkomenheid. 
De vijgeklompen herinneren aan de maaltijden 
bij gelegenheid der afgodsfeesten. 

„En zij ontving en baarde hem eenen zoon. 
En de "Heere zeide tot hem: Noem zijnen naam 
Jizreël; want nog een weinig tijds, zoo zal Ik 
de bloedschulden Jizreëls bezoeken over het huis 
van Jehu, en zal het koninkrijk van het huis 
Israëls" doen ophouden. En het zal geschieden te 
dien dage, dat Ik Israëls boog verbreken zal in 
het dal Jizreëls." 

Hoe zeer moet het aller aandacht hebben ge
trokken, dat de godvruchtige profeet een vrouw 
als Gomer tot zijn wettige vrouw neemt, en dat 
naar het bepaalde gebod des Heeren. Deze blij
vende gelijkenis moest wel ieder, die nadacht, 
tot ware verootmoediging brengen. Maar hoe veel 
te meer nog moet het Hoséa's tijdgenooten hebben 
getroffen, dat hij den eersten zoon van Gomer 
Jizreël noemt. Die naam was louter profetie. Jizreël 
b.eteekent „zaad Gods" maar blijkens de toege-
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voegde woorden sprak die naam dag op dag van 
het zeer ophanden zijnde oordeel over het huis 
van Jehu. Bij de vorsten vangt het oordeel aan. 
„Het koninkrijk zou van het huis Israëls ophouden" 
Gelijk Achabs huis door Jehu, zoo zou Jehu's 
huis door een ander, wie wordt niet geprofeteerd, 
worden uitgeroeid. In het dal van Jizreël, waar 
Jehu als overwinnaar optrad, daar zou zijn nako
meling vallen. De boog, d.i. de kracht van Israël, 
zou daar verbroken worden. Maar als „het ko
ninkrijk" zou ophouden, en Israël niet tot zijn 
God, zijn waren Koning weerkeerde, moest het dan 
niet als een weerloos lam in de handen van den 
overweldiger vallen? En is het niet juist zoo ge
schied? Werd Israël niet in 721 v. Chr. wegge
voerd door Salmaneser, en heeft de profeet Hoséa 
dit niet moeten aanschouwen onder de regeeringen 
van de koningen Hoséa en Hizkia, die bij den 
aanvang samenvielen ? Zou God dan niet te voren 
nog ingrijpen? Neen, het volk heeft volhard in 
goddeloosheid, het wilde niet genezen, het wilde 
niet begenadigd worden. 

„En zij ontving wederom, en baarde eene doch
ter; en Hij zeide tot hem: Noem haren naam 
Lo-Ruchama; want Ik zal Mij voortaan niet 
meer ontfermen over het huis Israëls, maar Ik 
zal ze zekerlijk wegvoeren" Wellicht hebben 
velen in Hoséa's dagen den profeet voor een 
krankzinnigen dweeper gehouden. Dan konden 
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ze ook geen nut hebben van de roepstemmen, 
die meerder werden en tot een dagelijksch ge
tuigenis tegen hen waren. Gomer was zulk een 
roepstem; Jizreël was de tweede; Lo-Ruchama 
werd de derde. Maar, die nog ooren hadden, om 
te hooren, die hebben gehoord. We ontmoeten 
ze in het volgend hoofdstuk. Die weinigen kon
den dan tot God roepen en tegen de goddeloos-
heden getuigen. Dat was de onmiddellijke, twee
voudige vrucht van het hooren. Toewijding en 
afzondering, heeten deze twee vruchten. O, moch
ten ze ook bij óns meer gevonden worden! 
Toewijding aan den Heer; afzondering van de 
wereld! 

Lo-Ruchama: niet-begenadigde. Dat was 
Israël, toen de vijand het besprong en in gevangen
schap leidde. Israël zou verstrooid worden. Het 
zou, als de herfstbladeren door den wind, overal 
heen gevoerd worden, om te leeren inzien, dat 
het zijn God heeft verlaten. Hoe ernstig klinkt 
die naam van Gomers dochter! Laat ons be
denken, dat de wegen des Heeren recht zijn. De 
„vier dieren" uit Ezech. 1, die een voorstelling 
vormen van de wegen Gods, gaan „rechtuit voor 
zijn aangezicht henen; waarhenen de Geest was 
om te gaan, gingen zij; zij keerden zich niet om, 
als zij gingen." (1 :12). En het heerlijke slotvers 
van de profetie, die we nu met elkaar overdenken, 
luidt: „Des Heeren wegen zijn recht, en de recht-
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vaardigen zullen daarin wandelen, maar de over
treders zullen daarin vallen." Op Gomer volgt 
Jizreël, op Jizreël Lo-Ruchama en op Lo-Ruchama 
Lo-Ammi; en „zij keerden zich niet om, als zij 
gingen." Laat ons dan stilstaan! Laat ons dan 
belijden! Laat ons dan wederkeeren tot den Heer, 
indien we, in welke geringe mate misschien, van 
Hem zijn afgeweken. Dan leeren we onze les 
uit Hoséa, en we blijven in de gelukkige gemeen
schap met den Heer en in het rechte pad bewaard. 

„Als zij nu Lo-Ruchama gespeend had, ontving 
zij, en baarde eenen zoon. En Hij zeide: Noem 
zijnen naam „Lo-Ammi," want gijlieden zijt mijn 
volk niet, zoo zal Ik ook de uwe niet zijn." 

