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„To tda t . . . . de mopgenster 
opga in uwe harten." 

°M° et hoeveel en velerlei is het menschelijk 
" ^ hart vervuld! En met hoe vele dingen kan 
öök hét hart van den gelöövige vaak vervuld 
zifn! De Heer Jezus, Wieh het bekend i's, wat 
d© Zijnen kan hinderen, en wat hun dein vrede 
erf 'i blijdschap des harten ontrooven kan, heeft 
Zijn discipelen in Johannes 14,: 15-en 16 alles7 

medegedeeld, wat in Zijn liefhebbend hart voor 
hen gevonden :wordt,; en eindigt:.Zijn woorden 
met te zeggen : îBezëf dtr%enT.hebr Ik tot u ge
sproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld 
hebt gij verdrukking; maar hebt goeden moed, 
&' heb de wereld óverWorinèrt." (Joh. 16:33.) 
E>e'Meei, in Wiew^harl de gëlöoVigèn de eerste 
plaats hebben, wif, datf ook Hij- deze in hunnen 
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harten heeft; en zoo Hij waarlijk de eerste plaats 
in ons hart inneemt, o, dan kunnen wij in Hem 
vrede smaken; dan kunnen onze harten te allen 
tijde en onder allerlei omstandigheden blijdschap 
en vreugde genieten, zooals dit ook het deel van 
den apostel Paulus was, die yan uit de gevange
nis te Rome de geloovigen te Filippi bemoedigt 
met de woorden: „Verblijdt u in den Heer te 
allen tijde! wederom zeg ik: verblijdt u'!" 
(FiL 4:4.) 

In dezen veel bewogen tijd, een tijd van allerlei 
bezwaren ; een tijd van veel zorg, die geëigend 
is om ons met bezorgdheid te vervullen, is het 
onuitsprekelijk gelukkig den Heer Jezus te mogen 
kennen, tot Wien wij in alle nooden onze toe
vlucht mogen nemen; bij Wien wij schuilen 
mogen, en van Wien wij alles mogen en kunnen 
verwachten; wat voor ons gezegend en nuttig is. 
De geloovige,; die Hem als zulk een Heer en 
Heiland -heeft . leeren kennen, zingt ; met : een; 
vreugdevol hart: 

Wat ik meer dan U begeer, 
Kan slechts mijnen vrede hindren, 
•:Mtjne vreugd vermindren. 

* * 
* 

„Chrisius; is aHes :en Jflt allen/' (Kol.3:U;> 
Hij is, óók onze Hoop, „Christus'in u, debfrop 
der JteerlijÜtid^i (Kol. 1:27.) 
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Deze waarheid wordt ons telkens door den 
Heiligen Geest in herinnering gebracht. Gods 
Woord vestigt onze aandacht öp één Persoon. 
Met ééne zaak houdt dat Woord ons vooral 
bezig. Op ééne gebeurtenis voornamelijk vestigt 
het ons oog des geloofs! Die ééne Persoon is 
niemand minder dan de Zoon van God, onze 
gezegende Heer en Heiland Jezus Christus. Die 
ééne zaak is Hem te verbeiden. Die ééne 
gebeurtenis is, de verschijning der blinkende 
Morgenster. Hij zal komen in de lucht, om Zijn 
duurgekochte Gemeente, Zijn bruid, tot Zich-4e 
nemen, en haar in te voeren in het Vaderhuis 
met vele Woningen. 

Dit is alleszins verklaarbaar! Een bruid — 
zonder dat het haar onverschillig is, wat de 
bezitting of-werkkring van haar bruidegom is, — 
zal toch in de eerste plaats met den geliefde 
zelven vervuld zijn! Haar verlangen gaat vooral 
üit tot zijn persoon. 

De Geest "van: God vestigt hierop onze ge
dachten, door middel van de apostelen onzes 
Heeren Jezus Xhristusv De apostel Petrus; doet 
zulks zoo goed als Pauius efr Jöhannes. 

De eerstgenoemde —aan wiën de bediening 
der ,besnijdenis; d.i; de arbeid onder de Joden, 
was toe.ti.irouwö,-schrijft zijn beide brieven aan 
gejuuvigen ^lit üe"jödeh^ die door-vervolging in 
verschillende deelen van Klein-Azïë verstrooid 
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waren. Waar de. schapen „en lammeren der kudde 
Gods aan zijn zorg waren toevertrouwd, daar is 
hij in zijn ouderdom nog vol ijver om hen, die 
„in de tegenwoordige waarheid bevestigd waren," 
in herinnering tejbrengen, wat hij en zijn twee 
medegetuigen — Jakobus en<Johannes — aan
gaande - de kracht en de komst van onzen Heer 
Jezus Christus gezien en gehoord hadden. Op 
„den heiligen berg," waar; de Heer Jezus ver
heerlijkt werd — lees hierover Matth. 17:1—8; 
Mark. 9: 1—8 en Luk. 9:28—36 — werd de 
hemelsche heerlijkheid van den Koning door 
Qod geopenbaard, en door de apostelen gezien. 
Het was voor het hart van den geloovigen Jood 
van onschatbare waarde, een getuigenis; te ver
nemen uit den mond van een, die de. majesteit 
aanschouwd: had, en he,t getuigenis Gods, des 
Vaders,, met zijn oor vernomen had. Met deze 
hemelsche heerlijkheid van het koninkrijk, zooals 
zij in volkomenheid op deze aarde, geopenbaard; 
zal, wo^derij. rwanneer:. de Heer Jezus, in kracht 
zal. wederkomen; —; zierMark. 9 ;1 — vindt-het 
profetische-; woord-.zijn-".bevestiging. .Vandaar-:dat 
de apostel - er dadelijk op. volgen .Iaat;: îWjj 
hebben..--het profetische- -waordt>i;dat bevestigd 
gemorden is." Want niet alleen wat; het lijdgri: 
ya$ den-Heer Jezus aangaat vindj het profetische, 
YKoard;rjjeyes îgingj maar óók aangamde Zijn 
]^rheenlijMngi 



TOTDAT... DE MORGENSTER OPGA IN UWE HARTEN. § 

Dit profetische woord is gelijk aan eèh „lamp, 
schijnende in een duistere plaats." (2 Petr. 1 :19). 
Ware dit woord er niet — nl. de profetieën des 
Ouden Testaments — dan zou ook voor ons 
alles in het duister gehuld zijn, zooals voor de 
ongeloovigen alles onbekend is,-omdat zij „het 
waarachtige-licht," dat nu schijnt in en door de 
waarheid Gods, verwerpen. Doch de geloovigen 
kunnen in de duistere plaats (de wereld), bij 
het licht der lamp (het profetische woord), alles 
zien en onderscheiden, en de gedachten en voor
nemens Gods leeren kennen, zoowel over de 
toekomst der volkeren, als in het bijzonder over 
de toekomst van het volk Israëls. Doch niet 
alleen dit. Het profetische woord deelt ons ook 
mede, dat bij de komst des Heeren Jezus het 
oordeel in gerechtigheid zal worden uitgevoerd 
over alle onrechtvaardigen. 

Wij doen wèl, zoo we op het profetische woord 
acht geven, zegt ons de apostel. 

Zullen we er ons echter uitsluitend en te allen 
tijde mee bezighouden ? Is ons nog niet iets 
anders gegeven ? Ja, is er voor den Christen, 
voor hem, die „in de tegenwoordige waarheid" 
bevestigd is (2 Petr. 1:12), niet iets, wat nog 
de voorkeur verdient boven de profetie ? 

Op deze vragen kunnen wij, naar aanleiding 
van wat de apostel Petrus ons schrijft/volmondig: 
ja antwoorden. 
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De Morgenster is ons gegeven. 

Van haar spreekt het profetische woord niet, 
uitgenomen in de beeldspraak over de engelen 
Gods in Job 38 :7, en over den duivel in Jes. 14:12. 

* * * 

In het Nieuwe Testament wordt ons driemaal 
over „de Morgenster" gesproken. Met deze liefe
lijke benaming wordt onze dierbare en gezegende 
Heer en Heiland aangeduid. In Openb. 2:28 
wordt den overwinnaar beloofd: „Ik zal hem de 
morgenster geven." Dus niet alleen macht over 
de volken, om ze te weiden met een ijzeren staf, 
en hen als pottenbakkersvaten te verbrijzelen, 
hetgeen betrekking heeft op het koninkrijk van 
Christus; maar „de Morgenster" — Christus-
Zelf — wordt den overwinnaar toegezegd door 
Hem, die Zich in Openb. 22:16 „de blinkende 
Morgenster" noemt. 

Welnu, de Apostel Petrus vermaant ons op het 
profetische woord acht te geven, „totdat de dag 
aanbreke en de morgenster opga in onze harten." 

Wanneer na middernacht de morgenster aan 
den hemel zich vertoont, dan breekt de nieuwe 
dag aan, hoewel het nog wel eenige uren duurt 
vóór de zon opkomt, en de eigenlijke dag daar 
is. Met het zien der morgenster verlaat de wach
ter op den muur in het Oosten zijn post en 
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kondigt door hörengeschal den nieuwen dag aan. 
Dan is het nog wel nacht, en de duisternis wordt 
nog maar eenigzins onderbroken door het hei-
flikkerend licht der morgenster, doch de menschen 
verkeeren allen in den nacht, en, uitgenomen den 
wachter, slapen allen. 

Voor de geloovigen, aan wie Petrus schreef, 
was dit een zeer bekend beeld. Zij hebben door 
de woorden: „totdat de dag aanbreke en de 
morgenster opga in uwe harten" wel begrepen, 
dat dit de eerste plaats in hunne harten moest 
verkrijgen. De lamp, in een duistere plaats haar 
schijnsel gevend, is het profetische woord. Het 
aanbreken van den dag en het opgaan der mor
genster moet het hart van den Christen geheel 
innemen. Als dit het geval is, dan is het hart 
van den geloovige uitziende naar en wachtend op 
de komst van Christus. Het hart der bruid ver
langt naar den Bruidegom; de bruid verwacht Hem. 

Niet een uitzien naar oorlogen en geruchten 
van oorlogen, aardbevingen- en pestilentiën; ook 
niet een verwachten van de voleinding aller 
dingen,' het vergaan van hemel en aarde. Neen, 
de harten der geloovigen met het aanbreken van 
den dag, en het opgaan: der morgenster bezig te 
houden, is dé bedoeling van den apostel. Eéne 
zaak, en die ééne zaak in onmiddellijke ver
binding met één Persoon, wil de Heilige Geest 
door den apostel Petrus in onze harten de eerste 



ptóaits-dóen;inriemen* iti:h0~ uitzien naaren Het 
yerwgchten van den Heer Jezus. 

Dit is hemelsch: licht in den duisteren nacht. 
Dit is de blijde hoop te. midden van den strijd. 
Deze ho,dp vertroost, bemoedigt en versterkt,! en 
wekt óns op tot volharding. Blijdschap en vreugde 
vervult het hart van den geloovige, die het aan
breken van den dag en het opgaan der morgen
ster in het vooruitzicht heeft. 

Dit is ook geheel in overeenstemming met wat 
de apostel Paujus schrijft aan de geloovigen te 
Thessalonika, dat zij van de afgoden bekeerd 
waren, „om den levenden en waarachtigen. God 
te;dienen, en Zijnen Zoon uit de hemelen te 
verwachten, dien Hij uit de dooden heeft opge7 

wekt, Jezus, die ons redt van den toekomenden 
toorn." (1 Thess. 1: 10.) 

,,De Heer=Zelf 
^al met een geroep, met de stem eens aarts
engels, en met de bazuin Gods nederdalen van 
gen hemel." (1 Thess. 4:16.) De Heilige Geest 
iëgt ons, aan het einde van het boek de Opéa-
k&rjng, de bede in liet hart en op de lipset}-; 
„Amen,'kqm,rHeer Jezus F 

Waar wij, door de genade onzes. Ggds; he$ 
ygö.rfecht genieten om bij het begin; ;ya# een 
nĵ üWwiaar ook, weer, een nieuwen jaargahg;?van; 
ons 4jj4s?hrift te openen, 4aar rn^gen wjj d ^ ^ 
jRaet he,t voornemen dés harten, in afhètnkeĵ khe.iÖ 
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van Hem, zonder Wien wij niets vermogen, Qm 
in volharding te hopen op Hem, Dien wij ver
wachten, die ons in Openb. 22:16, 17 toeroept: 
„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." 

O, Hoop der ziel! O Morgenster I 
Verschijn aan 's hemels trans I 

Breek door, verjaag den duistren nacht, 
Door uwen heldren glans! 

Kom, roep de ontslaapnen uit hun graf, 
Met blij bazuingeluid ! 

En voer ons 's Vaders woning in, 
Als Uw gekochte Bruid I 

Geen rustplaats zoeken wij op aam, 
Geen pracht of heerlijkheid; 

Ons oog ziet op de koningskroon, 
Voor ons bij U bereid. 

Zijn kroon, Zijn eer — 't is alles uw 1 
O, Bruid ! wees blij -te moe I 

Maar meer dan alle heerlijkheid: 
Hij-Zelf behoort u toe I 

D. R. 

* * 
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De Profetie van Hoséa. 
(Vervolg van bladz. 169, vorige jaargang.) 

HOOFDSTUK XII. 

WACHT OP UWEN GOD. 

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

(Psalm 18:27.) 

it hoofdstuk uit de profetie van Hoséa stelt 
ons de betrekking voor tusschen den Heer 

err Jakob, en voert ons terug naar het begin van 
Jakobs geschiedenis. Het was noodig voor het 
volk daaraan herinnerd te worden, want het 
verhief zich tegen God en ging halsstarrig voort 
op den weg, die van Jehovah afvoerde. De 
geschiedenis van hun stamvader stelde hun hun 
eigen toestand zoo klaar voor, en gelijk God 
eenmaal aan den Jabbok met jakob had gewor
steld, zoo moest Hij nu ook met Efraïm en Juda, 
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derhalve met het. geheele volk, worstelen. >En 
gelijk door Gods genade zoovele eeuwen geleden 
te voren Jakob had overmocht, zoo wilde ook 
nu de Héere dien weg der overwinning banen 
voor het schuldig volk. En daarna wilde God 
Zich in al Zijn volmaakte trouw weer met het 
geslacht van Jakob bezighouden, waardoor Zijn 
genade werd verheerlijkt. Heere, Jehovah, de 
eeuwig Getrouwe, was Zijn gedenknaam. (Vers 6.) 
Tot dien God, hunnen God, moesten zij zich 
bekeèren, en dan geduriglijk op Hem wachten. 
Dan zouden ze ondervinden, welk een genade 
bij Hem gevonden wordt, een genade, die naar 
het treffende woord uit den brief aan de Romeinen 
overvloediger wordt, naarmate de zonde meerder 
geworden is. De zonde had geheerscht tot den 
dood, maar de genade zou dan heerschen door 
gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus 
Christus. (Rom. 5:20, 21.) Welk een schoone 
volgorde, nog altijd van kracht: eerst zich be
keèren, en dan geduriglijk wachten, beide in 
betrekking tot den God der genade, die zich 
over Jakob had ontfermd en eeuwig Dezelfde is. 

„Bij den verkeerde bewijst Gij U. een wor
stelaar!" — Hoe verkeerd was Efraïm, hoe 
schuldig Juda, en nochtans wil Zich God niet 
Efraïm en juda in genade bezighouden. De 
profeet opent het twaalfde hoofdstuk met de 
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woorden : „Die van Efraïm hebben mij omsingeld 
met leugen, en het huis Israëls met bedrog. 
Efraïm weidt zich met wind en jaagt den oosten
wind na; den gansenen dag vermenigvuldigt hij 
leugen en verwoesting, en zij maken verbond 
met Assur en de olie wordt naar Egypte gevoerd." 
In deze woorden wordt de toestand van het volk 
Israëls, de tien stammen, blootgelegd. Het volk 
wandelde in eigen, booze wégen, en vertrouwde 
op een vleeschelijken arm. Het steunde op zijn 
verbond met de macht in het Noorden en bracht 
zijn schatting naar het Zuiden. Maar God werd 
vergeten; Hij werd niet gekend en evenmin 
erkend. Daarin was Efraïm onderscheiden van 
Juda. Ook juda was schuldig. Juda moest even
eens worden bestraft. Maar toch hield Juda in 
zijn priesterdienst nog aan Jehovah vast. Daarop 
wijst Hoséa, teneinde Efraïm nog meer te be
schamen, nog krachtiger tot het geweten te 
spreken. We lezen in vers 1: „Maar Juda heersChte 
(of wandelt) nog met God en was met de heiligen 
getrouw" (of „en met de ware heiligen"). In het 
voorbijgaan houdt de profeet zijn volk het gedrag, 
van Juda voor, om daarna "[zich J meer in het 
bijzonder met de tien stammen bezig te houden. 
Bij spreekt in het derde vers: „Ook heeft de 
Beere eenen twist met Juda," om dan over het 
keele volk sprekende, voort te gaan met de 
woorden: „en Bij zal bezoeking doen óver Jakob* 
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naar zijne wegen: naar zijne handelingen zal Hij 
hem vergelden." 

In het volgende drietal verzen staat de profeet 
stil bij Jakobs geschiedenis, en gaat dan'terug 
tot aan de geboorte. „In den moederschoot hield 
hij zijnen broeder bij de verzenen." Daar vinden 
we een schoone voorstelling der genade. Jakob 
was niet de eerstgeborene. Hij was de tweede, 
en nochtans heeft God hem den voorrang gege
ven. Hoewel Ezau de oudste zoon van Izakwas, 
toch werd het verbond opgericht niet met Ezau, 
maar met Jakob. De genade handelt vrij machtig. 
En nooit mocht het volk het vergeten, dat Gods 
betrekkingen met het volk Israëls op de genade 
steunden en daaruit voortvloeiden. „En daarna 
kwam zijn broeder uit, wiens hand Ezaus verze
nen hield: Daarom noemden zij zijnen naam 
Jakob," zoo lezen we in de geschiedenis, die 
melding maakt van de geboorte van Izaks zonen. 
-{Ge'n. 25 : 26). Genade van den aanvang af! 
Genade in den voortgang! Genade tot het 
einde toe! Altijd weer genade, en niets dan 
genade! 

„En in zijne kracht gedroeg hij zich vorstelijk 
met God, ja hij gedroeg zich vorstelijk tegen den 
engel en overmocht Hem ; hij weende en smeekte 
Hem." (Vers 4 en 5.) Door deze woorden wordt 
niét het pasgeboren kind, maar de man, genaamd 
Jakob, voor de aandacht gesteld. Een aan ervi-
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ringen rijk leven lag achter hem. Hij was uit 
vaders tent gevlucht, uit Labans stad had hij 
zich moeten terugtrekken, voor Ezau had hij 
gevreesd en nu staat hij aan den Jabbok. Hij is 
geheel alleen, want zijn bezittingen heeft hij aan 
de andere zijde der beek gelaten. En nu komt 
een Man tot hem in de nachtelijke stilte. Deze 
worstelde met hem, totdat de dageraad opging. 
Die Man was de Heere, die tot Jakob kwam om 
Zijn hand op hem te leggen en hem in zijn 
kracht aan te tasten. Jakobs heupgewricht werd 
verwrongen en de Heere is de Sterke en Mach
tige, die evenwel in Zijn genade Jakob overwin
naar doet zijn, hoewel Hij hem tegelijkertijd doet 
gevoelen, dat hij de mindere, de zwakkere is. 
Jakob zeide: „Ik zal u niet laten gaan, tenzij 
dat gij mij zegent." Het mindere wordt gezegend 
door het meerdere. En Hij, die Jakob overwin
naar doet zijn — want Jakob overmocht. — 
en Hij, die Jakob met den nieuwen naam 
Israël ook de verzekering schenkt, dat hij over
wonnen heeft en dat hij zich vorstelijk ge
dragen heeft met God en met de menschen, Hij 
— Jakobs God — neemt Zijn plaats weer in 
boven Jakob, een plaats, die Hij geen oogenblik 
heeft prijsgegeven, en Hij zegent Jakob. Hij ver
hoort één van Jakobs beden; n.1. om gezegend 
te worden, maar de andere bede: „Noem mij 
Uwen naam" blijft te Pniël onverhoord. Deze 
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bede zou eerst te Bethel verhoord worden. Doch 
Jakob is zich de genade bewust en roept uit: 
„Ik heb God gezien van aangezicht tot aange
zicht, en mijne ziel is gered geweest." (Gen. 
32:30). Evenwel te Bethel gekomen, doet hij de 
vreemde goden weg en wandelt in praktische 
godsvrucht voor 's Heeren aangezicht, en dan 
verschijnt daar de Heere opnieuw aan Jakob, doch 
nu niet om te worstelen, doch alleen om te zege
nen en hem Zijn naam uit te roepen. „En God 
verscheen Jakob wederom, als hij van Paddan-
Aram gekomen was, en Hij zegende hem, en 
God zeide tot hem: Uw naam is Jakob: uw 
naam zal voortaan niet Jakob genoemd worden, 
maar Israël zal uw naam zijn; en Hij noemde 
zijnen naam Israël. Voorts zeide God tot hem : 
Ik ben God, de Almachtige" — (Gen. 35 : 9—11). 
Daaraan denkt ook Hoséa, als hij zegt: „Te 
Bethel vond Hij hem." En treffend genoeg ver
volgt hij, ziende in Jakobs geschiedenis die van 
zijn volk: „En aldaar sprak. Hij met ons, name
lijk de Heere, de God der heirscharen, Heere. is 
Zijn gedenknaam." (Vers 5 en 6). 

Welk een bemoediging voor Hoséa: de Almach
tige God, die te Bethel aan den onwaardigen 
stamvader zijns volks verscheen, was de God 
der legerscharen, der hemelsche en deraardsche 
legerscharen, en deze heerlijke God wilde in 
gedachtenis gehouden worden, als de Onveran-
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derlijke, de Eeuwig Getrouwe. De „Ik-zal-zijn-
die-Ik-zijn-zal" zou Zijn volk niet geheel over
geven, al moest Hij het ook zwaar tuchtigen, 
want „Zijn genadegiften en Zijn roeping zijn 
onberouwelijk." (Rom. 11:29.) 

Hierop steunende en dit wetende, gaat de 
profeet voort: „Gij dan, bekeer<u tot uwen God." 
Maar dan moest het als bij Jakob, die de afgoden 
wegdeed, een oprechte bekeering des harten zijn, 
en daarom voegt de profeet er nog aan toe: 
„Bewaar weldadigheid en recht." Hieruit zou de 
oprechtheid blijken van hun bekeering en, een
maal tot God teruggekeerd, konden zij zich voor 
Hem stellen en op Hem wachten, gelijk Hoséa 
het zegt: „En wacht geduriglijk op uwen 
God." (Vers 7). 

In het tweede gedeelte van ons hoofdstuk houdt 
de profeet zich opnieuw bezig met den treurigen 
toestand des volks. Tweeërlei zonde wordt in 
vers 8 Efraïm ten laste gelegd; nl. verborgen 
ongerechtigheid en openlijke, drieste roofzucht. 
„In des koopmans hand is eene bedrieglijke weeg
schaal, hij bemint te verdrukken" (of: af te persen). 
Maar Efraïm is volslagen blind voor zijn kwaad, 
en wandelt in valsch licht. Het volk beroept zich 
op zijn welvaart, het roemt in zijn rijkdommen 
en gaat prat op zijn gerechtigheid. De redenee
ring bij Efraïm is, als bij zoovele menschen. ook 
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yan onzen tijd: Ik heb welvaart, zou dan God 
mij zegenen, indien ik zondigde ? Daarom komt 
de profeet en openbaart de ijdele en hoogmoedige 
gedachte des volks in de volgende woorden: 
„Toch zegt Efraïm: Evenwel ben ik rijk gewor
den, ik heb mij groot goed verkregen; in al 
mijnen arbeid zullen zij mij geene ongerechtigheid 
vinden, die zonde zij." (Vers 9.) Welk een dwaas
heid ! Wij weten het, zoowel uit het Oude- als 
uit het Nieuwe Testament, dat ware godsvrucht 
niet af te meten is naar uiterlijke welvaart, en 
evenmin armoede een bewijs is van gebrek aan 
vreeze Gods. De arme Lazarus was een beminde 
des Heeren en de trouweloozen en goddeloozen 
uit Ps. 73 baadden zich in weelde: „de hoovaardij 
omringt ze als een keten." 

God evenwel blijft getrouw: Hij is hun God 
van Egypteland af. Hij verhoogt en ook vernedert 
Hij. (1 Sam. 2:7). Hij was machtig ze te ver
nederen, zoodat ze weer in tenten moesten wonen, 
zwervende moesten zijn, als in de woestijn, in 
de dagen, dat ze van uit de tenten samenkwamen. 
Daarom waarschuwt de man Gods met de woor
den van vers 10: „Maar Ik ben de Heere, uw 
God, van Egypteland af; Ik zal u nog in tenten 
doen wonen als in de dagen der samenkomst." 

Hij, de getrouwe God, bleef arbeiden aan het 
ontrouwe en verblinde volk. Hij gebruikte de 
profeten, Hij sprak in gelijkenissen; Hij vermaande 
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door allerlei gezichten. Maar inmiddels, ja ondanks 
dat alles, ging het volk voort op den boozen 
weg. Ach, hoeveel arbeid der ziel hebben ziĵ  
Jehovah gemaakt! Te Gilead was er onge
rechtigheid ; het volk beminde de ijdelheid ; zij 
offerden hun ossen aan de afgoden, en hun 
altaren vermenigvuldigden zij.'En dat, terwijl zij 
alles te danken hadden aan de genade van God. 
De. Heere had hen tot een volk gemaakt. Nog 
eens herinnert Hoséa aan hun stamvader. Hij 
teekent Jakob, als den armen vluchteling, die 
over de Jordaan ging, slechts met een staf, en 
naar Syrië vlood, en daar diende om eenvrouw, 
en opnieuw de kudde moest hoeden om Rachel 
te bezitten. Hoe vernederend! En toch had God 
Zich zijner niet geschaamd. Daar bij Laban was 
het gebleken, wie aan Jakobs zijde Zich gesteld 
had. God had den armen Jakob in bescherming 
genomen. Laban had er van moeten afzien, Jakob 
leed te doen. En nu — niet alleen aan den 
nederigen, geringen Jakob had God gedacht. 
Neen, ook aan zijn zaad. En wel toen het zuchtte 
in slavernij. Welk een genade! God had Israël 
opgevoerd uit Egypte, door Mozes, èn had het 
gehoed door een profeet. En wat was des volks 
dankoffer geweest ? Het had God vertoornd door 
zijn bloedschulden; het had Jehovah gesmaad. 
Wat bleef er in den weg der regeering Gods 
anders over, dan dat God al het kwaad aan het 
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schuldige volk bezocht? Dit alles ziet Hoséa 
voor zich. Het grijpt hem aan en in een bittere 
klacht besluit hij: 

„Ik zal spreken tot de profeten, en Ik zal het 
gezicht vermenigvuldigen, en door den dienst 
der profeten zal Ik gelijkenissen voorstellen. 
Zekerlijk is Gilead ongerechtigheid; zij zijn enkel 
ijdelheid; te Gilgal offeren zij ossen, ja hunne 
altaren zijn als steenhoopen op de voren der 
velden. Jakob vlood toch naar het veld van Syrië, 
en Israël diende om eene vrouw; maar de Heere 
voerde Israël op uit Egypte door eenen profeet, 
en door eenen profeet werd hij gehoed. Efraïm 
daarentegen heeft Hem zeer bitterlijk vertoornd; 
daarom zal Hij zijn bloed op hem laten, en zijn 
Heere zal hem zijnen smaad vergelden." (Verzen 
11—15.) 

* 
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Jesaja 26. 

„Tot Uwen naam en tot Uwe 
gedachtenis is de begeerte onzer 
ziel." 

•|gen heerlijk lied zal eenmaal in het land van 
Juda gezongen worden, een lied van heil 

en vrede! 
Jehovah zal aan Jeruzalem gedenken. Hij zal 

van haar een sterke stad maken, als Hij ze geven 
zal muren en voorschansen van. heil. Het recht
vaardige volk zal daarin gaan, het volk, hetwelk 
de getrouwigheden bewaart. 

Wat zal het wezen voor een godvruchtig over
blijfsel, als de hoop op den Eeuwiggetrouwe 
niet beschaamd wordt en na een nacht van oordeel 
een morgen van verlossing aanbreekt. „Een 
oogenblik is er in zijnen toorn, maar een leven 
in zijne goedgunstigheid; des avonds vernacht 
het geween, maar des morgens is er gejuich." 
(Ps. 30:6.) 

Door het geloof kon dit heerlijke lied reeds 
aangeheven worden, toen alle verwachting was 
afgesneden. Het geloof klemt zich aan den On
wankelbare vast. Nadat de profeet Jesaja het 
lied van heil en vrede heeft neergeschreven, gaat 
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hij voort: „Vertrouwt op den Heere tot in 
eeuwigheid; want in den Heere is een eeuwige 
rotssteen." En hoevéél oorzaak was er voor de 
tijdgenooten van den profeet om tot den Heere 
toevlucht te nemen! Bedreigde hen niet het 
oordeel van den Assyriër? Hoonde niet Rabsaké: 
„Wat vertrouwen is dit, waarmede gij vertrouwt?" 
Hoe schoon ging de koning het volk voor in 
het vertrouwen op Jehovah. Zélf antwoordde hij 
den vijand niet en hij wilde ook niet, dat het 
volk met één woord antwoorden zou. Hij trad 
het heiligdom binnen en, terwijl hij de brieven 
van den geweldige voor het aangezicht des Heeren 
uitbreidde, smeekte hij den Almachtige het volk 
te beschermen en den vijand te slaan. En des 
Heeren antwoord, door Jesaja gegeven, bracht 
de belofte: „In deze stad zal Sanherib niet 
komen; Ik zal deze stad beschermen, om die te 
verlossen om mijnentwil, en om Davids, mijns' 
knechts wil." (Jes. 37:33, 34.) 

Hoeveel meer oorzaak zullen in de toekomst 
de getrouwe Israëlieten hebben, om verberging 
te zoeken onder de vleugelen des Almachtigen! 
Wat in Hizkia's dagen geschiedde, is slechts 
een zwak voorspel, van wat in de toekomst 
eenmaal plaats vinden zal. Voor Jakob zal een
maal een tijd van benauwdheid aanbreken. „O, 
wee!" zoo roept Jeremia uit, „want die dag is 
zoo groot, da.t; zijns gelijke niet geweestis. Maar 
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nog zal Jakob daaruit verlost worden." (Jer. 30: 7.) 
En Joel profeteert: „De heidenen (of de volkeren) 
zullen zich opmaken en optrekken naar het dal 
van Josafat Slaat de sikkel aan, want de oogst 
is rijp geworden.... Menigten in het dal des 
dorschwagens: want de dag dies Heeren is nabij, 
in het dal des dorschwagens.... De Heere zal 
uit Zion brullen, en uit Jeruzalem Zijne stem 
geven, dat hemel en aarde beven zullen, maar 
de Heere zal de toevlucht Zijns volks, en de 
sterkte der kinderen Israëls zijn. En gijlieden zult 
weten, dat Ik de Heere, uw God, ben, wonende 
op Zion, den berg Mijner heiligheid, en Jeruzalem 
zal eene heiligheid zijn en vreemden zullen niet 
meer door haar doorgaan." 

Hoe versterkend zijn de woorden van den 
profeet Jesaja. Wel profeteert hij: „Hij buigt de 
hooggezetenen neder, de verhevene stad; Hij 
vernedert ze, Hij vernedert ze tot de aarde toe; 
Hij doet ze tot aan het stof reiken;" — wel 
spreekt hij over de vreeselijke gerichten, die over 
de aarde en inzonderheid over het hart der pro
fetische aarde, nl. Juda en Jeruzalem, komen 
zullen met de woorden: „Wanneer Uwe gerichten 
op de aarde zijn, zoo leeren de inwoners der 
wereld gerechtigheid" — maar tegelijkertijd troost 
hij: „Het pad des rechtvaardigen is geheel effen, 
den gang des rechtvaardigen weegt Gij recht." 
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Ja, zich eenmakend met het getrouwe deel des 
volks, wendt hij zich tot Jehovah met de woorden: 
„Wij hebben ook in den weg uwer gerichten, U, 
o Heere! verwacht; tot Uwen naam en tot Uwe 
gedachtenis is de begeerte onzer ziel." 

Heerlijke woorden! 
Ook voor ónzen tijd van zoo uitnemende strek

king. Zoo waard, om er in stilheid onze gedach
ten bij te bepalen! Zijn de gerichten des Heeren 
dan nu op de aarde ? Neen, niet in dien zin, alsof 
heden de aangekondigde oordeelen zouden worden 
ontlast. Niet zóó, alsof nu de zegelen zouden worden 
geopend; de bazuinen zouden worden geblazen; 
de schalen met Gods toorn gevuld, zouden wor
den uitgegoten. 

Al is het ook, dat bijna de geheele aarde één 
uitgestrekt slagveld is geworden, toch meenen 
we, dat niet nu „de ure der verzoeking daar is, 
om te verzoeken, die op de aarde wonen." 
(Openb. 3 : 10.) En voor die meening hebben we 
grond in de mededeelingen des Heiligen Geestes. 
Uitdrukkelijk leert de Schrift, dat de Gemeente 
van Jezus Christus zal worden weggenomen van 
deze aarde, alvorens de „ure der verzoeking" 
aanbreken zal. Zij, . nl. de Gemeente, zal haar 
hemelsche bestemming hebben bereikt, alvorens 
één zegel zal worden verbroken door Hem, die 
waard is „het boek te openen en zijne zegelen 
te verbreken." Wanneer de Gemeente den troon 
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van God en het Lam omringen zal in den hemel, 
dan zullen van den troon uitgaan „bliksemen en 
donderslagen en stemmen." Wanneer de oordeelen 
Gods op de aarde uitgegoten worden — voorbe
reidende oordeelen, gevolgd door de komst van 
den Zoon des menschen uit den hemel — dan 
is de schare der hemelsche verlosten in aan
bidding vereenigd om Hem, die met Zijn bloed 
hen kocht. Dan grijpen zij de harpen om den 
Verlosser te verheerlijken, en de gouden schalen 
vol reukwerk: de gebeden der aardsche heiligen, 
die door de verdrukking heengaan; nl. het getrouwe 
overblijfsel Israëls met de schare der verlosten 
uit alle volkeren, die door het evangelie des 
koninkrijks toegebracht zullen worden. (Open
baring 7.) 

De gemeente wordt tevoren weggenomen door 
Hem, wiens woord „Ja en amen" is. Aan Zijn 
woord: „Zie, Ik kom haastelijk!" wenschen 
we ons vast te klemmen. Maar overigens. 

Al zijn ook niet de oordeelen, die vooraf zullen 
gaan aan de verschijning van den Zoon des men
schen en volgen zullen op de komst van den hemel-
schen Bruidegom, al zijn die oordeelen dan ook 
heden niet op de aarde, toch beleven we een 
zwaren tijd, waarin we op een bijzonder-plechtige 
wijze Gods stem vernemen. We hooren die stem 
boven het gedonder der kanonnen en het geratel 
der machinegeweren uit. Bij al het leed, dat Gods 
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schepselen, en ook Gods kinderen derhalve, treft, 
zij ons oog op Hem! Welk een ellende is neer
gedaald op aarde! Welk een smart heeft zich 
geworpen op duizenden slachtoffers van dezen 
oorlog! Meer dan de betrekkelijk geringe moei
lijkheden in ons eigen land, grijpt dit leed ons 
aan. Maar te midden van dat onbeschrijfelijke 
wee gaat het oog naar omhoog! 

Wij hebben U, o Heere! verwacht. 
Ook in den weg Uwer gerichten. 
Tot Uwen naam en tot Uwe gedachtenis is de 

begeerte onzer ziel. Welk een taal! Een uiting 
van zeer wezenlijke godsvrucht. Van alles, waarop 
het oog vol tranen heeft gerust, wordt het in het 
geloof afgericht en het zoekt alleen — den Heere! 
Bij Hem is rust; bij Hem is vrede! Bij Hem is 
alles licht. Geen disharmonie; geen tegenspraak. 
Alles wordt helder en klaar. De raadselen lossen 
zich op in het Heiligdom. De alleenwijze God — 
wij zijn van gisteren en weten niet — zal Zich 
verheerlijken. Ondanks, ja meer nog, door middel 
van alle moeilijkheden! De God des vredes..doet 
eenmaal de oorlogen ophouden. Hij zal eenmaal 
den Satan onder de voeten der Zijnen verpletteren. 
De God des vredes heeft den.grooten Herder 
der schapen door het bloed des eeuwigen ver-, 
bonds wedergebracht uit de dooden en Hij zal 
Zich in Christus, den Veelgeliefde, verheerlijken. 
Zijn doen is majesteit en heerlijkheid! En in het 
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bewustzijn daarvan onthoudt zich de geloovige 
van de beoordeeling van Gods wegen en nog 
veel minder vermeet hij zich, die af te keuren. 
Terwijl de kinderen des Vaders rusten aan het 
hart des Vaders, volgen zij Hem aanbiddend in 
Zijn wegen, en weten, dat het einde dier wegen, 
zoowel voor personen als volkeren, louter heer
lijkheid zijn zal. En daarom verwachten zij Hem, 
ook in den weg Zijner gerichten. En intusschen 
genieten zij de heerlijkheid van Zijnen naam, die 
de uitdrukking is van Zijn wezen, en van Zijn 
gedachtenis. Tot dien naam en gedachtenis is de 
begeerte hunner ziel. In Gods wegen kan de 
geloovige met zijn beperkt inzicht — wij kennen 
ten deele — verdoold geraken, maar in het Hei
ligdom kan hij de liefelijkheid des Heeren aan
schouwen en onderzoeken, overpeinzen in Zijn 
tempel. (Ps. 27 : 4). Het licht des Heiligdoms 
kan niet worden verdonkerd door kruitdamp, 
noch de rust verstoord worden door roffelvuur. 
Waar de heerlijke daden van Gods verlossende 
liefde de aandacht bezig houden, daar wekt de 
gedachtenis des Heeren slechts dank en aanbidding. 
Moge ook de begeerte onzer ziel zijn tot den 
naam en de gedachtenis des Heeren. Dan zullen 
de rust en de vrede onzer zielen niet worden 
verstoord. 

