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„Wij hebben Zijne ster 
gezien." 

elk een lange en gevaarvolle reis heb
ben de Wijzen uit het Oosten getrot
seerd om hun doel, het begeeren huns 
harten, te bereiken.' Gelijk zij door 

het "verschijnen der ster wisten, was de Koning 
der Joden geboren, en maakten zij zich op om 
Dien te huldigen. 

Hadden bij de geboorte van den Heiland, 
Christus, den Heer, in de stad Davids, de engelen 
de hemelen verlaten, en had dit heerlijk feit deze 
menigte des hemelschen heirlegers in Bethlehems 
velden het „Eere zij God in de hoogste hemelen, 
en vrede op aarde, in menschen een welbehagen" 
doen uitroepen; — waren, bij het aanschouwen 
van „het Kindeke,'' de herders zóó vol en vrij
moedig, dat ze er alom van gewaagden; — kon 
Simeon nu in vrede den dood tegemoet gaan, 
nu zijn oogen „het heil gezien hadden, dat God 
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bereid heeft voor het aangezicht van al de volken ;" 
— en werd de mond van de oude profetes Anna 
met lof vervuld over de geboorte van Hem, die 
Israël verlossing zou aanbrengen; — de Wijzen 
uit het Oosten ten slotte verlieten voor den ge
boren Koning der Joden hun lanti, en brachten 
koninklijke geschenken : goud, wierook en mirre. 

In de meening, dat de geboren Koning der 
Joden Jeruzalem tot woonplaats had, richtten zij 
hun schreden daarhenen, en vraagden zij: „Waar 
is de Koning der Joden, die geboren is?" 

Zij moeten evenwel de ervaring opdoen, dat 
hun meening hun teleurstelling bereidde. In 
Jeruzalem is Hij, dien zij zochten, niet te vinden. 
Er is wel een koning; 'doch deze, met alle in
woners van Jeruzalem, wordt ontroerd als de 
tijding zijn oor bereikt, dat een Koning der Joden 
is geboren! Wat zullen er velerlei gedachten bij 
de Wijzen uit het Oosten zijn ontstaan! Hebben 
zij zich vergist met de ster? Wel neen! Maar 
hun „meenen" heeft hen te Jeruzalem doen bin
nentreden, en hen bij den Idumeër Herodes aan 
het hof gebracht. Doch, God kent hun harten, 
en verstaat hun beweegredenen en het doel 
hunner verre reis. Hij zal hen in dit moeilijk 
op te lossen vraagstuk licht geven. „Den op
rechten gaat het licht op in de duisternis." (Ps. 
112:4). Deze waarheid mochten de Wijzen ook 
ondervinden. 
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„Al de overpriesters en schriftgeleerden des 
volks" worden bijeenvergaderd, om te onder
zoeken, waar de Christus zou geboren worden. 
Het Getuigenis Gods, de Schriften, worden ge
opend ! En Gods Woord geeft licht! De profetie 
van Micha brengt Goddelijk, onbedrieglijk licht; 
niet alleen voor de belangstellende Wijzen, maar 
ook voor den in het duister verkeerenden koning 
Herodes, en voor den onverschilligen Godver
getenden overpriesters en schriftgeleerden. Arm 
volk, dat zulke leidslieden heeft! 

„En gij, Bethlehem, land van Juda, zijt geenszins 
de minste onder de vorsten van Juda, want uit 
u zal een leidsman voortkomen, die mijn volk 
Israël weiden zal." (Micha 5 : 1, 3.) 

Na aan Herodes den tijd van het verschijnen 
der ster meegedeeld te hebben, verlieten de 
Wijzen Jeruzalem, en gingen ze naar Bethlehem. 
„En zie, de ster, die zij in het Oosten gezien 
hadden, ging hen voor, totdat zij kwam en stond 
boven de plaats, waar het kindeken was." Ver
wondert het ons, dat we lezen: „En toen zij de 
ster zagen, verheugden zij zich met zeer groote 
vreugde ?" 

De stad van vormelijken, wettischen godsdienst, 
en het paleis van den goddeloozen Idumeër ver
laten hebbende, richtten zij hun schreden naar 
de stad Davids, onderwezen door het Woord van 
God, en voorgelicht door de hun bekende ster, 
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die eindelijk „stond boven de plaats, waar het 
kindeke was." 

Het Woord van God deed hen Jeruzalem ver
laten, en den weg naar Bethlehem inslaan ; en 
de ster wees hun het huis aan, waar Hij was, 
Dien zij zochten, om Wien zij in het Joodsche 
land gekomen waren, voor Wien zij hun geschen
ken meegebracht hadden, en Dien zij wilden 
huldigen. „En in het huis gekomen zijnde, zagen 
zij het kindeke met Maria, zijne moeder, en 
nedervallende, huldigden zij het " 

Onder zoo veel meer, dat de Geest van God 
ons door deze geschiedenis wil leeren, is onge
twijfeld in de eerste plaats, dat het ook ons 
hoofddoel moet wezen om den Heere Jezus, en 
Diens verheerlijking te zoeken ; Hem lief te hebben 
en verlangend uit te zien naar Zijn zalige weder
komst. De profeten hebben de komst van Christus 
te voren aangezegd; hoemeer „de volheid des 
tijds" naderde, des te duidelijker wordt in de 
profetieën melding gemaakt van de geboorte van 
den Heiland. Jesaja noemt verschillende namen 
van den Heer; Daniël geeft den tijd ongeveer 
aan; en, zooals v/ij door deze geschiedenis er 
aan zijn herinnerd, noemt Micha Bethlehem, als 
de plaats der geboorte. 

Zoo ook worden wij nu, door den Heer Zelf 
en door de apostelen op verschillende wijzen en 
door allerlei omschrijvingen onderwezen, dat de 
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Heer zal wederkomen. Maar nu moeten wij ons 
hoeden voor eigen „meeningen," Ze passen ons 
niet; en mochten zij soms bij ons ook wordden 
gevonden, dan dienen ze door ons te worden 
veroordeeld. De Wijzen uit het Oosten hadden 
de profetische Schriften niet; en daarom waren 
ze te verontschuldigen in hun „meenen," dat de 
Koning der Joden te Jeruzalem geboren zou zijn. 
Maar, als wij onkundig zijn met dat wat God 
ons in Zijn Woord geopenbaard heeft omtrent 
de wederkomst onzes Heeren, dan zijn wij niet 
onschuldig, en zullen het voor den Heer te be
lijden hebben, dat óf door onze „meeningen," 
óf misschien door onze aardschgezindheid het 
licht van de „blinkende Morgenster" ons niet 
onbelemmerd kan bestralen. 

Toen de Wijzen door de Schrift onderwezen 
waren, gingen zij in de richting, welke God hun 
aangewezen had. En in die richting, op den weg 
naar Bethlehem, deed God voor hen de ster weer 
verschijnen, die hun tot leid-ster v/as naar Hem, 
Dien zij zochten. 

Nu is het wel opmerkenswaard, dat de Heere 
Jezus tot den overwinnaar zegt, in Zijn ernstige 
beoordeeling der gemeente te Thyatire — welke 
gemeente zich schuldig maakte aan het volgen 
van allerlei dwaalleeringen — „ Ik zal hem 
de morgenster geven." (Openb. 2 : 28.) — Het 
naam-Christendom vervolgt de ware geloovigen 
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en zoekt — evenals voorheen Herodes — zonder 
Christus de heerschappij in verbinding met de 
genietingen der wereld. Maar eens zal het alles 
moeten verliezen. En wanneer alle aardsche macht 
als „pottebakkersvaten verbrijzeld zal zijn," dan 
zullen de ware geloovigen, „'de overwinnaars," 
alles met Christus deelen : Zijn heerschappij en 
Zijn heerlijkheid! (Openb. 2 : 26, 27.) Maar 
meer nog: Hij wil den overwinnaar de morgen
ster geven. Niet eerst ten dage der openbaring 
Zijner macht, als alle vaste sterkten der menschen 
verbrijzeld liggen, zal de vereeniging der ware 
geloovigen met Hem plaats vinden. Neen, onze 
„toevergadering tot Hem" (2 Thess. 2 : 1), zal 
nog vóór het aanbreken van dien grooten en 
doorluchtigen dag plaats vinden. De Heer zegt: 

„Ik ben de blinkende Morgenster." 
Dat wij, die door genade den Heere Jezus 

mogen kennen als onzen Heiland, toch wandelen 
mogen „als wijzen" en als „kinderen des lichts." 
(Efez. 5 : 8, 15.) Dat ook bij ons, evenals bij de 
Wijzen uit het Oosten, harten gevonden worden, 
die voor Hem kloppen, die Hem zoeken, die het 
Woord gelooven en gehoorzamen! Het Woord 
spreekt ons van Hem, en het wijst ons telkens 
op Hem, in Wien en bij Wien wij ten allen tijde 
alles kunnen en zullen vinden, wat onze zielen 
behoeven om, in volharding, gelukkig den weg 
des geloofs te bewandelen. 
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De Wijzen uit het Oosten geloofden het pro
fetische Woord; Herodes en Jeruzalem met de 
ontroerde bevolking keerden zij den rug toe. Zij 
wendden het aangezicht naar Bethlehem, en toen 
kregen zij weer de ster te zien. Welnu, zoo kan 
het ons óók gaan. 

De apostel Petrus schrijft ons: „Wij hebben 
het profetische woord, dat bevestigd geworden 
is." (2 Petr. 1 : 19.) De Heer heeft dus ook ons, 
evenals de Wijzen voorheen, datgene geschonken 
wat ons licht, zuiver Goddelijk, waarachtig licht 
geeft, te midden eener wereld, die door den 
duivel, den vorst der duisternis, in nacht verkeert. 
Ja, dit profetische woord is „als een lamp, schij
nende in een duistere plaats," zegt ons de Geest 
van God. Deze „lamp" vaagt al het duistere weg. 
Bij haar licht kunnen we onderscheiden wat 
in de toekomst plaats zal vinden met het 
volk Israëls ; met de volken der aarde in het alge
meen, .en met sommige volken, zooals Egypte, 
Assyrië, Moab, enz. in 't bijzonder; wie en hoe 
de antichrist en „het beest" zijn zullen, en wat 
hun eindbeslissing zijn zal; alsook de breed
voerige omschrijving der heerlijkheid van het 
toekomstig rijk van Christus. 

Door dit profetische Woord kunnen we vol
ledig over dit alles in- en voorgelicht worden. 
Zonder hetzelve blijven we in het duistere rond-
tasten. De Heilige Geest zegt ons daarom: „Gij 
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doet wél, daarop acht te geven." — O, laten wij 
deze vermaning gehoorzamen; laten wij het 
voorbeeld, door de Wijzen uit het Oosten ons 
gegeven, navolgen! Dan zullen ook wij een ster 
te zien krijgen. 

De apostel Petrus vermaant ons met de woorden, 
„gij doet wèl, daarop acht te geven, totdat de 
dag aanbreke en de morgenster opga in uwe 
harten." — Toen de Wijzen buiten Jeruzalem en 
op den weg naar Bethlehem waren, waren zij 
daar gekomen volgens hetgeen de profetie hun 
meegedeeld had. En op den weg naar het huis, 
waar de geboren Koning der Joden was, zagen 
zij de ster, die hen voorging, en stond boven het 
huis, waar Hij was, Dien zij zochten. Het woord 
van Micha, van hoeveel waarde ook voor hen, 
wijl het hen op het rechte spoor had gebracht, 
was nu niet meer het eenige en zelfs niet het 
eerste voor hen, maar wel de ster. Zoo zal het 
ook ons gaan, als wij door de profetische Schrif
ten ons laten onderwijzen. Het gezegend gevolg 
zal wezen, dat „in onze harten," d.i. voor ons 
zielsoog, de dag van Christus aanbreekt, en de 
Morgenster, de. aankondigster van dien heerlijken 
dag, die „een morgen zonder wolken" (2 Sam. 
23 : 4) voor ons zal zijn, opgaat. Om het nog 
anders te zeggen: Niet in de eerste plaats zal 
ons hart dan vervuld zijn, met wat op de aarde 
in de toekomst plaats zal vinden, maar hart en 
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ziel zal gericht zijn op Hem, die onze Hoop is, 
de blinkende Morgenster. 

De Heer moge in Zijn genade ons, in het nu 
aangebroken jaar, dien zegen bereiden! Daartoe 
drage de lezing van ons tijdschrift veel bij ! De 
Heer geve het! Laat ons volhardend wandelen 
in de verwachting van 's Heeren komst! En 
werke 's Heeren Geest, dat we ons „verblijden 
mogen in de hoop!" (Rom. 12 : 12.) 