Lo-Ammi: niet-geliefde. Dat is Israël, nadat 
het onder de volkeren verstrooid is, als een hand 
stof in de woestijn. Let wel: niet-geliefde, wat 
de officiëele erkenning van Gods zijde betreft. 
Niet wat Zijn hart betreft! Dan blijft „Efraïm een 
dierbare zoon, een troetelkind! (Jeremia 31 :20.) 
We hebben in het boek Esther een schoone voor
stelling hiervan. Daar werkt God in het verborgen 
ten behoeve van Zijn volk, dat door Hem niet 
openlijk kan erkend worden. Maar God trekt niet 
meer met Zijn volk op, gelijk in de dagen van 
Mozes, van Jozua, van David. De Heere trekt 
Zich als het ware achter een dichten sluier terug, 
terwijl Zijn hart klopt van liefde voor het volk, 
dat Hij verlost had. Lo-Ammi: „grj zijt mijn volk 
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niet; Ik zal ook de uwe niet zijn." Zoo gaat het 
dan snel bergafwaarts! En wanneer Israël niet 
in den afgrond stort, dan is het alleen, wijl God 
op tijd de hand in genade toesteekt en het 
staande houdt. 

Vers 7 spreekt ons over Juda, en we willen 
bij dit vers nu onze aandacht bepalen. 

„Maar over het huis van Juda zal Ik Mij ont
fermen en zal ze verlossen door den Heere hun
nen God, en Ik zal ze niet verlossen doorboog, 
noch door zwaard, noch door krijg, door paarden 
noch door ruiteren." 

Juda krijgt nog één gelegenheid om zich te 
bekeeren. Zij zullen niet weggevoerd worden door 
den stroom, die de tien stammen meevoert. Juda 
wordt nog door God verlost. We weten allen, 
hoe Salmaneser de tien stammen wegvoerde, 
maar Sanherib door God verslagen werd en geen 
pijl in de stad Jeruzalem schoot. In die stad ligt 
Hizkia biddend in het stof! Toch is de bekeering 
van Juda maar voor een tijd geweest. Na Sanherib 
komt Nebukadnezar, en we weten, wat er gebeurd 
is. Juda is ook in gevangenschap gevoerd. En 
in de gevangenis komt Ezechiël tot de ballingen 
met de volgende ernstige woorden: „Uwe groote 
zuster nu is Samaria, maar uwe zuster, die 
kleiner is dan gij, is Sodom. Doch gij hebt 
in hare wegen niet gewandeld, noch naar hare 
gruwelen gedaan: het was wat gerings, een ver-
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driet; maar gij hebt het meer verdorven dan zij, 
in alle uwe wegen. Samaria ook heeft naar de 
helft uwer zonden niet gezondigd." (Ezech. 
16:46—63.) 

Laat ons nu de schakels nog eenmaal naast 
elkaar plaatsen en zien, wat de profeet ons heeft 
willen leeren, alleen door zijn gehoorzaam hande
len in overeenstemming met de geboden des 
Heeren. Deze schakels zijn: 

Gomer; Jizreël; Lo-Ruchama; Lo-Ammi. Of 
anders genoemd: volkomen in boosheid; in zijn 
kracht aangetast; niet-begenadigd; als volk terzijde 
gesteld. Het volk was volkomen in boosheid; 
het koninkrijk is weggenomen; het volk ontving 
geen genade, wijl het die niet begeerde, en ten
slotte kon God het volk niet meer openlijk het 
Zijne noemen en als zoodanig behandelen. 

En toch — er is hoop! 
Hoséa beteekent verlossing. 
Verlossing komt van Gods zijde. Naar het be

ginsel Zijner souvereine genade. Om Jezus' wil! 
Ons hoofdstuk eindigt niet met Lo-Ammi. Gode 

zij dank, de nacht gaat over in den dag! Een 
heerlijke dageraad kleurt de oosterkim. 

Vers 10 vangt aan met een Goddelijk „nochtans." 
„Nochtans zal het getal der kinderen Israëls 

zijn als het zand der zee, dat niet gemeten noch 
geteld kan worden; en het zal geschieden, dat 
ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn: Gijlieden 
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zijt mijn volk niet, tot hen gezegd zal worden: 
Gij zijt kinderen des levenden Geds. En de kin
deren van Juda, en de kinderen Israëls zullen 
samenvergaderd worden, en zich een eenig hoofd 
stellen, en uit het land optrekken; want de dag 
van Jizreël zal groot zijn." 

Hoe groot is Gods genade! Hij opent een deur 
van verlossing voor Zijn arme volk. Over ver
zoening wordt hier niet gesproken, noch recht
streeks over den Messias, om Wiens wil en door 
Wiens werk eenmaal deze handeling in genade 
kan plaats vinden. De profeet Hoséa staat bij 
geen bijzonderheden stil. Hij bepaalt er zich toe 
het groote, heerlijke, machtige feit der aanneming 
van een verworpen Israël te constateeren. Dat 
toch de oogen opengingen van vele Christenen, 
die aan die herstelling van het aardsche volk 
twijfelen, ja zelfs een vasthouden aan die aardsche 
verwachting minderwaardig noemen. 

De profeet verklaart ten eerste: 
Het volk zal niet te gronde gaan. Het getal 

der kinderen Israëls zal zijn als het zand der zee. 
Deze profetie zien allen, ook de bovenbedoelde 
onwilligen in het aannemen van een aardsche 
glorie van Gods oude volk, voor hun oogen ver
vuld. Nog altijd zwerven de kinderen van Jakob 
rond, van Pool tot Pool. 