De ongeloovige is ongevoelig voor de betoo
ning van genade en blind voor de verheerlijking 
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van God. Maar God overwint! Hij bereikt Zijn 
gezegende doeleinden. Hij zal vrede bestellen en 
bewaren, en Hij richt de zaken Zijns volks. Hij 
werpt de vijanden, die in hun hoogmoed heer-
schen, neder. Hün gedachtenis doet Hij vergaan. 
Dood zijnde, zullen zij niet leven, overleden zijnde, 
zullen zij niet opstaan. De Heere zal uitgaan om 
de ongerechtigheid van de inwoners der aarde 
over hen te bezoeken. De Rechter der gansche 
aarde zal recht doen! De aarde zal haar bloed 
ontdekken. Nu moet zij het bloed van duizenden 
indrinken. Maar de stem des bloeds zal worden 
gehoord. De aarde zal haar doodgeslagenen niet 
langer bedekt houden. De Heere zal toornen! Zijn 
volk, dan op aarde zijnde, zal worden beschut. 
Voor hen zullen de dagen worden verkort. Anders 
zou geen vleesch behouden worden. „Ga henen, 
mijn volk! — zoo roept de profeet — ga in uwe 
binnenste kamers, en sluit uwe deuren achter u 
toe; verberg u als een kleinen oogenblik, totdat 
de gramschap overga." De Heere zal ze verbergen. 
En indien Hij ook al toelaat, dat er onder de 
getrouwen vallen, dan doet Hij Zijn getuigen 
weder opstaan. (Openb. 11 : 3—12). „Kostelijk in 
de oogen des Heeren is de dood Zijner gunstge-
nooten." (Ps. 116 :15). „Uwe dooden zullen leven, 
ook mijn dood lichaam, zij zullen opstaan," jubelt 
de profeet. De vijanden kunnen — indien God 
het toelaat — wel het lichaam dooden, maar de 
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ziel kunnen zij niet dooden. Zij hebben Dien 
gevreesd, die macht heeft om in de hel te werpen. 
(Luk. 12:5). Zijne macht reikt verder dan des 
vijands macht. Jesaja ziet in den geest die ge
vallenen, en — nadat hij het volk getroost heeft 
met de herinnering aan de op&tandingsmacht van 
den levenden God — roept hij ze toe: „Waakt 
op en juicht, gij, die in het stof woont! Want 
uw dauw zal zijn als de dauw der moeskruiden, 
en het land zal de overledenen uitwerpen!" 

Welk een steun heeft de profeet in God ge
vonden. De ontrouw des afvalligen volks staat 
wel voor zijn oog, zoodat hij, daaraan denkende, 
spreekt: „Gij, o Heere! hadt dit volk vermeerderd; 
Gij hadt dit volk vermeerderd; Gij waart ver
heerlijkt geworden, maar Gij hebt hen in al de 
landen des aardrijks verre weggedaan" — maar 
toch vindt hij rust in de getrouwheid van Jehovah. 
De Getrouwe zou het gansche volk niet verdelgen. 
Hij zou een overblijfsel laten. Het heilige zaad 
zou het steunsel zijn. En dit overblijfsel ziende, 
vervolgt de profeet: „Heere, in benauwdheid 
hebben zij U bezocht; zij hebben hun stil gebed 
uitgestort, als uwe tuchtiging over hen was." 
Zij zullen zijn in barensnood van wege des 
Heeren aangezicht, maar alle kracht en alle 
vrucht ontbreekt. Alleen in God is kracht! Hij 
alteen kan behouden. Hij zal uit den dood teven 
voortbrengen. Maar dan zal ook God alleen 
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de eer ontvangen. Hoe wonderbaar schoon t 
Kon de profeet niet met alle recht prediken : 

„Vertrouwt op den Heere ?" Was het niet het 
heerlijkste, altijd weder terug te keeren tot den 
naam en de gedachtenis des Heeren ? Kon men 
wei hopen, anders dan op God ? 

Als we dit alles overzien, welk een rijke leering 
en kostbare vertroosting ligt er dan ook voor 
ons in dit hoofdstuk. Dè wereld kent God niet. 
De geloovigen — de Gemeente des Heeren — 
nemen de plaats der voorbidding in. Maar de 
kracht is alleen in God. Hij heeft den weg 
afgeteekènd door het gewirwar van lijnen, hetwelk 
als een doolhof is voor de oogen der menschen-
kinderen. De Heer ziet het heerlijke einddoel en 
Hij zal het bereiken. Christus zal worden ver
heerlijkt. Onder diens hoofd zal eenmaal alles 
worden: samengebracht. Het onbeweeglijk konink
rijk zal aanbreken. En daarom houdt de geloovige 
bij het licht van het profetische Woord aan God 
vast, terwijl hij rust aan het hart des Vaders. 
De gelóövige ziet uit haar de komst van Christus,, 
dié nu aan Gods rechterhand zit, en; die Zijn 
duurgekochte . Gemeente. in de heerlijkheid des 
Vaders zal Invoeren orn daarna met haar te ver
schijnen, en Zijn régeérihg té aanvaarden. Dé 
begeerte onzer -ziel gaat; uit naar Zijn naam en 
Zijn gedachtenis. En dien naam en die gedachtenis 
vinden we,;in het Woord, hetwelk ons als een 
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kostbare schat gegeven is, en hetwelk wé met 
de hulp des Heiligen Geestes mogen doorzoeken. 
En dan bemoedigt Gods belofte ons daarbij 
dagelijks met de woorden : „De opening Uwer 
Woorden geeft licht I" 

J. T. 

Beantwoording van vragen. 

F. v. d. M., te Stadskanaal, vraagt eenige toelichting over 
de woorden: 

„En wie op dezen steen valt, zal verbrijzeld worden • 
maar op wien'hij vallen zal, dien zal hij verpletteren." 

(Mattrf. 21 :44.) 

De gelijkenis van dên wijngaard -en de slaven —in vs. 
33—3° — wordt door den Heer Jezus toegepast op de oven-
priesters en oudsten, de leiders en voorgangers in Israël. De 
Heer brengt hun de woorden üitPs. 118 : 22, 23 in herinnering, 
en. deelt hen aaaroij meae, dat de-steen, door de bouwlieden 
verworpen, de hoeksteen zou worden. En dir 4S geschied. De 
door Israël verachte en verworpen Steen, Christus, ;is ;nu„de 
Hoeksteen" der Gemeente. (Efez. 2 : 20.) 

Het was het Joodscht volk, in de ,dagen, dat de Heer in: 

het rriidden van.hen wandelde, dat o.p aien steen viel, zich 
aan hem érgerae, e n . . . . verbrijzeld geworden is. Wat door 
den apostel Petrus met -deze woorden bevestigd wordt: 
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„ maai1 voor de ongehoorzamer.:. „de steen, dien de 
bouwlieden verworpen hebben; deze is tot een hoofd des 
hoeks geworden," „en een steen des aanstoots en een rots 
der ergernis," (Jes. 8:14), die zich, daar zij niet gehoorzaam 
zijn, aan het woord stooten, waartoe zij ook gezet zijn." (1 Petr. 
2 : 7r 8.) Toen Petrus dit schreef, was het oordeel, door den 
Heer over de Joden in Matth. 21 aangekondigd, gekomen; en 
daarom: „waartoe zij ook gezet zijn." 

Bij de wederkomst des Heeren Jezus, „op de wolken des 
hemels met kracht en groote heerlijkheid," (Matth. 24 : 30), dan 
zal de steen vallen op de ongeloovigen, en zullen zij verpletterd 
worden. Voorheen viel men op hem; men stootte en ergerde 
zich aan hem; straks zal de steen vallen op alle weder-
spannigen en ongehoorzamen. Volgens Zacharia zal twee-derde 
door het oordeel omkomen, en een-derde van dit oordeel 
verschoond worden, en dit derde deel is het overblijfsel, dat: 
te midden der groote verdrukking, tijdens de heerschappij 
van den anti-christ, aan Jehovah trouw gebleven is. „En het 
zal geschieden in het gansche land, spreekt de Heere, de 
twee deelen daarin zullen uitgeroeid worden, en den geest 
geven; maar het derde deel zal daarin overblijven; En ik zal. 
dat derde deel in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, 
gelijk men zilver loutert; en Ik zal het beproeven, gelijk. 
men goud beproeft; het zal mijnen naam aanroepen, en Ik 
zal het verhooren; Ik zal zeggen: Het-is mijn volk; en het 
zal zeggen: De Heere is mijn Ood." (Zach. 12:3, 9,) 

Dit naar aanleiding van het gevraagde. 
Echter nog eenige woorden voor hen, die door Gods genade 

in Christus gelooven. De apostel Petrus noemt den Heer Jezus 
„een levende steen," tot Wien wij gekomen zijn; „door 
menschen wel verworpen, maar bij God uitverkoren, kostelijk." 
(1 Petr. 2:4.) Waar de mensen geen weg met Christus heeft 
geweten, en Hem verwierp, daar is Hem door God, als de 
door Hem uitverkoren en kostelijke Steen, een plaats gegeven 
op den grondslag Zijner genade, nl. die van hoeksteen in. 
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een Sión. En: het getuigenis Gods aangaande Héfn, luidt: 
^Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden." 

Er is echter nog meer! De apostel schrijft: „Voor u dan, 
die gelooft, is de kostelijkheid." (1 Pétr. 2:7.) Hij, die de 
door God uitverkoren en kostelijke Steen is, Hij is ons door 
God geschonken; niet alleen om ons te behouden en eenmaal 
in den hemel te brengen, maar opdat wij ons nu in Hem en 
met Hem zouden verlustigen. Voor den apostel Paulus was 
de Heer Jezus alles. Hij zegt in Fil. 1 :21 : „Te leven is voor 
niij Christus." „Hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus' 
wil- schade geacht. Ja gewisselijk, ik acht ook alle dingen 
schade te zijn om dé uitnemendheid der kennis van Christus 
Jezus, mijnen Heer, om wiens wil ik de schade van alle 
dingen geleden heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus 
gewinne, en in Hem bevonden wórde, niet hebbende mijne 
gerechtigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof 
in' Christus is, de gerechtigheid, die uit God is, door het 
geloof; opdat ik Hem këtine, en de kracht Zijner opstanding, 
eri de gemeenschap Zijns lijdens, Zijnen dood gelijkyormigf 
wordende, of ik op eenigerlei wijze; moge komen tot de' 
opstanding uit de dooden." (Fil. 3:7—H.) 

O, dat dit-bij ons ook zóó meer gevonden worde I 
REDACTIE, 

* . • • • 
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De Profetie van Hoséa. 
HOOFDSTUK XIII. 

DUISTERNIS, DIE VOORAFGAAT AAN DEN DAGERAAD. 

„O Heere ! hoe groot zijn Uwe werken ! 
zeer diep zijn Uwe- gedachten." 

(Ps. 92:6.) 

n het vorige hoofdstuk is ons voorgesteld, hoe 
gelukkig het is zich tot God te wenden en dan 
geduriglijk op Hem te wachten. 

Ook het hoofdstuk, dat we nu willen overdenken, 
stelt dit op een heerlijke wijze in het licht. Het 
leert ons — en nu maken we de woorden van 
een ontslapen arbeider des Heeren tot de onze — 
het leert ons den Heer aan-te kleven, die — hoe 
groot Zijn geduld ook wezen moge — kennis 
neemt van al onze wegen en Wiens wet luidt, 
dat de mensch maait, naardat hij zaait. Maar 
tevens wordt op een treffende wijze geschilderd, 
«enerzijds, hoe het oordeel Gods komen moet 
over Zijn ontrouw en schuldig volk, en anderzijds, 
hoe het hart van Jehovah van liefde brandt voor 
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het volk, hetwelk Hij verloste. Het is, alsof er 
een strijd wordt gestreden tusschen de genegen
heden van het hart des Heeren en het oordeel 
Zijner gerechtigheid. Het oordeel is onvermijde
lijk, het moet komen op het schuldige hoofd des 
volks. Daarom wordt het bij herhaling aange
kondigd. Maar nauwelijks heeft'de aankondiging 
plaats gehad, of God keert Zich weer in genade 
tot het volk, zoodat we een wonderbaar schoone 
mengeling bezitten — in dit hoofdstuk, zoo goed 
als in het geheele boek van Hoséa — van de 
rechtvaardige verontwaardiging Gods over de 
zonde des volks en Zijn liefde, om naar Zijn 
eeuwige raadsbesluiten datzelfde volk te zegenen, 
als het zich tot Hem zal hebben bekeerd. Hierin 
ligt het schoone van Hoséa's profetie! 

Efraïm — de vertegenwoordiger van het tien-
stammenrijk — werd onder de twaalf stammen 
gevreesd. Als hij maar sprak, zoo beefde men. 
De lezer herinnere zich Gideon en Jefta (Richt. 
8: 1 en 12 : 1), om een voorstelling te hebben 
van Efraïms gezag en invloed. Welk een misbruik 
had Efraïm evenwel gemaakt van de genade, die 
hem den voorrang had gegeven boven Manasse. 
Niet de oudste zoon van Jozef had den besten 
zegen ontvangen. Met voorbijgaan van den eerst
geborene had de stervende Jakob aan den twee
den zoon, Efraïm, den meest begeerden zegen 
geschonken. Doch Efraïm was den anderen stam-
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men tot eén valstrik geworden. Van uit Efraïm 
had zich de afgodendienst over het land verbreid. 
Efraïm was schuldig geworden aan den Baal. En 
daarmee had hij zich zedelijk in den dood ge
stort. Eenmaal op den verkeerden weg gekomen, 
was hij voortgegaan, hoewel het van aanvang af 
niet aan waarschuwingen had ontbroken. Jerobeam 
had alles gereed gemaakt en de priesters stonden 
om te offeren, op den door den koning vastge-
stelden dag, den vijftienden der achtste maand — 
en opeens klonk de stem van den door Jehovah 
gezonden man Gods uit Juda: „Altaar, altaar, 
zóó zegt de Heere: Zie, een zoon zal den huize 
Davids geboren worden, wiens naam zal zijn 
Josfa: die zal op u offeren de priesters der hoog
ten, die op u rooken, en men zal menschenbeen-
deren op u verbranden." (1 Kon. 13:2). 

Efraïm was dus voortgegaan op den weg der 
zonde. Van zilver had hij zich goden gemaakt — 
het product van 's menschen bedorven verstand — 
én daarna had hij de kalveren gekust, d.w.z. ze 
met aanbidding vereerd. Ten dage van Achab en 
Elia kon Jehovah van een klein, doch verborgen 
overblijfsel zeggen: „Ik heb in Israël doen over
blijven zeven duizend, alle knieën, die zich niet 
gebogen hebben voor Baal, en allen mond, die 
hem niet gekust heeft." (1 Kon. 19:18.) Geen 
wonder, dat tegen Efraïm de toorn des Heeren 
ontbrandde en het volk bedreigd werd met ver-
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nietiging. Als een morgenwolk, als een vroegko-
mende dauw zouden ze henénvaren, en als kaf 
op den wind weggevoerd en als rook uit den 
schoorsteen weggestormd worden. Het oordeel 
zou onverwacht, beslissend en overweldigend zijn. 
In de verzen 1—3 wordt het als volgt beschre
ven : „Als Efraïm sprak, zoo beefde men, hij heeft 
zich verheven in Israël; maar hij is schuldig ge
worden aan den Baal en hij is gestorven. En nu 
zijn zij voortgevaren te zondigen, en hebben zich 
van hun zilver een gegoten beeld gemaakt, af
goden naar hun verstand, die altemaal smeden-
werk zijn: waarvan zij nochtans zeggen: De 
menschen, die offeren, zullen de kalveren kussen. 
Daarom zullen zij zijn als een morgenwolk en 
als een vroegkomende dauw, die henengaat, ge
lijk kat van den dorschvloer en gelijk rook uit 
den schoorsteen wordt weggestormd." 

Dè tegenstelling met deze verzen is zoo schoon, 
omdat ze de liefde Gods beschrijft. Jehovah had 
Zijn volk volkomen verlost uit alle benauwdheid; 
zij kenden alleen den Heere, als hun almachtiger» 
en liefderijken.Verlosser of Heiland. Buiten Hem 
was geen heil. Hij had ze gekend in die;,jgroote 
en vreeselijke woestijn, waar vurige, slangen en 
schorpioenen waren, waar dorheid en-geen water 
was," en waar „God hun water uit de keiachtige 
rots voortbracht." (Deut. ,8 : 15.) Hoe heerlijk,wordt 
die liefde beschreven in de verzen 4 en.,5: *lk 
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ben toch de Heere, uw God, van Egypteland 
af; daarom zoudt gij geenen God kennen, (oï 
juister: „Daarom hebt gij geenen God gekend"), 
dan Mij alleen, want daar is geen Heiland, dan 
Ik. Ik heb u gekend in de woestijn, in een zeer 
heet land." 

De verzen 6, 7 en 8 spreken weder van de 
zonde des volks en Gods straf daarover. 

Naardat hun weide was, waren ze verzadigd 
geworden. Ze hadden de heete en dorre woes
tijnen doorwandeld. En wat konden ze getuigen ? 
Ze waren verzadigd geworden. De woestijn had, 
waar hun voet trad, het wonder aanschouwd van 
de spijziging met brood uit den hemel. De wa
teren waren uitgebarsten en waren „als een rivier 
door de dorre plaatsen gegaan." (Psalm 105.) De 
kwakkelen waren neergestreken om het hongerige 
volk te voeden. Wonderen had God gewrocht. 
Allen morgen waren Zijne goedertierenheden nieuw 
geweest. Doch Jeschurun was „vet"^geworden en 
had achteruit geslagen. Hij had God laten varen 
en den rotssteen zijns heils had hij versmaad. 
(Deut. 32: 15.) 

Het oordeel moet opnieuw en wel in de ern
stigste bewoordingen worden aangekondigd. De 
Heere zou Zijn volk wezen als een felle;leeuw, 
als een loerende luipaard, als een van jongen 
beloofden -beer, enals een oude leeuw. Ze zouden 
worden opengescheurd en verslonden. Hoorenwe 
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*lechts Hoséa's woorden: „Daarna zijn zij, naardat 
hunne weide was, verzadigd geworden; als zij 
verzadigd zijn geworden, heeft zich hun hartvet 
heven; daarom hebben zij Mij vergeten. Dies werd 
ik hun als een felle leeuw, als een luipaard loerde 
Ik op den weg, Ik ontmoette ze als een beer, die 
van jongen beroofd is, en scheurde het slot huns 
harten; en Ik verslond ze aldaar als een oude 
leeuw; het wild gedierte des velds verscheurde ze." 

De profeet spaarde het volk niet. Hij hield ze 
den spiegel hunner historie voor. Niet alleen in 
de woestijn waren ze wederspannig geweest; neen, 
ook in het land. Sauls geschiedenis is een don
kere bladzijde in hun levensboek. Hun eigenwil 
had een koning afgedwongen. Maar het konings
schap had hun geen heil gebracht. Bij hun ko
ningen zouden ze evenmin bescherming vinden, 
als het oordeel hen treffen zou. Het huis van 
Jehu zou omkomen, evenals dat van Jerobeam, 
Achab en Baësa omgekomen waren. Slechts de 
„koning naar Gods hart" kon heil aanbrengen. 
Diens koninkrijk zou een eeuwig koninkrijk zijn. 
Eenmaal zal de ware David „zitten op den troon 
en over het huis jakobs koning zijn in der eeuwig
heid, en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde zijn." 
(Luk. 1 :32, 33.) 

Efraïm wilde de wegen der zonde niet verlaten. 
Alles deed God aan het volk, om de kostelijke 
vrucht eener waarachtige verootmoediging te voor-



DE PROFETIE VAN HOSÉA. 3 9 

schijn te roepen, doch hoewel de weeën hen aan
grepen, zoo was er toch geen doorbreken ten 
goede. Deze gedachten spreekt de profeet in een 
zinrijke taal uit in de verzen 9—13: „Het heeft 
u bedorven, o Israël! want in Mij is uw hulp. 
(Of: „Het heeft u bedorven, o Israël, dat gij u 
verzet hebt tegen Mij, die uw hulp geweest ben.") 
Waar is uw koning nu ? dat hij u behoude in 
alle uwe steden ; en uwe richters ? waar gij van 
zeidet: Geef mij eenen koning en vorsten ? Ik 
gaf u eenen koning in mijnen toorn, en nam 
hem weg in mijne verbolgenheid. Efraïms onge
rechtigheid is samengebonden, zijne zonde is 
opgelegd; smarten eener barende vrouw zullen 
hem aankomen; hij is een onwijs kind, want 
anders zoude hij geen tijd in de kindergeboorte 
blijven staan." 

Maar God trok Zijn hand niet af. Hij zou hulp 
geven. Van alle macht zou Hij Zijn volk verlos
sen. Machten, als van den hades en den dood, 
zijn aan Hem onderworpen. De hades en de 
dood worden als het ware getart door Hem, die 
de sleutelen van beide in Zijn hand houdt. En 
dan zal berouw van de oogen des Heeren ver
borgen zijn. We gelooven niet, dat hier bedoeld 
wordt, dat er geen berouw of vertroosting voor 
het volk wezen zal. Dit lijkt ons tenminste niet 
in overeenstemming met het verband. Neen, al9 
God Zich opmaakt, om te redden van alle macht, 
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óók van de geweldigste, dan zal Hij niet halver
wege omkeeren en berouw krijgen. Neen, Hij zal 
doen, Hij, de Almachtige — naar het eeuwig 
voornemen Zijner genade, en Hij zal den zegen 
van Abraham op het volk doen nederdalen en 
dien zegen door het volk tot alle volkeren brengen. 
We hebben al meer herinnerd aan Rom. 11 :29: 
„Want de .genadegiften en de roeping Gods zijn 
onberouwelijk." Telkens merken we dus de 
voortdurend terugkeerende afwisseling op van het 
oordeel en de genade. Naast de donkere beschrij
ving van de verzen 9—13 het heerlijke 14e vers: 
„Doch Ik zal ze van het geweld der hel (hades 
of doodenrijk) verlossen; Ik zal ze vrij maken 
van den dood; o dood! waar zijn uwe pestilen-
tiën ? Hel, waar is uw verderf? Berouw zal van 
mijne oogen verborgen zijn." 

De twee laatste verzen, of liever naar de ge
bruikelijke verzen-indeeling het laatste (15e) vers 
van ons hoofdstuk en het eerste vers van hoofd
stuk 14, hetwelk nog bij ons hoofdstuk hoort — 
deze twee verzen dan, spreken opnieuw over den-
diep gezonken toestand van het volk. „God trekt 
Zich — zoo merkt een Schriftverklaarder op — 
terug, zoodat het volk een prooi van zijn eig€n 
bederf en tevens van den vijand wordt. Het re
sultaat is, dat de toestand des volks God nood
zaakt het oordeel te brengen over hun zonde», 
daar al de waarschuwingen der profeten ijdel 
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waren geweest. Maar — dit opent voor Jehovah 
den weg om Zijn raad te vervullen. Na lang ze 
te hebben overgegeven aan de vrucht van hun 
eigen handelingen, brengt God naar Zijn onwan
kelbaar raadsbesluit het volk tot berouw en maakt 
het op die wijze bekwaam, om van die raadsbe
sluiten de heerlijke vrucht te genieten." Dit laatste 
wordt ons in het slothoofdstuk getoond. Doch 
hoe wordt de liefde Gods beproefd door Zijn 
volk. Efra'im was groot geworden onder zijn 
broederen, zooals ook vers 1 vermeldt. Maar al 
zijn welvaart zal vergaan. De bron wordt gestopt; 
de fontein verdroogt. Alle schatten worden weg
gevoerd. Samaria, de kroon van Efraïms geweldi
gen, wordt verwoest. Het zwaard verteert, de 
kinderen worden verpletterd, de zwangeren wor
den geslacht! Hoe diep is de weg, die van God 
afvoert, al voert hij tenslotte door de alles over
treffende genade Gods naar boven, tot het licht I 
Hoséa's droeve besluit is: „Want hij zal vruchi 
voortbrengen onder de broederen; doch er zal 
een oostenwind komen, een wind des Heeren, 
opkomende uit de woestijn; en z^ne springadet 
zal uitdrogen en zijne fontein zal verdrogen: die 
zal den schat van alle gewenschte huisraad rooven. 
Samaria zal woest worden, want het is weder-
spannig geweest tegen zijnen God; zij zullen 
door het zwaard vallen, hunne kinderkens zullen 
verpletterd en hunne zwangere vrouwen zullen 
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opengesneden worden." (vers 15 en 1.) Deze 
woorden doen ons denken aarr de donkerheid 
van den nacht, voordat deze in den dag overgaat. 
Hoe heerlijk moet het licht na zulk een duisternis 
zijn!. Dat licht straalt in vollen luister in het 
laatste hoofdstuk. 

* * 
* 

Van het kruis tot den troon. 
(Psalm 22.) 

ooals in vele Psalmen, zoo wordt ook in 
Psalm 22 door de eerste verzen de hoofd

gedachte aangegeven van den geheelen Psalm. 
Treffend geschiedt dit door de woorden: „Mijn 
God, mijn God! waarom hebt Gij mij verlaten ?" 

De Evangeliën doen ons vernemen, wat door 
onzen geliefden en gezegenden Heer en Heiland, 
hoorbaar voor het oor des mehschen, gesproken 
is, toen Hij in Zijn onuitsprekelijk groote en 
wonderbare liefde voor ons op het kruis de plaats 
in het oordeel innam. Maar in de Psalmen wordt 
ons door den Heiligen Geest — „den Geest die 
alle dingen onderzoekt, ook de diepten Gods," 
(1; Kor. 2:10) — medegedeeld, wat inde zielen 
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in het hart des Heeren Jezus omging, toen Hij, 
met de zonden beladen en tot zonde gemaakt 
zijnde, in de plaats des zondaars door Zijn God 
verlaten werd. 

De Heer geve ons, waar deze gevoelens en 
gedachten van Christus heden het onderwerp 
onzer beschouwing zullen uitmaken, dat wij dezen 
heiligen bodem met diepen eerbied betreden! 

„Mijn God, mijn God ! waarom hebt Gij mij 
verlaten ?" werd door den Heiland uitgesproken 
„omtrent de negende ure," volgens Mattheüs en 
Markus. En we kunnen en mogen aannemen, dat 
het lijden voor den Heer toen zulk een hoogte
punt bereikt had, dat Hij niet meer kon inhouden, 
wat Zijn heilig gemoed vervulde, en aan Zijn 
gezegende lippen — die lippen „waarop genade 
is uitgestort," volgens Ps. 45:3 —de angstkreet 
ontvlood: „Mijn God, mijn God! waarom hebt 
Gij mij verlaten ?" Wij staan hier voor een ge
beurtenis zonder wederga in het verleden en in 
de toekomst in de geschiedenis van hemel en 
aarde ; een geheel eenige gebeurtenis : de Recht
vaardige, door God verlaten. Onmogelijk kan het 
voor een tweede maal herhaald worden; want 
dan zou het feit zijn karakter verliezen en de 
beteekenis ervan, n.1. dat God zedelijk volkomen 
verheerlijkt is ten opzichte der zonde, zou daar
door worden teniet gedaan. 
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Eens en voor altijd werd het volbracht, volmaakt 
en volkomen. Hoe zou hier dan van herhaling 
sprake zijn ? Indien er een herhaling moest plaats 
hebben, dan zou daarmee zijn uitgesproken, dat 
er niet iets volkomens geschied was. Maar, Gode 
zij dank, het is een volbracht werk! God is 
volkomen verheerlijkt, verheerlijkt in alle 
eeuwigheid! 

Maar, ten opzichte van het goede en het kwade, 
moesten de gerechtigheid en 'de genade worden 
geopenbaard. De liefde wilde zich tegenover het 
kwade uiten en daarom was het noodig, dat over
tuigend bewezen en verwezenlijkt werd, wat God 
is tegenover het kwaad. Tegen wien trad God 
nu op ? Tegen den zondaar ? Dat zou voor den 
mensch gelijk staan met het eeuwig verderf, en 
daarmee zou de liefde niet geopenbaard worden. 
Maar nu heeft Christus Zichzelven gegeven; Hij, 
die in staat was den vollen last te dragen, en 
die wilde ingaan in de diepste vernedering van 
degenen, wier zaak Hij op Zich nam, en machtig 
was het verlossingswerk te volbrengen. Hij torste 
in Zijn ziel, al wat God tégenover de zonde iS; 
Ontzettend oogenbÜk! 

De mate van het lijden van Christus op het 
fcruis is boven allé beschrijving ontzettend. In 
onzen Psalm wordt het op zevenvoudige, opvol-
maakte wijze, beschreven. 
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Ten eerste als Mensch, in Hebr. 10 : 5 sprekende 
ingevoerd mét de woorden: „Gij hebt mij een 
nchaam toebereid." De Mensch Jezus, door Zijn 
God verlaten! Door dien God, die Hem „uit den 
buik uitgetogen heeft, die Hem heeft doen ver
trouwen, zijnde aan Zijner moeders borsten; op 
Wien Hij geworpen was van de baarmoeder af; 
ja, die van den buik Zijner moeder af Zijn God 
was." Hij riep des daags en des nachts zonder 
ophouden, maar God antwoordde niet! Welkeen 
ondenkbaar, ziel-smartend lijden! Doch al was 
de mate van dit lijden boven alle beschrijving 
ontzettend, al heeft Christus, hetgeen Hij hier ge
leden heeft, meer en anders gevoeld, dan het 
gewone lijden van de zijde des menschen, omdat 
dit lijden geheel onrechtvaardig was, en Hij het 
onderging uit liefde tot en in gehoorzaamheid 
aan Jehovah, om Wiens Naams wil Hij de schande 
verdroeg, zoo hadden toch anderen ook in zekere 
mate, en ook uit liefde tot God, lijden verdragen 
van de zijde van meêdoogenloozé menschen. Was 
Hij in genade de Overste Leidsman en Voleinder 
des geloofs, anderen hadden door genade eenige 
schreden gezet op ditzelfde, door God afgebakende 
pad. Zij hadden op den Heer vertrouwd, en zij 
waren uitgered geworden; God had hen nooit 
begeven, noch verlaten; Hij had hun de belofte 
daarvan gegeven, en zij hadden in hun ziel het 
bewustzijn, dat God nooit in een Zijner goede en 
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genadige beloften falen zou. Maar aan het kruis 
bevinden wij ons voor een lijden, dat buiten het 
bereik der belofte ligt; ja, wat meer zegt, dat, 
den grond moest leggen tot de rechtmatige ver
vulling van alle beloften. 

Ziedaar, wat ons hier wordt voorgesteld; en 
wel in de woorden van Christus zelven, waardoor 
ons het feit zelf en het gevoel, dat Hij er onder 
had, worden geopenbaard. Wat aan het kruishout 
heeft plaats gehad, kan geen menschelijk hart 
peilen. We aanschouwen daar den Rechtvaardige, 
die Zich volkomen Zijn rechtvaardigheid bewust 
is, maar tevens volmaakt gehoorzaam is. Hij heeft 
het gevoel van Zijn nietigheid, wat Zijn toestand 
betreft, en tevens het gevoel van de ontwijfelbare 
en onveranderlijke volmaaktheid van Jehovah. Hij 
is rechtvaardig, en kan daarom vragen: „ Waarom?" 
— Hij is gehoorzaam en onderworpen, en zegt daar
om : „Gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen 
Israëls." — Hij, de eenig Rechtvaardige, die God 
in al Zijn wegen verheerlijkt heeft, werd buiten
gesloten van al de wegen der rechtvaardige ge
nade Gods jegens de rechtvaardigen. Hij werd 
verlaten! Hij riep, en Jehovah antwoordde niet. 
Hij was een worm, en geen man. In Zijn leven 
had Hij God verheerlijkt ten opzichte van het 
goede; Hij was voimaakï in Zijn gehoorzaamheid 
als mensch, en volmaakt in de openbaring van 
Zijns Vaders naam vol genade, verkondigende, 
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ten koste van alles, wat God was: „De smaad-
fleden dergenen, die u smaden, zijn op mij 
gevallen." (Ps. 69: 10.) Maar in Zijn sterven 
verheerlijkte Hij God ten opzichte der zonde. Dit 
draagt een geheel eenig karakter, en heeft ook 
een geheel eenige waarde, wat blijkt uit de woor
den van Hem-Zelf tot de Joden: „Daarom heeft 
mij de Vader lief, omdat ik mijn leven afleg, op
dat ik het wederom neme." (Joh. 10: 17.) 

Ten tweede was de Heer aan het kruis omringd 
door „vele varren en sterke stieren van Basan, 
die hun mond tegen Hem opgesperd hadden als 
een verscheurende en brullende leeuw." Hij we
derstond niet deze trotsche kracht des menschen. 
Neen, Hij ontmoette deze en in de zachtmoedig
heid Zijner natuur verdroeg hij het. De zwakheid 
der menschelijke natuur moest Hij ondervinden, 
waar Hij als drager der zonden voor den mensch 
leed. „Ik ben uitgestort als water, en al mijne 
beenderen hebben zich vaneen gescheiden; mijn 
hart is als was, het is gesmolten in het midden 
mijns ingewands. Mijne kracht is verdroogd als 
eene potscherf, en mijne tong kleeft aan mijn 
gehemelte." 

„En Gij. legt mij in het stof des doods." — De 
Heer is vernederd geworden tot in het stof des 
doods." Dit is een derde lijden. Maar dit hebben 
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Hem niet de menschen aangedaan; neen, dit deed 
God. Daarom lezen wij in Jes. 53:10: „Docji 
het behaagde Jehovah Hem te verbrijzelen; Hij 
heeft Hem krank gemaakt." Christus zag te midden 
van dit alles echter alleen op de ware bron van 
alles, nl. op de gedachten en raadsbesluiten Gods. 
Het karakter der vijanden, diè de oorzaak van 
ons lijden zijn, met een volkomen juist gevoel 
zedelijk te beoordeelen, en door alles henen op 
de wijsheid, de wegen en den wil Gods, ja, op 
God-Zelf te zien, die in Zijn verhouding tot ons 
steeds getrouw blijft, en die de ware Bron van 
alles is, dit is een volkomenheid, die wij aan
schouwen in Christus, op het kruis. 

Ten vierde deelt ons de Psalm mede: „Want 
honden hebben mij omsingeld, eene vergadering 
van boosdoeners heeft mij omgeven; zij hebben 
mijne handen en mijne voeten doorgraven. Al 
mijne beenderen zou ik kunnen tellen; zij schou
wen het aan, zij zien op mij." — Schepselen 
zonder hart en geweten, zonder schaamte en ge
voel, die er genot in vonden een ander op het 
diepst te beleedigen; die den Rechtvaardige be
schimpten en smaadden; dezulken omgaven onzen 
Heer en Hij wederstond ze niet. Hun boosheid 
was even groot ais hun üaden van geweld, en 
met stouten blik zagen zij Hem aan. Hoe moei 
de Heiland hun schaamteloozen smaad gevoeld 
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hebben; toen Hij voor hen gesteld werd, en naakt 
voor hun verharde hart en oog aan het kruis 
hing; voor dezulken, die een welgevallen hadden in 
hun boosheid en aan den smaad, Hem aangedaan S 

Ten vijfde „deelen zij Zijne kleederen onder 
zich en werpen zij het lot over Zijn gewaad." 
Welk een handeling! Terwijl de Heer nog in 
leven is, nog vóór Hij sterft, beschikt men over 
Zijn eigendom! Geen blik van medelijden; er was 
niemand, die zijn stem daartegen verhief, of toe-
snelde om te helpen. Welk een ure van verdrukking 
en lijden voor den Heer! Doch de Heer had Zijn 
blik gevestigd op God, en krachteloos, als Hij 
was, Hij, de Almachtige, smeekte Hij jehovah: 
„Maar Gij, Heere! wees niet verre; mijne Sterkte! 
haast U tot mijne hulp. Red mijne ziel van het 
zwaard, mijne eenzame van het geweld des honds." 