D. R. 

* 
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BESCHOUWING 

OVER 

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

(Vervolg van bladz. 139, vorigen jaargang.) 

HOOFDSTUK 4. 

ij zijn nu gevorderd tot het eigenlijk 
profetisch gedeelte van ons boek. 
Nadat „hetgeen is," d.i. de geschie
denis der Gemeente, gezien als ver

antwoordelijk lichaam op aarde, tot aan haar 
verwerping, voor onze oogen is gesteld gewor
den, keert zich de profeet, volgens goddelijk 
bevel, tot „hetgeen geschieden zal na deze din
gen" (1 : 19). Het zijn ditmaal niet de heerlijke 
gevolgen der overvloeiende genade des tegen-
woordigen tijds, en evenmin de rijke zegeningen 
-van het duizendjarige rijk, waarmede ons de 
Geest Gods wil bezig houden. Hier wordt ons 
een profetische schets gegeven van die gebeurte
nissen, welke plaats zullen hebben in het tijdperk 
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tusschen de opneming der Gemeente van Christus 
en Zijn komst ten oordeel. Het 4e en 5e hoofd
stuk vormen er een soort inleiding op. Voor 
evenwel het oog van den profeet op de ver
schrikkelijke bezoekingen der aarde gericht wordt, 
wordt zijn opmerkzaamheid gevestigd op de din
gen, die in den hemel voorbereid worden ! De 
belijdende kerk, ofschoon zij na de opneming der 
ware geloovigen nog een korten tijd een plaats 
op de aarde behoudt, wordt toch niet meer als 
getuige en draagster des lichts erkend. Daarom 
wordt Johannes opgewekt om door de stem, die 
in het begin gelijk een bazuin met hem sprak, op 
te komen, en een deur in den hemel wordt ge
opend. Zijn oog wordt naar die verheven plaats 
gericht, waar de macht Gods zich in haar volle 
kracht toonen zal. Christus had in het midden 
der kandelaren Zijn laatste woord gesproken; het 
oog van den ziener aanschouwde Hem Boven, 
als volkomen gereed, het Hem gegeven oordeel 
over de wereld uit te voeren en openlijk Zijn 
heerschappij over haar te aanvaarden. 

Het geheele tooneel van dit hoofdstuk is, be
houdens kleine verschillen, aan de inrichting van 
den tempel ontleend. Eerst ziet de profeet een troon. 
Het is niet de troon der genade ;^het is de troon 
der majesteit en des oordeels; en Hij, die als de 
Bron en als het Middelpunt aïïer handelingen 
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daarop zit, openbaart, zonder Zijn naam te noemen, 
Zijn majesteit en heerlijkheid. Het is de goddelijke 
heerlijkheid, die zich in de regeering en het oor
deel openbaart en voorgesteld wordt in het zin
nebeeld van den „Jaspis-steen"'en den „Sardius-
steen." Zij wordt op déze wijze aan den mensch 
vertoond, opdat hij bekwaam zal zijn om haar te 
aanschouwen. Het is duidelijk, dat ons in deze 
beelden voorgesteld wordt die heerlijkheid, welke 
God aan de menschen mededeelen kan. Déze 
heerlijkheid zal het sieraad zijn van de uit den 
hemel nederdalende heilige stad Jeruzalem, naar 
het woord van den profeet: „hebbende de heer
lijkheid Gods." „Haar licht was aan het kostelijkst 
gesteente gelijk, als een kristalhelderen Jaspissteen." 
(Hfdst. 21 :11). ' 

De „regenboog" is het zinnebeeld der trouwe 
Gods met betrekking tot de schepping, en her
innert ons aan het verbond, dat God eens met 
dezelve maakte (Gen. 10). De oordeelen worden 
voorbereid om hun verschrikkingen op hen te 
doen nederkomen, die in ieder opzicht in hun 
verantwoordelijkheid gefaald hebben. Doch alvo
rens de bliksemen en donderslagen hun verderf-
brengende werking uitoefenen, doet God het teeken 
Zijns verbonds in den voor het oog zoo weidoenden 
glans eens „smaragds" aanschouwen, als een ge-
iuigenis, dat Hij nog aan Zijn verbond gedenkt. 
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Wel is waar ziet de profeet dit teeken van god
delijke erbarming niet op de aarde, maar „rondom 
den troon" (vs. 3); maar juist hier, in het midden 
der majestueuze heerlijkheid schitterende, moest 
het zien van dezelve zijn hart met moed en ver
trouwen vervullen. God toont hem niet aJleen Zijn 
heerlijkheid, maar ook den regenboog, om hem 
aan Zijn getrouwheid te herinneren, die ook ge
durende het gericht de grondslag Zijner hande
lingen uitmaken zal. 

Maar wie zijn die „vier-en-twintig oudsten, met 
„witte kleederen bekleed en gouden kronen op 
hunne hoofden ?" Hun gezang geeft ons het ant
woord, want in Hfdst. 5 :9 hooren wij de woorden: 
„Gij hebt ons Gode gekocht met uw bloed, uit 
alle geslacht, en taal en volk en natie." Ja, het 
zijn de uit alle natiën vergaderde geloovigen of 
heiligen, die in rust en zekerheid rondom den 
troon Gods zullen zitten en die in Hfdst. 1 :5 
en 6 heerlijkheid en eer geven Hem, die hen van 
hun zonden gewasschen en tot koningen en pries
ters Gode Zijnen Vader gemaakt heeft. Ook hier 
worden zij ons voorgesteld als koningen, gelijk 
in het volgende hoofdstuk als priesters, en wel 
onder het beeld van de „vier en twintig oudsten," 
welk getal overeenkomt met de vier en twintig 
priester-ordeningen in Israël (1 Kron. 24). In 
Hfdst. 19, waar de bruiloft des Lams plaats vindt 
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en de vrouw des Lams zich bereid heeft, ver
schijnen zij opnieuw, doch niet meer in de zin
nebeeldige voorstelling als oudsten. Zij omringen 
den troon Gods in Zijn onmiddellijke nabijheid; 
zij beoordeelen met geestelijk verstand de gedach
ten en raadsbesluiten Gods en verstaan steeds 
de ware beweegreden hunner aanbidding. De 
kronen op hun hoofden drukken hun koninklijke 
waardigheid uit. Ze zitten op de tronen met de 
heerlijke kleederen der gerechtigheid der heiligen 
bekleed. Voor dat nog de storm des oordeels 
ontketend wordt, toont de Heer, dat de Zijnen in 
volkomen veiligheid zijn. Middelerwijl worden 
de verschrikkingen des oordeels voorbereid; en 
voor het oog van den profeet vertoont zich een 
plechtig en ernstig schouwspel. „En van den 
troon gingen uit bliksemen, en stemmen en don
derslagen ; en zeven vurige lampen branden voor 
den troon, welke zijn de zeven Geesten Gods." 
(Vs. 5). De troon wordt aanschouwd in een 
rechterlijk karakter en wordt geopenbaard als 
het uitgangspunt van de verschrikkingen voor de 
aarde. De Heilige Geest verschijnt hier niet als 
de bron des levens en der genade, maar als de 
Geest des oordeels, als een verterende macht. 
De „zeven Geesten Gods" zijn — soms als het 
licht, hetwelk de handelingen Gods in betrekking 
tot de wereld kenmerkt, soms als vuur, hetwelk 
alles overeenkomstig de heiligheid Gods door-
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zoekt, — de uitdrukking der volmaakte eigen
schappen van Hem, die op den troon zit. 

De „glazen zee" (vs. 6) openbaart ons den 
toestand der volkomen reinheid van hen, die met 
den troon in verbinding staan. Zij hebben niet 
meer noodig gewasschen te worden. Het eens 
tot reiniging en voetwassching dienende water 
i? tot een vaste kristallen massa geworden. 

De „vier dieren," die de profeet in 't midden 
eti rondom den troon ziet, doen ons het ware, 
het met de heiligheid Gods overeenkomend karak
ter des troons kennen, en stellen ons tegelijk 
zinnebeeldig voor oogen den aard en wijze van 
uitvoering van het goddelijk oordeel. Hun ver
schijning, alsook hun werkzaamheid, herinnert ons 
aan de serafs en cherubim, die wij in Jes. 6 en 
Ezech. 10 in betrekking tot den troon van God 
zien; zij komen in de Openbaring en overal in 
de Heilige Schrift voor, als oordeelende en uit
voerende macht der Voorzienigheid. Ze zijn „vol 
oogen, van voren en van achteren," en daarom, 
als de werktuigen eener oordeelende macht, be
kwaam om alles te zien en te onderscheiden. 
De „leeuw" stelt ons het zinnebeeld van majes
tueuze kracht voor.; het „kalf" dat van geduldig 
volhouden ; de „mensch" dat van verstand en de 
«arend" dat van snelheid; en deze zinnebeeldig 
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voorgestelde eigenschappen zullen de uitvoering 
van het oordeel kenmerken. De „vier dieren" 
stellen ons alzoo een getrouw zinnebeeld vour 
van de krachtige, verstandige, volhoudende en 
snelle uitvoering dier gebeurtenissen, die op «je 
aarde haar verschrikkingen verbreiden zullen, ter
wijl de zes vleugels aan ieder dezer vier wezels 
ons de buitengewone bekwaamheid te kennen 
geven tot datgene, wat van den troon uitgaat, jen 
het „rondom en inwendig vol oogen" zijn, hoe 
zij zelve het hoe en waarom van iedere oordee-
lende handeling kunnen beoordeelen. En gelijk 
de in het Oude Testament geopenbaarde, allts 
omvattende God, de Koning der gansche aarde 
en de Schepper aller dingen, door de verordende 
macht in de voorzienigheid en in de schepping 
vroeger zeer geprezen is geworden, zoo houdei 
zij niet op dag en nacht uit te roepen: „Heilig, 
heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, 
Die was, en Die is, en Die komt." (Vs. 8). Zij 
roemen de volmaakte heiligheid Gods, die niefs 
onreins duldt in- haar nabijheid en die het uit
gangspunt Zijns oordeels is, in welke Hij — Zijn 
natuur en Zijn karakter — „als de God die leeft 
van eeuwigheid tot eeuwigheid," (Vs. 9) ondrr 
de menschenkinderen rechtvaardigen zal. 

Doch nu treffen wij een ander tooneel aan. De 
vier dieren prijzen God; derhalve drukken zij 
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door hun eigenaardige verschijning het wezen 
Gods nauwkeurig uit; maar zij aanbidden niet. 
Dat is niet hun werk, maar dat der „oudsten," 
die den troon omringen. Nauwelijks bereikt de 
lof der vier dieren hun oor, of deze heiligen 
„vallen voor Hem, die op den troon zit, neder 
en aanbidden ;" en zij doen het met de volkomen 
kennis van den beweeggrond hunner aanbidding. 
Zij hebben van de oorzaak en drijfveer hunner 
handeling een duidelijk begrip. Zij aanbidden 
Hem, die een,volkomen reeht over de schepping 
heeft, door Wien en voor Wien alle dingen ge
schapen zijn (Vs. 11). Welk een heerlijk gezicht 
staat hier voor onze oogen ! Zoodra de troon 
des oordeels opgericht is, zien wij de oudsten 
rustig en zonder eenige bekommernis in de dichtste 
nabijheid op hun tronen. De bliksemen, donder
slagen en stemmen kunnen hun rust niet ver
storen. Waarom zouden zij ook verschrikken ? 
De plaats, die zij innemen, en de kronen op hun 
hoofden zijn immers het onomstootelijk bewijs, 
dat de goddelijke gerechtigheid, in plaats van voor 
hen een oorzaak van ^vrees te zijn, hun gezegend 
deel in Christus geworden is. Wat kan nu hun 
vrede storen ? Zoodra het evenwel de verheer
lijking aangaat van Hem, die op den troon zit, 
verlaten zij oogenblikkelijk hun tronen, werpen 
hun kronen neder en geven Hem, Wien alleen 
alle roem toekomt, alle heerlijkheid, eer en macht. 
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Zijn roem te verheffen is voor hen veel heerlijker, 
dan zich over hun eigen heerlijkheid te verblijden. 
Op den troon zit hun Christus, de als Zoon ge
openbaarde Jehovah des O. Testaments. Zij prijzen 
Hem, als den Schepper, Wien zij hun aanzijn 
danken en door Wiens voorzorg en regeering zij 
ook in het aanzijn blijven, al wordt ook alles 
door het oordeel vernietigd. Zij rusten, waar het 
de zekerheid hunner personen aangaat, maar de 
verheerlijking van God brengt hen in beweging. 