Ten tweede stelt de profeet vast: 
Israël zal tot God wederkeeren. Er komt 
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een reusachtige ommekeer in hun zedelijken toe
stand. Het steenen hart maakt plaats voor een 
vleeschen hart. 

„Tot hen zal gezegd worden: 
Gij zijt kinderen des levenden Gods." 

Hoe juist en wonderbaar is de woordenkeus 
van den Heiligen Geest in deze plaats. Hoe licht 
hadden we, lettend op het verband en de spreek
wijze in het voorgaande, hier verwacht: „Gij zijt 
mijn volk." Nu, deze woorden vinden we wel in 
het volgend hoofdstuk. Maar hier staat zoo schoon: 
„Kinderen des levenden Gods." Door de keuze 
dezer woorden, en natuurlijk allermeest door de 
toepassing ervan in den Brief aan de Romeinen, 
waardoor we de meening des Geestes niet kunnen 
misvatten, is het ons duidelijk, dat de profetie, 
hier uitgesproken na het Goddelijke „nochtans," 
voor een deel reeds vervuld is. Niet alleen, dat 
Israël niet uitgeroeid is, dat de kinderen Israëls 
over de breedte der aarde in alle lagen der samen
leving gevonden worden, niet alleen deze woorden 
zijn vervuld, maar ook de andere, die er op volgen. 
Althans gedeeltelijk vervuld. Hoevele ware „zonen 
en dochteren Abrahams" zijn er na de opstanding 
des Heeren Jezus tot de Gemeente van Christus 
gevoegd. Denk aan de prediking van Petrus te 
Jeruzalem. Denk aan de eerste 7 hoofdstukken 
van Handelingen. Duizenden bij duizenden zonen 
Israëls rijzen a's een ontelbare schaar voor ons 
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oog op; dezulken, die hun hart en knie gebogen 
hebben voor Jezus van Nazareth. Die tot God 
bekeerd zijn, en in Zijn Zoon gelooven. Zij zijn, 
gelijk de geloovigen uit de volken, „kinderen des 
levenden Gods." De onderscheiding in Jood en 
Griek valt weg. Een hemelsche verwachting heeft 
het hart der zoodanigen met blijdschap vervuld. 
Wat moet het evenwel voor een bekeerden Jood 
zijn in de oude Bladen, de dierbare profetieën, 
een duidelijke, onwedersprekelijk duidelijke aan
kondiging te vinden van een herstel in eere van 
het versmade volk op deze aarde onder den 
waren Koning en Messias Jezus Christus. Hij is de 
Gezalfde (Christus); Hij is de Verlosser (Jezus). 

De apostel Paulus levert een onwederlegbaar, 
geharnast betoog voor de aanneming van Israël 
in de toekomst. Hij doet dat in drie hoofdstukken 
van den Brief aan de Romeinen. (9, 10, 11.) De 
uit Hoséa aangevoerde plaats luidt: 

„Die (d.z. de vaten der barmhartigheid) Hij ook 
geroepen heeft, niet alleen uit de Joden, maar 
ook. uit de volken; gelijk Hij ook in Hoséa zegt: 
„Ik zal Niet-mijn-volk mijn volk noemen, en de 
Niet-geliefde mijne geliefde." 

„En het zal zijn ter plaatse, waar tot hen ge
zegd werd: Gij zijt mijn volk niet, daar zullen 
zij zonen des levenden Gods genoemd worden." 
(Rom. 9:24—26.) 

Hieruit zien we, dat de woorden: „Gij zijt 
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kinderen des levenden Gods," nu een ruimere 
toepassing hebben. Ze gelden dengenen, die wel
eer zonder God, zonder Christus, zonder hoop, 
zonder beloften enz. waren. (Efeze 2.) Maar hier, 
in Hoséa, worden ze gezegd van Israël. En ook 
ten opzichte van Israël hebben we reeds een 
gedeeltelijke vervulling voor onze oogen. Wat we 
zien is 

een eerstelingsvrucht. 
Maar daardoor is dan ook de oogst gewaarborgd. 
En als de eerste schooven zooveel blijdschap 
wekken, hoe dan de volle oogst! Het zal zijn, 
als „het leven uit de dooden." 

Nadat de profeet zich in zulke bewoordingen 
heeft uitgelaten, dat een ruimere toepassing voor 
de hand ligt en door den Heiligen Geest ook 
gegeven wordt in hel Nieuwe Testament, spreekt 
hij zich verder geheel anders uit. 

„En de kinderen van Juda en de kinderen 
Israëls zullen 

samenvergaderd worden." 
Men vraagt zich soms af: Hoe moet de Schrift 

toch wel spreken, om goed door sommigen te 
worden verstaan? Neem deze plaats. Is het huis 
van Juda ooit met dat van Israël samenvergaderd 
na de scheuring onder Rehabeam? Of na de 
wegvoering onder Hoséa? Of na die onder Zedekia? 
Of in Ezra's dagen ? Immers nooit. 

Welnu, hier lezen we — en kan het wel duide-
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lijker of beslister? — „ze zullen samenvergaderd 
worden." Welke redeneering zal dit feit tegen
houden? Zal Gods Woord onvervuld blijven? 

„En zich 
een eenig hoofd stellen, 

en uit het land optrekken, want de dag van 
Jizreël zal groot zijn." 