Ten zesde vraagt de Heer: „Verlos mij uit des 
leeuwenmuil." Deze woorden duiden ons de 
macht des duivels aan, het „zaad der slang," dat de 
verzenen van Christus: „het Zaad der vrouw" zou 
vermorzelen, volgens het woord Gods in Gen. 3:15. 

Simson, de richter Israëls in den stam van 
Dan, was in de macht zijner vijanden, de Filis
tijnen. Dagons tempel was gevuld met mannen 
en vrouwen, en alle vorsten der Filistijnen, en 
daarenboven drie duizend mannen en vrouwen, 
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die allen op Simson zagen. Daar stond Simson, 
als een spotbeeld om voor hen te spelen, en hén 
te vermaken! Maar toen riep Simson tot God, 
om zijner te gedenken; en door God gesterkt, 
deed hij den geheelen tempel van Dagon, met 
allen, die er in en op waren, ineenstorten; en dit 
doende, doodde Simson meer in zijn sterven, dan 
in zijn leven. (Richt. 16:23 — 30). Dit stelt ons 
in het licht, hoe Christus, onze Verlosser, die 
Zich op het kruis omringd zag, niet alleen van 
booze en gewetenlooze, harde en ongevoelige 
menschen, maar ook door de machten der hel, 
een volmaakte overwinning over den satan heeft 
behaald. In Kol. 2 : 15 lezen wij daarvan: „De 
overheden en de gezaghebbers ontbloot (of ont
wapend) hebbende, heeft hij hen in het openbaar 
ten toon gesteld, en door hetzelve (d. w. z. door 
of aan het kruis) over hen getriomfeerd." — „Hier
toe is de Zoon van God geopenbaard geworden, 
opdat Hij de werken des duivels verbreken zou." 
(1 Joh. 3 : 8 . ) — „Dewijl dan de kinderen bloed 
en vleesch deelachtig zijn, zoo heeft ook Hij 
desgelijks deel daaraan genomen, opdat Hij door 
den dood te niet zou doen hem, die de macht des 
doods had, dat is den duivel, en allen verlossen 
zou, die doorvreeze des doods, hun geheele lever» 
door, aan de slavernij onderworpen waren." (Hebr. 
2 : 14, 15/) 

In aanbidding kan nu de geloovige zingen: 
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Door duistre machten steeds omgeven, 
Waart Gij geheel aan God gewijd; 

Vrijwillig gaaft Ge Uw dierbaar leven 
Tot Godes eer en heerlijkheid; 

Gods liefde woudt Ge aan 't kruis onthullen, 
Gods gunst en goedertierenheid. 

Zijn heilgen wil woudt Gij vervullen, 
Trots angsten, smart en stervensstrijd. 

Ten slotte vinden wij den Heere Jezus in den 
dood. Wij lezen van de „verhooring van de 
hoornen der eenhoornen." (Volgens de nieuwe 
vertaling moet vs. 22 gelezen worden: „Verlos
mij uit des leeuwenmuil! — Ja, Gij hebt mij 
verhoord van de hoornen der eenhoornen." Toen 
Christus, door in den dood in te gaan, het werk 
der verzoening volbracht had, werd Hij door Zijn 
God verhoord van de hoornen der eenhoornen, 
doordien Hij door de heerlijkheid des Vaders uit 
de dooden werd opgewekt." (Rom. 6 : 4.) Gaarne 
schrijven wij hier af, wat een reeds lang ontslapen 
broeder over dit ernstig, maar tevens heerlijk feit 
geschreven heeft: 

„De mensch is hier geheel verborgen. Dikke 
duisternis bedekt hem voor het oog. Hij staat 
daar in al zijn nietigheid in die ure, waarin alles 
wat van God is, wat tot de macht-en de onmacht 
van het kwaad behoort, tot dit goddelijk resultaat 
gebracht is — in die ure, toen God verheerlijkt 
werd. Alles heeft plaats tusschen de ziel van 
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Hem, die een offerande voor de zonde is, en den 
rechtvaardigen God. En alles is volbracht! Hij is 
volmaakt; Hij heeft de heerlijkheid van God beves
tigd; Christus heeft God verheerlijkt, toen Hij niet 
kon verhoord worden, maar daarna is Hij verhoord 
geworden en daarom is nu alles volbracht. Hij daalt, 
wel is waa^ in het graf, als een stellig en onweer
sprekelijk getuigenis van het feit, dat alles, wat 
samenhing met die groote zaak, welke Hij op Zich 
genomen had, tot een eind gekomen was; maar 
Hij daalt er slechts in neer, om weer op te staan^ 
zonder dat er voortaan iets ontbreekt aan de 
volkomenheid van het werk der verzoening en 
der verheerlijking Gods met betrekking tot de 
zonde, en aan de volkomen overwinning over 
den vijand, wie hij ook zijn moge, zelfs over den 
laatsten. Hij werd verhoord! Wie zou het in twijfel 
kunnen trekken onder degenen, die weten, dat 
Hij is opgestaan ? 

En wat blijft er nu over? — De zonde? — Die 
is volkomen en voor eeuwig weggedaan voor 
allen, die deel aan Christus hebben. — De toorn? 
— Hij heeft den beker des toorns gedronken. — Het 
oordeel over de zonde, of het oordeel over den 
zondaar wegens de zonde? — Hij heeft het ge
dragen. — De macht van den dood over de ziel? 
— Hij heeft er over getriomfeerd. — De macht 
des satans, die het geweld des doods had? — 
Hij heeft ze te niet gedaan. Het licht van het 
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aangezicht en van de liefde des Vaders straalt 
daar, het welbehagen van den Vader in godde
lijke gerechtigheid, en dat voor ons. Jezus treedt 
in een nieuwe betrekking met Zijn God en Vader, 
voor Hem staande in gerechtigheid, op grond van 
hetgeen Hij tot verheerlijking Zijns Vaders vol
bracht heeft, dus niet meer alleen als het persoonlijk 
Voorwerp van het eeuwig welbehagen des Vaders. 
Daarom is die toestand onveranderlijk voor dege
nen, die er deel aan hebben met Hem; want Hij 
heeft het alles verkregen voor zondaars, de ver
zoening hunner zonden teweeggebracht hebbende, 
en het is gegrond op de gerechtigheid van God 
Zelven. 

Maar Jezus had „Zijn broederen" — dezulken 
ten minste, met wie Hij Zich vereenigd had, en 
die Hij na de verheerlijking Zijns Vaders boven 
alles liefhad. Eenmaal-ingegaan in die plaats van 
onbewolkte heerlijkheid, had Zijn hart aan niets 
meer behoefte, dan om den naam, die de uitdruk
king was dier zegening, Zijnen broederen te ver
tellen. En dien naam te kennen, houdt in, wat 
het is tot die zegening gebracht te zijn. Deze 
zoo „bijzonder kostbare getuigenis Zijner liefde is 
juist dezelfde, die Christus na Zijn opstanding 
aan Zijn discipelen gegeven heeft: „Ga heen tot 
mijne broederen, en zeg hun: „Ik vaar op tot 
mijnen Vader en uwen Vader, tot mijnen God en 
uwen God." (Joh. 20 : 17.) 
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Merken wij op, dat Hij „verhoord werd van de 
hoornen der eenhoornen",op het oogenblik, dat 
het werk van Zijn kant volbracht werd, toen Hij 
Zijn ziel aan den dood, als een goddelijk oordeel, 
had onderworpen. Toen de gehoorzaamheid tot 
den dood eenmaal volkomen w,as, werd de ver
hooring rechtvaardig én noodzakelijk. De opstan
ding is er het bewijs van geweest voor den 
mensch, maar Hij kon zeggen: „Vader, in uwe 
handen beveel ik mijnen geest!" Hij kon Zijn 
geest werkelijk aan den Vader overgeven, en tot 
den moordenaar zeggen: „Heden zult gij met mij 
in het paradijs zijn." (Luk. 23 : 43 en 46.) 

Het is hoogst belangrijk, dat de eerste gedachte 
van Christus, nadat Hij van de hoornen der een-
hoornen verhoord geworden is, daar henen gaat 
om Zijn broederen den naam van Zijnen Goden 
Vader te verkondigen ; Hij schaamt Zich niet, hen 
Zijne „broeders" te noemen. Zoodra Hij, de vol
maakte in liefde, met deze „heerlijken op aarde" 
(Ps. 16 : 3) verbonden, de plaats der vreugde en 
des zegens ingenomen heeft op grond van het 
werk, dat ook Hem recht gaf om deze plaats in 
te nemen, houdt Hij zich bezig met hen te open
baren, wat hen in diezelfde betrekking met Hem 
gebracht heeft. Hij vergadert hen om Zich, en, 
nadat Hij in hun mond denzelfden lof gelegd had, 
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welken Hij-Zelf wilde zingen, zette Hij als Mensch 
den lofzang in, en prees den Vader in het midden 
der gemeente. O, met welk een vreugdevolle 
stem en bereidwillig hart zullen wij Hem bege
leiden ! — Wie zingt met Christus mee ? Hij, 
die het lied heeft geleerd; hij, die zingen geleerd 
heeft, als een, die aan het oordeel ontrukt is, en 
ingegaan is in het volle licht en de vreugde der 
aanneming tot het kindschap Gods. Efeze 1 : 3 
en 4 geeft ons de plaats aan, welke ons toebe
hoort, en wij vernemen daar van de heiligen dien 
lof, welke met Zijn vreugde overeenstemt. 

Het hierboven geschrevene is als het ware de 
eerste, en wel de meest liefelijke lichtstraal van 
den dageraad van den opstandingsmorgen. Boven 
den Psalm staat: „Een psalm van David, voor 
den opperzangmeester, op Aijéleth hasschachar," 
wat beteekent: „de hinde des dageraads." En hoe 
wordt ons de eene straal van heerlijk licht na 
de andere getoond in de tweede helft van Ps. 22. 
Zevenvoudige, volmaakte, heerlijke vruchten van 
het lijden en sterven van Christus, krijgen we 
te aanschouwen. 

Het verzamelde overblijfsel van Israël is de 
eerste kring, vereenigd in de voorhoven des lofs 
om den uit den dood verrezen Messias. 

Daarop volgen de duizendjarige zegeningen 
over geheel Israël en alle andere volken. Want 
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wat dadelijk na'de opstanding dés Heerenineen 
kleinen kring van geloovigen plaats vond, zal 
straks, bij de openbaring van Christus in heer
lijkheid, in geheel Israël geschieden. „Van U zal 
mijn lof zijn, in eene groote gemeente; ik zal 
mijne geloften betalen in tegenwoordigheid der
genen, die Hem vreezen." (Vers 26.) Tusschen 
vs. 23 en 26 wordt een opwekking gericht tot 
hen, die den Heere vreezen, nl. om Hem te prij
zen. Dit is nu het genadig voorrecht van alle 
geloovigen. Het zaad van Jakob wordt aange
maand Hem te vereeren, en ai het zaad van Israël 
zich voor Hem te ontzien. Waarom? Het ant
woord luidt: „Want Hij (Jehovah) heeft niet 
veracht, noch verfoeid de verdrukking des ver
drukten, noch zijn aangezicht voor hem (Christus) 
verborgen ; maar Hij heeft gehoord, als die tot 
Hem riep." Heeft het zaad van Jakob en het zaad 
van Israël deze vermaning gehoorzaamd? HelaasI 
neen. De rede van Stephanus, Hand. 7, is juist 
voor Israël als een akte van beschuldiging. Even
zoo de woorden van den apostel Paulus in Hand. 
13, te Antiochië in Pisidië; en ten slotte zijn 
ernstige bestraffing tot de Joden te Rome. Zie 
Hand. 28: 25—29. 

Maar straks — als de volheid der volken zal 
ingegaan zijn (Rom. 11:25) — zal geheel Israël 
behouden worden, en zal de Heer in een groote 
gemeente den lof Zijns Gods vermelden; en 
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hiermee wordt ons het tweede zegenrijk gevolg 
van Christus' lijden en opstanding aangegeven. 

Ten derde wordt ons medegedeeld: „De zacht
moediger! zullen eten en verzadigd worden, . . . 
en hun hart zal in eeuwigheid leven." — „Wei-
gelukzalig de zachtmoedigen, want zij zullen de 
aarde beërven," lezen we in Matth. 5 :5 . — De 
Heere Jezus-Zelf kon hier op aarde Zijn discipelen 
toespreken met de woorden: „leert van Mij, dat 
Ik zachtmoedig ben;" en Hij kwam in genade 
de eerste maal tot Zijn volk Israël, als hun Messias, 
en toen werd het profetisch woord vervuld: „Zegt 
der dochter Zions: Zie, uw Koning komt tot u, 
zachtmoedig en gezeten op eene ezelin . . . ' ." 
(Matth. 21 : 5.) — De Koning is zachtmoedig, 
Zijn onderdanen zijn zachtmoediger!; en het is 
opmerkenswaard, dat in het Oude Testament op, 
veertienderlei wijze den zachtmoediger! zegen wordt 
toegezegd. „De zachtmoediger! zullen vreugde op 
vreugde hebben in den Heere." (Jes. 29 : 19.) 

Dodh de zegeningen worden niet tot Israël alleen 
beperkt. Neen, „alle einden der aarde zullen het 
gedenken, en zich tot den Heere bekeeren; en 
alle geslachten der heidenen (volken) zullen voor 
Uw aangezicht aanbidden." — Dit is de vierde 
zegen, door den gestorven Christus verworven. 
Wij hebben onder vele andere uitspraken van 
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Gods Getuigenis, den lezer slechts te verwijzen 
naar Psalm 72 : 8—11; Jes. 66 : 23; Zach. 14: 
16—19; Openb. 21 : 24—26. 

Ten vijfde luidt het: ^Het Koninkrijk is des 
Heeren, en Hij heerscht onder de heidenen (vol
ken)." Als ons in de eerste helft van den Psalm 
het vernederend lijden van Christus vermeld wordt, 
dan wordt ons daar in de vijfde plaats te aan
schouwen gegeven, hoe over het gewaad van den 
Heiland het lot geworpen werd. Ja, aan het kruis 
is Christus, Zichzelven vrijwillig gevende, de 
Zwakke; Degene, die „in zwakheid gekruisigd is," 
(2 Kor. 13 : 4). Straks evenwel zal Hij door God 
geopenbaard worden „met kracht en groote heer
lijkheid." (Lees Matth. 24 : 30; Mark. 13 : 26; 
Luk. 21 : 27.) Is dit niet een gezegende, en voor 
het hart, dat den Heere Jezus liefheeft, vreugde
volle en blijde hoop, dat de Heer, eens veracht, 
bespot, gesmaad, uitgeworpen en aan het vloek-
hout opgehangen, op aarde geopenbaard zal 
worden, als zijnde door God uitermate verhoogd, 
en in Wiens handen de Vader alle dingen over
gegeven heeft? In Jes. 52 : 13 — 15 lezen we: 
„Ziet, mijn knecht zal verstandelijk handelen; hij 
zal verhoogd en verheven, ja zeer verhoogd worden. 
Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzoo 
verdorven was zijn gelaat, meer dan van iemand, 
en zijne gedaante, meer dan van andere menschen-
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kinderen: alzoo zal hij vele heidenen (volken) 
besprëngen, ja de koningen zullen hunnen mond 
over hem toehouden; want denweiken het niet 
verkondigd was, die zullen het zien, en welke 
het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan." 
— „Want hij moet heerschen, totdat hij al de 
vijanden onder zijne voeten gelegd heeft," lezen 
we in 1 Kor. 15 : 25. — En de laatste der zeven 
bazuinen in het boek de Openbaring doet ons 
vernemen: „Er geschiedden groote stemmen in 
den hemel, zeggende: „Het koninkrijk der wereld 
van onzen Heer en van Zijnen Christus is gekomen, 
en hij zal heerschen tot in alle eeuwigheid." 
(Hfdst. 11 : 15.) En in Openb. 12 : 10 lezen we 
andermaal: „En ik hoorde een groote stem inden 
hemel, zeggende: Nu is het heil en de kracht en 
het koninkrijk geworden van onzen God en het 
gezag van Zijnen Christus." .— De uit den berg 
zonder handen afgehouwen steen, in Dan. 2:45, 
zal het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermalen 
en te niet doen. Christus is die Steen, die van uit 
den berg, uit den hemel, zal nederdalen, en Zijn 
koninkrijk zal in der eeuwigheid bestaan; het zal 
aan geen ander volk overgelaten worden. In Dan. 
7 : 13 en 14 wordt door den Oude van dagen 
(God,) aan des menschen Zoon (Christus) heer
schappij en eer, en het koninkrijk gegeven; dat 
hem alle volken, natiën en tongen eeren zouden; 
zijne heerschappij is eene eeuwige heerschappij, 
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die niet vergaan zal, en zijn koninkrijk zal niet 
verdorven worden." — „De Heere zal tot Koning 
over de gansche aarde zijn; te dien dage zal de 
Heere een zijn, en zijn naam een." (Zach. 14: 9.) 

In dit koninkrijk van Christus, zullen allen, 
zoowel de gegoeden (de „vetten" in vs. 30), de 
aanzienlijken, als de minderen; ja, een ieder, die 
zijn ziel bij het leven niet kan houden, eten en 
aanbidden. De nooddruftigen en ellendigen zullen 
in Hem hun Helper en Verlosser bezitten. (Ps. 
72:12, 13.) Dit is het zesde heerlijk, gezegend 
gevolg van den vernederenden dood des Heeren. 
Dan zal het heeten: „Gij koningen der aarde, en 
alle volken! gij vorsten, en alle rechters der 
aarde 1 Jongelingen en ook maagden; gij ouden 
met de jongen, dat zij den naam des Heeren 
loven: want zijn naam alleen is hoog verheven; 
zijne majesteit is over de a?;rde en den hemel." 
(Ps. 143: 1.1 —13.) 

En ten slotte,als zevende zegen en glorierijke 
lichtstraal, welke na de duisternis, die den Heer 
omhulde,-toen Hij door Zijnen God verlaten werd, 
schitterend doorgebroken is, wordt ons vermeld: 
mHet zaad zal Hem dienen.':' — „In plaats van 
uwe vaderen zullen uwe zonen zijn; gij izult hen 
tot vorsten zetten over .de.gansche aarde" lezen 
we in Ps. 45 -.17. „Het zal den Heere aange-
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schreven worden tot in geslachten." Ps. 87 : 5 en 
6 bevestigen deze belofte, waar wij lezen: „En 
van Zion zal gezegd worden: Die en die is 
daarin geboren; en de Allerhoogste zelf zal hen 
bevestigen. De Heere zal hen rekenen in het 
opschrijven der volken, zeggende: Deze is aldaar 
geboren." — En „dit zaad, hetwelk Hem dienen 
zal," zal aankomen, en „het volk dat geboren 
wordt," nl. de volgende generatiën, „zijne ge
rechtigheid verkondigen." — „Zij zijn het zaad 
der gezegenden des Heeren, en hunne nakome
lingen met hen." (Jes. 65:23.) „Uw volk zullen 
allen te zamen rechtvaardigen zijn, zij zullen in 
eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten; zij zullen 
zijn eene spruit- mijner plantingen, een werk 
mijner handen, opdat Ik verheerlijkt worde. De 
kleinste zal tot duizend worden, en de minste tot 
een machtig volk; Ik, de Heere, zal zulks te 
zijner tijd snellijk doen komen." (Jes. 60 : 21, 22.) 
„Deze zal zeggen: Ik ben des Heeren; en die 
zal zich noemen met den naam van Jakob; en 
gene zal met zijne hand schrijven: Ik ben des 
Heeren; en zich toenoemen met den naam van 
Israël" (Jes.. 44: 5.) 

Welk een stroom van zegeningen ontspringt 
er uit' de eeuwige .fonteinen des heils; uit die 
fonteinen, welke door God geopend geworden 
zijn, waar Hij Christus, Zijnen Gezalfde, van .•̂ de-
hoornen der eenhoornen verhoord heeft 1" Daarom 
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eindigt Ps. 22 dan. ook met deze beteekenisvolle 
•woorden: 

„Omdat Hij het gedaan heeft." 

Gelijk God tegen Christus was, toen deze, om 
van ons het oordeel voor eeuwig af te wenden, 
onze plaats innam en diensvolgens door Zijnen 
God verlaten werd, zoo is God nu voor Hem, 
krachtens de uitnemendheid van Zijn volbracht 
•werk! En dat niet alleen. God is vóór allen, die 
door het werk des kruises met Hem zijn verzoend 
geworden. Gelijk de apostel zoo schoon zegt: 
„God is vóór ons, wie zal tegen ons zijn? Hij, 
-die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar hem 
voor ons allen overgegeven heeft, hoe zal Hij 
ons ook met hem niet alle dingen schenken?" 
Christus alleen weet volmaakt, wat het is, over 
te gaan van uit het ondoorgrondelijk lijden des 
kruises, in het licht der goddelijke vreugde. 
Deze overgang, die verlossing, is het onderwerp 
van Zijn lof. Deze verlossing moet ook het on
derwerp en de inhoud uitmaken van onze lof
zangen, waar wij door het geloof in Hem de 
gelukkige, zekerheid bezitten, dat wij uit de macht 
der zonde, des doods en des oordeels verlost 
zijn, en door Hem voor eeuwig in de volmaakt
heid der Goddelijke tegenwoordigheid zijn over 
gebracht. D. R. 

* * 
* 
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„Het kruis verdragen — de 
schande veracht." 

(Hebr. 12:2.) 

„Moest de Christus niet deze dingen lijden en 
in Zijne heerlijkheid ingaan?" Deze vraag werd 
door den Heere Jezus den Emmaüsgangers voor
gehouden en tegelijkertijd bevestigend beantwoord 
uit „Mozes en al de profeten." (Luk. 24: 26—27.) 

„Alzoo staat er geschreven en alzoo moest de 
Christus lijden en uit de dooden opstaan ten 
derden dage." Zoo klonk het den discipelen in 
de ooren van de lippen des Heeren, den opge-
stanen Overwinnaar." (Luk. 24 : 46.) 

Ja, Christus moest lijden. Hij moest [van God 
verlaten worden. Dit was naar den raad Gods. 
Nadat Hij uit den hemel was nedergedaald om 
redding aan te brengen, kon Hij niet ter heerlijk
heid ingaan en voor Zijn verlosten plaats berei
den, alvorens eerst te lijden. 

Christus leed voor de Zijnen. In hun plaats 
droeg Hij het oordeel; ten hunnen behoeve werd 
Hij van God verlaten. Van lijden tot heerlijkheid I 
Van het kruis tot den troon ! 

Zóó was de weg voor onzen gezegenden Heer 1 
Zóó was de wil Gods. — De Zoon was op deze 
aarde gekomen, om dien wil te volbrengen. „Zie, 
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Ik kom, om Uwen wil te doen, o God! In de rol 
des boeks is van mij geschreven." Die rol is de 
rol der raadsbesluiten Gods. (Ps. 40; Hebr. 10). 
En met de woorden: „Uw wil geschiede!" ver
liet de Heiland Gethsémane en keerde Zich naar 
Golgotha. 

„En Hij, dragende Zijn kruis, ging uit naarde 
plaats, genaamd Schedelplaats, die in het He-
breeuwsch genoemd wordt Golgotha, waar zij 
Hem kruisigden." (Joh. 19: 17). 

Welk een schande was aan dat kruis verbonden! 
Dat kruis was een vloekhout, want de aan een 
hout opgehangene was „Qode een vloek" (Deut. 
21 : 23). Maar de schande des kruises heeft onzen 
dierbaren Heiland niet kunnen weerhouden, om 
Zijn gehoorzaamheid aan God te betoonen en Zijn 
liefde tot verloornen.te bewijzen. „Zijn liefde was 
sterk als de dood," die door niets te keeren is! 
Hij zag de schande; Hij kende den smaad. Maar 
Hij, die den drinkbeker aanvaardde met de woor
den : „Zou ik den drinkbeker niet drinken, dien mij 
de Vader gegeven heeft" (Joh. 18:11), Hij, die 
dorstte naar ons heil en niets zocht dan de ver
heerlijking Gods, — Hij heeft het kruis verdragen 
en de schande veracht. En wat volgde voor Hem 
op datailes? De vreugde ! En die vreugde zullen 
de Zijnen met Hem deelen! j . T. 

* * * 
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De Profetie van Hoséa. 
HOOFDSTUK XIV. 

DE TRIOMF DER VOLMAAKTE GENADE GODS. 

„O diepte des rijkdoms, beide der 
wijsheid en der kennisse Gods! Hoe on
doorgrondelijk zijn Zijne oordeelen, en 
onnaspeurlijk Zijne wegen!" 

(Rom. 11 : 33.) 

Wen dag van louter licht, die de tastbare duis-
ternis van den zwarten nacht verdrijft, aan

vangende met een morgen zonder wolken, of wel: 
al de goedheid Gods, Zijn oneindige genade, die 
als een verkwikkende regen neerdaalt op het 
overblijfsel des volks, hetwelk, hoe diep gezon
ken ook, met een oprecht berouw tot Jehovah 
wederkeert — ziedaar het heerlijke gezicht van 
het laatste hoofdstuk van Hoséa's profetie! 

Het volk keert zich tot God en ontmoet Hem 
in Zijn genade. Tot dien terugkeer wordt het 
'aangespoord door de vriendelijk-lokkende woor
den van den profeet, die evenwel niet verzuimt 
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nog eens de oorzaak van Israëls verval aan te 
wijzen. 

De profeet legt, als het ware, de woorden op 
de lippen van het berouwvol overblijfsel, doch 
deze woorden zijn de ware vertolking hunner 
oprechte gevoelens uit een gebroken hart. God 
neemt hen aan. Het is, ais in,de dagen van Johan-
nes den Dooper. - Die tot hem kwamen, „belij
dende hunne zonden" nam hij aan en stelde hij 
als een overblijfsel, tot hetwelk de Messias ko
men zou. Maar die in eigengerechtigheid zich tot 
den boetgezant wendden, werden afgewezen met 
de woorden : „Adderengebroed ! wie heeft u aan
gewezen te vlieden van den toekomenden toorn? 
Brengt dan vrucht voort, der bekeering waardig." 
(Matth. 3 :7, 8.) Hoséa spreekt: -

„Bekeer u, o Israë!! naar den Heere, uwen 
God, toe.; want gij zijt gevallen om uwe onge
rechtigheid. Neemt woorden met u, en bekeert u 
tot den Heere; zegt tot Hem: Neem weg alle 
ongerechtigheid." (Verzen 2 en 3.) 

Geiijk we zien, gaat de terugkeer gepaard met 
een oprechte erkenning van schuld in waren oot
moed. Het hart, door de genade onderwezen en 
tevens gereinigd, bezit het bewustzijn van Gods 
vergevende liefde. Er is vertrouwen in de goed
heid Gods, zoodat het volk voortgaat met de 
woorden: „Geef: het goede." Zulk een bede 
past slechts op de lippen van degene.it,; die in 

degene.it
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schuldbelijdenis de gramschap Gods hebben ge
billijkt en de verzekering hebben verkregen, dat 
God bereid is, om te vergeven en te reinigen. 

„Geef het goede." Wat is dat schoon! Welk 
een vertrouwen spreekt uit deze woorden. En dit 
korte gebed wordt nog zooveel schooner, als we 
in het verdere van het hoofdstuk de verhooring 
aanschouwen. En welk een verhooring! Een reeks 
van de heerlijkste beelden, die we straks noemen 
zullen, moet dienen, om aan te wijzen, hoe God 
handelt met een berouwvol overblijfsel, en hoe Hij 
hoort, als uit een verbroken hart en van stame
lende lippen de bede rijst: „Geef het goede." 

Het bewustzijn, dat God hoort en verhoort, 
verlicht het oog en maakt het hart dankbaar. 
Alvorens nog te ontvangen, zonder eerst af te 
wachten zelfs, of Hij geven zal, wetende (door 
het geloof), dat God gewis de bede hoort, ge
voelt het volk behoefte God te danken. Het gaat 
onmiddellijk voort en zegt: „Zoo zullen wij be
talen de varren onzer lippen." Hoe leerzaam voor 
ieder onzer. Voegen wij aan onze beden steeds 
onze dankzeggingen toe ? 

Hoevele varren waren geofferd op de afgods
altaren ! Maar nu zouden aan Jehovah de varren 
worden gebracht. Evenwel in een anderen vorm. 
Die varren zouden zijn „de vrucht der lippen 
die Zijnen naam belijden." (Hebr. 13 : 15.) Het 
overblijfsel neemt^ gelijk de psalmist, den beker 
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der verlossingen op, en roept uit: „Wat zal ik 
den Heere vergelden, voor alle Zijne weldaden 
aan mij bewezen ? Ik zal U offeren eene offerande 
van dankzegging!" (Ps. 116.) 

Treffend schoon blijkt uit vers 4 welk een 
kostelijke vrucht Gods kastijding heeft doen rijpen: 
van alles richt het volk het oog af, om het 
alleen op God te slaan. Dat is het ware doel 
van 's Heeren tucht. Immers, zij zullen niet meer 
vertrouwen op Assur; ze willen de paarden niet 
meer bestijgen, om her- en derwaarts hulp te 
zoeken, ze zuilen zich voor hunner handen werk 
niet meer neerbuigen en zeggen, dat het hun God 
is. Ze gevoelen zich zwak, hulpeloos, verlaten! 
Maar — door het geloof verstaan ze: God zal 
Zich hunner ontfermen! Lezen v/e het vierde vers: 

„Assur zal ons niet behouden. Op paarden 
zullen wij niet rijden. Tot het werk onzer handen 
niet meer zeggen: Gij zijt onze God. Immers vindt 
een wees erbarming bij U!!' („Immers zal een 
wees bij U ontfermd worden!") 

Is het niet, of we den verloren zoon in de 
armen zien vallen van den vader? En is het niet, 
alsof we den vader hooren spreken, als we verder 
lezen, hoe God de verootmoediging en belijdenis 
Zijns volks beantwoordt? 

„Ik zal hunne afkeering genezen." Îk zal 
ze vrijwillig liefhebben." „Mijn toorn is van hem 
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afgekeerd." „Ik zal Israël zijn als de dauw." „Hfj 
zal bloeien als de lelie." „Hij zal zijne wortelen 
uitslaan als de Libanon." „Zijne scheuten zullen 
zich uitspreiden." „Zijne heerlijkheid zal zijn als 
van den olijfboom." „Hij zal eenen reuk hebben 
als de Libanon." „Zij zullen wederkeeren, zittende 
onder zijne schaduw; zij zullen koren ten leven 
voortbrengen en bloeien als de wijnstok; zijne 
gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon." 

Naar aanleiding van deze wonderschoone reeks 
van tien onverdiende zegeningen merken we slechts 
op, dat de eerste zegen de grondslag is van alle 
overige. God'geneest de afkeering. Hij vergeeft; 
reinigt; geneest! Hij bewijst genade. Den boet-
vaardigen zoon sluit Hij in Zijn armen. De tweede 
zegen spreekt van de onafhankelijke en over
vloeiende liefde. Beide gedachten liggen in het 
door den profeet gebruikte woord: „vrijwillig 
liefhebben." De derde zegen is een gevolg van de 
beide voorafgaande: de toorn keert niet,weder; 
hij is voor eeuwig afgewend. „Hij zal niet eeuwiglijk 
den toorn behouden." Na dit drietal volgen de 
zegeningen, die van verkwikking, heerlijkheid, 
kracht, en schoonheid gewagen. Israël wordt den 
boom gelijk, waarvan psalmist en prof eet beiden 
zooveel goeds getuigen: „een boom, geplant aan 
waterbeken, dië zijne vrucht geeft op zijnen tijd, 
eh welks blad niet afvalt; een boom, die aan het 
water geplant is, en zijne wortelen uitschiet aan 
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eene rivier, en gevoelt het niet, wanneer er eene 
hitte komt, maar zijn loof blijft groen, en in een 
jaar van droogte zorgt hij niet en houdt niet op 
„van vrucht te dragen." (Psalm 1 : 3; Jeremia 17:8.) 

Staan we nog even afzonderlijk stil bij den 
iienden of laatsten zegen, derhalve bij den inhoud 
van vers 8. Letterlijk staat er: 

„Die wonen onder zijne schaduw zullen weder-
keeren; zij zullen herleven als het koren; zij zullen 
groeien als de wijnstok, zijn geur zal zijn, als de 
wijn van Libanon." Israël wordt hier dus wederom 
vergeleken bij een boom, maar niet, zooals in vers 
7, maar ditmaal in betrekking tot de volkeren en 
om te dienen voor anderen. Het woord des Heeren 
tot Abraham: „Ik zal u zegenen; en wees een 
zegen" moet hier wel voor onze aandacht komen. 
Anderen zullen zijn schaduw zoeken. In de ver
kwikkende schaduw van Israël zullen ze als het 
koren herleven en bloeien als een wijnstok. Hier 
hebben we dus Israëls ware bestemming. De 
volkeren zoeken rust en verkwikking bij het volk 
des Heeren. „Jafeth woont in Semstenten!" Hoe 
volkomen is derhalve de herstelling! Hoe triom
feert de genade! Nauwelijks is een schooner en 
aandoenlijker voorbeeld van die wonderbare ge
nade aan te wijzen. Het is, alsof we nu den 
zoon zien aangezeten aan den welvoorzienen 
disch des vaders en alle knechten zich verheu
gende met hem. Muziek en gerei klinken ons 
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in de ooren, en wel uit hemelSche sfeeren. 
Na deze triomf der genade komt het schoone 

slot van dit gedeelte, vers 9, waarin we een 
samenspraak hebben tusschen Jehovah en Zijn 
volk. Het vers bestaat uit afgebroken, elliptische 
zinnen, die we tot recht begrip voor den lezer 
onder elkaar plaatsen: 
Efraïm zal zeggen: „Wat heb ik meer met de 

afgoden te doen?" 
Jehovah spreekt: „Ik heb verhoord en zal op 

hem zien." 
Efraïm juicht: „Ikzal zijn als een groeiende 

denneboom." 
Jehovah besluit: „Uwe vrucht is uit Mij ge

vonden." 
Na al het voorafgaande spreken deze woorden 

voor zichzelf. Ze zijn de ootmoedige en dankbare 
uiting van een hersteld overblijfsel, hetwelk zich 
zijn afkomst en verleden herinnert, dit diep betreurt, 
maar niettemin met een gelukkig hart de zegenin
gen van het heden geniet. En het antwoord van 
Jehovah, die de heerlijke vrucht Zijner genade 
aanschouwt en verder de bron van leven en kracht 
wezen wil. Het zal ons, geloovigen, ook zoo gaan, 
wanneer we terugblikken en vooruitzien. „Geen 
woorden kunnen ooit verkonden, wat ik in Jezus 
heb gevonden!" jubelt de verloste ziel. Verlost 
uit de macht van Satan, aangenomen door God, 
en door Hem gezegend! En dan nog tot een 
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zegen gesteld voor anderen, maar niet uit eigen 
kracht, doch door Hem, die kracht verleent, wijl 
Hij alleen de bron is. Wonderbare slotwoorden 
zijn het, die ook den profeet aan het eind van 
zijn-boek doen terugblikken. De profeet uit zich. 
Gods wegen overziende, roept hij uit:„DesHee-
ren wegen zijn recht!" De rechtvaardigen zullen 
daarin wandelen. „Maar de overtreders zullen 
daarin vallen." „Wie is wijs ?" vraagt Hoséa. 
„Die versta deze dingen." „Wie is verstandig?" 
herhaalt hij. „Die bekenneze." Uit deze woorden 
blijkt het doel van de geheele profetie. Ze stelt 
ons des Heeren wegen voor. Hoe groot de genade 
ook wezen moge, die wegen zijn recht. De recht
vaardige, ondersteund en geholpen door de kracht 
Gods, kan daarin wandelen. Maar de overtreders 
zullen daarin vallen, hoewel dezelfde kracht tot 
hulp aanwezig is. „Geen profeet — zoo merkt 
een geliefd Schriftverklaarder op — „geeft die 
wegen Gods, als geheel, zóó volkomen, als Hoséa". 

E I N D E . 
j . T . 

* * 
* 



ISRAËLS VERLEDEN. 73 

Israëls verleden. 

r is in de Heilige Schrift een uitdrukking, in onze 
dagen te veel veronachtzaamd of te weinig 

verstaan, die op een merkwaardige wijze doet 
uitkomen het groote gewicht van al wat met de 
geschiedenis en verwachtingen van Israël in be
trekking staat. We bedoelen deze schriftuurplaats: 
„Toen de Allerhoogste aan de volken de erfenis 
uitdeelde, toen Hij Adams kinderen van-een 
scheidde, heeft Hij de landpalen der volken ge
steld naar het getal der kinderen Israëls. Want 
des Heeren deel is Zijn volk, Jakob is het snoer 
Zijner- erve." (Deut. 32 : 8, 9.) 