(Wordt vervolgd.) 

* * 
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De God der goden. 
Psalm 50. 

oe plechtig en verheven wordt God 
door Asaf in dezen zijn eersten Psalm, 
aangekondigd: „De God der goden, 
Jehovah spreekt." 

In de gewone omstandigheden van het leven 
moest men het oor leenen aan de goden. Deze 
waren de overheden en de rechters onder Gods 
aardsche volk. „Staat er niet geschreven in uwe 
wet," vraagt de Heere Jezus in Joh. 10 : 34 en 
35 aan de schriftgeleerden „Ik heb gezegd : Gij 
zijt goden?" Indien Hij hen goden noemt, tot wie 
het woord Gods geschiedde, (en de Schrift niet 
kan gebroken worden), zegt gij van hem, dien 
de Vader geheiligd en in de wereld gezonden 
heeft: Gij lastert', omdat ik gezegd heb:-Ik ben 
Gods Zoon?" Behalve uit deze Schriftuurplaats 
blijkt het bovendien uit Ps. 82 : 1 en 6. 

Waar Psalm 50 aanvangt met zulke plechtige 
woorden, hoe betaamt het dan ook ons, om met 
allen eerbied en belangstelling te luisteren, en de 
ernstige onderwijzingen en waarschuwingen ter 
harte te nemen. 

Waar Jehovah „de aarde van den opgang der 
zon tot aan haren ondergang" oproept, wordt een 
elk verantwoordelijk gesteld, om met het hart 
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op te nemen, en met het oor op te vangen, wat 
God spreekt. 

Met welk een indrukwekkende en ontzaglijke 
majesteit kondigt Asaf ons de komst des Heeren 
aan! „Uit Sion, de volkomenheid der schoonheid, 
verschijnt God blinkende. Onze God zal komen 
en zal niet zwijgen ; een vuur voor Zijn aange
zicht zal verteren, en rondom Hem zal het zeer 
stormen. Hij zal roepen tot den hemel van boven, 
en tot de aarde, om zijn volk te richten." — „Uit 
Sion." Alzoo vanaf den troon der genade, ver
schijnt God, „de God der goden;" en wel ten 
eerste om „Zijn gunstgenooten te verzamelen," 
en ten tweede de goddeloozen het oordeel aan 
te kondigen. „Hij zal tot zijn volk en tot zijne 
gunstgenooten (in genade) van vrede spreken." 
(Ps. 85 : 9.) En, hoewel de troon Gods te Sion 
gevestigd is, zoo komen nochtans „de hemelen 
om Zijn gerechtigheid te verkondigen." — Lees 
Ps. 97 : 6. — In Openb. 15 : 2—4 vinden we 
„de gunstgenooten" staande op de glazen zee, 
met vuur gemengd — waardoor wordt aangeduid, 
dat zij door het vuur des oordeels heen behouden 
zijn, en zingende het lied van Mozes, den slaaf 
Gods, en het lied des Lams, zeggende: Groot 
en wonderbaar zijn uwe werken, Heer, God, Al
machtige! Rechtvaardig en waarachtig zijn uwe 
wegen, gij Koning der volken! Wie zou u niet 
vreezen, Heer! en uwen naam niet verheerlijken? 
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Want Gij alleen zijt heilig; want al de volken 
zullen komen, en zich voor U neerbuigen, omdat 
uwe gerechtigheden zijn openbaar geworden." — 
Ook in Openb. 16 : 5 wordt gezegd: „Gij zijt 
rechtvaardig, Gij, die zijt en die waart, de Heilige, 
omdat Gij aldus geoordeeld hebt; . . Ja, Heer, 
God, Almachtige, uwe oordeelen zijn waarachtig 
en rechtvaardig.". — En met dezelfde woorden 
laat zich een groote schare in den hemel hooren, 
als God Zijn oordeel voltrokken zal hebben aan 
de groote hoer, de aan Christus ontrouw geworden 
Christenheid. 

„God-Zelt is Rechter." — God spreekt; God 
roept; God verschijnt; God zal komen om Zijn 
volk te richten, om „Zijne gunstgenooten" te 
verzamelen. God-Zelf schittert te midden van het 
geheele tooneel, echter op een bijzondere wijze. 
Volgens vele uitspraken der Schrift, zal God het 
oordeel doen uitvoeren door den Heere Jezus 
Christus. „Want ook de Vader oordeelt niemand, 
maar heeft al het oordeel aan den Zoon gegeven; 
opdat allen den Zoon eeren, gelijk zij den Vader 
eeren." (Joh. 5 : 22.) — „Hij heeft hem macht 
gegeven om ook gericht te houden, omdat hij 
des menschen zoon is." (Joh. 5 : 27.) „Naar dien 
Hij (God) een dag gesteld heeft, waarop Hij het 
aardrijk in gerechtigheid zal oordeelen door een 
man, dien Hij daartoe verordend heeft, zékerheid 
•daarvan gevende aan allen, dewijl Hij hem uit 
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de dooden heeft opgewekt." (Hand. 17 : 31). — 
En met den Heere Jezus zullen de geloovigen 
de wereld en de engelen (de afgevallen, booze 
engelen) oordeelen, zooals ons uitdrukkelijk ge
zegd wordt door den apostel Paulus in 1 Kor. 
6 : 2 en 3 ; 2 Thess. 1 : 6 — 10; en in Openb. 
2 : 26, 27; 19 : 11—16; 20 : 6. Wij kunnen dus 
aannemen, dat waar God-Zelf Rechter is, het 
oordeel rechtstreeks van Hem uitgaat, en niet 
middellijker wijze uitgevoerd zal worden; en dat 
het wordt uitgevoerd door den Heere Jezus en 
„de heiligen der hooge plaatsen." — Lees ook 
Dan. 7 : 13, 14, 22, 27. 

„Verzamelt Mij mijne gunstgenooten, die Mijn 
verbond maken met offerande." Jehovah zal Zijn 
gunstgenooten — het getrouwe overblijfsel Israëls 
in de toekomst, op grond der offerande met 
Hem in een verbond getreden —, bijeenbrengen, 
hen in hun land verzamelen. De offerande is het 
middelpunt, waaromheen de gunstgenooten ver
zameld worden. Ongetwijfeld zal deze offerande 
niets en niemand anders zijn dan Jezus Christus. 
Jezus toch is „borg geworden van een beter ver
bond." (Hebr. 7 : 22.) Jezus is „de Middelaar van 
een beter verbond, dat op betere beloften ge
grondvest is." (Hebr. 8 :6 ; 9 :15; 12:24.) Als 
„de God der goden" van uit Sion blinkende ver
schijnen zal, zullen „de-gunstgenooten" in Hem 
geen ander zien, dan Christus, „Hem, dien zij 
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doorstoken hebben." (Zach. 12: 10.) En het zal 
door Christus zijn, „de Hoogepriester der toeko
mende goederen" (Hebr. 9:11) dat er „te dien 
dage eene fontein (tot afwassching, reiniging) ge
opend zal zijn voor het huis Davids en voor de 
inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen 
de onreinheid." (Zach. 13:1.) Deze „gunstge-
nooten" zullen ook aan hun zielen de heerlijke 
waarheid ondervinden der woorden uit Hebr. 
9:13 en 14: „Want indien het bloed van bokken 
en stieren, en de asch eener jonge koe, gesprengd 
op de onreinen, heiligt tot de reinheid des vleesches, 
hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die 
door den eeuwigen Geest zichzelven onberispelijk 
Gode heeft opgeofferd, uw geweten reinigen van 
doode werken, om den levenden God te dienen!" 
De offerande van Christus, het bloed des nieuwen 
verbonds, zal de grondslag zijn, waarop God hen 
verzamelen zal. Daarom zingen zij niet alleen het 
lied van Mozes, maar ook het lied des Lams. 
(Openb. 15:3.) 

We vinden hen in Openb. 7 : 4—8 als de 144000 
verzegelden. De vier winden der aarde worden 
vastgehouden, totdat uit elk der 12 stammen 
Israëls 12000 aan hunne voorhoofden verzegeld 
zijn. En in Openb. 14: 1 lezen wij: „En ik zag, 
en zie, het Lam staande op den berg Sion, en 
met hem 144000, hebbende Zijnen naam en den 
naam Zijns Vaders op hunne voorhoofden ge-
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schreven." Hoe wordt ons hier te aanschouwen 
gegeven, de vervulling der teeder zorgvolle ver
maning des Heeren: „Ga henen, mijn volk, ga 
in uwe binnenste kamers, en sluit uwe deuren 
achter u toe; verberg u als een kleinen oogen-
blik, totdat de gramschap overga. Want zie, de 
Heere zal uit zijne plaats uitgaan om de onge
rechtigheid van de inwoners der aarde over hen 
te bezoeken, en de aarde zal haar bloed ontdekken, 
en zal hare doodgeslagenen niet langer bedekt 
houden." (Jes. 26:20, 21.) „De gunstgenooten," 
door de engelen Gods, met groot bazuingeschal,, 
uit de vier winden bijeenvergaderd (Matth. 24 : 31), 
„staan voor den troon, en zingen een nieuw lied."" 
(Openb. 14 : 3.) 

Door Christus' bloed zijn zij beveiligd, 
En tot den dienst van God geheiligd. 

Waar 't het huis Israëls betreft, n.1. de tien 
stammen, heeft Ezechiël geprofeteerd: „Ik zal u 
uit de heidenen (volken) halen, en zal u uit alle 
de landen vergaderen, en Ik zal u in uw land 
brengen . . . . en gij zult Mij tot een volk zijn, 
en Ik zal u tot eenen God zijn." (Hfdst. 36 : 24—28.> 
En over het huis van Juda, de twee stammen,, 
lezen wij in Zacharia: „Hui, hui! vliedt toch uit 
het noorderland, spreekt de Heere; want Ik heb 
ulieden uitgebreid naar de vier winden des hemels, 
spreekt de Heere. Hui, Sion! ontkom, gij die 
woont bij de dochter Babels . . . . Dan zal de 
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Heere Juda erven voor zijn deel in het heilige 
land, en Hij zal Jeruzalem nog verkiezen." (Hfdst. 
2 : 6, 7, 12.) En in Ezech. 37 : 15—28 wordt 
ons zeer duidelijk melding gemaakt, hoe de tien 
en de twee stammen, het rijk van Israël en dat 
van Juda, weer één zullen worden. „De houten 
nu, op dewelke gij zult geschreven hebben, zullen 
in uwe hand zijn voor hunlieder oogen. Spreekt 
dan tot hen: Zóó zegt de Heere Heere: Zie, Ik 
zal de kinderen Israëls halen uit het midden der 
heidenen (volken) waarhenen zij getogen zijn, en 
zal ze vergaderen van rondom, en brengen ze in 
hun land; en Ik zal ze maken tot een eenig volk 
in het land op de bergen Israëls, en zij zullen 
allen te zamen eenen eenigen Koning tot Koning 
hebben, en zij zullen niet meer tot twee volken 
zijn, noch voortaan meer in twee koninkrijken 
verdeeld zijn . . . " (Hfdst. 37 : 20—22). „Want 
het zal geschieden te dien dage, dat de Heere 
ten anderen male zijne hand aanleggen zal om 
weder te verwerven het overblijfsel zijns volks, 
hetwelk overgebleven zal zijn van Assyrië, en 
van Egypte, en van Pathros, en van Moorenland, 
en van Elam, en van Sinear, en van Hamath, en 
van de eilanden der zee, en Hij zal een banier 
oprichten onder de heidenen (volken), en Hij zal 
de verdrevenen Israëls verzamelen, en de ver
strooiden uit Juda vergaderen van de vier einden 
des aardrijks. En de nijd Efraïms zal wegwijken, 
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en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid 
worden: Efra'im zal Juda niet benijden, en Juda 
zal Efraïm niet benauwen." (Jes. 11 : 11—13). 
Dan, ja dan zal het één jubel zijn in de harten 
van Gods „gunstgenooten," zooals ons in Jes. 12 
medegedeeld wordt: „Juich en zing vroolijk, gij 
inwoneres van Sion, want de Heilige Israëls is 
groot in het midden van u." (Jes. 12 : 6). 