Heerlijk zal die dag van „het zaad Gods" 
(Jizreël) zijn! Dan is Efraïm met Juda één! 
„Efraïm zal Juda niet benijden, en Juda zal Efraïm 
niet benauwen." (Jes. 11:13.) Één onderden 
waren koning, onder den Gezalfde Gods. Zij zul
len voor Jehovah verschijnen op hun „feesten en 
nieuwe manen." Ze trekken van Dan en van Ber-
Seba naar de heilige stad, naar het Huis des 
Heeren. Dat is wat God heeft gezaaid! 

Israël heeft kwaad gezaaid en verwerping ge
maaid. God zaait geheel anders. Een heel nieuw 
zaad. God geeft Zijn Zoon, als Offer, als Heiland, 
als Hoogepriester, als Messias, als Vredevorst, 
en zie welk een oogst! 

De dag van Jizreël (het zaad Gods) zal groot 
zijn! Heerlijke lichtstraal na zooveel duisternis! 
Zedelijke nacht, wat Israëls toestand betreft. 
Zedelijk een nieuwe morgen, als God tusschen-
beiden treedt. 

„Wie is Hem gelijk, zoo mild en zoo rijk — 
aan liefde, gena" en erbarmen!" 

Ja, alles om Jezus' wil! Hij stierf aan het vloek-
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hout. Hij werd van God verlaten. Er was duis
ternis, om alle duisternis te doen wijken! Heere, 
Jezus! wij buigen ons in aanbidding voor U neder! 

Gij leedt angst en nood; Gij gingt in den dood; 
aan het kruis zijt Gij gestorven; hebt een volk 
voor U verworven; 't oordeel dreigt niet meer, 
wijl. Gij 't droegt, o Heer! 

(Wordt vervolgd.) 

* 

„Gedenkt der woorden." 

^venals wij in de dagen van Maleachi, te midden 
van het hopeloos bederf onder het Jodendom, 

een Gode toegewijden kring van aanbidders vinden, 
die den Heere liefhadden en vreesden, en in liefde 
tezamen kwamen en beraadslaagden; zoo worden 
ons ook in den Brief van Judas, onder het veel 
ontzettender verval der Christenheid, getrouwe 
geloovigen voor oogen gesteld, welke hij als 
„geliefden" aanspreekt. Zij zijn „de geroepenen, 
in God den Vader geliefd en in Jezus Christus 
bewaard." (Vs. 1.) 

En evenals God door den profeet Maleachi de 
Joden vermaant met de woorden: „Gedenkt der 
wet van Mozes, mijnen knecht, die Ik hem be-
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volen heb op Horeb aan gansch Israël, der in
zettingen en rechten," (Mal. 4 :4) ; zóó ook komt 
de Heilige Geest, door middel van Judas, ons 
vermanen om „te strijden voor het geloof, hetwelk 
eenmaal den heiligen is overgeleverd." (Vs. 3.) 

Maleachi moet Israël niet opwekken om te ge
denken aan de dagen van Josia, Hiskia, Salomo, 
David of Samuël. Neen, de profeet des Ouden 
Testaments doet — en het kan niet anders, daar 
dit alles door denzelfden Geest van God inge
geven is — hetzelfde, wat wij vinden in den Brief 
van Judas. Judas voert ons ook, evenals de apos
telen Petrus en Johannes, tot „hetgeen van den 
beginne is." Het Woord van God wekt den ge-
loovige altijd op, terug te keeren tot wat van 
God is en door Hem ons is geschonken. Zeven
voudig worden wij in de twee Brieven van Johannes 
bepaald bij „wat van den beginne is." En de 
apostel Petrus zegt: „ . . . Opdat gij indachtig 
zijt der woorden, die door de heilige profeten te 
voren gesproken zijn, en 

des gebods van den Heer en Heiland, 
door uwe apostelen verkondigd." (2 Petr. 3 : 2.) 
Dit maakt uit „het geloof, eenmaal den heiligen 
overgeleverd," door Judas in vers 20 genoemd: 
„uw allerheiligst geloof." 

Judas somt vele duistere en vreeselijke vormen 
van den afval op. Hij noemt hen, die „den weg 
van Kaïn zijn ingegaan;" „in de verleiding van 
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Bileam zich gestort hebben;" „in de tegenspreking 
van Korach zijn omgekomen;" verder plaatst hij 
o.a. voor onze aandacht: „de murmureerders en 
klagers over hun staat;" „den mond, die zeer 
opgeblazen dingen spreekt;" „de waterlooze 
wolken;" „de dwalende sterren." 

Bij dien afval bezitten we „de woorden, te voren 
gesproken door de apostelen van onzen Heer Jezus 
Christus,'' (vs. 17), en deze vormen een Goddelijk, 
waarachtig bolwerk, waar achter we elkander 
kunnen' stichten en waardoor we elkander ver
mogen op te bouwen. 

Hooren wij de aandoenlijke woorden van den 
apostel Paulus, aan de ouderlingen van Eféze. 
Wien worden zij aanbevolen, als Paulus van hen 
henengaat? Wordt er wel met een enkel woord 
gesproken over opvolgers van de apostelen? Geen 
enkel, tenzij dan van „de zware wolven," welker 
komst hij voorzegt, en van „mannen, uit hun 
midden opstaande, sprekende verkeerde dingen, 
om de discipelen achter zich af te trekken." Wat 
moest dan de veilige toevlucht der geloovigen 
zijn? O, hoor de woorden van den apostel: „Ik 
beveel u Gode, en den woorde Zijner genade, 
die machtig is u op te bouwen, en u een erfdeel 
te geven onder al de geheiligden." (Hand. 20 : 32.) 