De verdeeling der menschen in volkeren had 
meer dan honderd jaar voor de geboorte van 
Abraham plaats, *) en het was eerst vijfhonderd jaar 
na deze gebeurtenis, dat Israël, als volk, ontstond; 
niettemin leert ons bovenstaande aanhaling, dat 
toen reeds Israël, als volk, voor Gods aandacht 
stond; dat het een plaats besloeg in den raad 
Gods, een plaats, zóó belangrijk, dat toen Hij, 
de Allerhoogste, de kinderen van Adam van-een 

*) N.l. tijdens het leven van Peleg, die leefde tusschen 
1757 en 2077 j. na de Schepping. Abram werd geboren 1948 
jaar na de Schepping. 
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scheidde en ze in volkeren verdeelde naar hun 
erfdeel, God de grenzen der volken vaststelde, 
d.w.z. de ligging en uitgestrektheid der verschil
lende rijken bepaalde — naar het getal der 
kinderen Israëls. 

Door den val van Israël «is een heel andere 
staat van zaken ingetreden: een rangschikking 
der volkeren, die schijnbaar niet in de minste 
betrekking staat met de Israëlieten en hun land. 
Maar deze toestand is slechts voor een tijd. God 
heeft niet afgezien van Zijn plan om Israël het 
middelpunt der volkeren te doen zijn en hun zeer 
geliefde stad (Jeruzalem) de hoofdstad te maken 
voor de geheele aarde. De Schrift levert ons ver
schillende getuigenissen, om deze bewering te 
staven. Mijn doel is nu vluchtig de opeenvol
gende gebeurtenissen na te gaan, die de joden 
geleid hebben tot hun tegenwoordigen toestand 
van verwerping en verstrooiing. Hun profetische 
geschiedenis is dermate verbonden aan hun his
torie in het verleden, dat we niet behoorlijk'het 
onderwerp van hun toekomstig herstel kunnen 
overdenken, zonder tenminste een vluehtigen blik 
te werpen op hetgeen hun is overkomen in vroe
gere tijden. 

Toen de menschen den dienst van den waren 
God verlieten, en Satan er in geslaagd was hen 
tot afgoderij te brengen, gaf dit God aanleiding 
Abraham te roepen, den vader van het volk 
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Israëls en hem met zijn nageslacht voor altijd 
voor Zich af te zonderen. In Romeinen 1 lezen we: 
„Omdat zij, God kennende, Hem als God niet 
hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn ijdel 
geworden in hunne overleggingen, en hun onver
standig hart is verduisterd geworden ; zich uit
gevende' voor wijzen, zijn zij dwaas geworden, 
en hebben de heerlijkheid des onverderfelijken 
Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van 
een verderfelijk mensen en van vogelen en van 
viervoetige en kruipende dieren. Daarom heeft 
God hen ook, in de begeerlijkheden hunner 
harten oyergegeven . . . . aan onreinheid, aan 
onteerende lusten. . . . aan een verkeerden zin." 

Maar hoewel God deze volken de vrucht van 
hun eigen verdorven wandel doet inoogsten, heeft 
Hij hen evenwel niet gelaten zonder getuigenis 
betreffende Zijn Goddelijkheid en het geluk der
genen, die, vereerd door Zijn tegenwoordigheid 
in hun midden en Zijn onmiddellijke regeering, 
Zijn wetten gehoorzaamden. 

Jozua zegt tot het gansche volk: „Aizoo zegt 
de Heere, de God Israëls: Over gene zijde der 
rivier hebben uwe vaders van ouds gewoond, 
namelijk Terah, de vader van Abraham, en de 
vader van Nahor; en zij hebben andere goden 
gediend. Toen nam Ik uwen vader Abraham van 
gene zijde der rivier, en deed hem wandelen 
door het gansche land Kanaan.;' Ik vermeerderde 
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ook zijn zaad en gaf hem Izak." (Jozua 24 : 2, 3.) 
Door de roeping Gods, werd dus Abraham van 
de schuldige en afgodische massa afgezonderd en 
tevens de bewaarder van Gods beloften en de 
getuige Zijner rechten en Zijner waardigheid. 

De beloften aan Abraham'geschonken waren 
onvoorwaardelijk. Zij hielden zonder twijfel heel 
veel in behalve het bezit van het land Kanaan, 
maar ze bevatten dit bezit op de meest uitdruk
kelijke wijze: „Zoo verscheen de Heesre aan 
Abraham, en zeide: Aan uw zaad zal Ik dit land 
geven." (Gen. 12:7.) „Hef uwe oogen op, en zie 
van de plaats, waar gij zijt, noordwaarts en zuid
waarts ; en oostwaarts en westwaarts. Want al 
dit land, dat gij ziet, zal Ik u geven, en aan uw 
zaad, tot in eeuwigheid. Maak u op, wandel door 
dit land, in zijne lengte en in zijne breedte; 
want Ik zal het u geven." (Gen. 13:15, 17.) 
Voorts wordt Abraham meegedeeld, dat hij dit 
land niet onmiddellijk in bezit zou ontvangen. 
„Toen zeide Hij tot Abram : Weet voorzeker, dat 
uw zaad vreemd zal zijn in een land, dat het 
hunne niet is, en zij zullen hen dienen, en zij 
zullen hen verdrukken vierhonderd jaren. Doch 
Ik zal het volk ook rechten, hetwelk zij zullen 
dienen; en daarna zullen zij uittrekken met groote 
have," (Hfdst. 15:13, 14.) Daarna, als het land 
aan Abraham gegeven is en het verbond opge
richt wordt en de grenzen nauwkeurig bepaald 
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zjjn, spreekt de Heere: „Ten zelfden dage maakte 
de Heere een verbond met Abraham, zeggende: 
Aan uw zaad heb Ik dit land gegeven, van de 
rivier van Egypte af, tot aan die groote rivier, 
de rivier Frath; den Keniet, en den Keniziet en 
den Kadmoniet, en den Hethiet, en den Fereziet 
en de Refaïeten, en den Amoriet, en den Kanaaniet, 
en den Qirgaziet, en den Jebusiet." (18—21.) De 
belofte in betrekking tot het land werd aan Izak 
(hfdst. 26:3) en aan Jakob (28: 13, 14) herhaald. 

Zoodanig waren de beloften aan de aartsvaders 
gegeven. Op welk een treffende wijze worden 
ze later in herinnering gebracht, voor den eersten 
keer in Exodus 2 : 24. Wat God had aangekon
digd, was vervuld. De kinderen Israëls waren 
naar Egypte getrokken en waren verdrukt in een 
land, dat het hunne niet was. De vierhonderd 
jaren liepen ten einde en hun verdrukking had 
haar hoogtepunt bereikt. „En God hoorde hun 
gekerm, en God gedacht aan Zijn verbond met 
Abraham, met Izaak en met Jakob." Zoo zal God 
zich opnieuw datzelfde verbond herinneren ten 
gunste van datzelfde volk, te midden van de veel 
ernstiger verdrukkingen, die hen nog wachten. 

Het was uit loutere goedheid en naar het be
ginsel van datzelfde onvoorwaardelijke verbond, 
met hun vaderen opgericht, dat God de Israëlieten 
verloste en ze uit Egypte uitvoerde. Zij waren 
eëh boos, tegensprekend volk en tegelijkertijd 
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eigengerechtig, hetgeen zij reeds in Egypte en 
onmiddellijk na hun verlossing toonden. Maat-
God handelde om Zijns Naams wil. Hij verdroeg 
hun tegenstreven. Telkens, als ze murmureerden, 
openbaarde Hij zich vol genade; en zoo ging het 
voort, totdat zij zich aan den voet van den Sinaï 
bevonden. Daar stelde Mozes hun naar het bevel 
Gods voor, onder een wet gesteld te worden en 
niet langer recht te hebben op de zegeningen, 
die hun toegezegd waren, dan op voorwaarde van 
hun gehoorzaamheid. Het wordt ons niet mee
gedeeld, wat gebeurd zou zijn, als zij ootmoedig 
hun onmacht hadden erkend, om de wet Gods te 
houden, en den Heere hadden gesmeekt hun de 
zegeningen te blijven schenken op grond van het 
verbond zonder voorwaarde, lang te voren met 
hun vaderen opgericht. Indien zij daarvoor een 
hart hadden gehad, zouden zij niet noodig gehad 
hebben op de proef te worden gesteld door de 
wet [van Sinaï. God kende zeer wel den hoog
moed en den argwaan huns harten, ofschoon zij 
er zelf, helaas, onkundig aan waren. Intusschen zij 
namen op zich, de wet te bewaren en deden geheel 
vrijwillig en spontaan tot driemaal toe deze be
lofte: „Al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij 
doen." (Ex. 19: 8 ; 24 : 3 en 7.) Alzoo was het der
halve met hun geheeie toestemming, dat zij onder 
een verbond van werken werden geplaatst. 

Het gevolg ervan is overbekend. De woorden 
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Waren nog op hun lippen, toen zij hoererij be
dreven met afgoden aan den voet van dien ge-
duchten berg, waar zij zoo kort te voren nog 
hadden gebeefd van angst. Ik ga niet in bijzon
derheden in pp hetgeen toen plaats vond. De 
betrekkingen met God werden hersteld door de 
tusschenkomst van Mozes en zij werden opnieuw 
met zekere wijzigingen, onder een werkverbond 
gebracht. Zóó traden ze Kanaan binnen. In Deu-
teronomium 28 vinden we er heel duidelijk de 
voorwaarden van. Ingeval zij gehoorzaam waren, 
was hun het eeuwig bezit van het land met alle 
soort van tijdelijke zegeningen verzekerd. Maar 
ingeval van ongehoorzaamheid en voortgaanden 
tegenstand werden ze bedreigd met allerlei straf
fen, die steeds strenger werden en eindigen zouden 
met de uitroeiing uit hun land. Met welk een 
volkomen nauwkeurigheid zijn al deze voorzeg
gingen vervuld! Nadat hun in dit hoofdstuk en 
het volgende al deze dingen voor oogen gesteld 
zijn, lezen wij deze woorden: „Voorts zal het 
geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen 
gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, die ik 
u voorgesteld heb; zoo zult gij het weder ter 
harte nemen, onder alle volken, waarheen u de 
Heere, uw God, gedreven heeft; en gij zult u 
bekeeren tot den Heere, uwen God, en zijner stem 
gehoorzaam zijn, naar alles, wat Ik u heden ge-
biede, gij en uwe kinderen, met uw gansche hart 
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en met uwe gansche ziel. En de Heere, uw God 
zal uwe gevangenis wenden, en zich uwer onr* 
fermen; en Hij zal u weder vergaderen uit al de 
volken, waarheen u de Heere, uw God, verstrooid 
had." (hfdst. 30 : 1—3.) Een dergelijke belofte 
vinden we in Leviticus 26 : 40—45. 

Wat Israëls geschiedenis in Kanaan betreft, 
ieder kent ze. Het boek der Richteren toont ons, 
hoe spoedig ze zich van den Heere afwenden, die 
nu eens door dezen, dan weer door genen vijand 
het volk strafte om hun ongerechtigheden. In 
de dagen van Samuël brachten hun zonden, 
inzonderheid die van den offerdienst, hen in een 
verschrikkelijke crisis, waarin God gedoogde, dat 
Zijn ark werd genomen en weggevoerd door den 
vijand. Na haar te hebben teruggekregen, verlangde 
Israël een koning en God gaf hun'dit verlangen. 
Hij schonk hun eerst een koning naar hun hart, 
die op ongelukkige wijze zijn leven eindigde op 
het gebergte Gilboa. Daarna zette God over hen 
een man naar Zijn hart, David, „uit wien, wat het 
vleesch aangaat, de Christus is, die God is te 
prijzen boven alles tot in eeuwigheid." Met David 
richtte God een ander verbond op, ten deele 
onvoorwaardelijk, ten deele voorwaardelijk. In 2 
Samuël 7 : 14 en 15 lezen we: „lküzal hem zijn 
tot eenen vader, en Hij zai Mij zijn tot eenen 
zoon; dewelke als hij misdoet, zoo zal Ik hem 
met eene menschenroedè en met plagen der 
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menschenkinderen straffen. Maar mijne goeder
tierenheid zal-van hem niet wijken, gelijk als Ik 
die weggenomen heb van Saul, dien Ik van voor 
uw aangezicht heb weggenomen." Voor de na
komelingen van David werden het behoud van den 
troon en de zegen dés volks afhankelijk gemaakt 
van hun gehoorzaamheid aan God; indien zij 
ongehoorzaam waren, zouden zij gestraft wórden. 
Maar het verbond was onvoorwaardelijk, in zoo
verre de barmhartigheid Gods niet voor altijd 
zou worden ingetrokken ten opzichte van het 
huis Davids. Een zoon zou na David opstaan, 
uit zijn lijf voortgekomen, en God zou zijn konink
rijk bevestigen. Behoeven we te zeggen, wie deze 
Zoon van David is, deze gezegende Erfgenaam 
van den troon en het koninkrijk van David? 

De tijden van David en Salomo vormen de 
schitterendste periode uit Israëls geschiedenis. 
Ieder dezer twee regeeringen zijn een treffend 
beeld van de toekomstige regeering van Christus. 
De veroveringen van David'stellen ons de triomfen 
van Jezus voor, als Hij zal komen als de Leeuw 
uit den stam vanjuda, terwijl Salomo's vreedzame 
regeering wellicht het levendigste symbool is in 
de Schrift van de duizendjarige regeering van 
Christus. 

Maar dit duurde slechts kort. Salomo liet zich 
verleiden door zijn vrouwen en viel in afgoderij. 
Onder zijn zoon staan tien stammen op en vormen 
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een afzonderlijk koninkrijk, welks eerste koning 
Jerobeam is, en dat Samaria later tot hoofdstad had. 
De geschiedenis van dit koninkrijk is niet anders 
dan een verhaal van niet-onderbroken en steeds 
wassende ongerechtigheden ten einde toe, totdat 
de tien stammen onder koning, Hoséa in balling
schap worden weggevoerd door de Assyriërs. 
Sedert zijn ze nooit hersteld! 

De lankmoedigheid Gods verdroeg lang het 
koninkrijk van Juda, totdat de boosheid van het 
huis Davids haar een grens stelde. Jeruzalem 
werd genomen, de tempel verwoest, de Joden in 
ballingschap naar Babel gevoerd. Daar de troon 
Gods niet langer te Jeruzalem was. werd de 
macht in handen der volken gesteld en is daar 
tot heden gebleven! Met Nebukadnezarbeginnen 
tegelijk de tijden der volkeren, de gevangenschap 
en de verstrooiing der Joden. Een overblijfsel 
keerde weliswaar in Juda terug in den tijd van 
Kores. Maar wat het volk als volk betreft, zijn 
lot was verstrooid te zijn vanaf de dagen van 
Salmanezer en Nebukadnezar tot nu toe. 

w. TR. 
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„Hét land." 

Onder „hét land" mogen en kunnen wij — 
volgens Gods Woord — verstaan het land Kanaan, 
ook wel Palestina genoemd. Dit land is echter 
„het land des lieeren," zooals duidelijk blijkt uit 
wat Jehovah in Lev. 25:23 tot Zijn volk Israël 
zegt: „Het land ook zal niet voor altoos verkocht 
worden : want het land is het Mijne, dewijl -gij 
vreemdelingen en bijwoners bij Mij zijt." In Ps. 
106: 24 wordt het genoemd: „het gewenschte land," 
dat echter door Israël, in de woestijn, versmaad 
werd. Dan. 11 :16, 41 noemt het „het land des 
sieraads." Van dit land getuigde Mozes: „De 
Heere, uw God, brengt u in een goed land, een 
land van waterbeken, fonteinen en diepten, die 
in dalen en bergen uitvlieten; een land van tarwe 
en gerst, en wijnstokken en vijgeboomen, en 
granaatappelen; een land van olierijke olijf boo-
men, en van honing; een land, waarin gij brood 
zonder schaarschheid eten zult, waarin u niets 
ontbreken zal; een land, welks steenen ijzer zijn, 
en uit welks bergen gij koper uithouwen zult . . . 
Maar het land, waarheen gij overtrekt, om dat te 
erven, is een land van bergen en van dalen; het 
drinkt water bij den regen des hemels; een land» 
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dat de Heere, uw God, bezorgt (of acht op geeft); 
de 'oogen des Heeren, uws Gods, zijn gedurig 
daarop, van het begin des jaars tot het einde 
des jaars." (Deut. 8:7—9; 11 : 11, 12.) Het moet 
ons, daarom niet verwonderen, dat Mozes zoo 
zeer begeerde dit land ook te mogen betreden, 
en dat hij den Heere bad: „Laat mij toch over
trekken, en dat goede land bezien, dat aan gene 
zijde der Jordaan is, dat goede gebergte, en den 
Libanon !" (Deut. 3 : 25.) 

Dit land is het middelpunt*) van de landen der 
aarde, zooals ons Ezech. 5 : 5 doet hooren: „Alzoo 
zegt de Heere Heere: Dit is Jeruzalem, welke ik 
in het midden der heidenen (volken) gezet heb, 
en landen rondom haar henen." En in Ps. 74 : 12 
hooren wij Asaf betuigen: „Evenwel is God mijn 
Koning van ouds af, die verlossingen werkt in 
het midden der aarde." 

Dit land is het beloofde land; beloofd door 
God aan Abraham, Izak en Jakob, en hun nako
melingen : het volk Israël. Men is algemeen van 
gedachte, dat — zoo er ten minste nog geloofd 
wordt, dat Israël, als volk hersteld, en in het land 
hunner vaderen teruggebracht zal worden — 
dat het zaad, de nakomelingen, alleen het land 

*) Of dé „navel" der aarde, zooals er letterlijk staat in 
Ezechiël 38: 12. We meenen dat dit, behalve Richteren 9:37, 
de eehige plaats is, waar dit woord gebruikt wordt. 
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zullen beërven; en men denkt dan in het geheel 
nief aan de aartsvaders, aan wie God het toch 
ten eerste toegezegd heeft, zooals wij duidelijk 
lezen kunnen in Gen. 13:15: „Want al dit land, 
dat gij ziet, zal Ik u geven, en aan uw zaad, tot 
in eeuwigheid." Evenzoo ook in Gen. 15:7 ; 
17:8, hetgeen later door Stefanus den oudsten 
onder Israël in herinnering gebracht wordt, met 
de woorden: „En Hij gaf hem (Abraham) geen 
erfdeel daarin, ook niet een voetstap; en Hij 
beloofde het hem (Abraham) tot een bezitting te 
geven, en zijn zaad na hem, toen hij geen kind 
had." (Hand. 7:6.) En in Hebr. 11:8 lezen we: 
„Door het geloof gehoorzaamde Abraham, geroe
pen zijnde om uit te gaan naar de plaats, die 
hij ten erfdeel zou ontvangen." 

Aan Izak heeft God Zijn belofte herhaald, en 
met de volgende woorden hem toegesproken: 
„Woon als vreemdeling in dat land, en Ik zal 
met u zijn, en zal u zegenen: want aan u en 
uw zaad zal Ik al deze landen geven, en zal den 
eed bevestigen, dien Ik Abraham, uwen vader, 
gezworen heb." (Gen. 26 : 3.) 

Evenzoo lezen we ook, dat God tot Jakob, te 
Beth-El, gesproken heeft: „Ik ben de Heere, de 
God van uwen vader Abraham, en de God van 
Izak: dit land, waarop gij ligt te slapen, zal ik 
aan u geven, en aan uw zaad." (Gen. 28 : 13.) 

„Ik zal u geven hét land Kanaan, het snoer 
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van ulieder erfdeel," heeft God tot Abraham, Izak 
en Jakob gesproken, Volgens Ps. 105 : 11. „Als 
zij weinige menschen in getal waren, ja weinige, en 
vreemdelingen daarin; en wandelden van volk tot 
volk, van het eene koninkrijk tot het andere volk, 
liet Hij geen mensch toe hen, te onderdrukken; 
ook bestrafte Hij koningen om hunnentwil, zeg
gende: Tast mijne gezalfden niet aan, en doet 
mijne profeten geen kwaad." (Ps. 105 : 12—15.) 
Hoe doen deze laatste woorden ons denken aan 
Abraham te Oerar, alsook aan fzak ter zeifder 
plaats; en aan jakob te Sichem. Zie Gen. 20 : 
7; 26 : 6—11; 35 : 5, 

Hebben Abraham, Izak en jakob dat land reeds 
in bezit gehad? Neen, niet waar? Zij hebben 
„door het geloof iri het land der belofte vertoefd 
als in een vreemd land, en woonden in tenten." 
(Hebr. 11 : 9.) Zullen zij het nimmer, ais het 
hun beloofde, ontvangen? Ongetwijfeld! God, die 
het hun toegezegd heeft, is de Waarachtige God; 
die, wat Hij belooft, óók doen zal. De spelonk 
van Machpéla, de „erfbegraafplaats," in de nabij
heid van Mamre, spreekt van het geloof en de 
hoop der opstanding uit de dooden, welke in de 
harten der aartsvaders leefden. Dit geloof en deze 
hoop werden ook in Jozef gevonden, waar wij 
van hem lezen: „Door het geloof vermeldde Jozef, 
zijn leven eindigende, den uittocht der zonen 
Israëls, en gaf bevel aangaande zijn gebeente." 
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(Gen. 50 : 25, 26; Hebr. 11 : 22.) In hun leven 
in dezen tijd, waren zij „vreemdelingen in het 
land der belofte," niet een „voetstap" konden zij 
hun eigendom noemen; zóó leefden zij, en zijn 
in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen 
hebbende." (Hebr. 11 : 38.) 

Wanneer zullen zij het verkrijgen? Wanneer 
zal hun geloof in aanschouwen veranderd worden ? 

De Schrift geeft ons hierop het Goddelijk 
antwoord, daar wij lezen: „Gij zult Jakob de 
trouw, Abraham de goedertierenheid geven, die 
Gij onzen vaderen van oude dagen af gezworen 
hebt." (Micha 7 : 20.) 

Nu lezen we in 2 Kor. 1 :20: „Want zoo vele 
beloften Gods er zijn, in hem (Christus) is het 
ja, en in hem het amen, Gode tot heerlijkheid 
door ons." Waar dus het „ja" der geheele God
delijke waarheid in den Persoon van Christus 
is, mogen wij ons oog op Hem vestigen, ons 
oor tot Hem neigen, en onze harten voor Hem 
openen. En wat vernemen we dan van Hem, die 
„de Weg, de Waarheid en het Leven" is? Wat 
doet Christus, die „de Opstanding en het Leven 
is," ons hoóren?. 

Ten eerste, als antwoord aan de sadduceën, 
dat God niet is'„een God van dooden, maar van 
levenden," daar God Zich noemt „de God van 
Abraham, en de God Izaaks, en de God van 
Jakob." (Matth. 22 : 32.) En zóó heeft God Zich 
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genoemd vierhonderd jaren, nadat deze aartsvaders 
gestorven waren, waar Hij aan Mozes verschijnt 
in een vuurvlam in het doornbosch. „Voor Hem 
leven allen" (Luk. 20 : 37), zegt de Heer tot 
hen, „die ontkennen, dat er een opstanding is." 
(Luk. 20 : 27; Hand. 23 : 8.), 

Wat naar menschelijke schatting groot en machtig 
is, is voor God van geringe beteekenis. De grootste 
en meest machtige rijken der aarde zijn ontstaan 
en verdwenen, nauwelijks een spoor van hen 
achterlatend. Hier en daar een ruïne, welke ge
tuigt van hun totale vernedering en uitschakeling 
uit de rijen der volken. Maar Palestina, een land 
onder de kleinste der landen, en het volk Israëls, 
een van de meest verachte onder de volken, zijn 
en bestaan nog. Zoowel het land als het volk 
maken het middelpunt van Gods gedachten uit, 
en te Jeruzalem zal in de toekomst de troon Zijner 
regeering gevestigd zijn. Dan zullen de grenzen 
van Palestina en de sterk vermenigvuldigende 
bevolking door veel geboorten, en weinig sterfte, in 
grootte en in getal alle vroegere koninkrijken verre 
overtreffen. Ezech. 47 : 15 — 20 geeft ons de 
grenzen aan van het land;. en in hfdst. 48 : 1 —29 
vinden we mededeeling van wat elke stam van Israël 
erven zal, en daarenboven aangegeven, hoe in het 
midden des lands, het erfdeel van Juda, zijnde 
de koninklijke stam, tevens ook een.gedeelte 
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voor den Vorst, voor de priesters en voor de 
Levieten ten erve bevatten zal. 

Ezechiël eindigt zijn profetieën met de vermel
ding, dat Jeruzalem in de toekomst een kwadraat zal 
vormen van 18000 maten, dat van elke zijde drie 
stammen drie poorten der stad zullen bekomen, 
en dat de stad Jeruzalem van dien dag af geheeten 
zal zijn 

„Jehovah Schamma," of 
„de Heere is aldaar." 

. „Te dien dage zal tot Jeruzalem gezegd worden : 
„Vrees niet, o Zion! laat uwe handen niet slap 
worden. De Heere, uw God, is in het midden 
van u, een Held, die verlossen zal; Hij zal over 
u vroolijk zijn met blijdschap, Hij zal zwijgen in 
zijne liefde, Hij zal zich over u verheugen met 
gejuich." (Zef. 3 : 16, 17.) „Dan zal de Heere 
Juda erven voor zijn deel, in het heilige land, en 
Hij zal Jeruzalem nog verkiezen," deelt ons de 
profeet Zacharia mede. (Hfdst. 2 : 12.) 

„Zwijg, alle vleesch, voor het aangezicht des 
Heeren! want Hij is ontwaakt uit zijne heilige 
woning," volgt dadelijk op deze heuglijke en 
voor Israël zoo troostrijke en bemoedigende mede-
deeling. — God, die in Jer. 17 : 10 getuigt, dat 
„Hij het nienschelijk hart doorgrondt en de nieren 
proeft," God is hét bekend, dat de mensen zoo 
geneigd is om daartegen bedenkingen in te bren
gen ; dat allicht van de andere volken een stem 
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daartegen zich zal laten hooren, zooals er nu 
zoovelen zijn die, om wat boven geschreven is, 
schouder-ophalend of tegensprekend en ontkennend 
zich uitspreken. Maar om laatstgenoemden van 
antwoord te dienen, willen we hier ook nog 
gaarne afschrijven wat in Zach. 8 : 3 — 8 ge
schreven staat: „Alzoo zegt de Heere: Ik ben 
wedergekeerd tot Zion, en Ik zal in het midden 
van Jeruzalem wonen; en Jeruzalem zal geheeten 
worden eene stad der waarheid, en de berg des 
Heeren der heirscharen, een berg der heiligheid. 
Alzoo zegt de Heere der heirscharen: Er zullen 
nog oude mannen en oude vrouwen zitten op de 
straten van Jeruzalem; een ieder zal zijnen stok 
in zijne hand hebben, vanwege de veelheid der 
dagen. En de straten der stad zullen vervuld 
worden met knechtjes en meisjes, spelende op 
hare straten. Alzoo zegt de Heere der heirscharen : 
Omdat het wonderlijk is in de oogen van het over
blijfsel dezes volks in deze dagen, zou het daarom 
ook in mijne oogen wonderlijk zijn? spreekt de 
Heere der heirscharen. Alzoo zegt de Heere der 
heirscharen: Ziet, Ik zal mijn volk verlossen uit 
het land des opgangs, en uit het land des neder-
gangs der zon, en Ik zal hen herwaarts brengen, 
dat zij in het midden van Jeruzalem wonen zuilen; 
en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun 
tot een God zijn, in waarheid en in gerechtigheid." 

En waaruit zullen de Israëlieten, het overblijfsel 
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in de toekomst, bestaan? We kunnen hierop, 
aan de hand van Gods Woord, antwoorden: uit 
rechtvaardigen, zachtmoedigen en begenadigden. 
De rechtvaardigen doen ons denken aan Abraham; 
de zachtmoedigen aan Izak; de begenadigden aan 
Jakob. 

In Jes. 60 : 21, 22 lezen we: „En uw volk 
zullen allen te zamen rechtvaardigen zijn; zij 
zullen in eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten; 
zij zullen zijn eene spruit mijner plantingen, een 
werk mijner handen, opdat Ik verheerlijkt worde. 
De kleinste zal tot duizend worden, en de minste 
tot een machtig volk; Ik, de Heere, zal zulks te 
zijner tijd snellijk doen komen." — Het zaad 
van den man, die den Heere vreest, „zal de aarde 
beërven." (Ps. 25:13.) „De rechtvaardigen zullen 
de aarde erfelijk bezitten, en in eeuwigheid daarop 
wonen." (Ps. 37 : 29.) „Want de vromen zullen 
de aarde bewonen, en de oprechten zullen daarin 
overblijven. Maar de guaaeloozen zullen van de 
aarde uitgeroeid worden, en dé trouweloozen 
zullen ervan uitgerukt worden." (Spr. 2:21,22,) 

In Ps. 37:11 krijgen we te hooren: „De zacht
moedigen daarentegen zullen de aarde erfelijk 
bezitten, en zich verlustigen over grooten vrede." 
„Zalig zijn te zachtmoedigen; want zij zullen het 
aardrijk beërven," heeft de Heere Jezus gezegd, 
Hij, die de Koning is, en in de bergrede — Matth. 
5, f en 7 — de beginselen van het koninkrijk 
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der hemelen ontvouwd heeft. En toen Hij als 
Koning Zijn intocht te Jeruzalem deed, is de 
profetie van Zach. 9 :9 in vervulling getreden : 
„Verheug u zeer, gij dochter Zions! juich, gij 
dochter jeruzalems! Ziet, uw Koning zal u komen 
rechtvaardig, en Hij is een Heiland. En als Hei
land roept Hij in Matth. 11/. 28 en 29 de ver
moeiden en belasten toe: „Komt herwaarts tot 
mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal 
u rust geven. Neemt mijn juk op u, en leert van 
mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van 
hart." De Koning rechtvaardig en zachtmoedig; 
en Zijn onderdanen zullen in de toekomst, of
schoon in zwakheid, dezelfde eigenschappen en 
beginselen openbaren. 

Verder lezen we in Jer. 31:1 en 2 : „Terzel-
ver tijd, spreekt de Heere, zal Ik alle geslachten 
Israëls tot eenen God zijn ; en zij zullen Mij tot 
een volk zijn. Zoo zegt de Heere : Het volk der 
overgeblevenen van het zwaard heeft genade ge
vonden in de woestijn, namelijk Israël, als Ik 
henenging om hem tot rust te brengen." Het 
overblijfsel Israëls zal eenmaal tot inkeer en tot 
inzicht van zijn zonden en verkeerde handelingen 
komen, wanneer „de Geest der genade en der 
gebeden" (Zach. 12: 10) over hetzelve zal zijn 
uitgestort, De aanmaning tot bekeering, door den 
profeet Jerfmia, met de woorden: „Alleen ken 
uwe ongerechtigheid, dat gij tegen den Heere, 
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uwen God, overtreden hebt, en uwe wegen ver
strooid hebt tot de vreemden, onder allen groenen 
boom, maar zijt mijner stem niet gehoorzaam 
geweest, spreekt de Heere" (Jer. 13:13), zal 
door Israël beantwoord worden met de hart
grondige belijdenis: „Onze overtredingen zijn 
vele voor U, en onze zonden getuigen tegen ons; 
want onze overtredingen zijn bij ons, en onze 
ongerechtigheden kennen wij." (Jes. 59 : 12.) 
. . . . „Er zal een Verlosser tot Zion komen, na
melijk voor hen, die zich bekeeren van de over
treding in Jakob, spreekt de Heere. Mij aangaande, 
dit is mijn verbond met hen, zegt de Heere: 
Mijn Geest, die op u (Jesaja) is, en mijne woor
den, die Ik in uwen (Jesaja) mond gelegd heb, 
die zullen van uwen (Jesaja) mond niet wijken, 
noch van den mond van uw zaad, noch van den 
mond van het zaad uws zaads, zegt de Heere, 
van nu aan tot in eeuwigheid toe." (Jes. 59 : 20, 
21.) Dan zal Israël dit lied zingen: „God zij ons 
genadig en zegene ons; Hij doe zijn aanschijn 
aan ons lichten. (Sela.). Opdat men op de aarde 
uwen weg kenne, onder alle heidenen (volken) 
uw heil. De volken, zullen U loven, o God! de 
volken, al te maal, zullen U loven. De natiën 
zullen zich verblijden en juichen, omdat Gij de 
volken zult richten in rechtmatigheid; en de 
Batiën op de aarde, die zult Gij leiden. (Sela.) 
De volken zullen U, o God loven; de volken al 
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te maal, zullen U loven. De aarde geeft haar 
gewas; God, onze God, zal ons zegenen. God 
zal ons zegenen; en alle einden der aarde zullen 
Hem vreezen." (Ps. 67.) 

Er is op aarde geen plaats, die in de schatting 
Gods aan het land Kanaan gelijk is. Daar toch 
richtte Jehovah Zijn troon en Zijn heiligdom op; 
daar stonden Zijn priesters, geduriglijk voor Hem 
den dienst plegend; daar werden de stemmen Zijner 
profeten gehoord, die van den tegenwoordigen 
ondergang, het toekomstig herstel en de toekom
stige heerlijkheid getuigden; daar is Johannes de 
Dooper zijn loopbaan begonnen en heeft hij haar 
geëindigd als Voorlooper van den Messias; daar 
is de Gezegende uit een vrouw geboren, is Chris
tus gedoopt geworden in den Jordaan, predikte 
en onderwees Hij; heeft Hij zegenend in genade 
gearbeid, en stierf Hij. Van den Olijfberg af is 
Christus ten hemel gevaren, en heeft Hij Zijn 
plaats ter rechterhand Gods ingenomen. Te Jeru
zalem daalde de Heilige Geest neder; van daaruit 
stroomde het Getuigenis des Evangelies tot aan 
de einden der aarde; daar zal eerlang de Heer der 
heerlijkheid nederdalen, en „zullen Zijne voeten 
op den Olijfberg staan" (Zach. 14 : 4); daar zal 
Zijn troon weder opgericht en Zijn dienst hersteld 
worderi, zooals ons duidelijk in Ezechiël 40—46 
door den Heiligen Geest beschreven wordt. 
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In één woord: Gods oog en hart zijn er ge
durig op gericht; het stof van dat land is kost
baar in Zijn oogen; dat land is het middelpunt 
van al Zijn gedachten en werken betreffende deze 
aarde ; en het is Zijn voornemen, het een eeuwen-
durende volkomenheid te schenken, tot zegen en 
blijdschap van vele geslachten. 

Het is van veel gewicht, deze belangrijke waar
heid, met betrekking tot het land Kanaan, zich 
eigen te maken. Van dat land, we merkten het 
reeds op, heeft Jehovah gezegd : „Het is Mijn." 
Wie zal het Hem ontnemen? Waar is de keizer, 
waar de koning, waar de macht van menschen 
of duivelen, die „het gewenschte land" aan Jeho-
vah's alvermogende hand zou kunnen ontwringen? 
Wel benijden de volken het elkander, en is het 
voortdurend een twistappel voor hen geweest. Het 
is het tooneel en middelpunt van wreede oorlo
gen geweest — en, terwijl wij dit schrijven, wordt 
er in het Jordaandal hevig en fel gestreden — en in 
de toekomst, hetzij na korten of langen tijd, zal het 
ongetwijfeld nog veel wreeder en erger strijd 
aanschouwen. Maar, boven al het krijgsrumoer 
en den strijd der volken, klinken met duidelijk
heid, volheid en kracht de woorden : „het land is 
Mijn!" het geloof in het oor. Jehovah kan dat 
land nooit overgeven, noch „die twaalf geslach
ten," aan welke het van den beginne toegezegd 
is. Laten wij dit wel bedenken en, te midden 
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van alles, wat er in den laatsten tijd plaats vindt, 
ter harte nemen en bepeinzen! 

Elke Israëliet, in wiens hart het geloof aan de 
beloften Gods gevonden wordt, slaakt, vol heim
wee, het verlangen zijner ziel in de volgende 
woorden: 

Het land, waar de assche mijner vadren rust, 

Waar snel het water door 'tjordaandal gutst, 

Waar hoog de cederboom ten hemel groeit, 

Waar 't bloed der Makkabeërs heeft gevloeid, 

Dat schoone land aan vergelegen strand, 

Dat is mijn heerlijk Vaderland! 

Ik werd van daar gescheurd door ruwe- kracht, 

Naar verre, vreemde landen ben'k gebracht; 

Maar 't Vaderland week niet uit mijn gezicht; 

Op Sion bleef mijn vochtig oog gericht. 

Naar 't Oosten strek ik daaglijks hart en hand, — 

Ik reikhals naar mijn Vaderland! 

D. R. 

* 
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De Brief van Judas 
of 

de laatste dagen der Christenheid. 