De heerlijkheid van God is Israël beloofd; 
De tijd is ook bepaald : 't zal zijn in 't laatst der dagen. 
Het voegt ons echter niet, den juisten tijd te vragen, 

Wanneer de luister keert, waarvan het is beroofd. 

Het heeft me.t eigen hand zijn glorie uitgedoofd. 
Het is door eigen schuld verwonnen en verslagen, 
En 't zwerft zoo ver de voet hen over de aard kan dragen, 

Als aller volkren staart, weleer hun vorstlijk hoofd. 

Nochtans, de heerlijkheid, door zonde hun ontnomen, 
Zal door genade aan 't eind, in Christus, wederkomen. 

Eens zullen zij Hem zien als 't Offerlam van 't kruis, 
En in het diepst berouw weeklagend Hem aanbidden; 
En dan verschijnt de Heer als Koning in hun midden, 

En 't zwervend Israël komt weder in Gods huis. 

Vanaf vs. 7—15 deelt God Zijn gedachten mede 
over datgene, waarmede de mensch zich inbeeldt 
Gode aangenaam te kunnen zijn. — „Ik God, 
ben uw God," zöö komt Hij tot Zijn volk. Maar,, 
helaas! er is bij hen geen kennis aangaande den 
wil en de beginselen huns Gods! En het oordeel 
kan hun derhalve niet ontgaan, maar dit zalhen 
treffen overeenkomstig de plaats, welke zij voor 
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God innemen. Heeft de mensch voorrechten ge
noten, zoo zal het oordeel, hem treffen, indien hij 
er misbruik van gemaakt heeft. 

Ten opzichte van Israël beschuldigt Hij Zijn 
volk niet, dat er gebrek aan offers bij hen was, 
want Hij zegt: „uwe brandolleren zijn steeds 
voor Mij." Het is niet de vraag: is er ceremo
nieels godsdienst? Maar wel, aan wien is die 
dienst gewijd? „Offer Gode dank, en betaal den 
Allerhoogste uwe geloften," zegt God in vs. 14. 
Omdat God in Zijn lankmoedigheid gezwegen 
heeft, mag de mensch zich inbeelden, dat men 
Hem, gelijk een mensch,. kan bevredigen met 
uitwendige vormen, met allerlei ceremoniën, met 
nalaten van dit en het doen van dat, meenende, 
dat God niet verder ziet. Maar dan antwoordt God : 
„Ik zal uit uw huis geen var nemen, noch bokken 
uit uwe kooien;". . . . zoude Ik stierenvleesch 
eten, of bokkenbloed drinken?" — Neen, zoois 
God niet! David, als hij gezondigd heeft, is het 
volkomen eens met zijnen God, voor Wien hij 
zich verootmoedigt en zijn zonden belijdt. Hij 
zegt in Ps. 51 : 18 en 19: „Gij hebt geen lust 
tot offerande, anders zou ik ze geven; in brand-
offeren hebt gij geen behagen. De offeranden 
Gods zijn een gebroken geest, een gebroken en 
verslagen hart zult gij, o God! niet verachten."— 

„Roep Mij aan in den dag der benauwdheid," 
zegt God; „Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij 
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eeren." — Zoo lang de mensch het zoekt en be
proeft, om het beschuldigend geweten en het be
angste hart tot stilte en rust te brengen, door 
allerlei, wat hij meent dat goed is, is hij zichzelven 
helpende, en wil hij toch — inwelk een geringe 
mate ook — zijn eer zoeken, roem in zichzelven 
hebben. Doch zijn beeld vindt hij dan in den 
farizeër, die zichzelf rechtvaardigde, terwijl de 
tollenaar, als zondaar voor God, Gods genade 
inriep, en door God gerechtvaardigd werd. (Luk. 
18 : 10—14.) Hoe zijn er, helaas! ook nu nog 
velen, die meenen, dat men door „goede werken" 
te doen, aan het oordeel kan ontkomen. In Ezech. 
33 : 11 roept God Zijn volk Israël toe: „Bekeer 
u, bekeer u van uw booze wegen, want waarom 
zoudt gij sterven ?" 

Bekeer u, wie g'ook zijt, zoek toevlucht bij uw God. 
Laat af, 't is lang genoeg, van al uw booze wegen. 
Wat baat u toch ten laatste alleen een aardsche zegen, 

Des harten ijdle vreugd, der zinnen kort genot? 

Verzeker U Gods gunst, een allerheerlijkst lot, 
Dat door 't geloof in Jezus Christus wordt verkregen. 
God komt u in Zijn Zoon alleen als Vader tegen; 

Val needrig Hem te voet, gehoorzaam Zijn gebod ! 

Heb synagoge en wet, hou vasten, doe gebeden — 
Wat zijn ze voor den Heer dan ongerechtigheden, 

Wanneer gij niet gelooft in Jezus' heilig bloed ? 
Plooi 't reinste witte kleed om uw melaatsche leden, 
Wees deugdzaam, edel, braaf, heb.duizend goede zeden, — 

Niets baat u zonder Hem, die voor uw schuld voldoet. 
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Ook in tijdelijke, aardsche en lichamelijke 
omstandigheden van benauwdheid en gevaar, is 
de Heere degene tot Wien wij mogen opzien. 
„Roept Mij aan, en Ik zal er u uithelpen." 
Ik vermag het; Ik alleen. Ik ben de Hoorder der 
gebeden. Ik ontferm Mij over den ellendige. Ik 
help uit. — En wanneer wij uit de benauwdheid 
tot God roepen, zouden we zoo gaarne het hoe 
en wanneer willen weten ; en vooral in het laatste 
wordt ons vertrouwen op den Heer, dan beproefd. 
Maar noch het een, noch het ander wordt ons-
meêgedeeld. De tijd en wijze zijn bij den Heere 
vastgesteld; voor ons blijven zij een geheim._ 
Dit weten wij, en we kunnen er van verzekerd, 
zijn, als de dag der benauwdheid Gods wil en 
raad zal hebben uitgediend, als wij er genoeg
zaam door geoefend zijn, als zij bij ons „de 
vreedzame vrucht der gerechtigheid" (Hebr. 12:11) 
te voorschijn gebracht heeft, dan zal de benauwd
heid wijken, dan komt de hulp, de uitkomst. 
Uit te helpen vóór dien tijd, zou geen weldaad,, 
geen zegen voor ons zijn. 

„Gij zult mij eeren." — Mij zult gij prijzen, 
en niet Mijn middelen en tweede oorzaken. Gij 
zult niet in uw hart zeggen : mijn verstandig ge
drag, mijn voorzichtigheid, mijn volharding, mijn 
godsdienstigheid, mijn gebeden en roepen hebben 
er veel toe bijgedragen. Neen, o, neen! Maar gij 
zult dan zeggen: het is onverdiende, verbeurde 
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genade, dat ik uitgeholpen ben. Ja, waar Hij ten 
laatste uithielp, was het uit loutere genade, ont
ferming en getrouwheid aan het woord Zijner 
belofte: „Roept Mij aan in den dag der benauwd
heid, en Ik zal er u uithelpen." 

De goddelooze wordt door tjod toegesproken 
met de vraag: „Wat hebt gij mijne inzettingen 
te vertellen, en neemt mijn verbond in uwen 
mond, dewijl gij de kastijding haat, en mijne 
woorden achter u henenwerpt?" — Het is niet 
de vraag, hoe beoordeel ik mij, of hoe ben ik 
voor het oog mijner medemenschen; neen, de 
voor de eeuwigheid ernstige vraag is: wie en 
hoe ben ik voor God ? „In uw licht zien wij het 
licht." (Ps. 36 : 10). En „God, die licht is, in 
Wien gansch geen duisternis is" (1 Joh. 1 : 5), 
laat den goddelooze — eiken goddelooze, niet 
alleen den Jood, maar ook den naam-Christen — 
hooren, dat hij in Gods oog gelijkstaat met Judas, 
„die een dief was" (Joh. 12 : 6) en Zijn Meester 
overleverde voor dertig zilverlingen. „Indien gij 
een dief ziet, zoo loopt gij met hem," zegt God. 
De goddelooze — ook nu in onzen tijd — is in 
het oog van God gelijk aan een van degenen, 
die voor bijna negentien eeuwen geleden een 
rechtzitting hadden, om tegen hun Broeder, den 
Zoon hunner moeder, lastering te spreken. We 
lezen in Matth. 26 : 59: „En de overpriesters 
en de oudsten en de geheele Raad (het hoogste 
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gerechtshof der Joden) zochten valsche getuigenis 
tegen Jezus, opdat zij hem dooden mochten." — 
„Deze dingen doet gij, en Ik zwijg; gij meent 
dat Ik ten eenenmale ben gelijk gij: Ik zal u 
straffen, en zal het ordelijk voor uwe oogen 
stellen. Verstaat dit toch, gij godvergetenden, 
opdat Ik niet verscheure en niemand redde." (Vs. 
21, 22). God deelt den mensch mede, wie hij 
is, en wat hij gedaan heeft. Degene, die dit 
wil verstaan en het voor God erkent, die zal 
„Gode dankofferen en Hem eeren," de zoodanige 
„stelt zijn weg wèl aan, en zal Gods heil aan
schouwen." (vs. 23). Maar hij, die offeranden 
brengt, meenende daardoor Gode aangenaam te 
worden, zonder met zijn geweten in het licht van 
God'te komen en zich voor God te verootmoe
digen, die zal door God, voor alles, wat hij ge
daan heeft, gestraft worden. Den zoodanige geldt 
het vreeselijke woord : „opdat Ik niet verscheure 
en niemand redde." 

Welgelukzalig, die nu, in den tijd der genade, 
zich voor God neerbuigt, en met al zijn zonden 
in het licht van den Heiligen God treedt. Het is. 
hem tot eeuwig heil! 

D. R. 

* 
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VERWACHTEN. 
Ja, wij verwachten U, Heer Jezus, 

Wij zien naar Uwe toekomst,uit, 
Die straks voor ons aan 't eind der loopbaan 

Het rijk der heerlijkheid ontsluit. 
Wij wachten op d' archangelstemme, 

Wij wachten op 't bazuingeluid, 
Dat ons Uw blijde komst zal melden, 

Waaruit ons alle heil ontspruit. 

Nog leven wij hier in verneedring, 
Wie ziet aan ons Uw heerlijkheid ? 

Nog is de tocht een pelgrimsreize, 
Nog dreigt aan allen kant de strijd; 

Maar midden in de bange worsiling 
Zien wij verwachtend naar den tijd, 

Dat Gij ons onder zegezangen 
Het huis Uws Vaders binnenleidt. 

Straks zal Uw stem Uw dooden wekken, 
Reeds ligt het feestkleed hun gereed, 

En wij, die nog Uw komst beleven, 
Wij worden door U overkleed. 

Ons needrig lichaam wordt veranderd. 
Verdwenen is het laatste leed, 

En alles gaat dan in vervulling, 
Wat ons 't geloof verwachten deed. 

* * 
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BESCHOUWING 
OVER 

De O p e n b a r i n g 

(Vervolg van bladz. 18.) 

HOOFDSTUK 5. 

et is voorzeker de erbarmende liefde 
Gods, die ons in het voorgaande 
hoofdstuk de rust der heiligen in 
den hemel deed aanschouwen, terwijl 

de oordeelen worden voorbereid. Maar toch zou 
dit gezicht onvolmaakt zijn gebleven, indien de 
H. Geest er nog geen nieuwe schoonheden aan 
toegevoegd had. Want ofschoon de den troon 
omringende heiligen met geestelijk verstand God 
aanbidden en Zijn heerlijkheid in de schepping 
en regeering verheerlijken, zoo openbaart Zich 
toch God in een soort geheimvolle grootheid en 
majesteit, die den aanbidder niet toelaten verder 
dan de schepping te gaan. Maar in dit hoofdstuk 
vinden wij meer dan de heerlijkheid der schep
ping ; het is de heerlijkheid der verzoening, en 
wel in verband met de gedachten en wegen 
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Gods betreffende de aarde. Ons oog aanschouwt 
het geslachte Lam; en de heiligen, door geest
drift aangegrepen, zooals wij het eerder niet zagen. 
Zij heffen een „nieuw lied," het lied des Lams, 
het verlossingslied aan. 