Welk een uitnemende toevlucht! Er is geen 
sprake van rijk begaafde mannen, hoe gezegend 
hun werk ook moge zijn, en hoe dankbaar wij 
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hun arbeid ook mogen waardeeren. De Heer moge 
ons bewaren, de gaven gering te achten! Hij wil 
ze ons genadig, in weerwil van onze zonden en 
vele gebreken, nog schenken. Maar het blijft 
niettemin waar, dat de apostel, toen hij afscheid 
van de gemeente nam, de geloovigen niet heeft 
opgedragen aan begaafde mannen, maar aan God, 
en aan den „Woorde Zijner genade." Hieruit volgt, 
dat, al is onze zwakheid nog zoo groot, wij op 
God, de Bron van alle kracht, mogen vertrouwen, 
en ons mogen vastklemmen aan Zijn Woord, dat 
eeuwig blijft. Er is hoegenaamd geen begrenzing 
aan de zegeningen, die onze harten kunnen smaken, 
indien wij slechts in waren ootmoed, en met een 
kinderlijk vertrouwen, ons op God verlaten en 
aan Hem toebetrouwen. 

In dezen zelfden geest is het, dat Judas „de 
geliefden" vermaant aan het slot van zijn Brief. 
„Maar gij, geliefden! uzelven opbouwende op 
uw allerheiligst geloof." De dure verantwoorde
lijkheid van alle ware geloovigen, wordt hun door 
deze vermaning voorgehouden. Elkander in liefde 
behulpzaam te zijn; naar de maat der ons toe
bedeelde genade, en naar den aard der ons 
verleende gaven, dat is onze roeping. De ver
maning houdt iets gemeenschappelijks in: „Bouwt 
gij uzelven op!" Niet door naar sommige bijzondere 
personen om te zien; ook niet door te klagen 
over ons gebrek aan gaven; neen, maar door dat 
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een ieder doe, wat hij kan, om den algemeenen 
zegen ten voordeele van allen te bevorderen. 

Judas houdt ons vier gewichtige, vier nood
zakelijke dingen voor, welke wij te doen hebben, nl.: 
opbouwen, bidden, bewaren en verwachten. 

Welk een schoone omlijsting' bij den strijd 
voor ons „allerheiligst geloof." Er is geen oprecht 
Christen, die deze vermaningen niet kan opvolgen. 
Ieder onzer is in dit opzicht verantwoordelijk. 
Wij kunnen ons zelven opbouwen op ons aller
heiligst geloof; wij kunnen bidden in den Heiligen 
Geest; wij kunnen onszelven bewaren in de liefde 
Gods; en deze drie vermaningen opvolgende, 
kunnen en mogen wij de barmhartigheid onzes 
lieeren Jezus Christus verbeiden ten eeuwigen 
leven. 

Onszelven opbouwen, d.i. wassen, toenemen in 
de kennis en in de genade. We kunnen ook 
elkander wederkeerig dienen. In 1 Thess. 5 : 1 1 
vermaant Paulus: „Sticht de een den ander, ge
lijk gij ook doet." — „Een iegelijk, naarmate hij 
een genadegave ontvangen heeft, diene daarmede 
den ander, als goede rentmeesters der menigerlei 
genade Gods. Zoo iemand spreekt, hij spreke als 
woorden Gods; zoo iemand dient, hij diene als 
uit kracht, die God verleent; opdat God in alles 
verheerlijkt worde door Jezus Christus, wien de 
heerlijkheid en de macht is tot in alle eeuwigheid! 
Amen," (1 Petr. 4 : 10, 11.) 
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Bidden in den Heiligen Geest, d. w. z. in 
gemeenschap met, en in afhankelijkheid van, en 
onder de leiding van den Heiligen Geest. Dit 
alles in tegenstelling van zooveel dood formalisme, 
waartoe in dezen laatsten tijd het Christendom 
vervallen is. 

Bewaart uzelven in de liefde Gods. Te midden 
van zulk een schromelijk verval, en van de zich 
meer en meer vertoonende karakters van den 
verschrikkelijken afval; te midden van veel, wat 
ons kan bevreesd en beangst maken, dewijl de 
goddeloosheid en ongerechtigheid zich sterker 
openbaren en afschrikwekkender afmeting aan
nemen, kan het den booze, den Satan, zoo licht 
gelukken, in de ziel van den geloovige twijfel 
te werken aan de liefde Gods, temeer zoo 
smaad, vervolging en lijden zijn deel is. Als dit 
soms óns deel is, en de vijand onzer ziel zijn 
pijlen op óns richt, om aan de liefde Gods ons 
te doen twijfelen, o dan kunnen we onszelven en 
elkander toespreken, en hierdoor onszelven en 
elkander bewaren, dat we ons de woorden van 
den apostel Paulus gedurig herinneren: „Maar in 
dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door 
Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben ver
zekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, 
noch overheden, noch tegenwoordige, noch toe
komende dingen, noch inachten, noch hoogte, 
noch diepte, noch eenig ander schepsel ons zal 
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kunnen scheiden van de liefde Gods, welke 
is in Christus Jezus, onzen Heer." (Rom. 8 : 37, 38.) 