I. 

e brief van Judas, ofschoon zeer kort, omvat 
een groote geschiedkundige tijdruimte. Hij stelt 
ons den afval van het Christendom voor, van af 
den tijd, toen de eerste elementen van het kwaad 
ten tijde der apostelen onder de Christenen waren 
ingeslopen, tot den dag, waarop het eindoordeel 
over de Christenheid zal worden voltrokken. 
Deze brief toont ons, hoe de Gemeente, dewijl zij 
de waarheden, welke God haar had toevertrouwd, 
prijs gaf, voortgegaan is in goddeloosheid, waarvan 
;het toppunt zal zijn de verwerping van den Vader 
en den Zoon. Is dit eindtlijk zóó ver gekomen, 
dan zal zedelijke duisternis in de plaats van het 
licht des Evangelies treden, hetwelk thans nog 
de wereld bestraalt. We zien echter nu reeds 
alle elementen, die dezen afval kenschetsen, .in 
.werkzaamheid; en de brief van Judas leert ons 
kennen de houding, die elk Christen in onze 
dagen tegenover het kwaad moet innemen, :ien 
op welke wijze wij in deze treurige omgeving 
God kunnen verheerlijken- Want Laten we rtist 

H 
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vergeten, dat een Christen in den tijd van het 
verval, God even goed volkomen kan verheerlijken 
als in de gelukkige dagen der eerste Gemeente. 
De omstandigheden zijn zeer zeker in vele 
opzichten veranderd, maar God kan door de 
Zijnen toch worden verheerlijkt; hoewel op een 
andere wijze, maar niettemin even goed en wer
kelijk, als toen de Heilige Geest op den Pinksterdag 
op de discipelen uitgestort was. God verlangt 
in onze dagen van ons niet, dat wij den door 
onze schuld in verval geraakten toestand herstellen ; 
maar ook niet, dat wij ons tegenover de Christen
heid gedragen, alsof alles in orde ware, terwijl 
wij voor haar ondergang de oogen sluiten. Neen, 
Hij geeft ons veeleer een weg aan, om te midden 
der puinhoopen een- pad te gaan, dat Hij goedkeurt, 
hetwelk door den blik van den adelaar nooit 
bespied kon worden, maar dat door God gekend 
wordt. Hij wil aan hen, die gelooven, leeren het 
te zien en te onderscheiden. 

Beschouwen we eerst het geheel algemeene 
kenmerk, dat Judas geeft van de Christenen, aan 
wie hij schrijft: „Judas, slaaf van Jezus Christus 
en broeder van jakobus, aan de geroepenen, in 
God den Vader geliefd, en in Jezus Christus 
bewaard. (Vers 1.) De andere brieven spreken 
de geloovigen met geheel andere woorden aan. 
Meestal worden zij tweemaal „geroepene heiligen" 
genoemd, d.w.z. heiligen door roeping; maar 
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nimmer, kortweg „geroepenen." Wanneer God een 
ziel voor Zich wil verwerven, zoo begint Hij er 
mee, haar te roepen» Zoo deed Hij met Abraham, 
den vader der geloovigen; en men kan aan de 
kinderen Gods geen algemeener en meer om
vattend kenmerk geven, want allen, zonder eenige 
uitzondering, zijn geroepenen. 

Ligt aan zulk een begin dan geen doel van 
den Schrijver ten grondslag? Zeer zeker. De brief 
van Judas spreekt van den tegenwoordigen tijd, 
en wendt zich tot alle kinderen Gods, zonder 
ook maar iemand uit te sluiten, zonder onder
scheid wat hun wandel of hun kennis betreft, 
en zonder rekening te houden met wat de 
kinderen Gods wellicht van elkander scheidt. 
Dientengevolge zijn allen verantw oordelij k te hooren 
en zich naar het gehoorde te gedragen; daarom 
deze zoo veel omvattende en tegelijk zoo persoon
lijke uitdrukking „geroepenen." Wanneer een 
apostel aan een plaatselijke gemeente schreef, 
zoo had de een of andere Christen, die daartoe 
niet behoorde, zich door den inhoud van dezen 
brief niet gebonden kunnen houden, (hoewel hij 
daardoor een groot gebrek aan verstand zou 
openbaren). Bij Judas zou echter zulk een gedachte 
niet te verontschuldigen zijn. Ieder lid van de 
familie Gods op aarde moet tot zich zelf zeggen: 
„De Heer wendt Zich hier persoonlijk tot mij." 

Het is de moeite waard op te merken, dat 
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twee dingen aan deze „geroepenen" een volko
men zekerheid geven betreffende hun verhouding 
tot God. Zij zijn „in God den Vader geliefd, 
en in Jezus Christus bewaard." Nimmer moest 
er in de groote lamiiie Gods een enkele ziel 
gevonden worden, die aan haar betrekking tot 
den Vader twijfelde, en die niet de zekerheid van 
haar behoudenis bezat. Mochten zij, die twijfelen, 
over die woorden uit het eerste vers eens nadenken! 
De liefde des Vaders tot ons is even volkomen 
als zijn liefde tot Christus, Zijn geliefde. Daarom 
zegt judas: „in God, den Vader, geliefd." Onze 
zekerheid is even volkomen, wat de liefde des 
Vaders betreft, als die van Jezus Christus; en 
daarom staat er: „in Jezus Christus bewaard." 
Wanneer de behoudenis der geroepenen van hun 
trouw afhing, zoo zou niemand van hen het doel 
van den weg bereiken. Wij kunnen ons zelf even
min bewaren als behouden. Onze eeuwige zekerheid 
berust niet daarop, dat wij trouw zijn, (ofschoon 
wij zeer zeker trouw moeten zijn) maar, dat de God 
der liefde ons in Christus voor Zich ziet. 

De groet van judas is van groote beteekenis: 
„Barmhartigheid en vrede en liefde worde u ver
menigvuldigd." (Vers 2). Ook in de brieven aan 
Timotheüs vormt het v/oord „barmhartigheid" een 
gedeelte van de groetenis, maar geen enkele brief, 
die aan een massa Christenen is- gericht; fteeff 
dit Woord. : Dit vindt zijn grond daarin> dat 



DE BRIEF VAN JUDAS. 101 

barmhartigheid niet zoozeer voor de massa, als 
wel voor een enkelen geloovige persoonlijk noodig 
is. Ik ben een arm, zwak wezen', dat in menig 
opzicht faalt en aan bestendige gevaren bloot
gesteld is. Mijn toestand roept het Goddelijke 
medelijden te voorschijn, hetwelk mij te hulp 
komt, mij oplettend maakt, en zich voor alle bij
zonderheden van mijn weg interesseert. Dat is 
het karakter der barmhartigheid. 

Vanwaar komt het nu, dat een brief, die aan 
alle geroepenen, zonder onderscheid is gericht, 
de barmhartigheid over hen inroept ? Hoe zal 
men deze uitzondering verklaren ? Het vindt zijn 
ernstige oorzaak daarin, dat in den tijd van het 
verval het christelijke getuigenis een steeds meer 
persoonlijk karakter aanneemt. Dat beteekent 
geenszins, (zooals men soms door geloovigen 
hoort zeggen, die door het ontzettend snelle om 
zich heen grijpen van het kwaad ontmoedigd 
zijn) dat het Christelijk getuigenis niet meer 
het gemeenschappelijke karakter van een verga
deren der heiligen hebben kan. Die zoo spreekt, 
bevindt zich in een groote dwaling, en juist de 
brief van Judas is een bewijs daarvoor. Hij spreekt 
van lieden, die onder de getrouwen zijn ingeslopen, 
die vlekken in hunne liefdemaaltijdert zijn; juist 
hun aanwezigheid is dus een bewijs, dat er een 
tezamen komen van heiligen is. Maar de onder
wijzing* die wij hier ontvangen, bestaat, daarin, 
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dat wij gehouden zijn, in tegenwoordigheid van 
den schrikkelijken, zedeloozen toestand der Chris
tenheid, in ons persoonlijk getuigenis steeds 
trouwer te worden, want God neemt op bijzon
dere wijze nota daarvan. Het is ongetwijfeld een 
zeer groot voorrecht voor het hart van den 
Christen, die daaromtrent inzicht heeft, zich 
gemeenschappelijk aan den disch des Heeren, dit 
zeer bijzondere teeken van het gemeenschappelijk 
getuigenis, te kunnen verblijden; en dit in een 
tijd, waarin de verkondiging van de eenheid van 
het lichaam van Christus in de belijdende Chris
tenheid als met voeten wordt vertreden. Dat dit 
getuigenis heden in vergelijking met dat, wat het 
in het verleden was, buitengewoon zwak is, be
hoeven wij niet te zeggen, en toch let God er 
op. Want met het te zamen komen van Zijne 
kinderen, in afzondering der wereld, staat het 
verhevenste, wat er in het Christendom is, de 
eeredienst, in verbinding. Maar, wanneer ook ons 
gemeenschappelijk getuigenis zoo arm moge zijn 
geworden, dat het nog slechts in het te zamen 
komen van twee of drie om den Heer bestaat, 
zoo moet toch (en hierop willen wij bijzonderen 
nadruk leggen) het persoonlijk getuigenis geens
zins van zulke hindernissen te lijden hebben. Het 
kan even krachtig zijn als destijds> toen de Hei
lige Geest in de eerste tijden der Gemeente, de 
Christenen vervulde. Deze kracht des Heiligen 
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Geestes in ieder persoonlijk is niet méér begrensd 
als toen, indien wij slechts zorg dragen, dezen 
Goddelijken Gast niet in onzen wandel te bedroeven. 
De wereldsgezindheid en ontrouw der Gemeente, 
en ten slotte haar verval, begrenst daarentegen 
noodzakelijk de y/erkzaamheid van den Geest in 
de Gemeente. 

In onzen tegenwoordigen tijd is een persoon
lijk getuigenis, dat met getrouwheid wordt staande 
gehouden, en een heilige afzondering van het 
kwaad in al zijn vormen des te noodzakelijker, 
daar wij bij de in de Gemeente heerschende 
ongerechtigheid niet veel steun en hulp bij onze 
broeders kunnen vinden. Doch wij houden den 
Heer bij ons, en wij kunnen geheel en al op 
Hem rekenen. 

Hier hoor ik vele Christenen mij in de rede 
vallen met de woorden: Gij spreekt tqt ons 
slechts van het voortwoekeren van het kwaad, 
van den toestand van het verval der Christenheid 
en van het oordeel, dat haar wacht. Gij schijnt 
uw oogen vlijtig voor al het goede te sluiten, 
hetwelk om u heen is te zien ; voor de ijverige 
werkzaamheid in onze kerken en gemeenten; voor 
de grootsche bewijzen van Christelijke liefde en 
milddadigheid; voor de eenstemmige samen
binding, die leden der Christelijke wereld, ken
schetst ; voor de ongehoorde sommen, welke ter 
bevordering van het rijk Gods worden aangewend. 
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Het is verre van mij te loochenen, wat het geloof 
bij de kinderen Gods te voorschijn roept; maar 
hun, die aldus spreken, zou ik willen antwoorden: 
God aanschouwt den toestand der Christenheid 
met andere oogen dan gij en dan de wereld. Hij 
beoordeelt den toestand van « den mensch naar 
den aard en wijze, waarop hij zich gedraagt 
tegenover Zijn Zoon en tegenover de geschriften 
die Hem (dén Zoon) openbaren. 

En waarlijk, gij zöudt niet oprecht zijn, wanneer 
gij wildet loochenen, dat de belijdende menigte, 
waartoe gij behoort, snelle vorderingen maakt op 
den weg tot het volkomen prijsgeven van het 
Woord, en tot de verloochening van den Zoon 
van God. 

Dat dit het karakter van het oordeel Gods is, 
zal men van het begin tot aan het einde der 
Heilige Schrift bevestigd vinden. De innerlijke, 
zedelijke toestand der wereld tegenover God, en 
niet haar uiterlijke, materiëele vooruitgang of de 
hooge meening, welke zij zelf van haar verdien
stelijkheden en onderdanigheid heeft, geven den 
maatstaf van het oordeel van God aan. De vol
komen afval bestaat in de verloochening van den 
Vader en den Zoon, en dat is het, wat o.a. 
de brief van Judas, de tweede brief van 
Petrus en de eerste brief van Johannes aan het 
licht doen treden. Satan heeft duizend middelen 
om de menschen van God af te wenden, en 
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onder die alle is niet het geringste: ze blind 
te maken, terwijl hij hun hoogmoed voedt, en 
hen met de vorderingen, die ze maken, bezig 
houdt. 

„Vrede en liefde worde u vermenigvuldigd," 
ziehier wat de apostel den geloovigen toewenschte. 
Hier wordt niet gesproken over den vrede met 
God en over Zijn liefde, waaraan niets meer kan 
worden toegevoegd; maar hij wenscht, dat wij 
deze practisch zouden verwerkelijken. Hij kent 
de bezwaren der Christenen in deze laatste dagen, 
waar de wereld eenerzijds wordt gekenmerkt door 
een opgewondenheid, die niet zal ophouden, en 
anderzijds, door de verkoeling van alle recht
matige toegenegenheden, en door een zelfzucht, 
die allen eerbied verdringt. „Liefde worde u 
vermenigvuldigd." Ik geloof, wanneer in de 
tegenwoordige dagen de „geroepenen" des Heeren 
in hun harten opnamen, wat de Geest Gods hun 
hier toewenscht, dat zij allen goede getuigen van 
Jezus Christus zouden zijn. De vijand zoekt op 
alle wijzen de liefde te doen verkoelen, welke 
de kinderen Gods met elkaar verbindt. Dit moest 
hem. niet gelukken! Ach, het is niet moeielijk, 
het kwaad te zien, daarop opmerkzaam te maken 
en uitvoerig daarover tot anderen te spreken; 
maar ik vraag: is het ontdekken van het kwaad 
een redmiddel ? Neen, de liefde is het, die ge
neest, die herstelt, en onze broeders in hun wandel 
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weer opricht. Genade wint het hart. Gestrengheid 
kan het kwaad in zijn loop doen stuiten, maar 
heeft nog nimmer iemand gewonnen. Wanneer 
het aldus staat ten opzichte van onze broeders, 
dan is het evenzeer het geval ten opzichte van 
het aan de wereld verkondigde Evangelie. De 
genade trekt aan, bereikt het geweten, brengt be
rouw te voorschijn, veert tot Christus; en indien 
het noodig is aan de menschen de waarheid te 
zeggen, hun den toestand van het verwijderd zijn 
van God te leeren verstaan, zoo is het wederom 
de genade, welke dezen toestand blootlegt, om 
dan heeling aan te brengen, want de genade en 
de waarheid zijn door Jezus Christus geworden. 
In een tijd, waar de liefde van velen is verkoeld, 
en de ongerechtigheid hand over hand toeneemt, 
hebben wij daar niet allen noodig, dat de liefde 
bij ons worde vermenigvuldigd? 

Wanneer Judas thans tot het eigenlijke onder
werp van zijn brief overgaat, voelen wij ons daar 
niet getroffen door den ernst van dit begin ? 
„Geliefden! allen ijver hebbende om u te schrij
ven over ons gemeenschappelijk heil, ben ik 
genoodzaakt geworden u te schrijven en te-ver
manen, dat gij strijdt voor het geloof, hetwelk 
eenmaal den heiligen is overgeleverd." (Vers 3). 
Hij had de pen opgenomen, vervuld van den 
levendigen wensch, hun een onderwerp voor te 
stellen, dat steeds de vreugde der verlosten zal 
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tevoorschijn roepen : „ons gemeenschappelijk heil." 
Zijn eerste gedachte was geweest, de geloovigen 
gemeenschappelijk .van de wonderen van het werk 
van den Heiland te doen genieten, doch . . . de 
pen ontvalt zijn hand. Wat is er gebeurd ? Ge
varen zijn opgedoken, en deze arme Christenen 
hebben er misschien geen voorgevoel van ! Daarom 
is het dringend noodig, ze op die gevaren op
merkzaam te maken, opdat zij zich niet aan een 
gevaarlijke werkeloosheid overgeven. Judas laat 
daarom zijn ernstig voornemen varen, en grijpt 
opnieuw de pen, thans om de broeders te ver
manen, voor het gelooi te strijden. 

Is deze vermaning thans niet meer dan ooit 
overeenkomstig den tijd, waarin wij leven? De 
oorlog is verklaard, de vijand staat in het veld. 
Gevaren bedreigen ons van alle kanten. Hinder
lagen worden gelegd. De valschheid omringt ons. 
Zijn niet misschien de schapen des Heeren te 
weinig op hun hoede tegenover deze vreemden, 
die tot hen komen met schoone redevoeringen 
en vleiende woorden, terwijl zij de grondslagen 
van het geloof zoeken te ondermijnen? Zijn hun 
harten wel eenvoudig genoeg, om zich alleen aan 
de stem van den goeden Herder te houden? Judas 
was besloten ons te schrijven. Het gaat er om, 
dat wij wakker worden, ons opheffen en tegen 
de macht van het ons omringende kwaad strijden. 
Wat is de banier, die wij geroepen zijn hoog te 
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houden ? „Het eenmaal den heiligen overgeleverde 
geloof." 

Wij vinden in een aantal plaatsen, die ons te 
ver zouden doen afdwalen, indien wij ze zouden 
vermelden, het bewijs, dat „het geloof" hier niet 
de gave Gods is, die in ons,hart is gelegd en 
ons bekwaam maakt, het heil aan te grijpen. 
„Het „geloof" is hier veeleer degeheele Christelijke 
leer, die aan de heiligen is overgeleverd, en door 
dezen in het geloof is omhelsd." Nu is het karakter 
van het kwaad in de laatste dagen, het opgeven 
van deze leer. Letten we toch opmerkzaam op 
het woordje „eenmaal." Deze overlevering heeft 
eenmaal plaats gevonden; zij is onveranderlijk 
en heeft niet de minste wijziging ondergaan. Toen 
judas schreef, sprak hij over defe overlevering 
als tot het verledene behoorende; het gaat om 
datgene, v/at de eerste Christenen door het woord 
der apostelen hadden geleerd. Deze overlevering 
bezitten wij thans in het Woord. God heeft zorg 
gedragen, die leer voor ons in de Heilige Schrift 
neder te leggen, en nevens deze leer is er voor 
ons niets anders. 

Het is mijn verlangen, den geloovigen lezer te 
overtuigen, dat de groote taak, die thans op.ons 
rust, daarin bestaat, dat we met vaste hand de 
banier hoog houden, die ons is toevertrouwd, en 
waarom alle geroepenen, zonder uitzondering, 
zich moeten scharen. De banier, met twee namen, 



DE BRIEF VAN JUDAS. 109 

die echter één geheel uitmaken, n.!.: „Het woord 
Gods en de Heer Jezus Christus I" 

Wanneer wij ons in den strijd met het zedelijk 
kwaad bevinden, hetwelk bestendig in de wereld 
toeneemt (een wereld, die den dienst van God 
veracht en ongeloof ten toon spreidt, en, wat 
nog gevaarlijker is, zich op het verstand beroept, 
om de waarheid omver te stooten) zo o zs 1 wel 
niemand gelooven, dat het er om gaat, ons met 
allerlei geleerde uiteenzettingen in te laten. Daar
toe zijn. onze krachten niet voldoende, en ik ben 
overtuigd, dat wij in onzen toestand van zwak
heid, in het geheel niet meer daartoe bekwaam 
zijn. In de dagen der Hervorming, en zelfs nog 
in de vorige eeuw, mochten zulke uiteenzettingen 
(zonder de tegenstanders te overtuigen) de zielen 
der Christenen in den strijd met den vijand ver
sterken, met het oog op onze geringe kracht is 
het veel meer onze taak, ons niet te laten af
voeren van datgene, hetwelk eenmaal den heiligen 
is overgeleverd geworden; maar om ons daaraan 
standvastig vast te klemmen. Évenzoo was ook 
de strijd der geloovigen in „Filadelfia": „Houd, 
wat gij hebt," zegt de Heilige en Waarachtige. 
(Openb. 3 : 11.) Daartoe is niet veel kennis en 
inzicht noodig, maar wel de liefde tot Christus, 
en deze kan de onwetendste onder ons bezitten. 
Indien de Heer de plaats in ons hart, die wij 
Hem verplicht zijn te geven, inneemt, zullen wij 
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gewis de zege wegdragen, want Satan vermag 
niets tegen Hem; en wij zullen het aan de ge-
loovigen overgeleverde geloof vasthouden, omdat 
Satan dan Christus tot tegenstander heeft. 

Men ziet uit dezen brief, dat ten. tijde, waarin 
Judas schreef, de scheiding zich wel reeds inner
lijk in de Gemeente voorbereidde, maar nog niet 
een volledig feit was geworden. Zij werd dit 
eerst na het verdwijnen van den laatsten apostel. 
Maar Judas ziet datgene, wat komen zou, van te 
voren, kondigt het aan, en wendt zich, zooals 
wij gezien hebben, in de eenvoudigste en meest 
uitgebreide beteekenis van het woord, tot de 
geheele familie Gods, zoodat geen enkel Christen 
aan zijn verplichting zich kan onttrekken, wanneer 
het er om gaat, de aanvallen op het geloof af 
te weren. Men moet er wel op letten, dat de 
toestand der Christenen, waaraan Judas schreef, 
bij lange na niet was, wat hij had moeten zijn. 
„Hij wil u, die eenmaal alles wist, herinneren." 
Zij stonden op het punt, deze eens zoo welbe
kende dingen, die hun in het begin waren over
geleverd, te vergeten. Zij hadden de zalving van 
den Heiligen Geest ontvangen, waardoor zij alles 
wisten. (1 Joh. 2 : 20.) Maar hun geloof was zwak 
geworden, hun gedachten hadden zich tot de 
wereld geneigd, en judas gevoeiüe behoefte, hen 
er aan te herinneren, wat de wereld was. Zoo 
gevoelde ook de apostel Petrus in zijn tweeden 
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brief de behoefte; de ingeslapen Christenen op 
te wekken, terwijl hij hen die dingen in gedach
tenis riep (2Petr. 1 : 13). En wij, geloqvigen van 
dezen tijd, meenen wij, dat het thans overbodig 
is, daaraan te worden herinnerd? Zijn wij reeds 
uit onzen slaap ontwaakt? De trompetten hebben 
ons al tot den strijd opgeroepen. Zullen wij 
talmen met ons om het vaandel te scharen, tot 
de vijand ons overvalt en ons reeds heeft omver
geworpen tot oneer van onzen glorierijken Aan
voerder ? O, mochten de woorden van den 
apostel in onze ooren dringen : 'Ontwaak, gij, die 
slaapt, en sta op uit de dooden, en Christus zal 
over u lichten." (Efez. 5:14.) 

(Wordt vervolgd.) 

* 
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De Man tusschen de mirten. 
(Zacharia 1.) 

e Man, rijdende op een rood paard, staande 
tusschen de mirten, die in de diepte waren, — 
die Man is de Hoofdpersoon uit Zacharia's eerste 
nachtgezicht, en uit zijn geheele profetie. 

Op dien Man Willen we onzen blik richten, 
want daarin ligt een rijke vertroosting. Doch eerst 
willen we een opmerking maken over het nacht
gezicht in zijn geheel en over de mirten, die in 
de diepte waren. 

Zacharia, de jonge priester en profeet, arbeidde 
onder de uit Babel teruggekeerde ballingen te 
Jeruzalem. Met Haggaï wekte hij ze op, den bouw 
van des Heeren tempel opnieuw ter hand te 
nemen. Want reeds jaren lag deze bouw stil. 
Deze opwekking is niet zonder vrucht gebleven. 
In het tweede jaar van Darius had ze plaats en in 
het zesde jaar werd de tempel voltooid. (Ezra 6:15.) 
Zacharia profeteerde voornamelijk in betrekking 
tot Jeruzalem, de stad, en Haggaï aangaande des 
Heeren huis. 

Ten aanzien van Israéis onmiddellijke en verre 
toekomst ontving Zacharia de onderwijzingen des 
Heeren in nachtgezichten en Godsspraken. Het 
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eerste nachtgezicht is dat van de paarden: een 
rood paard, waarop een Man Zich gezet heeft, 
en daarachter roode, bruine en witte paarden. 
Deze paarden staan onder het volstrekte gezag 
van den Man op het roode paard. Die Man is 
de Engel des Heeren, van Wien we zoo vaak 
lezen in de boeken des Ouden-Testaments, 
Abraham, Jozua, Gideon, Daniël en anderen 
hebben den Engel des Heeren korter of langer 
ontmoet. Deze Engel des Heeren is de Zoon van 
God, die — voordat Hij in het vleesch verscheen 
en als kindeke te Bethlehem geboren werd — bij 
gewichtige gelegenheden aan de heiligen Zich 
openbaarde. Hij kwam dan wel op aarde, maar 
woonde er niet. 

Wat de Engel des Heeren, de Man op het 
roode paard, den paarden gebiedt, wordt onmid
dellijk volvoerd. De Heere heeft de paarden, 
beelden van onderworpen machten, uitgezonden 
over de aarde en met het resultaat van het hun 
opgedragen onderzoek keereri ze weder. Hun 
boodschap luidt: „Wij hebben het land doorwan
deld, en ziet, het gansche land zit, en het is 
stil." — Het is allereerst van de grootste betee-
kenis, dat we goed in het oog vatten, dat de 
Heere, Jehovah, nota neemt van den toestand van 
volkeren en staten. „Zijne oogen doorloop en de 
ganschë aarde." (2 Kron. 16 :9.) We vergeten het 
zoo licht. We weten het wel, maar het te weten 
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is van geen nut, als we het weer uit het oog 
verliezen. We moeten leeren meer naar den hemel te 
zien, dan naar Londen, Berlijn of Konstantinopel. 

Verder is het bemoedigend, dat we den Man 
zien, zittende op het roode paard. Hij heeft de 
macht onder Zich! Hij maakt er gebruik van. 
Hij wendt alle machten, wefwaarts Hij wil. In 
ons nachtgezicht leidt Hij het paard onder de 
mirten, die in de diepte waren. We kennen de 
mededeelingen der Schrift en weten, hoe Kores, 
of Cyrus, de „herder des Heeren" wordt genoemd; 
ja Diens „gezalfde." (Jes. 44:28 ; 45:1.), Zijn 
proclamatie kunnen we lezen. (2 Kron. 36:23.) 
Hij was den Joden zeer genegen en baande ze 
een effen weg naar Jeruzalem. (Ezra 1 : 3, 4.) 
„Dat deed alles Jehovah," zegt misschien een 
lezer. Maar ik antwoord: „De Heere deed het 
en Hij gebruikte Kores." Jehovah zette Zich, om 
het zoo eens uit te drukken, op het roode paard. 
Hij bediende Zich van de tweede wereldmacht, 
de Medisch-Perzische, voor de bevrijding Zijns 
volks, gelijk Hij Zich van de eerste, de Babylo
nische, bediend had voor de wegvoering van 
Zijn volk in ballingschap. 

De apostel leert ons: „Er is geen macht dan 
van God, en die er zijn, zijn door God verordend. 
Zij is Gods dienares, u ten goede." (Rom. 13:1,4.) 
Als we daaraan voortdurend gedachtig zijn, dan 
zullen we volhardend voor alle overheden bidden. 
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En onze harten blijven in rust. Wat de overheid 
goeds doet, aanvaarden we dan van God. En Hem 
danken wij, terwijl we de dienaresse Gods, de 
overheid, eeren. „Vreest God, eert den koning," 
leert de apostel der besnijdenis. (1 Petr. 2 : 17.) 
Wat er voor kwaads op aarde geschiedt, — en hoe 
vele zijn de ergenissen, — dat zien we dan met 
geheel andere oogen, dan de mensch, die God niet 
kent. We weten, dat de Almachtige het toelaat. „Zal 
er een kwaad in de stad zijn, dat de Hèere niet 
doet?" (Amos 3:6). Het leert ons lijdzaam ver
beiden en vuriger bidden. Maar vooral worden 
we er door bewaard, oproer en verzet te prediken. 
Zouden we ons tegen God verzetten? 

Keeren we nu terug tot den Man tusschen de 
mirten. *) Deze mirten zijn ons een treffend beeid 
van het volk Gods in Zacharia's dagen. Het was 
onderworpen aan de heerschappij der Meden en 
Perzen en in de 127 landschappen van dat 
groote rijk verstrooid. Een dochter van dat ge
knechte volk — ze heette Hadassa of mirt — kwam 

'*) De mirt is een der meest geliefde sierplanten. Zijn loof 
is altijd groen. De roodachtig witte bloesems sieren de donker
groene kruin. De boom tiert vooral in dalen. De vrucht, 
een donkerroode besvrucht, bevat witte, zeer geurige zaad
korrels, waaruit een drank werd bereid van fijnen, kruidigen 
smaak. Deze diende tevens als specerij. Het beeld van den 
mirt is zeer geliefd in de Schrift en gaat gepaard met de 
voorzeggingen aangaande Israëls herstel. 
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tegelijk met het heele volk in levensgevaar, nadat 
ze tot koningin verheven was. God waakte even
wel over het volk, hetwelk geminacht en in diepe 
vernedering was. „Die aan ons gedacht heeft 
„in onze nederheid," zegt de Psalmist. En hij 
laat er.op volgen: „Zijne goedertierenheid is in 
der eeuwigheid." (Ps. 136 : 23).' Het volk behoorde 
„een hoofd" te. zijn en niet „een staart" (Deut. 
28 : 13). Het was nu geworden „Lo-Ammi," 
„Lo-Ruchama," d. i. niet-geliefd; onder den 
toorn. (Hosea 1 : 6, 9.) Dat was vanwege zijn 
zonde. Mozes had het geprofeteerd: „Ik zal u 
zevenvoudig over uwe zonden tuchtigen" (Lev. 
26 : 14 - 45), en ook Jesaja (hfdst. 5). .En hadden 
„de woorden der profeten de vaderen niet ge
troffen ?" (Zach. 1 : 6). De mirten staan dan ook 
„in de diepte." Het volk had de heerlijke plaats, 
die Jehovah het geschonken had, verloren ! 

Maar zie, wat een wonderbaar nachtgezicht: 
tusschen de mirten — de Man. In de diepte — de 
Man, zittende op een rood paard. De Almachtige 
verschijnt ten gunste van Zijn volk. Van machten 
en heerschappijen bedient Hij Zich, te Zijner 
tijd, zooals een ruiter zich bedient van zijn ros. 

Ja, dat is wonderschoon! 
Louter genade! 
En de genade heeft alle machten tot haar 

beschikking. 
't Is niet naar recht! 
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Was het naar recht, dan zou de Man tusschen 
de mirten toornen, en wee dan het volk! 

Maar het is naar genade. En daarom vloeien 
er over de lippen van den Man „goede woorden, 
troostelïjke woorden." (Vs. 13.) Laat ons die 
woorden samen genieten. Ze luiden: „Alzoozegt 
de Heere der heirscharen : Ik ijver over Jeruzalem 
en over Zion met een grooten ijver." 

„Om Zions wil, spreekt Jehovah, zal ik niet zwij
gen en om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn, totdat 
hare gerechtigheid voortkome als een glans, en 
haar heil als een fakkel, die brandt. (Jes. 62 : 1). 

„Ik ben" — zoo vervolgt de Heere — „met 
een zeer grooten toorn vertoornd tegen die 
geruste heidenen." 

De paarden hadden geboodschapt: „Ziet, het 
gansche land zit, en het is stil." De wereldmachten 
genoten groote welvaart. Ze plukten de vruchten 
des vredes. De macht lag in hun hand. Maar het 
volk, het volk des Heeren, was cijnsbaar. Het 
was „een staart." En het moet weer „een hoofd" 
worden. Wel was de Heere toornig op Israël 
geweest, en wel had de Almachtige Zich bediend 
van de machten, de Babylonische en de Medisch-
Perzische, zooals Hij Zich nog bedienen zou van 
de Grieksche en Romeinsche, om het volk, het
welk Hij beminde, te tuchtigen, maar — de hei
denen hadden „ t en kwade geholpen" toen Jehovah 
een weinig toornig was op Zijn volk. En daarom 
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ontbrandde Zijn zeer groote toorn tegen die ge
ruste iieidenen. 

En de Heere vervolgt: 
„ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd met ont

fermingen." De stad en het wedergekeerde hoopske 
voik zou een voorwerp dier, wonderbare ont
ferm ir.gsn worden. Vier treffende bewijzen van 
Zijn ^unst schenkt Jehovah. Eerstens zou Hij 
Zijn tempel weder te Jeruzaiem hebben. Vervoigens, 
Jeruzalem zou gemeten worden; voorts zouden 
de stecien overvloeien van het goede, en tenslotte: 
De Heere zou Zion troosten en Jeruzalem ver
kiezen. Dit alles spreekt de Heere uit in deze 
woorden, die niet de voorafgaande één heerlijk 
troostiied vormen : 

„Mijn huis zal daarin'gebouwd worden en het 
richtsnoer zal over jeruzaiem uitgestrekt worden. 
Mijne steden zullen nog uitgespreid worden (of 
overvloeien) wegens het goede, want de Heere 
zal Zion nog troosten, en Hij zal Jeruzalem nog 
verkiezen." 
: Aanvankelijk zijn deze woorden vervuld onder 
Ezra en Nehemia. Het voik voltooide den tempel 
(Ezra 6) ; het richtte de poorten op en herbouwde 
de muren (Neh. 3). En het volk, dat in Jeruzalem 
geen plaats vond, woonde in de steden. (Neh. 11.) 

Maar eenmaal zal die dag aanbreken, dat de 
profetie in algehéele vervulling gaan zal. Ais de 
Man zal komen, niet op een rood paard en in 
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een nachtgezicht, maar als de Rechtvaardige Koning 
en als Heiland. Dan zal de dochter jeruzalems 
zich zeer verheugen. Dan werden de wagenen 
uit Efraïm uitgeroeid en de paarden uit Jeruza
lem ; dan wórdt de s'rijdboog uitceroeid. En dan 
zal Hij, de Almachtige Koning dzn heidenen van 
vrede spreken en Zijn heerschappij zal zijn van 
zee tot zee, van de rivier tot aan de einden der 
aarde. (Zach. 9 : 9, 10). 

Wij kennen Hem, dis dan komen aal. 
Hij leeft, in den hemel! „Doch nu zien wij nog 

niet alle dingen aan Hem onderworpen; maar 
wij zien Jezus. .. met heerlijkheid en eer ge
kroond." (Kebr. 2 : 8, 9.) „Die is aan de rechter
hand Gods, opgevaren iec, hemel, engelen £n 
machten en krachten Hem onderworpen zijnde." 
(1 Petr. 3 : 22.) Alles heeft Hij in Zijn hand, al 
wordt het nu nog nie< gezien. Hij kent de Zijnen. 
Hij leeft om voor hen tusschenbeide te treden. 
Voordat Hij tot den Vader ging, bad Hij voor hen 
tot Zijn Rechtvaardigen Vader. (joh. 17.) Eenmaal 
zai Hij ze opnemen en hen met Zich vereenigen 
in dezelfde heerlijkheid. En, terwijl Zijn geliefden 
in allerlei moeilijkheden en gevaren zijn, waaraan 
deze tijd zoo rijk is, spreekt Hij van uit den he
mel tot hen „goede . en troostelijke woorden." 
Wie kent niet die bemoedigende woerden: „Uw 
hart worde niet ontroerd?" En wie denkt niet 
aan dat heerlijke woord uit 1 Thess. 4, waarvan 
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de apostel zegt: „Zoo vertroost dan elkander 
met deze woorden?" En dan tenslotte aan dat 
troos-twoord aller troostwoorden, het laatste uit 
's Heeren mond: „Zie, Ik kom haastelijk!"? 

Daarop legt de Geest ons maar één antwoord 
in den mond.: „Amen! kom, Heer Jezus!" 
(Openb. 22:200 

J- T. 

* * 

De verhoogde baan, 

at we een ernstigen tijd beleven, behoeft wel 
niet met vele woorden te worden duidelijk ge
maakt. Maar deze tijd is niet alleen ernstig, maar 
ook zeer belangrijk; en, voor allen die het ge
tuigenis der Waarheid Gods gelooven, bemoedi
gend en verblijdend. De farizeën en sadduceën 
vraagden den Heer hun een teeken uit den hemel 
te toonen. Zij waren natuur- en weerkundigen; 
zij konden wel het aanschijn des hemels onder
scheiden, maar „de teekenen der tijden vermochten 
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zij niet te onderscheiden." (Matth. 16 : 3). 
Onverstandigen, met al hun wetenschap en men-
schelijke wijsheid! De Heer verliet hen, en ging 
weg. (Matth. 16:4.) Laten wij, óók in dit opzicht, 
den Heer volgen; en ons afweaden van de 
wijsheid dezer wereld, en Gods Woord onder
zoeken, om bij het licht daarin ontstoken, zooveel 
mogelijk te aanschouwen, wat ons nu te zien 
gegeven wordt als teekenen onzes tijds. 