De profeet ziet in de rechterhand desgenen, 
die op den troon zit, een boek, van binnen en 
van buiten beschreven en met zeven zegelen 
verzegeld (vs. 1). De aan beide zijden volge
schreven rol toont ons een overvloeiende volheid 
van openbaringen, der raadsbesluiten en voor
nemens Gods met betrekking tot de aarde. Het 
boek is vol en daarom verzegeld. Op de vraag: 
„Wie is waardig het boek te openen en zijne 
zegelen te verbreken ?" (vs. 2) vernemen wij, 
dat noch in noch onder den hemel ergens een 
schepsel te vinden is, dat op zulk een waardig
heid aanspraak maken kan (vs. 3). Wie zou ook 
de raadsbesluiten en voornemens Gods hebben 
kunnen openbaren en uitvoeren ? Doch een der 
oudsten, die kennis van de gedachten en wegen 
Gods hebben, roept den weenenden profeet toe: 
?>Ween niet; zie de leeuw uit den stam van 
Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen, om 
het boek te openen, en zijne zeven zegelen." 
Hier vinden wij alzoo op eenmaal Christus voor 
onze oogen gesteld. Hij verschijnt in zijn Joodsch 
karakter, doch in de uitoefening der macht, en 
in verband met de voornemens Gods ten aanzien 
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van de aarde. Hij is de „wortel Davids," de 
Bron aller beloften. Hij i's als Messias uit den 
stam van Juda gesproten. Hij is de „leeuw," 
vol majesteit en kracht, om alles te overwinnen 
en uit te voeren. Wat de Geest Gods den ster
venden Jakob in den mond legde (Gen. 49 : 9) 
vindt hier zijn vervulling, en ofschoon ook op 
de aarde verworpen, wordt Christus toch in den 
hemel als de „leeuw" uit „Juda" erkend. Hij 
bezit zonder twijfel in Zijn Persoon genoeg 
waardigheid, om het boek te openen, maar alleen 
omdat Zijn waardigheid met Zijn overwinning, 
met Zijn verlossingszegepraal verbonden is, kunnen 
wij zonder vrees luisteren naar den geheimnis-
vollen inhoud van het verzegelde boek. 

Deze kostelijke waarheid, dat de verlossing 
Christus het recht gaf, het boek te openen en 
zijn zegelen open te breken, komt hierdoor nog 
duidelijker aan het licht, omdat de profeet, ge
roepen Hem te zien, die het boek zal openen, 
een „Lam, staande als geslacht," aanschouwt. 
Alleen het Lam is waardig het verzegelde boek 
te openen en de daarin verborgen openbaringen 
aan het licht te brengen en uit te voeren. Daar
om is het buiten allen twijfel, dat niemand een 
geestelijk verstand in betrekking tot de toeko
mende dingen hebben kan, dan die met Christus 
en Zijn heerlijkheid verbonden is. In Christus 
hebben we zoowel den sleutel tot de kennis 
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van toekomstige gebeurtenissen, als den grond 
onzer behoudenis. Maar juist het schuldelooze, 
versmade en geslachte Lam zien wij in 't bezit 
van de gansche volheid der macht en kennis 
ten aanzien van de aarde en haar regeering. 
Het heeft „zeven hoornen" en „zeven oogen," 
om de vervulling der goddelijke raadsbesluiten 
naar de volmaaktheid 'der eigenschappen Gods 
uit te voeren. De Machtige en Wijze staat voor 
ons in de gedaante van een geslacht Lam. In 
deze onaanzienlijke gestalte erkennen wij het 
fondament van alles. Het Lam beeldt volmaakt 
de gedachte van de verzoening uit. De Israëlieten 
moesten een Lam slachten, en God openbaarde, 
dat Hij alleen om den wille van dat offer met 
hen kon gaan. Het is onuitsprekelijk heetlijk voor 
onze harten, te zien, hoe de van de wereld ver
worpen Zoon van God, ofschoon verheerlijkt, 
voor het oog des profeten toch nog de teekenen 
des lijdens draagt. Het „geslachte Lam" en de 
„Overste der koningen," stellen ons denzelfden 
Persoon voor, en God wil ons toonen, dat alle 
heerlijkheid in dien Christus vereenigd is, die 
op aarde versmaad en verworpen was- . Juist 
datgene, wat aan alle hoop van Israël den dood
steek scheen te geven, heeft den weg geopend 
tot hoogere raadsbesluiten der heerlijkheid. Men-
schelijk beschouwd waren het kruis en het graf 
juist teekenen van vernietiging. Hij die zegenen, 



DE OPENBARING. 37 

die den duivel uitwerpen, de zonden en de 
menschelijke ellende wegdoen kon, was uitge
worpen en een prooi des doods geworden. Alle 
met Christus verbonden verwachtingen schenen 
met Zijn dood onder het stof begraven te zijn. 
En toch was het de erbarmende liefde Gods, 
die dezen weg. insloeg, om naar de begeerten 
Zijns harten te kunnen zegenen! Wij zien hier 
den op de aarde Verworpene, als het groote 
Middelpunt der hemelsche aanbidding. Wij zien 
Hem „in het midden des troons en der vier 
dieren, en in het midden der „oudsten" (vs. 6). 
Alles omringt Hem, zoowel als den troon, waarin 
Hij gezien wordt en welke de uitdrukking is van 
regeermacht. Eerstens de vier dieren, die de 
vertegenwoordigers der schepping zijn. Maar dan 
ook de op tronen zittende met bloed gekochte 
priesters, die medeërfgenamen zijn Zijner heer
lijkheid. De „zeven Geesten Gods," die voor den 
troon waren, worden nu in het Lam gezien. Hij 
zal de bedoelingen Gods op Diens gezag uitvoeren. 

Zoodra het Lam geopenbaard is, wordt het 
tooneel eenigszins anders. Zooals in hoofdstuk 
4 de heiligen Hem aanschouwden, die op den 
troon zat en van Wien de oordeelen uitgingen, 
zoo zien zij hier, in het midden van den troon, 
het Lam, uit Wien alle zegen voor de aarde 
voortkomt. Hij is de eerstgeborene, de erfgenaam, 
en wel niet alleen door de rechten der schepping 
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en door Zijn persoonlijke heerlijkheid, maar Hij 
is tengevolge der volbrachte verzoening, door 
God tot erfgenaam aller dingen gemaakt. Of
schoon God het gansche heelal voor Zijn schepter 
bestemde, zoo zou toch uit het recht als Schep
per Zijn aanspraak op de erfenis niet voort
vloeien. De zonde had de aarde bevlekt; daarom 
kon Christus alleen als het geslachte Lam Zijn 
erfenis aanvaarden. Zijn dood moest eerst de 
verzoening aller dingen bewerken ten behoeve 
van hen, die Zijn medeërfgenamen zouden zijn. 
Buiten het bloed des kruises kon er geen vaster 
en duurzamer vrede gemaakt worden. 

Zoodra Hij het boek in de hand neemt ontstaat 
van alle zijden een groote beweging. Evenals 
den eersten keer, toen de vier dieren de stem 
des roems verhieven, de oudsten voor Dien, die 
op den troon zit, zich neerbogen, zoo ook vallen 
zij hier, tezamen met de vier dieren neder, en 
brengen gemeenschappelijk het Lam hun hulde 
toe. Ofschoon het boek met het doel zou worden 
geopend, om de eerste slagen des oordeels op 
de aarde te doen neerkomen, zoo toonen de 
oudsten geen bezorgdheid of vrees voor het oog 
van Hem, die op den troon zit; het Lam is het 
Voorwerp des lofs en der aanbidding. De blijd
schap in de woningen des hemels is het treffend 
bewijs, dat de verzoening erkend en iedere smar
telijke afstand tusschen het Lam en Zijn gekochten 
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weggedaan is. En juist de overvloeiende lof des 
Lams is de hoogste verheerlijking van Hem, die 
op den troon zit. Gelijk eens in den Tabernakel 
der woestijn bij feestelijke gelegenheden zilveren 
trompetten, en later de door David ingevoerde 
harpen hun geluid lieten hooren, zoo hebben 
ook hier de vier en twintig hoofden des konink
lijken priesterdoms harpen in hun handen; en 
terwijl uit gouden schalen het „reukwerk" — de 
gebeden der heiligen, die zich nog op aarde te 
midden der verdrukking bevinden — tot God 
opstijgt, weerklinkt, begeleid door de zachte 
tonen der harp, het „nieuwe lied." „Gij zijt 
waardig het boek te nemen en zijn zegelen te 
openen" (vs. 9). Nu eerst treden ook de engelen 
op het tooneel. Eer het Lam het boek nam, 
waren zij de dienende macht, de werktuigen, 
waardoor dat, wat de vier dieren zinnebeeldig 
voorstelden, werkelijk op de aarde werd uitge
voerd. Zoodra echter het Lam verschijnt, en het 
boek neemt, zoodra de gedachte der verzoening 
voorgesteld wordt, brengen de vier, dieren en de 
oudsten gezamenlijk het Lam hun hulde, en de 
engelen nemen hun eigen plaats in. Zij erkennen 
met blijdschap, dat aan de gekochten en met 
Christus verbonden heiligen de eerste plaats toe
komt, terwijl zij zelfs op verderen afstand van 
den troon gezien worden. Zij kunnen niet mede 
instemmen in den diepen, feestelijken toon der 
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verlossingsvreugde, want zij hebben aan de ver
lossing geen deel; maar zij erkennen de kracht 
van het verlossingswerk, en luide en vroolijk 
verkondigen zij den roem en de waardigheid 
van het geslachte Lam, hetwelk de mensch ver
smaadde en verwierp (vs. 12). Het is de lof der 
hoofden aller geschapen wezens, en de snaar, 
die zij aanslaan, doet haar krachtigen toon verder 
en verder klinken tot op de aarde en haar onderste 
plaatsen en tot in de zee en- haar diepte. De 
geheele schepping is in beweging, zij drukt haar 
medegevoel of sympathie uit; en het oor des 
profeten verneemt van alle zijden den lof des 
Lams. Alles buigt zich voor het Lam neder! De 
millioenen engelen prijzen Zijn waardigheid, en 
de vier dieren drukken door hun „Amen" het 
zegel er op; maar de vierentwintig oudsten, in 
de diepe geheimen der verlossing ingewijd, 
vallen op hun aangezichten en aanbidden (vs. 13 
en 14). Dat is meer dan de verheffing des lofs 
door het schepsel en het Amen der vier dieren, 
het is de uitdrukking van een gevoel, dat alleen 
de verzoening kan teweeg brengen. 

Doch vergeten wij niet, dat het des profeten 
oor was, hetwelk de stem des algemeenen ge-
juichs hoorde. Met betrekking tot de werkelijk
heid dezer verschijning had Johannes een groote 
schrede voorwaarts gedaan. Met een profetisch 
oog ziet hij de engelen afdalen, en dan, zooals 
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eens Paulus het zuchten der schepselen vernam, 
zoo onderscheidt zijn oor de stem des lofs en 
der heerlijkheid van Hem, die op den troon zit, 
en des Lams. Dit alles ziet het oog van den 
profeet, als hij over de spoedig komende weeën 
in de verste verte heen ziet en bij uitkomsten 
vertoeft, wier ontwikkeling, zoodra het Lam het 
boek genomen heeft, begint. Ach ! eer de luide, 
volle toon der vreugde en des gejuichs kan ge
hoord worden, moet er nog veel gebeuren met 
betrekking tot de verbreking van de werken des 
duivels en van hen, die de aarde verderven. En 
hoeveel zuchten zullen nog onder de slagen der 
ijzeren roede van de aarde opstijgen, en hoevele 
lasteringen uit den mond van hen, die voor het 
oordeel des grooten dags bewaard worden, 
alvorens alle schepsel zich onder den schepter 
van Hem buigt, die stroomen van zegen op de 
aarde uitgieten zal. Maar het Lam heeft het boek 
genomen, de oudsten zijn op hun plaats als ge-
kochten geopenbaard, de engelen verheugen er 
zich over, wat de verlossing den menschen heeft 
aangebracht, en het Lam, ofschoon nog niet in 
het bezit van Zijn erfenis, heeft het boekin 
Zijn hand, en Zijn recht of rechtstitel is in den 
hemel openlijk en van alle zijden erkend geworden. 

(Wordt vervolgd.) 

* * 
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IK BEN 
de opstanding en het leven, 

K BEN. — Zoo kón en mocht de Heer 
Jezus, op aarde zijnde, spreken. Zoo 
kan en mag Hij alleen spreken ! In 
het Evangelie van Johannes, waarin 

ons de Heer als Zoon van God wordt beschreven, 
lezen we herhaaldelijk, dat Hij zegt: „Ik ben." 