Verbeidende de barmhartigheid onzes Heeren 
Jezus Christus ten eeuwigen leven. Dit is de blijde, 
de zalige hoop van de ware geloovigen, van alle 
„geliefden Gods!" De Heer Jezus Christus, onze 
Heiland, zal naar Zijn belofte wederkomen. Wij 
mogen Zijn komst verbeiden, naar Hem met 
zielsverlangen uitzien. En als Hij komt, dan zal 
Hij voor alle de Zijnen komen om barmhartigheid 
aan te brengen. Waar de Zijnen nu lijden, lijden 
op allerlei wijze, lijden naar de ziel en in het 
lichaam, lijden met Hem, d.w.z. in beginsel op 
dezelfde wijze, zooals de Heer om der gerech
tigheid wil op deze aarde leed; waar Hij zooveel 
zag, hoorde en ondervond van alles wat hier 
beneden door de zonde ontstaan en bedreven 
werd; daar zal bij Zijn komst op eenmaal aan 
dat alles een einde gemaakt worden, en het 
eeuwige leven in volmaaktheid zal dan aller deel 
zijn. In Fil. 3 : 20, 21 zegt ons Paulus: „Want 
onze wandel — d.w.z. ons burgerschap — is in 
de hemelen, waaruit wij ook 

als Heiland, 
den Heer Jezus Christus verwachten, die het 
lichaam onzer vernedering veranderen zal tot 
gelijkvormigheid aan het lichaam Zijner heerlijkheid, 
naar de werking der macht, die hij heeft om alle 
dingen aan zichzelven te_ onderwerpen." Dan zal 
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aanschouwd en genoten worden, wat wij in 
Rom. 8 : 29 lezen: „Die Hij te voren gekend 
heeft, die heeft Hij ook te voren verordend om 
aan het beeld van Zijnen Zoon gelijkvormig te 
zijn, opdat hij de Eerstgeborene zij onder vele 
broederen." En Johannes getuigt: „Wij weten, 
dat, als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen 
gelijk zijn; want wij zullen hem zien, gelijk hij 
is." (1 Joh. 3 : 2.) 

Judas schrijft gedurig over verval en afval; het 
verval van het volk Israëls, de afval der engelen; 
het vergaan der steden Sodom en Gomorra; de 
afval der naamchristenen. Maar, dank zij Gods 
genade en eeuwige liefde! Judas kan zijn Brief 
eindigen met dezen heerlijken lofzang: „Hem nu, 
die machtig is, 

u voor struikelen te bewaren, — 
alzoo niet vallen 'of vervallen, noch veel minder 
afvallen, — en onberispelijk te stellen voor zijne 
heerlijkheid met blijdschap, den eenigen God, 
onzen Heiland, door Jezus Christus, onzen Heer, 
zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht, vóór 
alle eeuwen, én nu, én tot in alle eeuwigheid! 
Amen!" 

D. R. 

* * * 
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Maar zij verstonden niet — 

Ta, Uw kruis heeft ons gegeven, wat ons 
"^ eeuwig juichen doet!" —' Zoo heeft een 
geloovige gezongen, en we stemmen met deze 
woorden van den grond onzes harten in. 

„Uw kruis!" Wat is het heerlijk, den blik te 
slaan op het kruis des Heeren Jezus! Daar heeft 
Hij den dood te niet gedaan. Daar werd Hij tot 
zonde gemaakt en in Zijn lichaam door God, den 
Heilige en Rechtvaardige, de zonde geoordeeld. 
Daar droeg onze Heiland al onze zonden. Hoe 
naamloos veel heeft Hij geleden voor al 't door 
ons bedreven kwaad! Hij heeft ze voor eeuwig 
weggedaan! Daar bewerkte Hij onze verzoening 
met God. Daar betaalde Hij den duren prijs 
Zijns bloeds! 

Wat is het noodig, telkens opnieuw op het kruis 
te zien! Telkens tot het kruis weder te keeren. 
Altijd opnieuw te worden herinnerd aan wat daar, 
op Golgotha's heuvel, voor ons is geschied. Daar 
vond de mensch zijn einde! Daar ontsprong voor 
hem eeuwig leven! Daar is het einde van allen 
menschelijken roem en tevens het begin van het 
„roemen in den Heer." Daar vangt de weg des 
levens aan! Daar leerden we de eerste woorden 
stamelen van het nieuwe lied: „Gij zijt waardig!" 
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Wat is het gezegend, dat Gods Woord ons zoo
veel spreekt over dat wonderbare kruis! Het zegt 
ons, dat het zijn oorsprong heeft in Gods hart. 
En tevens, dat de boosheid van het vijandige, 
menschelijke hart het heeft bedacht. Toen de 
slang in de woestijn verhoogd werd, verrees daar 
een beeld van het kruis. „Zoo moet ook de Zoon 
des menschen verhoogd worden," sprak de Heere 
Jezus des nachts tot Nicodemus. God gaf het 
kruis, als een toevlucht. De heuvel Golgotha is 
de vluchtheuvel voor den armen zondaar, die niet 
bestaan kan in Gods tegenwoordigheid, maar tot 
diens genade zich spoeden mag, om behoudenis 
te vinden. „Wie 't paradijs wil vinden, ga over 
Golgotha!" 