Dezer dagen konden we in verschillende nieuws
bladen lezen, dat de spoorbrug over het Suëz-
kanaal gereed gekomen is, en daardoor de spoorlijn 
Kaïro-Jeruzalem voltooid is geworden. Is dit niet 
een merkwaardige gebeurtenis ? Kunnen en mogen 
we dit niet als een belangrijk „teeken destijds" 
aanmerken? Nu behoeft nog maar de verbinding 
van Bagdad met Jeruzalem gereed te zijn, en de 
woorden van den profeet Jesaja, ruim 2500 jaren 
te voren gesproken, zijn in vervulling getreden, 
waar wij lezen: „Te disn dage zal er een ge
baande weg wezen van Egypte in Assyrië, dat 
de Assyriërs in Egypte, en de Egyptenaren in 
Assyrië komen zullen." (Jes. 19:23.) 

Over de geheele aarde, overal waar de nako
melingen van Abraham, Izak en Jakob onder de 
verschillende volken verspreid zijn, is de begeerte 
levendig geworden en openbaart men belang
stelling om naar het land der voorvaderen terug 
te keeren. De Zionisten, die overal hun vertakkingen 
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hebben, arbeiden met ijver en energie, door 
boeken en velerlei tijdschriften en propaganda
bladen, om zooveel mogelijk de Joden er toe op 
te v/ekken om bevorderlijk te zijn aan hun stre
ven : „Palestina voor de joden." 
'• Dan is sedert de laatste jar,en door velen de 
gedachte uitgesproken, en de wenschelijkheid te 
verstaan gegeven om — van een staatkundig oog
punt uit — Europa tot één statenbond te vormen. 
Naar men onlangs mocht vernemen, is er door 
de vooraanstaande mannen onder de oorlogvoe
rende mogendheden een plan ontstaan, om een 
conferentie te nebben ter bespreking van het 
vormen van een statenbond, om daardoor een 
begin te verkrijgen van het einde van den hui-
digen oorlog. Wij vragen nog eens : Is dit niet 
een teeken des tij ds ? Most het daartoe niet ko
men volgens Gods Woord ? Een ieder, die Gods 
Woord gelooft en met de profetieën eenigszins 
bekend is, die roept het van uit den grond zijns 
harten uit: „Zóó aanschouwen we van alle zij
den, dat het woord der'profetie meer en meer 
in vervuiling treedt, en God de omstandigheden 
zóó leidt, en de mensen, zóó iaat denken en 
handelen, dat Zijn raad wordt uitgevoerd, en de 
waarheid van Zijn Woord wordt bevestigd! De 
profeet Daniël en het boek de Openbaring ge
ven ons duidelijk aan, dat er een tien-hoofdige 
macht ontstaan zal: tien koningen ondergeschikt 
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aan één persoon, die door God met den naam 
„het Beest" genoemd wordt. (Openb. 13.) Dit 
beest, door Johannes gezien ais uit de zee op
komend, is de nu gewenschte statenbond, en zal 
het herstelde Romëinsche rijk vormen. Volgens 
Jes. 8:7 en Openb. 17:15 zijn de wateren, of 
is de zee, een beeld van volken, en scharen, en 
natiën en tongen. Uit de zee der revolutiën van 
verschillende volken zal het Romëinsche rijk in 
macht en sterkte zich straks weer opnieuw her
stellen. Waar we den tegenwoordigen toestand 
der volkeren gadeslaan, hoe op staatkundig, maat
schappelijk en godsdienstig gebied alles het ken
merk draagt van een noodzakelijk geworden 
verandering der dingen, is het niet zoo moeielijk 
om te gelooven, dat de tijd nabij is, dat „het 
Beest." het tienhoofdig koninkrijk, spoedig zich 
zal openbaren. 

En alle deze groote aanwijzingen van wat nu 
werkt en meer en meer omvang verkrijgt, zijn 
voorbereidingen Gods tot het eens in vervulling 
doen komen van de openbaring in heerlijkheid 
van Zijn Gezalfde, Jezus Christus, God gebruikt 
de gebeurtenissen; God laat de handelingen van 
velen toe; God laat velen zóó denken en zóó 
spreken, om dit alles zóó te gebruiken, dat op 
Zijn tijd Zijn wil en raadsbesluit schitterend heer
lijk zal zijn uitgevoerd. Jozef zegt tot.zijn broe
deren: „Gijlieden wel, gij hebt kwaad tegen mij 
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gedacht; doch God heeff dat ten goede ge
dacht." (Gen. 50:20.) En de apostel Paulus 
schrijft aan de Korinthiërs: „Hadden de oversten 
dezer wereld „de wijsheid Gods" gekend, zij 
zouden den Heere der heerlijkheid niet gekruisigd 
hebben." (1 Kor. 2 : 8.) Maar uit deze twee 
uitspraken der Schrift — en er zijn nog vele an
deren — blijkt duidelijk, dat de mensch, zonder 
het te willen en te bedoelen, ja veelal met een 
geheel andere bedoeling, de uitvoerder is van 
Gods raad en wil. 

In het tweede gedeelte van jesaja's profetie, 
hetwelk met hfdst. 40 begint, luidt de stem eens 
roependen in de woestijn : „Bereidt den wgg des 
Heeren, maakt recht in de wildernis eene baan 
voor onzen God ! . . . . De heerlijkheid des Heeren 
zal geopenbaard worden; en alle vleesch tegelijk 
zal zien, dat het de mond des Heeren gesproken 
heeft." (Jes. 40 : 3 en 5.) Door de prediking van 
Johannes den Dooper is dit woord gedeeltetijk 
vervuld geworden; doch, merkwaardig is het, dat 
in de vier Evangeliën de woorden: „De heer
lijkheid des Heeren zal geopenbaard worden," 
niet door den Dooper zijn gesproken. Neen, dit 
zou toen niet in vervulling treden. Eerst moest 
de Christus Gods lijden. De „Rechter Israëls" 
moest eerst „met de roede op het kinnebakken, 
geslagen worden," (Micha. 4 : 14); Christus moest 
eerst sterven, om aller ongerechtigheid te dragen 
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en deze te verzoenen door Zijn kostbaar bloed. 
Christus, „door den bepaalden raad en de voor
kennis Gods overgegeven," is door God opge
wekt uit de dooden ; Hem is een plaats gegeven 
aan de rechterhand Gods; en de hemel heeft 
Hem opgenomen „tot op de tijden der herstelling 
aller dingen," en dan zal God Zijnen Christus 
weder zenden, (Hand. 3 : 20, 21), en de heerlijk
heid des Heeren geopenbaard worden; en alle 
vleesch tegelijk zal zien, dat het de mond des 
Heeren gesproken heeft. Dan zal „de baan" voor 
Hem geëffend zijn ; alle hindernissen en struikel
blokken zuilen uit den weg zijn geruimd en alles 
zal overeenkomstig Zijn Goddeiijke Majesteit in 
gereedheid zijn gebracht; en Christus, „die ver
hoogd en verheven, ja zeer hoog geworden is" 
(Jes. 52 :13), zal van God „een deel van velen 
ontvangen hebben, en Hij zal de machtigen als 
een roof deelen." (jes. 53: 12.) ja, deze aarde, 
het töoneel van al Zijn strijd, die Hem geen 
vreugd kon bieden; neen integendeel, veel smart 
en droefheid heeft doen ondervinden, zal spoedig 
op Zijn hemeltroon, den Heer der heeren te 
aanschouwen krijgen. 

Voor een ieder, die den Geliefde des Vaders, 
Christus Jezus, liefheeft, een heeriijk blijde ver
wachting! Maar voor de wereld een toekomst 
van ontzaglijke vrees en verschrikking! 

'En waar God eens een effen baan gereed zal hebben 
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voor Christus, daar zal Hij-tevens ook voor „Zijn 
overblijfsel" een baan doen openen. Het is wonder
baar en aanbiddenswaardig, hoe de Heere Zich 
ten allen tijde met de Zijnen vereenzelvigt. Voor
heen was Hij met Zijn volk in de verdrukking 
in Epypte; Hij trok met Zijn /volk uit, ging met 
Israël door de Roode Zee, door de woestijn, door 
de Jordaan. Waar Israël in tenten woonde, wilde 
Jehovah in hun midden in den Tabernakel wo
nen; woonde het volk Later in huizen en in ste
den, Salomo mocht voor den Heere een huis te 
Jeruzalem bouwen. En straks zal het heeten: 
„Verhoogt de baan, verhoogt de baan, bereidt 
den weg, neemt den aanstoot uit den weg mijns 
volks." (Jes. 57 : 14). Ja, wonderbaar en heerlijk 
is het, wat wij lezen in Jes. 49:7—13: „Alzoo 
zegt de Heere, de Verlosser van Israël, zijn 
Heilige, tot de verachte ziel, tot dien, aan welken 
het volk eenen gruwel heeft, tot den knecht der
genen, die heerschen: Koningen zullen het zien 
en opstaan, ook vorsten, en zij zullen zich voor 
u buigen ; om des Heeren wil, die getrouw is, 
om den Heilige Israëls, die u verkoren heeft. 
Alzoo zegt de Heere : In den tijd des welbehagens 
heb Ik u verhoord, en ten dage des heils heb Ik 
u geholpen; en Ik zal u bewaren, en Ik zal u 
geven tot een verbond des volks, om het aard
rijk (of het land) op te richten, om de verwoeste 
erfenissen te doen beërven: om te zeggen tot de 
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gebondenen: Gaat uit; tot hén, die in duisternis 
zijn : Komt te voorschijn ; zij zullen op de wegen 
weiden, en op alle hooge plaatsen zal hunne 
weide zijn. Zij zullen niet hongeren, noch dor
sten, en de hitte en de zon zal hen niet steken: 
want hun Ontfermer zal ze leiden, en Hij zal hen 
aan de springaders der wateren zachtjes leiden. 
En ik zal al mijne bergen tot eenen weg maken, 
en mijne banen zullen verhoogd zijn. Ziet, dezen 
zullen van verre komen; en ziet, die van het 
noorden en van het westen, en genen uit het 
land van Sinim (of China). Juicht, gij hemelen ! 
en verheug u, gij aarde! en gij bergen! maakt 
gedreun met gejuich: want de Heere heeft Zijn 
volk vertroost, en Hij zal zich over zijn ellendi-
gen ontfermen." — Zóó zal de Heere alles voor Zijn 
volk Israël eens tot stand brengen, en hemel en 
aarde worden opgewekt tot juichen en verheu
ging. „Gaat door, gaat door, door de poorten, 
bereidt den weg des volks; verhoogt, verhoogt 
eene baan, ruimt de steenen weg, steekt eene 
banier omhoog tot de volken ! Ziet, de Heere 
heeft doen hooren, tot aan het einde der aarde ; 
zegt der dochter van Zion : Zie, uw heil komt; 
zie, zijn loon is met Hem, en zijn arbeidsloon 
is voor zijn aangezicht. En zij zuilen hen noemen 
het heilige volk, de verlosten des Heeren ; en gij 
zult genoemd worden de gezochte, de stad, die. 
niet verlaten is." (Jes. 62:10- 12.) 
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Heerlijk, heerlijk oqgenblik! 
Als na zooveel smart en schrik 
Israëls Koning zal verschijnen. 
En door 't heerlijk, glansrijk licht 
Van Zijn Qod'Hjk aangezicht 
Eensklaps 't lijden doet verdwijnen 1 

Als 't zoolang geprangde hart, 
Dat in zonde was verward, 
Zich gevoelt.door God verkoren; 
En als 't rood geschreide oog, 
Dat niet opzag naar omhoog. 
Dan het zonnelicht ziet gloren! 

Als op 't Goddelijk bevel 
't Uitverkoren Israël 
Van zijn boeien wordt ontslagen; 
En, verlost van Satans macht, 
Door des Heeren wonderkracht, 
't Heerlijk Vrederijk ziet dagen! 

D. R. 

* * * 
* * 

* 
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De Brief van Judas 
of 

de laatste dagen der Christenheid. 
II. 

JOLet tweede deel van den brief van Judas (vers 
5—16) beschrijft het kwaad, hetwelk het kenmerk 
van de laatste dagen is. — Terwijl ik U, geliefde 
broeders en zusters, met deze dingen zal bezig 
houden, gevoel ik levendig, dat het noch ver
blijdend noch opbouwend is, maar op bepaalde 
tijden voert God ons aan den rand van een afgrond, 
en verlangt van ons een blik daarin te werpen. 
Die blik is zeer heiizaam, zoo wij ons, zooals 
eens Lot, door het schoone uitzicht op het Jor-
daandal hebben laten meevoeren. Laat ons er 
slechts aan denken, dat, wanneer het er om gaat, 
het kwaad te wederstaan, ons niets anders daartoe 
bekwaam maakt, dan het bezig zijn met het goede. 
Bij het nadenken hierover, dringt vanzelf de over
tuiging tot ons door, dat „de geheele wapenrusting 
Gods" (Efeze 6), die noodig is, om in den boozen 
dag staande te blijven, voor alles onze ziel in 
een goeden toestand moet zijn. Daarvan hangt 
geheel en al de overwinning af. Woorden alleen 
dragen niet de zege weg; daartoe is noodig een 
leven, hetwelk aan Christus is gewijd. 
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„Want sommige menschen zijn binnengeslopen, 
die reeds te voren tot dit. oordeel opgeschreven 
zijn, goddeloozen, die de genade onzes Gods 
veranderen in ontuchtigheid, en onzen eenigen 
Meester én Heer, Jezus Christus, verloochenen." 
(Vers 4). 

Deze menschen waren tusschen de geloovigen 
ingeslopen, terwijl zij „verderfelijke secten be-
dektelijk invoerden." (2 Petr. 2 : 1). Maar het 
Woord openbaart ons in betrekking tot deze 
menschen, dat zij, reeds lang geleden, dat is lang 
voordat zij werkelijk waren binnengekomen, tot 
„dit oordeel te voren waren opgeschreven." Deze 
uitdrukking beteekent geenszins, dat God ze tot 
het eeuwig oordeel heeft voorbestemd. Deze plaats 
hier -wil zeggen, dat God over dit kwaad van de 
laatste dagen te voren heeft gesproken, en het 
oordeel, dat op hen zal rusten, reeds voorheen 
heeft aangekondigd, en dat zij overeenkomstig 
dit oordeel veroordeeld'zuilen worden. Toen voor 
den eersten keer in deze wereld een profeet 
(Henoch) werd verwekt, kondigde deze aan, dat 
over hst kwaad van onze dagen een vonnis zou 
worden uitgesproken, en dientengevolge een 
schrikkelijk oordeel over hen zou worden gebracht. 
Mochten bijtijds hun oogen worden geopend, om 
het lot, dat hen bedreigt, -te ieeren kennen, en ée 
afschuw te zien, dié God van hun leer heeft, én 
die God inderdaad ook bewezen heeft* doorwaö 
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den aanvang-der wereld af, van vóór den zond
vloed reeds, de in onze dagen geleerde beginselen 
te veroordeelen! 

Deze menschen zijn „goddeloozen, die de ge
nade onzes Gods veranderen in ontuchtigheid, 
en onzen eenigen Meester en Heer, Jezus Christus, 
verloochenen." Twee karaktertrekken van het 
kwaad worden hier aangeduid, waarmede wij die 
soort menschen gemakkelijk kunnen herkennen. 
Want de goddeloozen, waarvan Judas spreekt, 
zijn de menschen van onze dagen, die niet onder 
de heerschappij der wet, maar in den tijd der 
genade zijn geboren. Maar wat doen zij met de 
genade ? Zij verachten ze, laten de zedelijke ver
plichtingen, die hen door de genade worden 
opgelegd, geheel en al zonder er eenige opmerk
zaamheid aan te schenken, en zij gebruiken de 
genade, om zich aan een bandelooze verdorven
heid over te geven. 

Het tweede teeken dezer goddeloozen is, dat zij 
„onzen eenigen Meester en Heer, Jezus Christus, 
verloochenen." Deze uitdrukking komt meermalen 
in den loop van dezen brief voor. Het Woord 
zegt hier niet, dat de goddeloozen den Persoon 
van Christus verloochenen, maar dat zij Hem als 
onzen Meester en Heer verloochenen. Zij wen-
schen zijn autoriteit (gezag) niet, en dat is het 
karakteristieke kenteeken der Christenheid vóór 
de eindelijke volkomen openbaring van den afval. 
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Deze menschen zoeken het gezag slechts in zich
zelf en datgene, wat zij hun geweten noemen. 
Dit is de „wetteloosheid," waarvan Johannes in 
zijn eersten brief (Kfdst. 3 en 4) spreekt; de 
eigen wil, of de afwijzing van elke wet buiten 
zich zelf, daar een ieder voor zich zelf een wet 
is. De rechten van Christus worden zoodoende 
met voeten getreden. Zijn Woord geeft niet het 
richtsnoer aan. Ieder meent te mogen beoordeelen, 
wat hem bindt en wat hij verwerpen kan. Ver
geten wij niet, dat deze „goddeloozen" in hun 
belijdenis vaak de grootste bewondering en den 
grootsten eerbied voor den Persoon van Jezus 
uitdrukken, terwijl zij tegelijkertijd de heerschappij 
van Christus verwerpen. Ondanks het Woord, 
dat Hem openbaart, behouden zij zich het recht 
en het gezag voor, te beoordeelen, wat God alleen 
toekomt. Deze godsdienst is dus de verheffing 
van den mensen, en daarin gaan zij voort tot aan 
den dag, wanneer „de mensch der zonde zich in 
den tempel van God stelt, en zichzelf voorstelt, 
dat hij God is." (2 Thess. 2 : 4). 

Nadat Judas alzoo de beide karaktertrekken der 
„goddeloozen," het verlaten der genade en de 
verwerping van het gezag dés Heeren, genoemd 
heeft, gaat hij over tot het oordeel over het kwaad; 
maar in de eerste plaats stelt hij vast, dat het 
van de zijde Gods den menschen aangeenhulp-
middeien heeft ontbroken. De geschiedenis van 
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het volk Israëls toont dat aan. God had het volk 
door de verlossing uit '. Egypte gered; waarom 
was het dan in de woestijn verdelgd geworden ? 
Omdat zij niet geloofd hadden. Hun gebrek aan 
geloof lag aan hun oordeel,ten grondslag, want 
er is geen werkelijke zegening, die niet van het 
geloof afhangt. 

Zooals bij Israël, vormt ook bij de belijdende 
Christenheid het ongeloof den grondslag van het 
oordeel. Maar vóór alles wil Judas, den afval, 
het gevolg van dit ongeloof, en de oordeelen 
welke dit ongeloof zullen treffen, kenschetsen. 
„God," zegt hij „heeft de engelen, die hun 
oorspronkelijken toestand niet hebben bewaard, 
maar hun eigene woonstede hebben verlaten, tot 
het oordeel des grooten dags met eeuwige ketenen 
onder de duisternis bewaard. (Vers 6). Het op
geven van onzen oorspronkelijken toestand, onder 
welken vorm ook, is de afval. Judas zinspeelt 
hier op geheimzinnige gebeurtenissen, waarvan 
in Genesis wordt gesproken, en welke het Woord 
in het duister laat verzinken, gelijk de gevallen 
engelen, die het kwaad hebben bedreven, de 
grondleggers er van geweest zijn. Het komt ons 
niet tqe, door nieuwsgierigheid gedreven, den 
sluier op te lichten. Het zij ens genoeg te weten, 
dat'het oordeel van den grooten dag deze verdorven
geesten zal treffen, evenals de straf van het 
eeuwige vuur de goddelooze steden Sodom en 
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Gomorra reeds getroffen heeft, daar deze steden 
op dezelfde wijze, als de gevallen engelen, hebben 
gehandeld. (Vers 7). Wij vinden alzoo twee soorten 
van oordeel; het eene toekomstig, het andere als 
reeds voltrokken. Het eerste: bewaard onder de 
duisternis met eeuwige ketenen om de uitspraak 
van het goddelijke gericht te verwachten; het 
andere: getroffen door het vuur. 

Judas wendt zich thans tot de boozen, die in 
zijn tijd leefden, en wier karakter, steeds duide
lijker uitkomende, tot aan het eindoordeel zal 
voortduren. „Op gelijke wijze bevlekken ook deze 
droomers het vleesch, en verachten de heerschappij 
en lasteren de heerlijkheden." (Vs. 8). Hij noemt 
hen droomers, lieden, die niet door de waarheid 
geleid worden, maar door een verbeeldingskracht 
die geen regel kent. Zoodra de mensch het Woord 
Gods prijs geeft, heeft hij geen grond meer, en 
geeft zich aan. onverstandig gezwets en fabelen 
over. *) 

Deze droomers hebben twee reeds in. vers 4 
aangehaalde kenteekenen, n.1.: zij bevlekken het 
vleesch, "verachten de heerschappij en lasteren de 
heerlijkheden. Het verachten van de heerschappij 

*) Is het niet opvallend te zien, dat in dezen korten brief 
God tegenover de droomerijen van den mensch vele nieuwe 
openbaringen stelt, waar anders nergens van gewag wordt ge
maakt, om als 't ware aan te toonen, dat alleen datgene, wat 
in de Heilige Schrift staat, waarde heeft ? 
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van Christus heeft als schrikkelijk gevolg een 
stuitende, beleedigende verhouding tegenover de 
heerlijkheden, d. z. zij, die een zekeren rangbe-
kleeden of stand innemen, of overheidspersonen, 
terwijl het voor den Christen, die het gezag des 
Heeren erkent, niet zwaar valt, zich aan het gezag 
van hen, die door Hem zijn ingesteld, te onder
werpen. Deze machten mogen bloeddorstige ty-
rannen, of overheidspersonen zonder gevoel voor 
zedelijkheid zijn, de geloovige echter zal zich 
aan hen onderwerpen, uitgezonderd in die dingen, 
waar de gehoorzaamheid aan God in de plaats 
der onderworpenheid aan de rnenschen treedt. 
Zelfs Michaël, de aartsengel, waagde het niet een 
lasterend oordeel tegen Satan te vellen, toen deze 
het lichaam van Mozes wilde bemachtigen, on
getwijfeld om het volk opnieuw daardoor te ver
leiden tot afgodendienst. 

„Deze echter," gaat de apostel voort, „lasteren, 
al wat zij niet kennen; en al wat zij van nature 
weten, gelijk de redelooze dieren, daarin verder
ven zij zich." (Vers 10). Het woordje „deze" 
neemt een gewichtige plaats in dezen korten brief 
in. Het beteekent de rnenschen, die zich tegen 
God verheffen, van aï de dagen van Judas tot 
het oogenblik van de. komst des Heeren ten oordeel. 
IDeze rnenschen zijn er dus in onze dagen, Petrus 
spreekt in zijn tweeden brief op dezelfde wijze 
van her.; (2 Petr.2 ; i.2). Mei. welk een uitdrukr 
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king van verachting behandelt de Geest Gods 
diegenen, wier hoogmoed zich waagt tegen God 
te verheffen, die trotsch zijn op hun inzicht, en 
zich vernederen tot het peil der onverslandige 
dieren, terwijl zij meenen — die onzinnigen— 
dat de mensch, die zich van God verwijdert, 
verstandig kan zijn. 

•Judas voegt er bij: „Wee hen," want zij roepen 
eenerzijds de verachting van God wakker, en 
anderzijds halen zij Zijn oordeel over zich. De 
Heer heeft dikwijls „wee" geroepen over de be
woners van Jeruzalem en de steden van Galilea, 
gelijk de profeten van het Oude Testament over 
het Joodsche volk en over de heidenen; hier 
echter, en in de Openbaring (Hoofdst. 18 : 10) 
komt er een „wee u" over de Christenheid, en 
dit „wee" is veel schrikkelijker dan alle vroegere, 
omdat aan de Christelijke volkeren hoogere voor
rechten zijn verleend, dan aan de Joden of aan 
de heidenen destijds. 

Gevoelen wij hoe er een wee rust op de 
Christelijk-gemaakte wereld, in welker midden 
wij geroepen zijn te leven? Is het tot ons be
wustzijn doorgedrongen ? 

„Wee hun, want zij zijn den weg van Kaïn 
ingegaan; en voor loon hebben zij zich in de 
dwaling van Bileam gestort, en zijn in de 
tegenspreking van Korach omgekomen." (Vers 11). 
In deze verzen vinden wij drie voorbeelden, die ons 
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den voortgang van het kwaad beschrijven, van 
zijn aanvang tot aan den afval, — drie schreden 
of trappen, die de menschen tot een eindelijken 
opstand tegen God en tegen Christus brengen. 

Het eerste geval is dat van „Kaïn." De gods
dienst van Kaïn wil niet toegeven, dat de vloek 
van God van wege de zonde op den menschen 
op de wereld rust. Kaïn treedt voor God in de 
valsche meening, dat een zondaar uit zich zelf 
zijn zaak met Hem in orde kan maken. Ook 
brengt hij zijn schoonste vruchten, de voortbreng
selen van zijn werkzaamheid en inspanning als 
een offer tot God. Deze godsdienst, het begin 
van den afval, onderscheidt zich niet van den 
godsdienst der menschen van onzen tijd, want 
van „dezen" spreekt de apostel, wanneer hij zegt: 
„zij zijn den weg van Kaïn gegaan." Hun gods
dienst bestaat daarin, dat zij door hun werken 
hun zaak met God in het reine willen •brengen. 
Door de verachting van Gods Woord, ontneemt 
deze godsdienst aan het geweten het bewustzijn 
van een onvermijdelijk oordeel. Doch het voor
beeld van Kaïn heeft nog een andere bedoeling. 
Het trouwe getuigenis van Abel voor de recht
vaardiging uiï het geloof, wordt de aanleiding 
tot de haat van Kaïn jegens zijn broeder, een 
beeld van de haat der wereld tegen de geloovigen, 
en van de haat van het Joodsche volk jegens 
Christus. Deze haat jegens de uit God geborenen 
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kenschetst in het bijzonder de. laatste tijden in 
het geheele boek der Openbaring. 

Indien Kaïn den toestand van de geheele gods
dienstige wereld voorstelt, zoo heeft het voorbeeld 
van Bileam een meer beperkte beteekenis. Hij 
stelt, als ik mij zoo mag uitdrukken, het kerkelijk 
kwade voor. Wij weten, wat Bileam was: een 
profeet; geen valsche profeet, want hij had zijn 
gaven van God ontvangen; maar terwijl hij ze 
met afgodische gebruiken verbond, „ging hij op 
waarzeggerij uit." Hij, die de gedachten van God 
kende, leerde willens en wetens dwalingen ; en 
tot welk doel? Voor loon! Hij werd voor zijn 
leer, die bestemd was het volk van God te ver
nietigen, betaald. Dat Satan zijn hand daarbij in 
het spel had, was voor Bileam geen bezwaar, 
indien hij zich slechts kon verrijken. „Hij beminde," 
zegt Petrus „het loon der ongerechtigheid." De 
openbaring onthult ons een tweede karaktertrek 
van Bileam, een noodzakelijke ontwikkeling van de 
eerste. Zij spreekt van de „leer van Bileam, die Balak 
leerde, den zonen Israëls een aanstoot voor te werpen, 
om afgodenoffer te eten en te hoereeren." (Openb. 
2:14). Zij deelt ons mede, wat het boek Numeri met 
stilzwijgen voorbijgaat, dat Bileam, toen hij zag, dat 
zijn loon hem ontgaan zou, aan Balak den raad gaf, 
Israël door de dochteren van Moab te verleiden, 
om het volk er toe te brengen zich voor Baal-Peor 
neer te werpen. (Numeri 25 : 1—4). 
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Hoe treurig is het, te moeten vaststellen, dat 
het leeren van dwalingen voor loon, één der 
trekken Van den afval is, en tot het Christendom 
van onze dagen behoort. Men ziet menschen den 
kansel bestijgen, die de gewichtigste geloofswaar
heden loochenen en dwalingen leeren, terwijl zij 
die in. woorden kleeden, geschikt, ja bestemd de 
eenvoudigen, door die dwalingen, om den tuin 
te leiden. Deze dwaling is niet iets toekomstigs, 
neen, zij begon reeds in de dagen van Judas te 
voorschijn te treden. Zij bestaat heden, en het 
Woord van God spreekt zijn wee uit over hen, 
die ze verbreiden. 

Bij Korach vinden wij als 't ware den laatsten 
stap in het kwade : „In de tegenspraak van Korach 
zijn zij omgekomen." Korach was een Leviet, die 
in zijn eergierigheid de waardigheid van Aaron 
als hoogepriester aan zich wilde trekken. Hij 
wenschie over het volk van God. ie heersenen, 
terwijl hij poogde een ambt te bemachtigen, dat 
aan den broeder van Mozes was toebedeeld, en 
thans aan Christus is verleend. Wij lezen verder 
in Numeri, dat hij zich met de Rubenieien, Dathan 
en Abiram, had verbonden, die zich tegen Mozes 
verhieven en uitdrukkelijk weigerden, hem te 
gehoorzamen. Mozes was te dier tijd de ware 
Koning in Israël. (Deut. 33 : 5). Heden is deze 
ware Koning Christus; Hem is gezag van de zijde 
Gods toevertrouwd. Korach, Dathan en Abiram 
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weigeren Mozes gehoorzaamheid. Dat is het 
beeld van het openlijke verzet tegen Christus, 
de laatste karaktertrek van den afval, die gedeel
telijk nog toekomstig is. De dag is nabij, dat de 
Christenheid niets meer van Hem wil wéten, noch 
als Priester, noch als Koning,'noch als God. Zij 
zal den Vader en den Zoon loochenen. Deze 
laatste karaktertrek, de afval van Korach, is de 
ergste van alle. Men ziet aan het oordeel, dat 
over deze verschillende personen komt, hoe Gód 
hun daden beoordeelt. Kaïn, door God vervloekt, 
is onrustig, ongestadig en vluchtende op de aarde. 
Bileam valt door het zwaard van Israël met de 
Koningen van Midian. Korach en zijne metgezellen 
worden verslonden, 'en zij varen levend naar den 
afgrond. Een type van den antichrist, wien het
zelfde lot zal te beurt vallen. (Openb. 20: 10.) 

(Wordt vervolgd.) 

* * 

Verbetering. 
Tot ons leedwezen ontsnapte in het vorige nummer op 

pag. 104 regel 8 van boven een leelljke fout aan onze aan
dacht. De lezer gelieve te lezen in plaats van „tegenover de 
geschriften" „tegenover de Schriften." Red. 



DOOR HEERLIJKHEID TOT HEERLIJKHEID. 141 

DOOP heerlijkheid tot 
heerlijkheid. 

. . . „Die ons geroepen heeft door heer
lijkheid en deugd." (2 Petrus 1 : 3.) 

. . . „En derven de heerlijkheid Gods." 
(Rom. 3 : 23.) 

. . „Hebbende de heerlijkheid Gods." 
(Openb. 21 : II.) 

e apostel Petrus wijst er in zijn tweeden brief 
aanstonds op, dat zij, die even dierbaar geloof 
Verkregen hebben door de rechtvaardigheid van 
onzen God en Heiland Jezus Christus, geroepen 
zijn door heerlijkheid en deugd, waardoor hun 
de grootste en dierbare beloften geschonken zijn. 
Het bewustzijn en het genot hiervan hebben de 
geloovigen door de kennis van Hem, die hen 
riep. Zij kennen God als Heiland in het aange
zicht van Jezus Christus. 

Het is een heerlijke en tevens merkwaardige 
uitdrukking: geroepen door heerlijkheid en deugd. 
Waar het de zegeningen geldt, daar komen 
heerlijkheid en deugd opnieuw vereenigd voor, 
want door heerlijkheid en deugd zijn ons ook 
de grootste en dierbare beloften geschonken. 
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De Statenvertaling heeft: geroepen tot heer
lijkheid en deugd. Al is dit laatste evenzeer waar 
en eveneens heerlijk, toch is het heel wat anders. 
De apostel spreekt ook daar wel over, maar dit 
geschiedt eerst eenige verzen later. Niet het doel, 
maar wel het middel stelt *de apostel vast in 
vers 3. Eerst wordt in het eerste vers de grond
slag, de beweeggrond, aangewezen. De recht
vaardigheid van God, die de Heiland is, schenkt 
de toegezegde beloften aan hen, die eertijds 
ongeloovige Joden, maar nu ware zonen Abrahams 
waren. Maar het middel was, behalve de kennis 
van Hem, die roept, de heerlijkheid en deuga, 
waardoor God geroepen had. En dan spreekt 
Petrus vervolgens over den praktischen wandel 
in de verzen 5 tot 9. Het eerste, wat de geloovige 
te voegen, heeft bij zijn geloof is — de deugd, 
in den zin van geestelijke energie, welke beteekenis 
het woord ook heeft in vers 3. Het laatste, dat 
de geloovige verkrijgt is een ruime ingang in de 
heerlijkheid, het eeuwig koninkrijk van onzen 
Heer en Heiland Jezus Christus. De nieuwere 
vertalingen hebben dan ook in vers 3 niet „ge
roepen tot", maar „geroepen door." 

De geioovigen, aan wie Petrus schreef, waren 
als ware zonen Abrahams in het genot van 
denzelfden zegen, dien hun vader had ontvangen. 
Gelijk hij, waren ook zij, geroepen door heer
lijkheid. Van Abraham wordt door Stefanus 
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gezegd: „Mannen broeders en vaders, hoort! 
De Goa der heerlijkheid verscheen onzen vader 
Abraham, zijnde in Mesopotamië, eer hij woonde 
in Haran en zeide tot hem: „Ga uit uw land en 
uit uwè maagschap en kom in het land, dat Ik 
u wij/en zal." (Hand. 7 ; 2.) 

T/effende uitdrukking eener heerlijke w.aarheid : 
door heerlijkheid geroepen. Het is alsof de heer
lijkheid dezen geloovigen, toen ze nog zonder 
God en buiten Christus leefden en op weg waren 
naar het eeuwig verderf, voor oogen gesteld 
werd en zij door de onwederstandelijke kracht 
dezer alleruitnemendste heerlijkheid waren ge
trokken. Maar — in hen was geen kracht om 
tiet verderf te ontvlieden. Nu riep God ook door 
deugd, niet alleen door heerlijkheid. Door de 
openbaring van de kracht des Heiligen Geestes 
werden zij deelgënooten der Goddelijke natuur 
gemaakt en aan het verderf ontrukt, zóodat de 
apostel aangaande hen schrijven kan: „Opdat gij 
door dezelve deelgënooten der Goddelijke natuur 
zoudt worden, het verderf ontvloden zijnde, dat 
in de wereld is door de begeerlijkheid." 

Hoezeer is dit in overeenstemming met de 
ervaring. Sterke banden binden den zondaar. Als 
door Gods Geest het geweten wordt wakker 
geschud, en het oog gericht wordt, zoowel op 
het verderf, als op de heerlijkheid^ dan dreigt 
het verderf, en de heerlijkheid lokt. Evenwel — 
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er is geen kracht! Maar in God is kracjtt. Hij 
werkt alles in den zondaar, gelijk Hij in Christus 
alles vóór hem deed. In den zondaar wordt nieuw 
leven gewekt, een nieuwe geboorte, een geboorte 
uit God komt tot stand en de verlossing in 
Christus wordt zijn deel. 

Overpeinzen we voor ons zelf nog verder oeze 
heerlijke waarheid, dat ook wij, indien wij ge-
loovigen zijn in Christus, geroepen zijn door 
heerlijkheid en deugd. Door de enkele opmerking 
dienaangaande is onzer aller aandacht er opzet
telijk op gericht. 

Geroepen door heerlijkheid en — tot heerlijk
heid. Dit laatste wordt' ons met de grootste 
stelligheid toegezegd. Door den Heere Jezus in 
deze woorden tot de Zijnen: „Ik ga heen om u 
plaats te bereiden. En zoo ik heenga, en q 
plaats bereid, kom ik weder, en zal u tot mij 
nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar ik ben". 
(Joh. 14 : 2—3.) En in de woorden tot den 
Vader: „En ik heb hun de heerlijkheid gegeven, 
die Gij mij gegeven hebt . . . Vader! ik wil, dat, 
waar ik 4)en, ook die bij mij zijn, die Gij mij 
gegeven hebt, opdat zij mijne heerlijkheid mogen 
aanschouwen, die Gij mij gegeven hebt, want 
Gij hebt mij liefgehad voor de grondlegging der 
wereld". (Joh. 17 : 22—14.) En door het woord 
van den apostel Paulus: „Wat geen oog heeft 
gezien, en geen oor heeft gehoord, en in geen 
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menschenhart is opgekomen, hetgeen God bereid 
heeft voor hen, die Hem liefhebben". (1 Cor. 2 : 9.) 
En, om te besluiten, blijkt het uit het gezicht 
in den geopenden hemel. (Openb. 4 en 5.) 