En zoo ook heeft onze groote God en Heiland 
— geloofd en geprezen zij Zijn Naam! — van 
Zichzelven getuigd : 

„Ik ben 
de opstanding en het leven." 

Lazarus, de broeder van Martha en Maria, te 
Bethanië, was krank geworden en . . . . gestorven ! 
De Heer, hun Vriend en Meester, was vèr van 
hen verwijderd, in Galiléa. En nadat vier dagen 
na de begrafenis voorbijgegaan waren, kwam de 
Heer tot de treurende zusters. Hoe hebben ze 
gewenscht, dat de Meester bij hen geweest ware, 
toen hun broeder krank werd! „Heer," zeggen 
zij beiden, „waart gij hier geweest, mijn broeder 
zou niet gestorven zijn." (Joh. 11 : 21, 32). Ja, 
zooveel vertrouwen bezaten zij in de liefdevolle 
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toegenegenheid en in de macht huns Meesters, 
dat de Heer hun den geliefden broeder zou ge
laten hebben. Maar, nu was de dood ingetreden ; 
ja daarenboven was het bederf reeds begonnen 
om verwoesting in het lichaam van den geliefden 
gestorvene aan te richten. „Heer, hi] riekt al, 
want hij is daar vier dagen," zegt Martha. Alle 
hoop is met den dood nu vervlogen voor Martha 
en Maria. 

De Heer had echter, vóór Hij in het dorp 
gekomen was (Joh- H : 30), tot Martha gezegd: 
„Uw broeder zal opstaan." En Martha, als een 
geloovige Israëlietische vrouw, liet dadelijk op 
de woorden des Heeren volgen: „Ik weet, dat 
hij opstaan zal in de opstanding ten laatsten 
dage." Want daarvan was zij ten volle verzekerd. 
Dit werd toen, behalve door de sadduceërs, „die 
zeggen, dat er geen opstanding is, noch engel, 
noch geest" (Hand. 23 : 8), door eiken Jood 
geloofd. Deze belijdenis behoorde tot „de eerste 
beginselen der leer van Christus," zooals de 
apostel ons in Hebr. 6 : 2 mededeelt. Maar is 
het niet te betreuren, dat het meerendeel in de 
Christenheid bij deze gedachte is blijven staan? 
Is het bij de meesten niet zoo, dat men denkt 
en zegt: „Ik geloof aan een opstanding ten 
jongsten dage?" Dit moge rechtzinnig klinken, 
het is niet overeenkomstig de Waarheid Godsl 
Integendeel, het is er meê in strijd. De apostel 
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zegt: „Laat ons tot den vollen wasdom voortvaren, 
niet wederom leggende een fondament van . . . . 
„opstanding der dooden, en van eeuwig oordeel." 
(Hebr. 6 : 2). 

Van dat de dood door de zonde in de wereld 
ingekomen is, heeft de mensch in het algemeen 
geloofd aan de opstanding der dooden. Hoe en 
wat men er over dacht vóór den zondvloed, is 
ons door het Woord van God niet meegedeeld. 
We lezen het eerst van begraven in Gen. 23 : 4 
en 20. Abraham, de vader der geloovigen, is" 
daar aan het onderhandelen met de zonen Heths, 
om een „erfbegrafenis" te koopen, waarin hij 
zijn geiiefde doode begraven kon. Abraham ge
loofde God, daar Deze hem beloofd heeft: „Al 
dit land, dat gij ziet, zal Ik u geven, en aan 
uw zaad, tot in eeuwigheid." (Gen. 13 : 15. 
15 : 7, 18; 17 : 8). De dood mocht een einde 
gemaakt hebben aan het tijdelijk leven, maar 
daardoor werd Gods belofte niet te-niet-gemaakt. 
Neen, de spelonk van Machpéla zou de „erf-
begrafenis" zijn, en daar zullen eens Sara, Abra
ham, Izak, Rebekka, Léa en Jakob uit opstaan. 

Ook van Jozef, Job, David, Hiskfa, Daniël 
vermeldt de Schrift, dat zij geloofden aan de op
standing der dooden. Doch, zoo men hun zou 
gevraagd hebben, wat is uw verwachting, hoe
danig zal dan uw toestand zijn, dan zouden zij 
geen bepaald antwoord gegeven hebben ? Niet 
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éét* van hen was daarmede bekend, omdat er 
niets van geopenbaard was. Zelfs Daniël, „de 
zeer gewenschte man," wien veel geopenbaard 
was over toekomstige gebeurtenissen ten aanzien 
van de volken der aarde, mocht uit den mond 
des engels niet meer vernemen, dan : „Maar gij, 
ga henen tot het einde, want gij zult rusten, 
en zult opstaan in uw lot, in het etude der dagen.". 
(Dan. 12 : 13). 

Maar Christus, Gods-geliefde Zoon, is gekomen, 
en Deze heeft de verwachting der Samaritaansche 
vrouw niet beschaamd, toen zij sprak : „Wanneer 
die zal gekomen zijn, zal hij ons alle dingen 
verkondigen." (Joh. 4 : 25). Ja, in waarheid, de 
Heer Jezus heeft ons alles, ook wat betreft de 
opstanding, geopenbaard! —Na de verheerlijking 
op den berg, heeft de Heer den drie discipelen, 
die oog- en oorgetuigen Zijner majestueuze 
heerlijkheid geweest waren, geboden „aan niemand 
te verhalen wat zij gezien hadden, dan wanneer 
de Zoon des menschen uit de dooden zou op
gestaan zijn." (Mark. 9 : 9). 

Dit was voor de discipelen iets nieuws, en 
daarom vraagden zij onder elkander, wat het was: 
„uit de dooden opstaan." Over de opstanding 
der dooden, waren zij onderwezen, en hieraan 
geloofden zij ook. Van den dood opstaan, dit 
hadden zij aanschouwd, toen de Heer het doch
tertje van Jaïrus en den jongeling te Naïn tot 



46 DE MORGENSTER. 

het leven teruggeroepen had; maar „uit fle 
dooden opstaan," daarvan hadden zij nimmer 
iets gehoord. Deze waarheid heeft de Heer Jezus, 
met nog veel andere, geopenbaard; en deze 
waarheid zou in Zijn Persoon als waarheid 
worden bevestigd. Het zou blijken, dat de Zoon 
des menschen de opstanding en het leven is. Hij, 
die als de laatste Adam de volkomen zegepraal 
over den dood behaald heeft; Hij, de Zoon Gods, 
die het leven in Zichzelven bezat, wat openbaar 
geworden is bij Zijn opstanding uit de dooden ! 
Maar van dit alles begrepen de discipelen niets. 
Ongetwijfeld namen zij de woorden des Heeren 
aan als waar, als gezaghebbend; maar wat de 
Heer bedoelde, was voor hen onverstaanbaar. 

Op het gezegde van Martha: „Ik weet, dat 
hij opstaan zal in de opstanding ten laatsten 
dage," antwoordt de Heer deze heerlijke en veel-
beteekende woorden: „Ik ben de opstanding en 
het leven; die in mij gelooft, zal leven, al ware 
hij ook gestorven; en een iegelijk, die leeft, 
en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid." 
(Joh. 11 : 25, 26). In deze woorden liggen voor 
den geloovige, drie Goddelijke verzekeringen, n.1.: 

1. Christus is de opstanding en het leven. 
2. De geloovige, al is hij ook gestorven; leeft. 
3. De geloovige, die leeft (wanneer de Heer 

komt om de Zijnen tot Zich in het Vaderhuis te 
vergaderen) zal niet sterven in eeuwigheid. 
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Christus is de opstanding en het leven. Hij 
heeft de macht des Goddelijken levens gebracht 
in het midden des doods. Daardoor is de dood 
te-liet-gedaan, want in het leven is de dood niet 
meer. De dood is de bezoldiging der zonde. 
Cbristus is op het kruis, tot zonde gemaakt zijnde, 
in den dood voor ons ingegaan. De opstanding 
was voor Hem, en is voor elk geloovige, het einde 
van den dood. We lezen in Hand. 2 : 24: „Welken 
God opgewekt heeft, de smarten des doods ont
bonden hebbende, naardien het niet mogelijk was, 
dat hij door dezen (den dood) werd vastgehouden." 
De apostel Petrus mocht, vervuld van den Heiligen 
Geest, in zijn eerste Evangelieprediking deze aller
belangrijkste, heerlijke waarheid aangaande den 
opgestanen Christus verkondigen. En de apostel 
Paulus, door denzelfden Geest geïnspireerd, kon 
schrijven aan de geloovigen in Christus: „Want 
indien wij met hem ééne plant geworden zijn 
in de gelijkheid Zijns doods, zoo zullen wij het 
ook zijn in de gelijkheid zijner opstanding." (Rom. 
6 : 5.) „En indien de Geest van Hem, die Jezus 
uit de dooden opgewekt heeft, in u woont, zoo 
zal Hij, die Christus uit de dooden opgewekt 
heeft, ook uwe sterfelijke lichamen levend maken 
uithoofde van zijnen Geest, die in u woont." 
(Rom. 8 : 11.) — „Maar nu, Christus is opgewekt 
uit de dooden, de eersteling van hen, die ontslapen 
zijn." (1 Kor. 15 : 20.) De opgewekte, de ver-
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heerlijkte Jezus, heeft, vol liefde en toegenegenhad 
Zijns harten, Zijn rechterhand op Johannes gelegd, 
en deze heerlijke woorden tot hem gesproken: 
„Vrees niet; ik ben de eerste en de laatste, en 
de levende; en ik ben dood geweest, en zie, ik 
ben levend tot in alle eeuwigheid; en ik heb de 
sleutels van den dood en den hades." (Openo. 
1 : 18.) In den Heere Jezus geloovende, in Hen 
die „door God uit de dooden opgewekt is" (Rom. 
10 : 9), bezitten we de waarborg van de opstanding 
en het leven. 

„Die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook 
gestorven," heeft de Heer ook tot Martha gesproken. 
Hoe vertroostend zijn deze woorden voor ons, waar 
wij allen van degenen, die ons lief en dierbaar 
waren, sommigen door den dood ons zagen 
ontvallen ! Hoe vertroostend, waar zij niet meer 
met en bij ons verkeeren, dat we mo^en weten, 
dat zij nochtans leveri, leven in ongestoorde 
vieugde en gemeenschap met en bij den Heer. 
Zij zijn „uit het lichaam uitwonende, bij den Heer 
inwonende." (2 Kor. 5 : 8.) „Ontbonden te worden 
en met Christus te zijn, is zeer verre het beste." 
(Fil. 1 : 23.) Behalve dat de woorden des apostels 
door den Geest van God ingegeven Zijn, en wij 
dientengevolge ze met zekerheid kunnen gelooven, 
weten we ook, dat Paulus in hei Paradijs Gods 
geweest is, in de plaats, waar de in den Heer 
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Jezus ontslapenen zich bevinden, en dat hij daar 
„onuitsprekelijke woorden hoorde, die het een 
mensch niet geoorloofd is te spreken." (2 Kor. 
12 : 4.) Daar, in de gelukzalige verblijfplaats 
van de „geesten der volmaakte rechtvaardigen," 
(Hebr. 12 : 23), is het „zeer verre het beste," 
veel beter dan wij hier het ooit kunnen hebben. 
Daar genieten en smaken de zaligen ongestoord 
de gemeenschap des Heeren Jezus, welke hier 
telkens onderbroken wordt, door wat aan ons zijn 
op aarde verbonden is. Daar zijn ze ontbonden; 
niet alleen ontbonden aan het sterfelijk lichaam, 
maar ontbonden aan alles wat ons, die nog „uit
wonen van den Heer," hier vaak belemmerend en 
hinderlijk is in het dienen en smaken der gemeen
schap des Heeren. Daar bij den Heer des levens, 
daar zijn zij vrij; daar van de zonde vrij, en 
eeuwig zalig tevens. — Zij leven daar, ofschoon 
nog niet in een lichaam. Uit hetgeen we lezen 
in Openb. 6:9—11 blijkt, dat zij het volle bewust
zijn genieten. „En toen het 't vijfde zegel opende, 
zag ik onder het altaar de zielen van hen, die 
geslacht waren om het woord Gods en om de 
getuigenis, die zij hadden. En zij riepen met groote 
stem, zeggende : Tot hoelang, o heilige en waar
achtige Heerscher! oordeelt en wreekt gij ons bloed 
niet van hen, die op de aarde wonen? En aan 
een iegelijk hunner werd gegeven een lang wit 
kleed, en hun werd gezegd, dat zij nog een 
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kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hunne 
medeslaven en hunne broederen, die gedood zou
den worden evenals zij, voltallig zouden zijn." — 
Ook heeft de Heer Jezus den Sadduceërs dit be
langrijke en alles-afdoende antwoord gegeven: 
„God is niet een God van dooden, maar van 
levenden; want voor Hem leven allen; zij kunnen 
niet meer sterven, daar zij kinderen der opstanding 
zijn." (Luk. 20 : 38.) Ja, wie in Hem gelooft, die 
de opstanding en /ze/leven is, die zal leven, alware 
hij ook gestorven. 