Het Woord Gods zegt ons, dat het kruis alles 
voor ons is. Wie daar met Christus werd vereenigd, 
vond alles, wat God om den wille van Zijn ge
liefden Zoon en op grond van diens volkomen 
werk den boetvaardigen zondaar schenken kan. 
O, lezen we. dan het Woord en letten we er vooral 
op, hoe het telkens weer over het kruis spreekt. 

Wat is het treffend, dat de Heere Jezus op aarde 
tijdens Zijn omwandeling tot Zijn discipelen ge
sproken heeft over het kruis. 

Hij-Zelf sprak over Zijn lijden. Hij toonde hun, 
wat Hij lijden zou. Hij wilde ze daaromtrent 
onderwijzen. Hij stelde zooveel belang in dat 
onderwerp! 
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Laat ons op onzen Heer zien, zooals Hij daar 
gaat van Galiléa naar Jeruzalem. Hij heeft Zijn 
aangezicht gekeerd naar de bloedstad, waarvan 
Hij gezegd had, dat het niet gebeurde, dat een 
profeet gedood werd buiten Jeruzalem. (Luk. 
13:33). Hij denkt aan Zijn lijden en wil er „vrij
uit met de discipelen over spreken." (Mark. 8:32.) 
Toen Hij zoo reisde, en in het bijzonder met het 
belangrijke onderwijs aan de Zijnen vervuld was, 
„wilde Hij niet, dat iemand het wist" (Mark. 9:30). 
Welk een Jezus! Hij was met ontferming bewogen 
over de schare: Hij spijsde ze; Hij genas hun 
kranken; Hij leerde ze ook. Maar nu denkt Hij 
aan die weinigen, die Hem volgen. Die waren 
afgezonderd geworden van de schare. Hen neemt 
Hij alleen. En waartoe? Om ze te spreken over 
Zijn kruis! 

Belangrijk oogenblik. Wat zullen de discipelen 
geluisterd hebben! Zoo moeten we wel veron
derstellen. De Meester spreekt: „De Zoon des 
menschen zal overgeleverd worden in de handen 
der menschen, en zij zullen hem dooden; en gedood 
zijnde, zal Hij ten derden dage opstaan." (Mark. 
9:31.) Hoe eenvoudig! Nu spreekt de Heer niet 
in gelijkenissen, maar „vrijuit." En toch 

„Maar zij verstonden dit woord niet, en zij 
vreesden hem te vragen" 

Waarom verstaan ze den Meester ditmaal niet? 
En waarom vreezen zij Hem te vragen? Zij hadden 
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toch hun zachtmoedigen Leidsman zoo menige 
vraag reeds voorgelegd? Wat onmiddellijk op het 
aangehaalde woord volgt, is het veelzeggende 
antwoord. 

Maar zie nu opnieuw onzen Heer! Zij vreezen 
te vragen. Wat zal nu Jezus doen ? Hij buigt Zich 
tot hen neder en vraagt: „ Wat overlegdet gij op 
den weg?" En met deze ééne vraag, valt het volle 
licht op elk hunner. We lezen: „Doch zij zwegen." 
En dat na zulke onderwijzingen! Maar er was 
reden om te zwijgen, om diep beschaamd te zijn! 
„Want zij waren onder elkander in woorden ge
weest op den weg, wie de meeste was." (vs. 34.) 

Hoe verootmoedigend! Jezus spreekt over Zijn 
diepe vernedering, over Zijn lijden en dood, en de 
Zijnen zijn bezig met de vraag, wie de eerste, 
de meeste wezen zou. Zij dachten aan Zijn ko
ninkrijk en de plaats, die zij daarin zouden ver
krijgen. Welk een tegenstelling! 

Wat is het noodig, om naar Jezus te luisteren. 
Dan zien we Hem! Dan is Hij groot in onze 
oogen! Dan is Hij alles! Dan denken we niet 
aan onze plaats. Dan is alles genade! Dan zinken 
we in aanbidding voor Hem neder en spreken 
het uit: „Ja, Uw kruis heeft mij gegeven, wat mij 
eeuwig juichen doet." 

j . T. 
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Lichtstralen der heerlijkheid: 

„Ik zie de hemelen geopend, en den 
Zoon des menschen staande ter rechter
hand Gods." 

(Hand. 7 :56.) 

e hemel geopend voor den Heere Jezus is 
zeker groot en heerlijk, en Zijn Goddelijken 

Persoon waardig. Maar in Hand. 7 zien wij den 
hemel geopend voor een mensch; voor een kind 
van Adam, uit de aarde aardsch, en van natuur 
een verloren zondaar, een vijand van God, een 
veroordeelenswaardig mensch. Dit is inderdaad 
wonderbaar! ja, een klaar bewijs van Gods wónder-
volle, groote genade, en van het heil door Christus 
aangebracht voor een iegelijk, die in Hem gelooft, 
en die door het geloof in Zijn bloed vergeving 
en verzoening van zonden ontvangen heeft. 

Het is niet gezegd, dat ieder die „in den Heer" 
sterft, dezelfde openbaring en hetzelfde gezicht 
te aanschouwen krijgt, zooals Stefanus ten deel 
viel. Maar toch bij velen, die „ontslapen," vindt 
zoo iets dergelijks plaats. Er mag bij een stervende 
een zekere beneveling zijn aangaande het aardsche; 
de kracht mag hem ontbreken, om de lippen te 
openen, zoodat het den tegenwoordig zijnde 
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betrekkingen toeschijnt, dat de lijder geheel voel-
loos en van alles onbewust is; toch kunnen er 
voor het gesloten en gebroken oog vormen en 
tooneelen zichtbaar zijn van de heerlijkheid, die 
zich voor hem ontsluit en welke hij zal ingaan. 