Maar hoe is dit in overeenstemming te brengen 
met het woord van den apostel: „Want allen 
hebben gezondigd, en derven de heerlijkheid 
Gods"? (R'om. 3 : 23.) „Derven de heerlijkheid" 
d.w.z. „reiken niet tot" de heerlijkheid. Zelfs tot 
den drempel dier heerlijkheid kan de mensch 
niet geraken, laat staan dan dien te overschrijden 
en in de heerlijkheid in te gaan. Zoöals de Heer 
zeide tot Nicodemus: „Voorwaar, voorwaar, ik 
zeg u: tenzij iemand opnieuw geboren wordt, 
hij kan het koninkrijk Gods niet zien" en wederom : 
„Zoo iemand niet geboren wordt uit water en 
Geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet 
ingaan." (Joh. 3 : 3—5.).De mensch staat schuldig 
tegenover God. Hij is niet in een toestand, om 
in gemeenschap te zijn met God. Menschelijke 
gerechtigheid baat hem niet. „Want — zoo sprak 
de Heere Jezus — „want ik zeg u, dat, zoo uwe 
gerechtigheid niet overvloediger is dan die der 
schriftgeleerden en farizeën, gij het koninkrijk 
der hemelen geenszins zult ingaan." (Matth. 5 : 20.) 
Goddelijke gerechtigheid moet ons deel zijn om 
in de heerlijkheid te kunnen staan. Welnu, ze 
is geopenbaard geworden. „Maar nu is, zonder 
wet, de gerechtigheid van God geopenbaard 
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geworden, getuigenis hebbende van de wet en 
de profeten, namelijk de gerechtigheid van God, 
door het geloof in Jezus Christus, tot allen en 
over allen, die gelooven." (Rom. 3 : 21 —22.) 
De mensch kan om niet worden gerechtvaardigd. 
Door God ! Door, d.i. op grond van de verlossing, 
die in Christus Jezus is. Want God heeft Christus 
gesteld tot een genadetroon. — De gerechtigheid 
van God wordt allen gepredikt; ze komt tot 
allen. Maar wat baat het dengenen, die niet 
komen tot het geloof in het bloed van Christus 
en daardoor geen deel ontvangen aan de ver
lossing, die in Christus Jezus is? Ze blijven in 
den toestand, waarin ze zich bevinden voor God, 
n.1. schuldig en onder den toorn. Onbekwaam 
om de heerlijkheid in te gaan. Dervende de 
heerlijkheid Gods ! 

Maar de gerechtigheid van God komt over 
allen, die gelooven. En dit heeft de heerlijkste 
gevolgen tot in eeuwigheid. God bekleedt met 
Zijn gerechtigheid. Er is een nieuwe toestand, 
een nieuwe betrekking, een nieuwe grondslag. 
„Het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles 
nieuw geworden". (2 Kor. 5 : 17.) Over het 
werk van Christus sprekende zegt de apostel: 
„Die geen zonde gekend heeft, dien heeft Hij 
zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden 
gerechtigheid Gods in Hem". (2 Kor. 5 : 21.) 

Welk een genade ! Bekleed met, of anders uitge-
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drukt, gehuld in de gerechtigheid van God, die als 
een golf over ons gekomen is, en tot gerechtig
heid Gods in Christus geworden, staan nu de 
geloovigen als kinderen Gods voor den Vader! 
Ze zijn gerechtvaardigd door het geloof; hebben 
vrede met God; ze staan in de genade; ze 
roemen in de hoop der heerlijkheid Gods;'ja ze 
roemen in God Zelven. (Rom. 5.) 

Er is een oneindige afstand lusschen : „dervende 
de heerlijkheid Gods" tn „hebbende de heerlijk
heid Gods". Het eerste betreft den mensch zonder 
Christus, het laatste wordt gezegd van de Gemeente 
van Christus, wanneer ze als het nieuwe Jeruzalem, 
de stad Gods, nederdaalt uit den hemel. (Openb. 
21 : 10—27.) Wat het allereerst vermeld wordt 
is niet, dat hare straten van goud zijn, maar, 
dat zij de heerlijkheid Gods bezit: „hebbende 
de heerlijkheid Gods". De bouw van haren muur 
is jaspis. Het verdient onze opmerkzaamheid, dat 
van Hem, die op den troon zit, in Openb. 4 : 3 
wordt gezegd: „in het aanzien eeu jaspis- en 
sardiussteen gelijk". Welk een heerlijkheid omgeeft 
derhalve de stad! En de eerste en zesde fonda
mentsteen der heilige stad zijn de jaspis en de 
sardius. (Vers 19 en 20.) Derhalve, we aanschou
wen louter heerlijkheid. Heerlijkheid over haar, 
heerlijkheid rondom, heerlijkheid, ook als we 
afdalen! En deze heerlijkheid is haar geschonken. 
De Gemeente is bekwaam gemaakt, ais de draagster 
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der heerlijkheid, te verkeeren in de heerlijkheid. 
Dit wordt ons getoond in Openb. 4 en 5. Een 
deur is geopend in den hemel. Rondom den 
troon van God en het Lam (hfdst. 4 :3 en 5:6) 
staan tronen en op die tronen zitten vier en 
twintig oudsten, koninklijke priesters, in het 
priesterlijk gewaad en met kronen gekroond. Dat 
zijn de verlosten, die het Lam eere zullen toe
brengen ; het nieuwe lied zullen aanheffen. We 
vinden ze op de glazen zee, die gelijk is aan 
kristal. De heerlijkheid van den troon Gods en 
de heerlijkheid, aan verloste zondaren geschonken 
op grond van het verlossingswerk van Christus, 
worden weerspiegeld in de glazen zee. Veront
reiniging is daar uitgesloten en aan reiniging 
behoeft niet meer te worden gedacht. De Gemeente 
staat daar in het volkomen licht van de zeven 
lampen, hetwelk elke smet of vlek, indien ze er 
waren, zou openbaar doen worden. Maar neen, 
in dat licht komt het uit, dat de reiniging een 
volmaakte was. De dieren roepen rusteloos uit: 
„Heilig, heilig, heilig, Heer, God, Almachtige, 
die was, en die is, en die komt! (Vers 8.) Maar 
in plaats van onrust te verwekken, wekken die 
toeroepingen van heilig de aanbidding der oudsten 
op. Van den troon Gods gaan oordeelen uit 
naar de aarde : „bliksemen en stemmen en donder
slagen" (Vers 5.) De heilige gerechtigheid Gods 
wordt geopenbaard. Toen zulks geschiedde op 
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den Sinaï, stond het volk van verre, ja zelfs 
Mozes was „geheel bevreesd en bevende (Ex. 
20 : 18—21 ; Hebr. 12 : 21.) Maar inden hemel 
voor den troon geen angst, geen ontzetting. 
Integendeel, er is volmaakte rust! De verlosten 
zijn in overeenstemming, innerlijk en uiterlijk, 
wat hun toestand en hun betrekking tot God 
aangaat, met den troon des Heeren ! Hoe volmaakt 
is het werk van Christus, hetwelk zulk een 
resultaat heeft! Hoe toont dit hemelsch tafereel 
ons, dat we volkomen in dat dierbare werk 
kunnen rusten. 

Wat zal het zijn voor den Vader, de vruchten 
van het werk Zijns geliefden Zoons bij Zich te 
hebben. Wat zal het zijn voor den Heere. Jezus, 
die in arbeid der ziel was om ons te verlossen, 
ons rondom Zich te zien. En ons ? 

Hoe zal 't óns zijn, als ons uit duizend monden 
De lofzang tegenklinkt, het Lam ter eer; 

En als ook wij des Heilands lof verkonden, 
En vol aanbidding knielen voor Hem neer! 

j . T. 

* * 



150 DE MORGENSTER. 

Henoch.-Methusalach.-Noach. 

Menoch = toegewijde. 
Genesis 5 geeft ons de eerste geslachtslijsi aan; 

een lijst, die ongetwijfeld geschikt is orn den hoog-
moedigen mensch in zijn dunk van zichzelven 
tegen te komen, en hem er toe te brengen niets 
te zijn in eigen oogen. Bij al zijn aanmatigende 
gedachten luidt het getuigenis Gods: „hij werd 
geboren, hij gewon zonen en dochteren, en . . . . 
hij stierf!" 

„Door éénen mensch is de zonde in de wereld 
gekomen, en door de zonde de dood." (Rom. 5:12). 
De gemeenschap van den mensch met God, Zijn 
Schepper, is door de zonde verbroken geworden, 
en de mensch geraakte onder het oordeel des 
doods, waaraan hij uit of door zichzelven niet 
meer kan ontkomen. En daar het leven geen ge
meenschap kan hebben met den dood, evenmin 
als het licht met de duisternis en de heiligheid 
met de zonde, zoo is het onmogelijk, dat er ge
meenschap tifsschen God en den mensch kan 
zijn, zoo lang deze zich onder de heerschappij 
des doods bevindt. De mensch moet van onder 
de heerschappij des doods verlost, God op een 
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nieuw gebied — het gebied des levens — ont
moeten. De bezoldiging der zonde: den dood, moet 
hij, of een.ander in zijn plaats, ondergaan heb
ben, en om zoo te zeggen door den dood henen 
een nieuw leven deelachtig worden, hetwelk over 
de macht des doods triomfeert, en noch door den 
Satan, noch door den mensch zelven vernietigd 
kan worden. Het is daarom zoo belangrijk, dat 
we in Hebr. 11:4 lezen : „Door het geloof offerde 
Abel Gode een beter slachtoffer dan Kaïn, door 
hetwelk hij getuigenis bekomen heeft, dat hij 
rechtvaardig was, daar God over zijne gaven ge
tuigenis gaf; en door hetzelve spreekt hij nog, 
nadat hij gestorven is." Vóór ons van den wan
del van Henoch met God, in Hebr. 11:5, gesproken 
wordt, hebben we in het beter slachtoffer van 
Abel den grondslag tot een wandelen of in ge
meenschap zijn met God. Het „brengen voor het 
aangezicht des Heeren van de eerstgeborenen 
zijner schapen en van hun vet," laat ons zien, dat 
Abel door het geloof, erkende, dat voor zijn leven 
het leven van een ander in den dood moest 
worden gegeven, wilde hij Gode aangenaam zijn. 
Dit is het kenmerk van den geloovige. Hij is 
in zichzelven dood, des doods schuldig voor 
God; maar Christus is in Zijn plaats op Golgotha 
aan het kruis gestorven. Nu is Christus zijn 
leven; die Christus,, die stierf, maar ook uit de 
dooden opgestaan en verheerlijkt is aan de 
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rechterhand Gods, Hij, die over alle machten en 
krachten heeft getriomfeerd. Dit leven nu kan 
door den Satan in zijn bron, in zijn kanaal, in 
zijn kracht, in zijn sfeer, in zijn duur onmogelijk 
aangetast worden. God is de Bron; de opgestane 
Christus het Kanaal; de Heilige Geest de Kracht; 
de hemel de sfeer, en de eeuwigheid zijn duur. 
En daarom voor hem, die dit leven deelachtig is, 
is het geheele tooneel veranderd. In plaats van 
„in het midden van het leven in den dood te zijn," 
kan hij nu zeggen: „Ik ben te midden van den dood 
in het leven." Welk een verandering! In de sfeer, 
waarin de opgestane Christus de Zijnen voert, is 
geen dood meer. Hoe zou hij daar kunnen zijn? 
Heeft Jezus den dood niet te niet gedaan? Ja, voor 
den gelaovige is het tooneel des doods verdwenen 
en dat des levens er voor in de plaats getreden; en 
daarom, niet de dood, maar de heerlijkheid, het 
leven in het licht van God, is nu zijn blij voor
uitzicht. De dood ligt achter hem, achter hem 
voor eeuwig. In de toekomst lacht hem slechts 
heerlijkheid, volkomen heerlijkheid, tegen, 't Is 
waar, de geloovige kan ontslapen — „ontslapen 
in Jezus" — maar dat is geen dood; neen, het 
is het begin der volmaakte eeuwige heerlijkheid. 
En, niet het „ontslapen in Jezus" is zijn hoop, 
maar het ontmoeten van den Heer Jezus in de 
lucht, om voor eeuwig bij en met den Heer te zijn. 

De waarheid hiervan wordt ons op een schoone 
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wijze te aanschouwen gegeven in Henoch, die een 
uitzondering op den regel maakt in Gen. 5. De 
regel was: „hij stierf;" de uitzondering is: „hij 
was niet meer, want God nam hem weg." (Gen. 
5:24.) „Door het geloof werd Henoch weggenomen, 
opdat hij den dood niet zien zou; en hij werd 
niet gevonden, omdat God hem had weggenomen; 
want vóór zijne wegneming heeft hij de getuigenis 
gehad, dat hij Gode behaagde." (Hebr. 11:5). 

Henoch, de toegewijde, de zevende van Adam. 
Terwijl in den zevenden nakomeling van Adam 
over Kaïn, in Lamech, de goddeloosheid haar 
toppunt bereikt, (Gen. 4:19—24) is Henoch, de 
zevende van Adam door Seth, de godvreezende, 
de aan God gewijde. Door het geloof wandelde 
hij met God driehonderd jaar. Dit scheidde hem 
van alles, wat hem omringde. De man des ge-
loofs gevoelde, dat hij met de wereld niets te 
doen had, tenzij om in haar een getrouw ge
tuige te zijn van Gods genade en van het oordeel, 
dat aanstaande was. De zonen van Kaïn mochten 
zich vermoeien om allerlei muziek-instrumenten 
te maken; om zich wapenen te smeden, en óp 
de voortbrengselen van hun vernuft en krachtsin
spanning een lofrede uit te spreken, wat wij in 
jubal, Tubalkaïn en Lamech te zien krijgen; maar 
Henoch had een hoogere bron voor zijn vreugde, 
dan harpen en orgels, daar hij deze in God genoot. 
Henoch stelde zijn vertrouwen niet op de wapenen 
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van ijzer, maar op Hem, die niet alleen zijn 
vreugde, maar ook zijn kracht was. „De Heere 
zal genade en eere geven;" en tusschen de ge
nade, die geopenbaard is en de heerlijkheid, die 
geopenbaard zal worden, ligt de belofte, dat „Hij 
het goede niet zal onthouden dengenen, die in 
oprechtheid wandelen." (Ps. 84: 12.) 

Henoch wandelde met God. Welk een afzonde
ring, welk, een heiligheid en zedelijke reinheid, 
welk een zelfverloochening! Welk een nederigheid, 
en tevens welk een ijver en welk een kracht! 
Welk een geduld en volharding, en toch welk 
een trouw en volstandigheid! De wandel met God 
omvat alles, wat in het bereik ligt van het God
delijk leven. Hij omvat de kennis van Gods 
karakter, zooals Hij dit geopenbaard heeft, alsook 
de kennis van de nauwe betrekking, waarin wij 
tot God staan. — „Het kruis en de wederkomst 
des Heeren zijn de twee uitersten van het bestaan 
der Gemeente van Christus," heeft een reeds ont
slapen broeder gezegd. Deze uitersten zijn afge
beeld in het offer van Abel en de opneming van 
Henoch. De Gemeente erkent haar volkomen recht
vaardiging door den dood en de opstanding van 
Christus, en wacht den dag,. dat de Heer zal 
wederkomen, om haar tot Zich te nemen. Zij 
verwacht „door den Geest, uit het geloof, de hoop 
der rechtyaardigheid." (Gal 5,: 5.) Zij waehtniet 
op de rechtvaardigheid, want door de genade is zij 
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deze reeds deelachtig geworden. Zij verwacht de 
vervulling der hoop, die tot den toestand behoort, 
waarin zij reeds gebracht is. En evenals Henoch 
zal de Gemeente worden weggenomen vóór de 
oordeelen komen. Henoch bleef niet op de aarde 
tot de goddeloosheid haar toppunt bereikt had, en 
het oordeel Gods over haar werd uitgestort. Hij 
werd weggenomen vóór „alle fonteinen des grooten 
afgronds opengebroken werden, en de sluizen des 
hemels geopend." Henoch staat voor het oog des 
geloofs als een veelbeteekenend voorbeeld dergenen 
„die niet zullen ontslapen, maar die in een punt des 
tijds zullen veranderd worden." (1 Kor. 15 : 51,52.) 
De wegneming ten hemel, niet de dood, was de 
hoop van Henoch; en de hoop der Gemeente 
wordt door den apostel Paulus aangegeven met 
de woorden: „De Zoon van God uit de hemelen 
te verwachten." (1 Thess. 1 : 10.) De Gemeente 
des Heeren heeft niet het verbranden of het vergaan 
der wereld, maar de verschijning van „de blin
kende Morgenster" te verwachten. 

Methusalach = als deze ster)'t zal het (oordeel) 
komen. 

Uit Henoch, die van allen den kortsten leeftijd, 
n.1. 365 jaren bereikte, wordt Methusalach gebo
ren, die van alle menschen, tot nu toe de oudste 
is: 969 jaren; doch hij stierf. 

Henoch wandelde met God, en tevens was hij 
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een profeet. Hij wandelde met God, en hij gaf door 
zijn woord getuigenis. De apostel wenscht ons toe: 
„de Heer Jezus Christus zelf, en onze God en Vader, 
die ons liefgehad, en ons eeuwige vertroosting 
en goede hoop door genade gegeven heeft, ver
trooste uwe harten, en versterke u in alle goed 
werk en woord," (2 Thess. 2 : 16, 17); en bij Henoch 
vinden we dit (hoewel hij deze woorden zóó niet 
vernomen heeft) in praktijk gebracht. „Henoch, 
de zevende van Adam af, heeft geprofeteerd, zeg
gende: Zie, de Heer is gekomen met zijne heilige 
duizendtallen, om gericht te houden tegen allen, 
en al de goddeloozen onder hen te bestraffen over 
al hunne werken der goddeloosheid, die zij godde-
looslijk gedaan hebben, en over al de harde woor
den, die goddelooze zondaars tegen hem gesproken 
hebben." (Judas : 14, 15.) Zijn heilige wandel met 
God was zijn werk; hij sprak door zijn woord 
van ernstige waarschuwing. En na drie eeuwen 
dit te hebben gedaan, wordt hij door God uit 
het midden dier „goddelooze zondaars" wegge
nomen. Is nu het getuigenis van Henoch verstomd? 
Waren zijn tijdgenooten, na zijn wegneming, nu 
zóó, dat zij niet herinnerd werden aan wat hun 
door Henoch gesproken was? Oneen! Gedurende 
zijn „werk en woord" had hij zijn zoon Methusalach, 
die alleen door zijn tegenwoordigheid mede ge
tuigde. Gods Woord deelt ons van dien zoon 
niet anders mede, dan dat hij honderd zeven en 
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tachtig jaren oud was, en toen Lamech gewon^ 
en hij den leeftijd van negenhonderd negen en 
zestig jaar bereikte en toen stierf. Maar na Henochs 
wegneming werden de. gewaarschuwde „godde-
looze zondaars" toch telkens, zoo vaak zij Methu-
salach zagen, aan het naderend, aangekondigd 
oordeel herinnerd, want de naam Methusalach zeide 
hun telkens: „als deze sterft zal het komen." Nu 
werd diens leven zeer verlengd. Waar hij iederea 
leeftijd, zelfs dien van Adam, overtrof, is het 
misschien wel mogelijk, dat zijn tijdgenooten 
dachten: „O, Methusalach is er nog; en zoolang 
hij onder ons is, komt het oordeel niet!" Maar 
de lankmoedigheid Gods nam toch eens een einde, 
en het oordeel werd uitgestort. „In het zeshon
derdste jaar des levens van Noach . . . op dezen 
zelfden dag zijn alle fonteinen des grooten afgronds 
opengebroken, en de sluizen des hemels geopend." 
(Gen. 7 : 11). En juist in dat zelfde jaar was 
Methusalach negen honderd negen en zestig jaar, 
en . . . hij stierf. In zijn leven was Methusalach 
een levend en zwijgend getuige. — Aan het einde 
der eerste wereld had God twee getuigen : Henoch 
en Methusalach ; en na de wegneming van Henoch 
Methusalach, en naast hem — Noach. 

Noach = rust of vertroosting. 
Lamech heeft ongetwijfeld, evenals later de 

ouders van Mozes in hun kind, in zijn zoon een 
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bijzonder godvreezend man in de toekomst aan
schouwd. Een man, die rust en troost zou brengen, 
waar de aarde onder den last en den kommer 
der zonde meer dan ooit hijgde. Ja God zou, 
door haar oordeel over de aarde te brengen, rust 
en troost in Zijn schepping schenken, en Noach, 
„de erfgenaam van de gerechtigheid, die naar het 
geloof is," (Hebr. 11 : 7), wordt te midden van 
dit oordeel bewaard, en de stamvader van een 
nieuw menschengeslacht. 

Welk een oordeel onderging toen deze aarde! 
Wie. schetst den jammer ? Ouden van dagen, 
eeuwenheugende grijsaards. Vrouwen, haar wicht
jes aan de borst drukkend. Mannen in al de fierheid 
eener nooit gebogen kracht, doch tegen zulk een 
vijand, als het woedend element, onmachtig. 
Jongelingen en jonge dochters, in het midden 
eener dartele en onbezonnen jeugd,, met vooruit
zichten op minstens nog eeuwen lang leven. 
Kinderen, arme, onschuldige kindertjes, nog geen 
onderscheid kennende tusschen goed en kwaad. 
Allen te zamen huilend, gillend, de handen wrin
gend, kermend om gena, of — God lasterend van
wege de plaag ; allen te zamen, tot den laatste toe, 
door den woedenden vloed verzwolgen! — En, 
als na eenige dagen door de zwarte wolkgordijnen 
henen, een eerste flauwe, gele, weemoedige zonne
straal doorbreekt, is het om in de plaats van een 
fraaie, bevolkte, vroolijke aarde, één uitgestrekte, 
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onafzienbare zee te beschijnen, waarin het geheele 
menschdom, zonder onderscheid van wien ook, 
gelijkelijk zijn graf gevonden heeft. 

„Maar Noach vond genade in de oogen des 
Heeren." (Gen. 8 : 8 . ) 

Ook de tegenwoordige wereld gaat het oordeel 
tegemoet. De vreeselijke - oordeelen, die in de 
Openbaring onder het openen der zeven zegelen,, 
het blazen der zeven bazuinen en het uitgieten 
der zeven schalen worden voorgesteld, zullen over 
de wereld komen en millioenen zullen sterven. 
Dat zal een ontzettende tijd zijn! Verdrukkingen 
benauwdheid zal de aarde vervullen. „Benauwd
heid der volken, in radeloosheid, bij het bruisen 
van zee en watergolven ; terwijl de menschen het 
hart zal bezwijken yan vrees en verwachting der 
dingen, die over het aardrijk zullen komen ; want 
de krachten der hemelen zuilen bewogen worden.'" 
(Luk. 21 : 25, 26.) Doch,,gelijk Henoch vóór den 
zondvloed was weggenomen, zoo zal ook de 
Gemeente vóór dezen ó'ntzettenden tijd ten hemel 
opgenomen zijn, en zij zal vanuit den hemel alles 
aanschouwen op aarde, zonder in haar rust te 
worden gestoord.— Gelukkige-Henoch'! Want 
hoewel het waar is,.dat Nöach door de kracht 
Gods,.te midden van den grooten vloed, bewaard 
werd,; zoo moest hij toch dat vreeselijke oordeel 
bijwonen; en in eenige mate.het smartelijke en 
pijnlijke er van gevoelen. Daarom ook : gelukkige 
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Gemeente! Want hoewel het „getrouwe over
blijfsel Israëls" onder en te midden der oordeelen 
door den Heer bewaard zal worden, zoo zal de 
Gemeente er geheel van verschoond blijven, en 
in dien angstvollen tijd de vreugde des hemels 
smaken. 

En zooals tegen het naderen van het oordeel, 
over de eerste wereld, God in zijn lankmoedigheid 
twee getuigen had, eerst Henoch en Methusalach; 
daarna — nadat Henoch weggenomen is — 
Methusalach en Noach, en de menschen toen dus 
gewaarschuwd en tot bekeering vermaand werden; 
zoo ook laat God in Zijn genade en lankmoedig
heid nu den mensch door middel der Gemeente, 
in wier midden Zijn getuigenis is, waarschuwen 
en opwekken tot bekeering, om van den toe-

-komenden toorn behouden worden. Is de Gemeente 
eenmaal weg, dan zal God door middel van de 
geloovige Joden Zijn getuigenis voortzetten ; doch 
nu in „den welaangenamen tijd, verkondigt God 
aan de menschen, dat zij zich allen alom moeten 
bekeeren, naardien Hij een dag gesteld heeft, 
waarop Hij het aardrijk in gerechtigheid zal 
oordeelen door een man, dien Hij daartoe ver
ordend heeft, zekerheid daarvan gevende aan allen, 
dewijl Hij hem uit de dooden heeft opgewekt." 
(Hand. 17 : 30, 31). D. R. 

* 
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De Brief van Judas 
of 

de laatste dagen der Christenheid. 
(Slot). 

iehier de ontwikkeling der grondtrekken van 
het kwaad. Het is noodig, dat wij ons allen er 
rekenschap van geven, wat de wereld is in haar 
Betrekking tot God ; alsook wat het lot is, dat de 
wereld wacht. En indien wij dat doen, zal haar toe
komst ons met diep medelijden vervullen en tevens, 
zooals wij aan het einde van dezen brief zullen zien, 
mét een brandenden ijver, om de haar toebe-
hoorende zielen te redden. Maar aan den anderen 
kant zullen wij haar vriendschap niet zoeken op 
het oogenblik, dat het oordeel over haar hoofd 
zweeft. Bij den opstand van Korach zegt Mozes' 
tot het volk: „Wijk van de tenten van deze god-
delooze mannen!" (Numeri 16 : 26). Zou een 
Israëliet aan de woorden van Jehovah gehoorzaam 
zijn geweest, wanneer hij die mannen de hand 
had gedrukt, en zich tot hun vrienden had ge
rekend? Zou zulk een ongehoorzaamheid hem 
niet in gevaar gebracht hebben; hun lot te deelen? 

„Dezen," zoo gaat de apostel voort, „zijn vlekken 
in uwe liefdemaaltijden, zonder vreeze met U bras
sende, en zichzelvën weidende; waterlooze wolken, 
die door de winden worden meegevoerd; boomen 
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in den laten herfst, zonder vrucht, tweemaal ge
storven, ontworteld; wilde baren der zee, die 
hun eigen schande opschuimen; dwaalsterr&n, 
voor wie de donkerheid der duisternis tot ̂ in 
eeuwigheid bewaard wordt." (Vers 12, 13). 

Al deze voorbeelden van den tijd van het 
einde hebben, evenals de uit den mond van den 
profeet Henoch gekomen woorden, betrekking Qf> 
„dezen," dat wil zeggen, op de menschen dfcr 
laatste dagen, en deze dagen zijn voor ons die, 
waarin wij thans leven. 

Judas voegt bij zijn voorstelling een algemeefren 
trek, die de huidige wereld op bijzondere wijze Ken
merkt; het is de bestendige onrust en de rusteióoze 
beweging:. Zij zijn, zegt hij, waterlooze wolken, 
door den wind gedreven, wilde baren der zee. Jesaja. 
geeft aan dezelfde gedachte uitdrukking in de 
woorden: „De goddeloozen zijn als een voortge
dreven zee; want. die kan niet rusten, en zijne 
wateren werpen slijk en modder op." (Jes. 57 : 20.) 

Wanneer zij toevallig wortel schijnen te schieten, 
zijn zij „tweemaal gestorven, ontwortelde boomen." 
Ja de wereld onzer dagen maakt de zoogenaamde 
„eeuwigdurende beweging" tot werkelijkheid, en 
haar loop spoedt steeds meer ten einde. 

Evenals haar automobielen, spoorwegen enz.,, 
zoo raast zij verder, den afgrond tegen, schijn
baar bevreesd om in haar duizelingwekkende 
vaart een oogenblik na te denken, om zich af 
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te vragen, waarheen het gaat, en om haar toe
komst ernstig onder de oogen te zien. 

Alleen de Christen bezit rust in deze wereld, 
omdat zijn rust in Christus is. Zijn hart en zijn 
geweten hebben op de rots der eeuwen, 'het 
eeuwige fondament van het geloof gebouwd.. 

Van „dezen," de menschen van onze dagen, 
heeft ook Henoch, de zevende van Adam, gepro
feteerd : „Zie de Heer is gekomen met zijn heilige 
duizendtallen, om gericht te houden tegen allen, 
en alle goddeloozen onder hen te bestraffen, over 
al hunne werken der goddeloosheid, die zij godde-
looslijk gedaan hebben, en over al de harde 
woorden, die goddelooze zondaars tegen Hem 
gesproken hebben." (Vers 14, 15.) 

Henoch profeteerde vóór den vloed. Klaarblij
kelijk zag zijn profetenblik het oordeel, dat 
eenige eeuwen later over de wereld zou los
breken, maar hij zag tevens in een veel verdere 
toekomst. Zijn profetie reikt door de eeuwen 
heen tot op onze dagen, want zij spreekt tot ons 
van de komst van Christus ten oordeel, met Zijne 
duizenden heiligen. Henoch verwachtte niet den 
vloed,:maar;den Heer. Zijn hoop is dan ook in 
vervulling.getreden : hij werd weggenomen zonder 
door den dood te gaan, en hij zal met Christus 
wedergebracht worden, wanneer Hij, door Zijn heir-
scharen begeleid, komen zal, om Zijn wraak te oefe
nen aan de goddelooze menschen van onze dagen. 
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Nadat Judas de goddeloozen en hun betrekking 
tot God heeft geschilderd, beschouwt hij nog 
hun zedelijk karakter. Deze toetsing is van het 
hoogste gewicht, want het is een dagelijksch 
voorkomende omstandigheid, dat, zoodra men van 
den schrikkelijkentoestand der goddeloozen spreekt, 
goedgezinden ons tegenvoeren: „Het is zeer 
zeker bedroevend, dat die menschen over deze 
dingen anders spreken dan wij, maar het zijn 
toch eerbare menschen, vol ijver en zelfopoffe
ring, onberispelijk in hun gedrag enz.! Laat 
het Woord van God zich op dezelfde wijze over 
hen uit ? Hooren wij, wat dit ons zegt: „Dezen. 
zijn murmureerders, klagers over hun lot, naar 
hunne begeerlijkheden wandelende ; en hun mond 
spreekt opgeblazen woorden, en zij bewonderen 
de personen om des voordeels wil." „Klagers 
over hun lot," of „met hun lot ontevreden" — is 
het niet werkelijk datgene, wat heden ten dage 
de zonder God levende wereld meer en meer 
kenmerkt? Een sluier van ontevredenheid en 
bittere somberheid breidt zich overal over de 
geesten uit. Men zoekt die door een koortsachtige 
werkzaamheid te verwijderen, maar het wil niet 
gelukken. Heeft men ooit in de wereld een 
gelukkig mensch gevonden? Maar nog meer: de 
gedachte, dat anderen bereikt hebben, wat. zij 
begeeren, wekt nijd in hun harten op: „zij zijn 
met hun lot ontevreden." 
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Judas voegt er bij, dat zij „naar hunne begeer
lijkheden wandelen, terwijl hun mond trotsche 
woorden spreekt." De pronkzucht, de zelfbevre
diging, het pochen op hun deugd, houdt gelijken 
tred met het verborgen trachten naar bevrediging 
der geheime begeerlijkheden van het hart. Verder : 
„om des voordeels wille bewonderen zij personen." 
Is dat niet een eigenschap der wereld? Men 
toont bewondering voor anderen, men zegt hun 
aangename woorden, van wege het voordeel, dat 
de vleierij aanbrengt. 

Wij hebben deze bedroevende opsomming van 
de grondtrekken van het kwaad, die in onze 
dagen reeds in wijden kring zijn ontwikkeld, 
maar op het punt staan, zich met onwederstaan-
bare snelheid uit te breiden, tot aan het einde 
gevolgd. Het gaat met den afval als met de lawi
nen, die men op de bergen ziet ontstaan. Aan
vankelijk zijn het slechts eenige stukjes ijs, die 
van een met sneeuw bedekte helling afrollen. 
Deze stukjes trekken andererK mét zich voort, en 
reeds; in het volgende oogenblik ijlt een gewel
dige massa, een toenemende stroom, met duize
lingwekkende vaart verder, alles qp zijn weg 
verpletterend, tot het dal met zijn puinhoopen 
wordt gevuld. Deze zedelijke ineenstorting aan 
het einde, heeft de wereld van het eene oogenblik 
tot ïhet andere te verwachten. 

Wij hebben den tegenwoordigen toestand der 
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Christenheid en het oordeel, hetwelk zij tegemoet 
snelt, gezien. Thans wendt de apostel zich tot 
de getrouwen, tot de geroepenen in Jezus Christus, 
om ze te vermanen: „Maar gij, geliefden! gedenkt 
der woorden, te voren gesproken door de apostelen 
van onzen Heer Jezus Christus*" (Vers 17.) Dit 
woord, „maar gij" duidt de tegenovergestelde 
klasse van „dezen" aan. Gij allen, zoover gij 
kinderen Gods zijt, wordt hier door den Heiligen 
Geest geleerd, wat gij te doefr hebt, en wat uw 
beschutting is ten aanzien van het toenemende 
kwaad. Hij voert u tot de woorden Gods terug, 
zooals ze u in het Nieuwe Testament door de 
apostelen van onzen Heer Jezus Christus zijn 
overgeleverd. De tweede brief van Petrus, die 
dezelfde vermaning inhoudt, voegt bij het Nieuwe -
Testament nog den inhoud van hét Oude. „Opdat 
gij," zoo heet het daar, „indachtig zijt der woorden, 
die door de heilige profeten te voren gespro^ 
ken zijn, en des geböds van den Heer en Hei
land- door uwe apostelen verkondigd" (2Petr.3:2). 
Evenzoö bevat het 18de vers van den brief van 
Judas: „dat zij u zeiden, dat er aan het einde 
des tijds spotters zouden zijn, die naar hunne 
eigene goddëloozë begeerlijkheden wandelen" 
hetzelfde, dat in 2 Petr; 3 : 3 staat; 

Wij moéten onŝ  herinneren, dat >aan hét einde 
des tijds, of „in de laatste dagen," spotters zullen 
komen. Hun tegenwoordige optreden bewijst 
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duidelijk, dat wij de laatste dagen hebben bereikt. 
Dit feit heeft een dubbele uitwerking. Eenerzijds 
gevoelen wij een groote verlichting bij de ge
dachte, dat binnenkort al dat kwaad zal oplossen, 
en dat wij de heerlijkheid van onzen Heer Jezus 
Christus zullen ingaan; maar anderzijds is de 
vaststelling van dezen laatsten vorm van het 
kwaad buitengewoon ernstig, en moet het ons 
allen er toe brengen, op onze hoede te zijn. 

Het derde hoofdstuk van den tweeden brief 
van Petrus geeft ons een meer in bijzonderheden 
tredende beschrijving dezer spotters: „Er zullen 
spotters met spotterij komen, die naar hunne 
eigene begeerlijkheden wandelen en zeggen : waar 
is de belofte van zijn komst? Want sedert de 
vaderen ontslapen zijn, blijft alles als van het 
begin der schepping." Dat zijn niet, zooals men 
zou kunnen denken, lieden, die met alles den 
gek steken, en goddelijke dingen belachelijk maken; 
deze geestes-strooming was voor ongeveer 100 
of 120 jaren de gevierde. De spotters van de 
laatste dagen zijn ernstige, bedaarde spotters, die 
het Woord Gods in den naam der wetenschap 
en van het verstand verwerpen, en alleen datgene 
voor geloofwaardig houden, wat zij zien. 

Zij gelooven aan het eeuwige bestaan van de 
stof, omdat de stof zich niet heeft veranderd van 
het begin der schepping af. Wanneer zij somtijds 
hoogachting voor den Persoon van Christus aan 
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den dag leggen, als een geschiedkundige en 
authentiek bewezen persoonlijkheid, zoo is toch 
voor hen Zijn loopbaan met. den dood geëindigd. 
Zif verwerpen Zijn opstanding, en tengevolge 
daarvan Zijn wederkomst. 

„Dezen zijn het, die zich afecheiden, natuurlijke 
menschen, die den Geest niet hebben." (Vers 19.) 
Toen Judas schreef bestond de Christelijke geJ 

meente nog als een geheel en kwamen daar 
menschen in voor, die zich afzonderden. Vergeten 
we niet, dat er tweeërlei afzondering is. De eene 
wordt door God gebillijkt, terwijl Hij de andere 
veroordeelt. De eerste is de afzondering van de 
wereld, zooals er geschreven staat in 2 Kor. 6:17 
en 18. De andere is de afzondering van deze 
„natuurlijke menschen, die den Geest niet hebben," 
en wel uit het midden der Christenen. Zij waren 
bij de geloovigen binnengeslopen, zonder tot 
hen te behooren; en vormden in hun midden 
„verderfelijke sekten," terwijl zij aan de liefde
maaltijden deelnamen, en den kring, waarin zij 
zich hadden ingedrongen, en die hen nimmer 
had moeten toelaten, verdierven. De eerste brief 
van Johannes laat ons een tweeden stap in de 
afzondering dezer menschen zien: „Zij zijn van 
ons uitgegaan, maar zij waren niet van ons; 
want indien zij van ons geweest waren, zij zouden 
bij ons gebleven zijn." (1 Joh. 2 : 19.) 