Dan heeft de Heer tot Martha deze waarheid 
ook uitgesproken: „Een iegelijk, die leeft, en in 
mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid!' — 
Deze waarheid bevat voor ons de gelukzalige 
hoop, het heerlijk vooruitzicht, en de volkomen 
bevestiging, dat de Heer door Zijn sterven aan 
het kruis, den dood overwonnen en te-ni et-gemaakt 
heeft voor hen, die in Hem gelooven. Te voren, 
in Joh. 8 : 57, heeft de Heer de ongeloovige 
Joden het laten vernemen: „Voorwaar, voorwaar, 
ik zeg u: zoo iemand mijn woord zal bewaren, 
die zal den dood niet zien tot in eeuwigheid." 
Welk een genade en hoe groot een heil heeft 
de Heer Jezus verworven en aangebracht, doordien 
Hij voor zondaren heeft willen sterven! De des 
doods-schuldige zondaar, geloovende in den Zoon 
van God, ontvangt genade, en wel zulk een genade, 
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die hem volkomen van het oordeel des doods 
bevrijdt, ja welke hem het leven, het eeuwige 
leven schenkt. De geloovige, zelfs als hij gestorven 
is, zal weder opstaan; en de levende, die in Hem 
gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Degenen, 
die in leven zijn, wanneer de Heer Jezus zal 
wederkomen, zullen geenszins sterven. 

In Joh. 16 : 13 heeft de Heer Zijn discipelen 
de komst van den Heiligen Geest aangekondigd 
met deze belangrijke woorden: „Wanneer die 
zal gekomen zijn, de Geest der waarheid, zal hij 
u in al de waarheid leiden; want hij za! van 
zichzelven niet spreken, maar al wat hij zal ge
hoord hebben, zal hij spreken, en de toekomende 
dingen zal hij u verkondigen." — Nu zijn ons 
die toekomende dingen in de Brieven der Apostelen 
en in de Openbaring meegedeeld. De „nog vele 
dingen," die de Heer te zeggen had, maar door 
Zijn discipelen toen niet konden gedragen worden 
(Joh. 16 : 12), zijn na de verheerlijking des Heeren 
door den Heiligen Geest geopenbaard geworden. 
En onder die vele dingen neemt de waarheid van 
de opneming der Gemeente een groote plaats 
in. In bijna alle brieven van den apostel Paulus, 
en vooral in den lsten Brief aan de Korinthiërs 
en in de beide Brieven aan de Thessalonikers 
wordt ons deze troostrijke waarheid in bijzonder
heden ontvouwd. 

„Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen 
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niet allen ontslapen, maar wij zullen allen ver
anderd worden, in een punt des tijds, in een 
oogenblik, bij de laatste bazuin; want de bazuin 
zal klinken, en de dooden zullen onverdeffelijk 
worden opgewekt, en wij zullen veranderd wor
den." (1 Kor. 15 : 51, 52.) Door de onthulling 
dezer verborgenheid, toen voor de geloovigen een 
verborgen waarheid, worden de woorden van den 
Heer Jezus: „En een iegelijk, die leeft, en in mij 
gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid," voor ons 
meer omschreven, en alzoo duidelijker. De Heer 
Jezus, die vóór Zijn heengaan tot den Vader, de 
belofte gegeven heeft: „En zoo ik heenga, en u 
plaats bereid heb, kom ik weder, en zal u tot 
mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar ik 
ben" (Joh. 14 : 3), zal eens deze belofte ver
vullen. — Zal dat dan zijn bij de voleinding, 
aan den jongsten dag? Wanneer wij Gods Woord 
gelooven, dan zeggen we, neen! oneen! De Heer 
kan elk oogenblik komen om allen, die in Hem 
geloofden en ontslapen zijn, met allen, die in 
Hem gelooven en nog leven tot Zich te nemen. 
Hoe dit zal gaan ? Wel dit wordt ons in de 
boven aangehaalde woorden uit 1 Kor. 15 mee
gedeeld ; en ook in 1 Thess. 4:13—18 wordt deze 
waarheid zoo ondubbelzinnig door den apostel 
beschreven. Waar in het midden der broeders 
ie Thessaionika eenigen ontslapen waren, was er 
droefheid onder hen. Maar geen droefheid zoozeer 
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over hun ontslapen, maar meer, daar zij meenden, 
dat de ontslapenen in het verkrijgen der hemelsche 
heerlijkheid ten achteren staan zouden bij hen 
die leefden, als de Heer Jezus komen zou. — 
Welk een openbaring van Christelijke liefde, die 
„niet het hare zoekt!" (1 Kor. 13 : 5.) — De 
apostel behoefde hun ook betreffende de broeder
lijke liefde niet te schrijven, daar zij van God 
geleerd waren om elkander lief te hebben, en 
zij deze liefde bewezen aan al de broeders in 
geheel Macedonië. (1 Thess. 4 : 9, 10.) Om hen 
nu te onderwijzen en tevens te troosten, lezen 
wij: „Doch wij willen u niet onkundig laten, 
broeders! aangaande hen, die ontslapen zijn, opdat 
gij niet bedroefd zijt, evenals de anderen, die geen 
hoop hebben. Want indien wij gelooven, datjezus 
gestorven en opgestaan is, zoo zal ook God hen, 
die door Jezus ontslapen zijn, met hem brengen. 
Want dit zeggen wij u door het Woord des Heeren, 
dat wij, de levenden, die overblijven tot de komst 
des Heeren, niet zullen voorkomen hen, die ont-
-slapen zijn; want de Heer zelf zal met een 
geroep, met de stem eens aartsengels, en' met 
de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en 
de dooden in Christus zullen eerst opstaan, daarna 
zullen wij, de levenden, die overblijven, te zamen 
met hen in wolken opgenomen worden den Heer 
tegemoet in de lucht; en aldus zullen wij altijd 
met den Heer zijn. Zoo vertroost dan elkander met 
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deze woorden." — Dit komen des Heeren, om alle 
dezijnen, Zijn Gemeente in haar geheel, van deze 
aarde weg te nemen, wordt in 2 Thess. 2 : 1 
genoemd: „Onze (toevergadering) vereeniging 
met hem." — Judas beschrijft dit komen met deze 
woorden: „ . . . verbeidende de barmhartigheid 
onzes Heeren Jezus Christus ten eeuwigen leven." 
(Vs. 21.) In Fil. 3 : 20 en 21 lezen wij: „Want 
onze wandel (of burgerrecht) is in de hemelen, 
waaruit wij ook als Heiland den Heer Jezus 
Christus verwachten, die het lichaam onzer 
vernedering veranderen zal tot gelijkvormigheid 
aan het lichaam Zijner heerlijkheid, naar de wer
king der macht, die hij heeft om alle dingen aan 
zichzelven te onderwerpen." 

We willen eindigen met de woorden, waaraan 
we dit artikel wijdden: „Ik ben de opstanding 
en het leven; die in mij gelooft, zal leven, al 
ware hij ook gestorven ; en een iegelijk, die leeft, 
en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid." 
De Heer vraagt aan Martha: „Gelooft gij dat?" 

Lezer of lezeres! mogen ook wij u deze vraag 
doen, na het lezen van deze belangrijke, heerlijke 
en vertroostende waarheid? 

D. R. 

* * 
* 
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„De getuigenis van Jezus 
IS DE GEEST DER PROFETIE." 

e getuigenis van Jezus . . . . ! 
Treffend woord! 
Vooral, als we het zien in het ver

band. 
Een kunststuk wint immers aan schoonheid, of 

beter gezegd, de schoonheid van een kunstge
wrocht komt immers te meer uit, naarmate het 
beter belicht wordt! ? 

Een schilderij moet men beoordeelen in de 
omlijsting van haar tijd! 

En zoo ook moet een Schriftwoord overdacht 
worden in het verband, waarin het voorkomt. 

En als we dan op dat verband letten, ja, dan 
is het wèl een treffend woord: „dé getuigenis van 
Jezus is de geest van de profetie." 

Gij kent dat heerlijke hoofdstuk uit de Open
baring, het negentiende, waarin sprake is van de 
bruiloft des Lams? Hoor, hoe de engel tot Johannes 
spreekt: „Welgelukzalig, die geroepen zijn tot den 
maaltijd van de bruiloft des Lams." En als een 
bevestiging, die de kracht heeft van den heiligsten 
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eed, gaat het voort: „Deze zijn de waarachtige 
woorden Gods." 

Johannes, de ziener, is als buiten zich zelf. In 
zielsverrukking! Hij valt neder aan de voeten des 
engels. Maar deze weerhoudt hem. „Zie," zoo 
ruischt het waarschuwend woord, „zie, dat gij 
dat niet doet!" — Waarom toch niet? — Wel, 
zegt de hemelbode: „Ik ben een medeslaaf van 
u en van uwe broederen, die de getuigenis van 
Jezus hebben; aanbid God!" 

Geen afgoderij! Zélfs niet bij zielsverrukking. 
Geen engelen-aanbidding! „Aanbid God!" 

Maar letten we nu vooral ook op de woorden, 
die onmiddellijk voorafgaan aan de plechtige uit
spraak : Aanbid God! Ze luiden : „ . . . een mede-
slaaf van u en uwe broederen, die „de getuigenis 
van Jezus hebben." 

De getuigenis van Jezus is dus het kostbaar 
bezit van Johannes en diens medebroederen! 

Geliefde Broeders! denken we het ons een 
oogenblik in : niet de engel, maar de apostel en 
zijn medebroederen waren in het bezit van dien 
kostbaren schat: de getuigenis van Jezus! Ware het 
alleen de apostel, dan was er een teleurstelling in de 
begrenzing voor óns. Maar neen, ook de medebroe
ders, de eenvoudigste geloovigen in Jezus, kunnen 
er God voor danken, die getuigenis te bezitten! 

Die getuigenis is alle eeuwen door voor ons 
bewaard! 
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Bewaard! 
Door God! 
Want er was den Vader zooveel aan gelegen, 

de getuigenis van Zijn Zoon te bewaren. 
Bewaard is de getuigenis van Jezus, trots aan

slagen van vijanden en zelfs van vrienden, of van 
dezulken, die zich voor vrienden uitgevende, dat 
Woord, die getuigenis hebben ondergraven, door 
hun critischen geest geleid. 

Bewaard voor ons! 
Opdat we ons in die getuigenis van Jezus 

zouden verlustigen! Opdat we bij het licht ervan 
zouden wandelen! Opdat we „ter plaatse onzer 
vreemdelingschappen" zouden zingen, gelijk de 
psalmist. (Ps. 119 : 54.) 

O, hoeveel is die getuigenis, dat Woord des 
Heeren ons waard! Dezer dagen trof mij een 
woord van een dienstknecht des Heeren, die op 
zeer ernstige, treffende wijze zulk een schoon 
getuigenis geeft aangaande het Woord Gods — 
onzen Bijbel! De lezer vergunne mij dit getui-
genjs hier te laten volgen. Het is ons uit het 
hart gegrepen! En we danken onzen God, dat 
Hij zulke stemmen heeft gegeven. 

J. N. DARBY merkt ergens op: 

„Ik heb een diep, oprecht, ik zou haast durven zeggen, 
van God gegeven geloof in den Bijbel. Door genade ben ik 
door middel daarvan overtuigd, verlicht, ten leven opgewekt 
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en verlost. Door den Bijbel heb ik de kennisse Gods ontvan
gen, om Zijne volmaaktheden aanbiddend te bewonderen en 
de kennis van Jezus, den Heiland, de Vreugde, de Kracht en 
de Troost van mijn ziel. Er zijn vele menschen, die het, in 
zeker opzicht, aan anderen te danken hebben, dat zij tot 
God gebracht zijn, hetzij door predikers van het Evangelie, 
dat de Bijbel bevat, of door vrienden, die hun vreugde vinden 
in het Woord. 