Voor eenige jaren stierf een moeder, omringd 
van haar kinderen. Zeer kort vóór haar heengaan, 
zeide zij: „Ik hoor u niet meer!" Een of twee 
minuten daarna, zeide zij: „Ik zie u ook niet 
meer!" Weer iets later, zeide zij: „Ik zie en 
hoor de engelen!" — En . . . zij „woonde in bij 
den Heer." 

Aan het sterfbed mijner dochter staande, zeide 
zij: „Zie eens, vader! wat een engelen!" Zij wees 
met haar hand en staarde met beide oogen naar 
den wand, waar een muurtekst hing. Toen ik 
in die richting ging, en die tekst wilde wegnemen, 
zeide zij: „Niet doen, vader! daar zijn zoo vele 
engelen." 

Zoo stond ook eens een moeder aan de sponde 
harer stervende dochter, die geheel gevoelloos 
was voor wat om haar heen gebeurde. De moe
der kon niet anders denken, dan dat haar lieve
ling - ontslapen was, en zrj boog zich, om haar 
kind den laatsten kus op het voorhoofd te druk
ken. Het scheen, dat de aanraking der moederlijke 
lippen een oogenblik de scheidende ziel terug 
riep, want de stervende opende haar oogen. Een 
lach, zooals bij haar voorheen nooit gezien was, 
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speelde om haar lippen, en fluisterend zeide zij: 
„O, moeder! houd mij niet tegen!" En zij 
„ontsliep in haar Heer en Heiland." 

De heerlijke openbaring des Heeren ontnam 
Stefanus alle vrees voor den dood; ja, hij zag 
den dood niet; en aan hem werden de woorden 
des Heeren bevestigd: „Voorwaar, voorwaar, ik 
zeg u: zoo iemand mijn woord zal bewaren, die 
zal den dood niet zien tot in eeuwigheid." 
(Joh. 8:51.) We aanschouwen bij hem een ge
lijke gezindheid, als welke wij volmaakt vinden 
in den Heere Jezus. Even als de Heere Jezus 
bad: „Vader! in uwe handen beveel in mijnen 
geest," (Luk. 23 :46), zoo ook bidt deze getrouwe 
getuige: „Heere Jezus! ontvang mijnen geest." 
(Hand. 7:59.) Deze bede vloeide eerst van de 
lippen van Jezus; bij Stefanus stijgt ze op tot 
Jezus. Bij den Heer steeg ze op van af het schan
delijk vloekhout; door Stefanus wordt ze uitge
sproken tot den verheerlijkten Jezus, door hem 
gezien als staande ter rechterhand Gods. 

Hooren wij den Heere Jezus bidden voor hen, 
die hem kruisigen: „Vader! vergeef hun, want 
zij weten niet wat zij doen" (Luk. 23:34); Stefanus 
bidt in diezelfde gezindheid voor hen, die hem 
stéënigen: „Heer, reken hun deze zonde niet 
toe." (Hand. 7:60.) 

Jezus stierf. (Luk. 23:46.) Stefanus ontsliep. 
(Hand> 7:60.) Welk een onuitsprekelijk groote 
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en heerlijke vrucht van het sterven van onzen 
geliefden Heer en Heiland! In Hem geloovende, 
kunnen wij — zoo Hij vertoeft te komen — in 
Hem ontslapen. 

En in ons leven mogen wij „allen, met onge-
dekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren 
aanschouwen, en worden naar hetzelfde beeld 
veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als 
door den Heer, den Geest" (2 Kor. 3:18), waar
van wij in Stefanus een treffend voorbeeld hebben. 

De Heer schenke ons in Zijn genade dit meer 
en meer! 

D. R. 

* . * 

„Ik heb de sleutels van den 
dood en den hades". 

TGSat er een onverbreekbare band is tusschende 
**%door Jezus ontslapenen" (1 Thess. 4:14) en 
hun Heiland, blijkt zoo duidelijk uit de woorden 
van Openb. 1 : 18. Hij-Zelf, die „het leven en 
het licht der menschen''is, is in den dood ge-
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weest. Welk een wonderbare werkelijkheid! Hij 
heeft voor allen, die in Hem gelooven, de over
winning behaald over den dood. Elke macht, ook 
die van dood en graf, is nu in. Zijn bezit „Ik 
heb de sleutels van den dood en den hades." 
En zoo Hij heden of morgen „nederdalen zal van 
den hemel," dan opent Hij „naar de werking der 
macht, die Hij heeft om alle dingen aan Zich-
zelven te onderwerpen" (Fil. 3:21), in de eerste 
plaats de graven Zijner geliefden, en roept hen 
met verheerlijkte lichamen in het leven terug. 
Dan zullen wij, de levend-overgeblevenen, die ver
anderd worden, hen verheerlijkt aan de zijde des 
Heilands zien, en met hen in eeuwige heerlijk
heid vereenigd worden. Welk een wederzien! 
Voorwaar, onze Heere Jezus Christus is niet alleen 
de Eerste, Hij is ook de Laatste! Hij is het, die 
leeft tot in alle eeuwigheid ! 

Niet de vijand, ook niet de dood, zal het laatste 
woord hebben. Hei laatste woord is alleen nan 
Christus, ook ten opzichte 

der lichamen Zijner ontslapen heiligen! 

* * 
* 