De plicht van elk Christen in den tegeriwoordigen 
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tijd is, van zulke menschen afgezonderd te zijn 
— ze niet in de vergaderingen der geloovigen 
toe te laten, en ook niet op den bodem, waarop 
zij staan, zich met hen te verbinden. Maar wordt 
er zóó gehandeld? Ach!.de schadelijke invloed 
der „natuurlijke menschen, die den Geest niet 
hebben," wordt heden in het midden der belijdende 
Christenheid geduld en toegelaten. 

Nadat het Woord Gods ons heeft gewaarschuwd, 
vermaant het ons en geeft het ons hulpbronnen 
bij dezen stand van zaken. Wij vinden hier weder 
de kostbare waarheid, waarvan wij reeds tevoren 
gesproken hebben, dat God te midden van een 
Christenheid, die zich in verval bevindt, door de 
Zijnen nochtans volkomen verheerlijkt kan worden. 
„Maar gij, geliefden! uzelven opbouwende op uw 
allerheiligst geloof, biddende in den Heiligen 
Geest." (Vers 20.) De eerste vermaning is, ons 
op te bouwen op ons allerheiligst geloof; op 
datgene, wat „eenmaal den heiligen is overge
leverd geworden." (Vers 3.) Het is duidelijk, dat 
datgene, wat zich in onze harten bevindt, een 
armzalig fondament is, waarop wij niet kunnen 
bouwen. Daarentegen is dit geloof, de Christelijke 
leer, die in het ons toevertrouwde Woord tot ons 
komt> een allerheiligst geloof, omdat de Heer 
ons-door middel daarvan geheel en al van de 
wereld, voor Zich wil afzonderen. „Heilig hen 
door de waarheid," zegt de Heer Jezus. „Uw 
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woord is de waarheid." Dat is ons eerste hulp
middel, om den Heer te verheerlijken. 

De tweede vermaning is ^ „biddende in den 
Heiligen Geest." Wanneer God ons voor zich 
heiligt, of afzondert door zijn Woord, de Heilige 
Schriften, zoo doet Hij het ook door het gebed. 
Dat drukt onze afhankelijkheid van God uit. Door 
het gebed naderen wij tot Hem, en stellen wij 
Hem onze behoeften voor. Zoo treden wij in ons 
dagelijksch leven in onmiddellijke betrekking tot 
Hem. Echter kan> het gebed alleen dan werkzaam 
zijn, wanneer het in den Heiligen Geest geschiedt. 
Op deze wijze worden wij dus geheiligd, voor 
God afgezonderd, eerst door het Woord, dan 
door de bestendige uitoefening van het gebed. 

De derde vermaning : „bewaart uzelven in de 
liefde Gods," is van het hoogste gewicht. De 
Heilige Geest heeft deze liefde in onze harten 
uitgestort, en wij zullen ons daarin bewaren, 
terwijl wij er voor waken, dat wij niet het ge
ringste in onze harten laten indringen, wat het 
genot dezer liefde zou kunnen storen. 

De vierde vermaning luidt: „verbeidende de 
barmhartigheid onzes Heeren Jezus Christus ten 
eeuwigen leven." (Vers 21.) Zoo houdt deze 
geheele plaats de drie karaktertrekken der kinderen 
Gods in, waarvan in het Nieuwe Testament zoo 
vaak gewag gemaakt wordt: geloof, liefde en 
hoop. Deze laatste is even gewichtig, als de beide 
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andere; zij verwacht het eeuwige leven, waarin 
alleen de barmhartigheid van onzen Heer Jezus 
Christus ons kan invoeren. 

Het eeuwige leven is hier niet, zooals in de 
brieven en het Evangelie van Johannes, dat, wat de 
Christen bezit, maar dat, waarin hij zal ingaan, 
terwijl hij het hier beneden slechts onvolkomen 
geniet. Laten wij er ook op letten, dat in deze beide 
verzen onze hulpmiddelen in onze betrekkingen tot 
den Vader, den Zoon en den Heiligen Geest staan. 

Maar wij hebben als Christenen ook plichten 
tegenover hen, die tegenspreken, en plichten 
tegenover onze medegeloovigen. 

„En bestraft hen, die tegenspreken; redt ande
ren, door vrees, hen uit het vuur rukkende, en 
haat zelfs het kleed, dat door het vleesch be
vlekt is." (Vers 22, 23.) Wat den spotters betreft, 
die tegenspreken, zooals eens Satan, hun Meester, 
met. den aartsengel streed, zoo hebben wij ze, 
gelijk deze, met de woorden: „De Heer schelde 
u•;!' - te recht te wijzen. Het is nutteloos te trach
ten hen te overtuigen. Wij leven eenigermate 
reeds in den tijd, waarvan gezegd wordt: „Wie 
onrecht doet, doe nog onrecht, en wie onrein is, 
verontreinige. zich nog." (Openb. 22 : 11.) Wij 
moeten hen aan zichzelf overlaten. Maar de zielen 
van onze broeders kunnen door deze tegenspre
kers medegevoerd worden, alsook door hunne 
valsche leeringen, welke het Woord van God en 
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den Persoon van den Heiland aantasten. Wat 
hebben wij voor hen te doen? Wij zullen ze 
door vrees redden, terwijl wij ze uit het vuur 
rukken. Een Christen heeft den Brief van Judas 
vergeleken met een huis, dat in brand is geraakt. 
Men moet de bewoners tot' eiken prijs er uit 
rukken, op gevaar van zijn eigen leven; geen 
inspanning moet voor ons, die het losgeld dezer 
zielen kennen, te veel zijn. Het is noodig, dat 
zij zich omtrent het gevaar^ dat hen bedreigt, 
rekenschap geven. Redden wij hen door vrees! 
Dat is ons hoofddoel, lerwijl wij de ernstige 
vermaning, die wij hier hebben neergeschreven, 
aan de Christenen richten. 

Wat ons betreft, laat ons, indien wij anderen 
van nut willen zijn, leeren zelfs het door het 
vleesch bevlekte kleed te haten; dat is iedere 
gemeenschap te vermijden met een onreine be
lijdenis, het kleed is van de belijdenis altijd 
een beeld waarvan deze brief spreekt, en die 
Judas de bevlekking des vleesches noemt. 
(Vergelijk Openb. 3 : 4.) Zoo spreekt ook de 
apostel Paulus in zijn tweeden brief aan de 
Korinthiërs, nadat hij gesproken heeft over den 
plicht om als familie Gods van de wereld ge
scheiden te zijn, betreffende ons persoonlijk 
getuigenis : „Laat ons onszelvén reinigen variatie 
bevlekking des vleesches en des geëstès, éri de 
heiligheid voleinden in de vreeze Gods." 
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Moge God aan al Zijn kinderen geven, dat zij 
\deze dingen verwezenlijken, praktisch doormaken, 
tn dat een ieder zich afvrage : Vertoon ik de 
in dezen brief aanbevolen karaktertrekken, die 
mij met het oog op den laatsten tijd moeten 
kenmerken ? Wanneer wij deze vraag niet met een 
beslist ja kunnen beantwoorden, zullen wij ons dan 
niet diep verootmoedigen, omdat wij zoo weinig 
openbaren datgene, wat de Heer ons aanbeveelt? 

Maar indien wij het niet hebben verstaan, ons 
voor de ons "omringende schadelijke invloeden 
te bewaren, zoo hebben wij nog een hulpbron: 
„God blijft ons." Hij alleen is in staat, ons te 
bewaren. Laten we ons vertrouwen op Hem stellen; 
want, niet waar? op onszelf kunnen wij niet 
vertrouwen. „Hem nu, die machtig is, u voor 
struikelen te bewaren, en onberispelijk te stellen 
voor zijn heerlijkheid met blijdschap." (Vers 24.) 
Is het niet wonderbaar, dat deze brief, die voor 
onze oogen een beeld van de onophoudelijke 
ontvouwing van het kwaad in de laatste dagen 
ontrolt, ons tegelijk de mogelijkheid toont, op 
een met hindernissen en vangstrikken bezaaiden 
weg voor iedere valsche schrede bewaard te 
blijven ? Hij bemoedigt ons door de zekerheid, 
dat God in staat is, volkomen te volbrengen, 
datgene, wat wij onbekwaam zijn om te doen, 
en ons voor de eeuwigheid voor zijn heerlijkheid 
onberispelijk te stellen met blijdschap. Welkeen 
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verkwikking ligt er in deze woorden! Hoe kos
telijk is . het, dat zij voor den tegenwoordigen 
tijd tot ons zijn gericht, en niet voor een tijd, 
waarin alles in een betrekkelijk goeden toestand 
was! Hoe goed, dat wij tot ons zelf kunnen 
zeggen: Gods macht wordt nooit anders. Zij 
wordt niet door de omstandigheden verminderd, 
en zij verheerlijkt zich des te meer, naarmate zij 
in een tijd van zedelijke verwoesting en van 
afval wordt ontvouwd. Hoe grooter de afval 
wordt, des te noodzakelijker is het, geen ver
trouwen op zich zelf te hebben, maar alleen te 
steunen op Hem, die ons zal bewaren en ons in 
het eeuwige genot Zijner heerlijkheid zal invoeren. 

„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!" (Vers 25.) Men zal 
geen brief in het Nieuwe Testament vinden, 
waarin de lof van den God-Heiland zoo rijk 
overstroomt, als in dezen korten brief van Judas. 
Niet alleen kan onze wandel in deze booze tijden 
ter verheerlijking van God zijn, maar wij zullen 
Zijn heerlijkheid des te hooger schatten, hoe be
zwaarlijker de omstandigheden zijn, waarin wij 
ons bevinden. Het feit alleen, dat wij aan den 
Naam van onzen Heer Jezus Christus vasthouden 
en Hem niet verloochenen (zie vers 4), terwijl 
Hij van alle zijden wordt aangevallen, maakt ons 
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bekwaam, deze heerlijkheid te verstaan en te 
toemen, en geeft ons den voorsmaak van de 
groote hemelsche vergadering, waar soortgelijke 
woorden, als hier, om den troon, uitgesproken 
worden: „Gij zijt waardig, o, onze Heer en onze 
God, te ontvangen de heerlijkheid en de eer en 
de kracht." (Openb. 4 : 11.) Het Lam, dat ge
slacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en 
rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heer
lijkheid, en dankzegging." „Hem, die op den 
troon zit en het Lam, zij de dankzegging en de 
eer, en de heerlijkheid, en de kracht tot in alle 
eeuwigheid." (Openb. 5 : 12, 13.) 

God geve ons genade, deze dingen ter harte 
te nemen. Trachten we ons- niet te misleiden, 
omtrent het karakter van de dagen, waarin wij 
leven, en laat ons de vermaningen van dezen 
brief in acht nemen! Dan zullen wij, in plaats 
van een strafbare gelijkvormigheid met het kwaad 
aan den dag te leggen, of ons te laten ontmoe
digen, van kracht tot kracht voortgaan, terwijl 
wij de. macht Gods, en wel zeer dicht, aan onze 
zijde hebben, om ons te leiden, ons te steunen, 
en voor struikelen te bewaren tot de heerlijke 
wederkomst van onzen Heer Jezus Christus. 

DR. H. R. 

* * 
4c 
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Priester en Koning. 

Jezus dan, wetende, dat zij zoiiden 
komen, en Hem met geweld wegvoeren, 
opdat zij Hem koning maakten, ontweek 
wederom op den berg, Hijzelf al leren". 

(Joh. 6 : 15.) 

n de eerste verzen van Johannes 6 wordt ons 
de wonderbare spijziging verhaald. De schare 
was met gerstebrood en visch gevoed en ver
zadigd. Twaalf korven, met overgeschoten brokken 
gevuld, waren overgebleven. Deze spijziging was 
een bewijs van de ontfermende liefde des Heeren 
en tevens een openbaring Zijner almacht. De 
schare beschouwde ze als een „teeken." En we 
lezen van haar : „De menschen dan, gezien 
hebbende het teeken, dat Jezus gedaan had, 
zeiden: Deze is waarlijk de profeet, die in de 
wereld komen zou." „De" profeet; dus Hij, die 
naar de profetie van Psalm 132 de nooddruftigen 
met brood zou verzadigen." (Vers 15.) 

Indien deze Jezus „de-Profeet" was, die in de 
wereld komen zou, dan moest Hij toch ook dé 
Koning wezen. 

Maar indien Hij de Koning was, dan kon het 
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toch niet anders, of Hij moest ook Zijn volk 
verlossen van de Romeinsche heerschappij. Welk 
"een gedachte! Van dat juk bevrijd te zijn! Een 
vrij volk te worden; een onafhankelijke staat, 
met een eigen, door God gezonden Koning! Een 
Koning, die tevens als de ware Profeet, alle 
beloften zou vervullen! Ja, welk een grootsche 
gedachte! Hoe grijpt ze heden de Joden aan. 
Hoe geestdriftig, hoe hartstochtelijk zelfs klinkt 
het lied huns verlangens naar Jeruzalem, de ware 
hoofdstad, de residentie van den grooten Koning! 
Hoe zal die gedachte ook toen de schare hebben 
aangegrepen! En daarom wilden zij maar aan
stonds dien grooten Profeet naar Jeruzalem voeren. 
Daar zou Hij, die Zijn almacht zooeven in de 
vermenigvuldiging der brooden had getoond, den 
Romeinschen gebieder doen wijken, om Zijn 
plaats op den troon in te nemen. Het ideaal 
gegrepen ! De toekomstverlangens zouden spoedig 
werkelijkheid zijn. En — mocht Jezus soms 
aarzelen, welnu ze zouden Hem desnoods met 
geweld wegvoeren en Hem dan Koning maken! 
Dwaze schare, die dit wenschte! Maar Jezus is 
met heel andere gedachten vervuld. . . . 

„En wetende, dat zij zouden komen om Hem 
met geweld Korting te maken, ontweek Jezus 
wederom op den berg, Hij zelf alleen." 

Het was voor den Heere Jezus nog niet de 
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tijd, als Koning op te treden. Wel had Hij daartoe 
alle recht. En evenzeer alle macht! Maar de 
Heere Jezus was gekomen om den wil des Vaders 
te volbrengen. En was dit niet de wil Zijns 
Vaders, dat Hij Zijn leven aflegde, om het daarna 
wederom te nemen ? (Joh. 10 \ 17, 18). Zeker, 
de Zoon van David zal wel zitten op den troon 
van Zijn Vader David, maar Hij volbrengt als de 
Zoon van God eerst den wil Zijns Vaders. Hij 
zal eerst Priester worden en daarna Koning. 

Laat ons eens stilstaan bij de vraag, wat het 
voor den Heere Jezus beteekende, dat Hij ee rs t 
Priester werd. Op aarde was Hij geen Priester. 
De Schrift onderwijst ons dienaangaande klaar 
en duidelijk. We laten enkele plaatsen volgen: 
„Want hij, van wien deze dingen gezegd zijn, 
behoort tot een anderen stam, van welken niemand 
zich tot het altaar begeven heeft; want het is 
openbaar, dat onze Heer uit Juda gesproten is, 
aangaande welken stam Mozes niets van priesters 
gesproken heeft." (Hebr. 7 : 13, 14). Christus is 
Priester, niet op de aarde tijdens Zijne omwan-
deling, maar in den hemel na Zijne opstanding. 
Hij is Priester geworden naar de ordening van 
Melchizedek, d.w.z. als Priester .staat Hij gansch 
alleen. Geen Priester vóór Hem, en geen Priester 
na Hem! „Zonder geslachtsrekening" derhalve. 
En ook Priester voor eeuwig. En daarom : „noch 
begin van dagen of einde van leven hebbende." 
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(Hebr. 7 : 3.) Hij is niet, zooals Aaron en diens 
opvolgers, Priester geworden „naar de wet eens 
vleeschelijken gebods," maar — „naar de kracht 
eens onvergankelijken levens." Van Hem wordt 
gezegd: „Gij zijt Priester tot in eeuwigheid." 
(Hebr. 7 : 16, 17). Christus is niet ingegaan in 
het met handen gemaakte heiligdom, maar in den 
hemel zelven." (Hebr. 9 : 24.) „Maar deze, èèn 
slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, 
heeft Zich voor altijd gezet aan de rechterhand 
Gods, voorts wachtende, totdat zijne vijanden 
gesteld worden tot een voetbank zijner voeten." 
(Hebr. 10 : 12, 13.) 

O, dat is schoon en belangrijk, dat Christus 
als Priester den hemel is binnengegaan, nadat 
Hij een slachtoffer voor de zonden had geofferd. 
Eerst moest Hij lijden, en daarna ter heerlijkheid 
ingaan ! (Luk. 24 : 26.) 

Eerst het kruis! 
Daarna de kroon! 
Christus verscheen in den hemel als Priester 

en Hij bracht de volmaakte offerande voor God. 
Die volmaakte offerande was Hij Zelf. Hij was 
het „volmaakte" en „voorgekende" Lam. (Jes. 53; 
1 Petr. 1 : 19, 20.) Eerst moest Christus de 
ware offerande wórden. Hij moest Zichzelven 
opofferen op het altaar. En daarna voor God 
verschijnen. Als Degene, die zijn leven had af
gelegd, en het daarna had herwenaan, om naar 
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de kracht eens onvergankelijker levens Zich te 
plaatsen aan Gods rechterhand. 

Eerst Priester ! Dat beteekende dus voor den 
Heere Jezus: voortschrijden naar het altaar. En 
dit altaar zou niet b i n n e n , maar b u i t e n 
J e r u z a l e m staan. Het zpu een vloekhout 
wezen! En daaraan zou Hij Zich Zelven geven! 
Daartoe dus ontweek Jezus op den berg alleen. 
„En het pascha was nabij." (Joh. 6 : 4.) Ja, Hij 
zou als het ware Paaschlam Zich geven! Welk 
een Heer! De dwaze schare verstaat niets van 
deze gedachte. Zelfs Simon Petrus kon nog zonder 
ergernis deze waarheid niet in zich opnemen. 
Hij sprak ten aanzien van het kruislijden tot Zijn 
Meester: „God zij u genadig, Heer! dit zal u 
geenszins geschieden ." (Matth. 16 : 22). Maar 
Jezus volbrengt den wil Zijns Vaders en Hij gaat 
naar Jeruzalem, niet om te heerschen, maar 

om te sterven! 
En is het dan niet aangrijpend, dat daar wederom 

een schare is, nu evenwel bereid om Hem over 
te geven om gekruisigd te worden ?! 

Barabbas (= zoon des vaders) wordt vrijgelaten, 
en de Zoon des Vaders wordt gekruisigd! 

Eerst Koning! Wat zou dit geweest zijn voor 
onzen Heer? Dat zou hem op den troon hebben 
gebracht, en het kruis zou Hem zijn bespaard 
gebleven^jnaax-— 
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niemand zou met Ham deel gehad hebben 
in Zijn koninkrijk! 

Het bloed der verzoening toch is de grondslag 
van elke betrekking, waarin wij staan tot God 
en tot Christus. En het is tevens de eenige 
grondslag, waarop God ons (of wie ook, want 
dit geldt, zoowel Israël als de Gemeente) met 
Zijnen Zoon kan doen deelen in diens heerlijkheid. 

Eerst Koning, wil dus voor ons zeggen: voor 
eeuwig verloren, verdaan van voor Gods aange
zicht, weggedreven van den troon der 
heerlijkheid! 

Eerst Priester, dat is voor den geloovige : voor 
eeuwig behouden ; toegelaten tot God; verbonden 
met den troon der heerlijkheid. Dat is voor 
den geloovige: heerschen met Christus! 

Wonderbare woorden: Hij „ontweek alleen op 
den berg." Alleen was Hij, toen het er op aan
kwam om het werk der verlossing te volbrengen. 
Alleen op het kruis, om daar örrze plaats in te 
nemen. Alleen in de duisternis! Alleen — van 
God verlaten! 

En dat alles, om niet alleen te blijven. Om te 
maken, dat „wederhoörigen bij God zouden 
wonen." (Ps. 68 : 19.) Om niet alleen te zijn in 
den hemel, maar — met al Zijn verlosten!- Om 
niet alleen te zijn in het koninkrijk, maar met 
de Zijnen, die Hij deel zal geven in dat heerlijk 
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koninkrijk. Bij herhaling zeggen we: „Hoe schoon, 
hoe wonderbaar heerlijk!" 

Slaan we tenslotte Psalm 110 op, dan vinden 
we dezelfde gedachte: eerst Priester — in den 
hemel —; en dan Koning, op de aarde neder-
dalende om in Zion te heerschèn. De Psalm vangt 
aan met de woorden: „Zit aan mijne rechterhand, 
totdat Ik uwe vijanden gezet zal hebben tot eene 
voetbank uwer voeten." Daarna vinden we de 
mededeeling van het Koningschap en de heer
schappij : „De Heere zal den schepter uwer sterkte 
zenden uit Zion, zeggende: Heersch in het midden 
uwer vijanden." Het volk is Hem wachtende. 
We lezen van hetzelve: „Uw volk zal zeer ge
willig zijn op den dag uwer heirkracht, in heilig 
sieraad." En tenslotte vinden we dan het Koning
schap vereenigd. met het Priesterschap, beide op 
aarde: „De Heere heeft gezworen, en het zal Hem 
niet berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, 
naar de ordening van Melchizedek." (Vers; 4.) 
Om dan te vervolgen met de woorden: „DeHeere 
is aan uwe rechterhand." — 

De urevanjohannes 6 is de ure van den mensch, 
en Jezus ontwijkt op den berg —Hij alleen! 

De ure van Psalm 110 is de ure van den Vader 
en Jezus verschijnt — Hij, met al Zijn duür-
gekochteh! 
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Wat zal het zijn Hem te zien, den Priester-
Koning! Ja, wat zal dat zijn! 

Zalig vooruitzicht, Hem te ontmoeten, die Zijn 
ziel heeft uitgestort in den dood om ons deel 
aan zijn eeuwig koninkrijk te geven in hemelen 
op aarde! 

J- T. 

* * 

De behoudenis, die bereid is. 

Is de apostel Petrus de vervolgde en ver
strooide geloovigen in Klein-Azië zal schrijven 
over wat God hen bereid heeft, is hij vol van 
blijdschap en aanbidding, en uit de volheid zijns 
harten vangt hij aan: „Gezegend (hooggeloofd) 
zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus 
die naar zijne groote barmhartigheid ons heeft 
wedergeboren tot een levende hoop door de op
standing van Jezus Christus uit de dooden, tot 
een onverderfelijke en onbevlekte en onverwel-
kelijke erfenis', in de hemelen bewaard voor u, 
die in de kracht Gods, door het geloof bewaard 
wordt tot de behoudenis, die bereid is om in 
den laatsten tijd geopenbaard te worden. . . ." 
(1 Petr. 1 :3-5.) 

& 
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De behoudenis, of zaligheid, is. bereid. 
Christus Jezus, heeft de behoudenis tot stand ge

bracht, in Zijn volmaakte toewijding des harten om 
den wil van God te doen ; in Zijn genade en door de 
macht Zijner liefde tot zondaren gedreven om hen te 
redden van het eeuwige verderf, heeft Hij Zichzelven 
gegeven. Hij daalde uit de heerlijkheid op deze 
zondige aarde neder; Hij heeft vanaf de kribbe 
tot op het kruis, een weg bewandeld van zelf
verloochening en opoffering; een pad vol van 
doornen en moeielijkheden was Hem hier aange
wezen. En aan het eind daarvan stond het kruis 
Hem te.wachten, op hetwelk Hij Zichzelven ge
heel en al gaf, om elke macht, waaronder de 
mensch gevangen was, te overwinnen; en af te 
dalen in de diepte, waarin de zondaar zich bevindt. 
De Heere Jezus heeft op het kruis gezegevierd 
over de boosheid van den zondigen mensch; 
over de macht der zonde, over de macht of het 
gezag der wet, over de macht des duivels, over 
den dood en over het graf. 

Hij, „die geen zonde gekend heeft, dien heeft 
God zonde voor ons gemaakt." (2 Kor. 5 : 21.) 
Christus heeft niet alleen de zonden in Zijn 
lichaam gedragen op het kruis, toen Hij daar als 
het ware Schuldoffer leed; maar Hij was op 
Golgotha tevens hef Zondoffer. Niet alleen de 
gevolgen der zonde heeft Hij gedragen; niet alleen 
de kwade vruchten afgeplukt, maar den kwaden 
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boom met wortel en tak, uitgeroeid; want Hij 
werd door den Heiligen en Rechtvaardigen God 
tot zonde gemaakt, en zoo heeft Hij de oorzaak, 
de macht der zonde, voor een iegelijk, die in Hem 
gelooft, overwonnen en tenietgemaakt. „Want dat 
Hij gestorven is, is hij eens voor altijd der zonde 
gestorven, maar dat Hij leeft, leeft Hij Qode." 
(Rom. 6 : 10.) En de apostel kan de geloovigen 
vermanen: „Alzoo ook gij, houdt u voor de 
zonde dood, maar voor God levend in Christus 
Jezus." — „De prikkel nu des doods is de zonde" 
(1 Kor. 15 : 56); en Christus heeft, door in Zijne 
liefde voor ons te sterven, tot zonde gemaakt zijnde, 
aan de zonde haar macht ontnomen, en daardoor 
ook over haar gezegevierd. 

Eens zal de Heere Jezus alle de door Hem 
verlosten Zijnen Vader voorstellen, met de woorden: 
„Zie, ik en de kinderen, die God mij gegeven 
heeft." (Hebr 2 : 13.) „Dewijl dan de kinderen 
bloed en vleesch deelachtig zijn, zoo heeft ook 
hij desgelijks deel daaraan genomen, opdat hij 
door den dood te niet zou doen hem, die de 
macht des doods had, dat is den duivel, en allen 
verlossen zou, die door vreeze des doods, hun 
geheele leven door, aan de slavernij onderworpen 
waren." (Hebr. 2 : 14, 15.) — Ook deze macht, 
n.1. die des duivels is door Christus overwonnen! 
De zonde is door den duivel in de wereld ge
komen, en door de zonde de dood; daarom heeft 
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de duivel de macht des doods, en zijn alle 
menschen, hun geheele leven door, door de vreeze 
des doods aan de slavernij onderworpen. Maar 
Jezus, die niet aan den dood onderworpen was, 
omdat in Hem geen zonde was, heeft Zich voor 
de kinderen, die God Hem gegeven heeft, in den 
dood overgegeven, hun plaats in het oordeel in
genomen, en voor hen voldaan. Hij heeft daardoor 
op rechtmatige wijze, in overeenstemming met 
Gods gerechtigheid, hen van de slavernij des 
duivels en des doods verlost. Door den dood 
te smaken voor hen, die door vreeze des doods, 
hun geheele leven door, aan de slavernij onder
worpen waren, heeft Hij den duivel, die door den 
dood over de menschen heerscht, overwonnen, 
hem zijn macht ontnomen en hem te niet gedaan. 
„De overheden en de gezaghebbers ontbloot 
hebbende, heeft Hij hen in het openbaar tentoon
gesteld en (door het kruis) over hen getriom
feerd." (Kol. 2 : 15.) 

Ook is de geloovige verlost van het gezag of 
de macht der wet. En ook al weder doordien 
dat Christus voor hem stierf. „Uitgewischt heb
bende het handschrift, dat tegen ons getuigde in 
inzettingen, hetwelk ons tegen was, en heeft het 
uit het midden weggenomen, door het aan het 
kruis te nagelen." (Kol. 2 : 14.) Het handschrift, 
„dat tegen ons getuigde," is de wet. Bij de in
wijding van het „eerste" verbond van God met 
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Zijn volk Israël, lezen wij in Exod. 2 4 : 3 : „Als 
Mozes kwam en verhaalde aan het volk alle de 
woorden des Heeren, en alle de rechten, toen 
antwoordde al het volk met ééne stem, en zij 
zeiden: Alle deze woorden die de Heere gesproken, 
heeft, zullen wij doen." Israël, in overschatting 
van zichzelven, doordien het volk zichzelve niet 
kende als machteloos en krachteloos te zijn om 
aan Gods rechtvaardige en heilige eischen te 
kunnen voldoen, riep met ééne 'stem : „Alle deze 
woorden zullen wij doen." En Israël heeft 
ze niet gedaan! Israël heeft geopenbaard de in
zettingen en rechten Gods niet te kunnen doen; 
en mitsdien heeft de wet, als „het handschrift, 
dat tegen hen getuigde," vanaf de wetgeving tot 
op het sterven van Christus, hen beschuldigd en 
veroordeeld. Dit is verootmoedigend en vernederend 
voor den mensen! Want Israëls geschiedenis is 
de geschiedenis van den mensch, van een elk 
onzer. De gansehe bedeeling door, van Mozes 
tot op Christus, getuigde het handschrift, dat men 
niet voldeed aan wat men beloofd had. Doch „te 
rechter tijd," d. w. z. toen het gebleken was, dat 
de mensch, vóór de wet kwam, een zondaar was, 
en dat hij, na de wel ontvangen te hebben,.niet 
alleen een zondaar, maar daarenboven een .over
treder was, is ^Christus, toen wij nog krachteloos 
waren, voor goddeloozèh gestorven.?- (Rom.:5;6.) 
Ghrislus ; hééft aan den ̂ rechtvaardigen; eisch. der 
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wet voldaan, doordien Hij den dood des zondaars 
gestorven is, en nu is „Christus het einde der 
wet tot gerechtigheid voor een iegelijk, die gelooft." 
(Rom. 10:4.) 

Triomf! wij zien op 't moordveld neer. 
Maar Jezus hangt aan 't knuis niet meer; 

De dood is daar verslonden. 
Daar, waar het zoekend oog Hem mist, 
Hangt, maar voar eeuwig uitgewischt, 

Het handschrift van de zonden. 
Triomf! triomf! op Golgotha 
Ontspringen stroomen van gena, 

Geen donder laat zich hooren. 
In 't suizen van eendachten wind 
Spreekt God als Vader tot zijn kind: 

Nu langer niet verloren! 

Aan Gods rechtvaardigheid en heiligheid is 
volkomen genoegdoening geschonken; de Naam 
des Vaders is door Hem verheerlijkt; het graf, 
den dood, den satan, der zonde is de macht 
door Hem voor eeuwig ontnomen; en Hij heeft 
een eeuwige verzoening, een eeuwige gerechtig
heid, een volkomen behoudenis aangebracht en 
verworven voor allen, die in Hem gelooven. 

En deze behoudenis is bereid om in den laatsten 
tijd geopenbaard te worden.'„Wij zijn behouden 
geworden in hope. Een hoop nu, die men ziet, 
is geen- hoop; want hetgeen iemand ziet, waaróm 
zal hij het ook hopen ? Maar indien wij hopen, 
hetgeen wij niet zien, zoo verwachten wij het 
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met volharding." (Rom. 8 : 24, 25.) „Verblijdt 
u in de hoop," is de vermaning in Rom. 12: 12. 

„Niet eeuwig zal die hope kwijnen," zingen we. 
Bij het licht dés Heiligen Geestes in Gods Woord 
ons ontstoken, mogen we te midden der duisternis, 
waarin de wereld gehuld is, de lichtstreep van 
den glorierijken dag onzes Heeren Jezus aan
schouwen, en deze heerlijke toekomst verkrijgt 
voor ons steeds duidelijker belijningen. 

Volgens Openb. 19 : 11 ziet de Ziener op 
Patmos „den hemel geopend." Uit den geopenden 
hemel ziet hij een wit paard komen, en die daarop 
zat, genaamd Getrouw en Waarachtig, en hij 
oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. Deze, 
genaamd Getrouw en Waarachtig, is niemand 
anders dan Jezus Christus, de Zoon van God; 
vandaar de mededeeling: „en hij had een naam 
geschreven, dien niemand kent dan hijzelf." — 
„Niemand kent den Zoon dan de Vader." (Matth. 
11 : 27.) „Hoe is de naam zijns Zoons? zoo gij 
het wéét." (Spr. 30 : 4.) Boven den Heere Jezus 
werd dé hemel geopend, tóen Hij in genade, in 
vernedering, op aarde was, en Hij Zich door 
Jotianhës lietdoopen in dejordaan. Toen getuigde 
van uit denogèopénden hemel de Vader aangaande 
Hem: „Gij zijt mijn geliefde Zoon, in u heb Ik 
mijn welbehagen gevonden." (Luk. 3 : 21, 22.) 
Stéfanus, een getuige des Heeren „vol des Heili
gen Geestes;" zeide tot den Joodschen raad: 
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„fk zie de hemelen geopend, en den Zoon des 
menschen, staande ter rechterhand Gods," (Hand. 
7 : 36.) De Getrouwe en Waarachtige, Hij die 
te midden der ontrouwen en leugenaars, door 
Zijnen Vader gekend en gezien is geworden, als 
Dengene, die Zijn welbehagen deed en was, Hij 
is nu in den hemel, en straks zal de hemel zich 
openen, en wordt Hij door God, Zijnen Vader, 
op deze aarde geopenbaard. 

Dan komt hij om , te oordeelen en krijg te 
voeren in gerechtigheid. Johannes ziet Zijn pogen 
gelijk een vlam vuurs, en op Zijn hoofd vele 
diademen ; Hij is bekleed met een kleed in bloed 
gedoopt; en Zijn naam wordt genoemd het Woord 
Gods. Als Zoon des menschen draagt Hij dezen 
naam, want „het Woord — dat in den beginne 
was, dat bij God was, en dat God was — is 
vleesch geworden." (Joh. 1 : 14.) En uit .zijnen 
mond ging. een scherp, tweesnijdend zwaard, 
opdat hij daarmede de volken slaan zou;yen hij 
zal hen hoeden met een ijzeren roede ;3 en hij 
treedt den wijnpersbak van den wijn der gram
schap van den toorn van God, den Almachtige, 
En •hij--heeft-pp. zijn kleed en op zijne heup een 
naanr geschreven : Koning der koningen en Heer 
der,heeren.'! (Openb. 19 : 15^16.) 

:;En kpmt de Heere,; Jezus ̂ alleen ui£;den ge-
openden hemel? Heeft Hij, „deKpning der tera'n-: 
gen,"„geen gevolg ? Zeer: zeker. Wij lezen-: „En 
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de heirlegeis, die in den hemel zijn, volgden 
hém op witte paarden, hekleed met wit, rein,, 
fijn lijnwaad." (Openb. 19 : 14.) De Koning op 
een wit paard; het heirleger, dat Hem volgt is 
ook gezeten op witte paarden. Door het oordeel 
uit te brengen, en in gerechtigheid krijg te voeren, 
zal de vrede op aarde tot stand komen. Lees ter 
bevestiging dezer waarheid Ps. 46 : 8—12. 

„De heirlegers, die in den hemel zijn" en Hem 
volgen, zijn diegenen, aan wie de apostelen ge
schreven hebben dat de behoudenis bereid is om 
geopenbaard te worden. 

Allen, „die van Christus zijn," worden bij Zijn 
komst Hem tegemoet gevoerd in de lucht. Als 
de Heere Jezus komt, komt Hij, als de Zoon van 
God, om de Zijnen tot Hem, en bij en met Hem 
te vergaderen in het Vaderhuis, en hen deel te 
doen nemen aan de heerlijkheid, die thans reeds 
Zijn deel is. In die heerlijkheid zal de bruiloft 
des Lams plaats vinden, waarvan wij in Openb. 
19 : 6—10 lezen, en waar we de vrouw des 
Lams —: de Gemeente — beschreven vinden als 
bekleed met blinkend, rein, fijn lijnwaad; want 
het fijn lijnwaad zijn de gerechtigheden der hei
ligen. Is' de bruiloft des Lams gevierd; is de Bruid 
de Vrouw des Lams geworden, dan wordt Christus
met Zijne heiligen geopenbaard! Dan opent de 
hemel zich, en zal Christus verschijnen met alle 
de Zijnen, en dan zal plaats vinden, wat door 
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den Apostel Paulus in 2 Thess. 1 : 6—10 wordt 
gezegd: „Indien het namelijk recht is bij God, 
aan hen, die u verdrukten, verdrukking te ver
gelden, en aan u, die verdrukt wordt, rust met 
ons, bij de openbaring des Heeren Jezus van den 
hemel, met de engelen zijner kracht, in vlammend 
vuur, wraak nemende over hen, die God niet 
kennen, en over hen, die het evangelie onzes 
Heeren Jezus Christus niet gehoorzamen; die tot 
straf zullen lijden het. eeuwig verderf van het 
aangezicht des Heeren en van de heerlijkheid 
zijner sterkte; wanneer 

Hij komen zal, 
om in dien dag verheerlijkt te worden in zijne 
heiligen en bewonderd te worden in allen, die 
geloofd hebben." 

Dan zullen de engelen en de menschen op 
aarde aanschouwen, dat zij, die geloofd hebben, 
behouden zijn, behouden zijn voor eeuwig. De 
behoudenis, die bereid is, zal dan geopenbaard zijn! 

Blijde hoop! met U te leven 
In Uw. heerlijkheid, o Heer! 

Eeuwig Uwen troon te omgeven, 
Eens te zijn Uw kroon en eerl — 

Weldra in Uw troon gezeten, 
Aan des vijands macht ontrukt, 

Is het leed der aard vergeten, 
Dat Uw pelgrim vaak hier drukt. 

D. R. 

* • • * * 