Zoo was het niet bij mij. Dit werk, dat natuurlijk altijd 
Gods werk is, werd in mij gewerkt door het geschreven 
Woord. Wie eenmaal de waarde van Jezus heeft leeren 
kennen, weet ook, wat hem de Bijbel waard is. Moet ik 
mijzelven, helaas! ook beschuldigen van menige ontrouw in 
een leven vol afwisseling, vol veelvoudigen arbeid en moeite, 
de Bijbel is evenwel tegenover mij altijd trouw geweest. En 
wanneer hij mij in betrekking tot de ellendige en armoedige 
omstandigheden van dezen tijd nog nooit in den steek heeft 
gelaten, dan zal hij, daarvan ben ik overtuigd, het ook nooit 
doen in betrekking tot de eeuwigheid. „Het Woord des 
Heeren blijft tot in eeuwigheid." 

Waar dit Woord eenerzijds tot mijn nederigen toestand 
afdaalt, daar reikt het aan de andere zijde ook tot Gods, 
verheven hoogte, want daar komt het vandaan; evenals de 
liefde, omdat zij zich tot mij neerbuigt en zich naar iedere 
bijzonderheid van mijn zwakheden en tekortkomingen voegt, 
zich als Goddelijk doet kennen. Want niemand buiten God 
kon zoo handelen, en daarom voert deze liefde omhoog tot 
Hem. Zooals Jezus van God kwam en tot God ging, zoo 
ook dit Boek, dat op Goddelijke wijze Hem openbaart als 
den van God gekomene en tot Hem opgevarene. Wordt het 
waarlijk aangenomen, dan brengt het de ziel tot God, want 
Hij heeft zich in het Woord geopenbaard. De bewijzen voor 
de waarheid van het Woord bevinden zich in het Woord. 
De zon heeft geen licht noodig om daardoor zichtbaar te 
worden. Ik betuig op het duidelijkst en het stelligst mijn 



DE GETUIGENIS VAN JEZUS. 5 9 

diepe, van God geleerde overtuiging van de ingeving der 
Schriften. Ofschoon ik natuuriijk toegeef, dat zich in de 
overlevering van den tekst of in de vertaling fouten kunnen 
bevinden, zoo lees ik den Bijbel toch, zoo dikwijls ik hem 
lees, als een Boek van volstrekt gezag voor mijn ziel, als 
Gods Woord. Er is geen grooter voorrecht dan dit: mede-
deelingen van God-Zelf rechtstreeks te ontvangen. 

Mijn vreugde, mijn troost, mijn spijze, mijn kracht op den 
geheelen pelgrimsweg, dien ik tot hiertoe heb afgelegd, waren 
de onvoorwaardelijk als het Woord van God aangenomen 
Schriften. In het begin van mijnen weg moest ik weliswaar 
met betrekking tot dit punt diepe zielservaringen maken. 
Maar sedert dien tijd ben ik er door genade toe gekomen 
aan het Woord vast te houden als een onverbreekbaren band 
tusschen mijn ziel en God, al zou daarbij ook de hemel en 
de aarde, de zichtbare kerk en de mensch zelf in 't niet 
vervallen. Het is voor mij genoeg, dat God het mij als zoo
danig gegeven heeft. Ik twijfel er niet aan, dat de genade van 
den Heiligen Geest noodig is, om te maken, dat het Woord 
voor ons van nut kan zijn, en daaraan werkelijk gezag voor 
onze zielen te geven in betrekking tot wat wij zijn; maar 
dat verandert niets aan wat het in zichzelf is. Om waar te 
zijn, als het aangenomen wordt, moet het vóór dien tijd óók 
waar geweest zijn. 

Hier zou ik nog aan willen toevoegen dat, wanneer ook 
de genade Gods en het werk van den Heiligen Geest noodig 
zijn om aan het Woord die levendmakende kracht te geven, 
nochtans de Goddelijke Waarheid, Gods Woord, een invloed 
op het natuurlijk geweten heeft, waaraan dit zich niet kan 
onttrekken. Het licht maakt den boosdoener openbaar, al 
haat hij het ook. En zoo komt het Woord Gods tot den 
mensch, al is hij het nog zoo vijandig gezind, — eenerzij ds, 
en daarvoor zij God geprezen ! in genade, anderzijds in waar
heid. En juist deze omstandigheid bewijst de boosheid van 
den wil des menschen in de verwerping van het Woord. 
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Het Woord heeft macht over het geweten, zelfs als de wil 
nog niet veranderd is. Dit feit mag den afkeer van den mensen 
tegen het Woord nog vergrooten, maar de afkeer is aan
wezig, omdat het geweten gevoelt, dat het de waarheid niet 
loochenen kan. De menschen wederstaan het Woord, juist 
omdat het waar is. Indien het hun geweten niet trof, dan 
behoefden zij zich zooveel moeite niet te geven, om zich aan 
den invloed daarvan te onttrekken en het te weerleggen. Men 
wapent zich niet tegen een stroohalm, wel echter tegen een 
zwaard, welks scherpe snede men voelt en vreest. 

Ik herhaal: de Bijbel spreekt van genade, zoowel als ook 
van waarheid. Hij spreekt van de genade en liefde Gods, die 
Zijnen eeniggeboren Zoon gaf, opdat zondaars, zooals gij en 
ik, bij Hem gebracht, en Hem volkomen, in waarheid en van 
nabij, ja zeer nabij en in alle eeuwigheid zouden leeren kennen ; 
ja, reeds nu Hem zouden mogen genieten; opdat het geweten 
volkomen gereinigd, met vreugde in Zijn tegenwoordigheid 
zou kunnen vertoeven, zonder dat een enkele wolk het over
schaduwt; zonder dat het zich iets te verwijten heeft en 
zonder vrees. En op die wijze daar te zijn, rustend in de 
liefde Gods, dat is „volkomen vreugde." De Bijbel zegt den 
mensch de waarheid over zichzelf, maar hij zegt hem ook 
de waarheid over een God van liefde, en ontvouwt tegelijk 
de Wijsheid van Zijne raadsbesluiten. 

Het allerbeste middel echter om overtuigd te worden van 
de waarheid en het gezag van den Bijbel is: 

het Woord zelf te lezen." 

Tot zoover het schoone getuigenis, van een 
man, die het Woord heeft bediend en liefgehad. 

„De getuigenis van Jezus." 
Dat is, dunkt ons, niet de getuigenis aangaandet 

of omtrent Jezus, maar de getuigenis, welke Jezus 
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gegeven heeft. De getuigenis, die Hij heeft toe
vertrouwd aan de profeten, zoowel aan de profeten 
des Ouden- als aan die des Nieuwen Testaments. 
De getuigenis ook, zooals ze door Hem is ge
schonken aan de apostelen. En ten slotte die 
getuigenis, welke Hij aan Johannes in visioenen 
en stemmen schonk door middel vaak van een 
engel. Dit laatste blijkt zoo duidelijk uit Open
baring 22 : 16: „Ik,. Jezus, heb mijnen engel 
gezonden, om u deze dingen te betuigen in de 
gemeenten.'' 

Met „de getuigenis van Jezus" kan niet alleen 
bedoeld zijn de getuigenis, die we in de „Open
baring" bezitten, ofschoon wel in de allereerste 
plaats aan de Openbaring moet gedacht worden 
bij de woorden: „de getuigenis van Jezus is de 
geest der profetie." Dat werkelijk öök gedacht 
moet worden aan de profetieën van het Oude 
Testament, blijkt onwedersprekelijk uit 1 Petr. 
1 : 11, waar gezegd wordt, dat de Geest van 
Christus in de profeten was. Deze profeten vorsch-
ten hun eigen profetieën na, waarin zij hadden 
geprofeteerd van de genade, die ons bereid is. 
Hun werd geopenbaard, dat zij niet voor zich-
zelven, maar voor ons (de geloovigen der nieuwe 
bedeeling) de dingen bedienden, die ons aange
kondigd zijn door hen, die ons het evangelie 
hebben verkondigd door den Heiligen Geest. 
Engelen zijn bege.erig „in die dingen in te zien." 
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De Geest van Christus was in de profeten des 
Ouden Verbonds werkzaam. 

De Geest van Christus was werkzaam, evenzeer 
in de apostelen, die het evangelie hadden verkon
digd. Die Geest van Christus is de geest van de 
profetie, als Hij getuigt van al die heerlijke dingen, 
die met Jezus in verbinding staan, die van Hem 
uitgaan. Zoodat Jezus-Zelf de Hoofdpersoon is in 
al die profetieën. 

De getuigenis van Jezus is de inhoud van de 
Evangeliën, van de Brieven, van de Handelingen, 
van de Openbaring. Hoe klaar wordt ons dit uit 
enkele plaatsen in het vierde Evangelie, die over 
den Heiligen Geest handelen. Allereerst Joh. 14: 
26: „De Heilige Geest, dien de Vader zenden 
zal in mijnen naam, die zal u alles leeren, en zal 
u indachtig maken, alles, wat Ik u gezegd heb." 
Welnu, dit is geschied. Wat de Heilige Geest 
leert en indachtig gemaakt heeft, bezitten we in 
de Evangeliën naar Mattheüs, Markus, Lukas en 
Johannes. 

De tweede plaats is Joh._ 15 : 26, 27. Daar 
vinden we de belofte, die vervuld werd in het 
Boek der Handelingen : „Doch wanneer de Troos
ter zal gekomen zijn, dien ik u zenden zal van 
den Vader, de Geest der waarheid, die van den 
Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. En gij 
zult öök getuigen " 

De derde plaats is Joh. 16:13: „Maar wanneer 
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die zal gekomen zijn, de Geest der waarheid, hij 
zal u in al de waarheid leiden; want hij zal van 
zichzelven niet spreken, maar al wat hij zal ge
hoord hebben, zal hij spreken, en de toekomende 
dingen zal hij u verkondigen." 

Dit laatste nu bezitten we in de Brieven en in 
het Boek der Openbaring. 

Apostelen en profeten worden te zamen door 
Petrus in één adem genoemd, als hij in den 
tweeden Brief schrijft, hfdst. 3 : 2 : „Opdat gij 
indachtig zijt der woorden, die door de heilige 
profeten (des Ouden- en des Nieuwen Testaments) 
te voren gesproken zijn, en des gebods van den 
Heer en Heiland, door uwe apostelen verkondigd." 
En zoo besluiten we dan, dat we in de Wet, de 
Psalmen en de Profeten — d. i. in de drie groote 
afdeelingen van het Oude Testament — en in de 
Evangeliën, de Handelingen, de Brieven en de 
Openbaring, d. i. in de Boeken des Nieuwen Tes
taments, ontvangen hebben dien onwaardeerbaren 
schat van God, het geschreven Woord : de ge
tuigenis van Jezus ! 

Die getuigenis van Jezus, welke is de geest 
der profetie, is èèn geheel. 

„Geen profetie der Schrift is van eigene uit
legging." Schrift met Schrift vergelijken dus! 
Stuk bij stuk houden! 't Is te doen om Jezus, 
den Geliefde des Vaders, den Uitvoerder van alle 
raadsbesluiten, den Erfgenaam aller dingen, den 
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Koning Israëls, het Hoofd der Gemeente, den 
Wensch aller heidenen, den Heer der heeren, den 
Koning der koningen, den Gebieder der engelen, 
om Hem, in Wien de gansche volheid is. 

„De getuigenis van Jezus" is als een schoone 
legkaart. Valt die legkaart uiteen> dan is de har
monie der lijnen te loor gegaan. Er zijn wel mooie 
stukken. Zoo hier en daar. Maar ook stukken, 
die niet meer onderscheiden worden. Doch breng 
ze te zamen, dan verwondert ge u gaande meer 
over de aanpassing der stukken, totdat het geheel 
voor uw oog staat en gij Hém aanbidt, die het 
Middelpunt der profetie is. 

J. T. 

* * 
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„De genade Gods." 

„De Heere is genadig en barm
hartig." (Ps. 111 : 3.) 

„ . . . en de genade Gods ziende . . . " 
(Hand. 11 : 23). 

e HEERE is genadig en barmhartig! 
Zöö zingt de Psalmdichter van den 

ouden dag. En het is wel opmerkelijk, 
dat hij zich zoo uitdrukt in een lied, 

waarin de wegen Gods worden bezongen. Hij 
richt het oog op den „Eeuwig-Getrouwe", en 
betuigt dan aangaande Jehovah: „Zijn doen is 
majesteit en heerlijkheid," waarmede hij eigenlijk 
zeggen wil, dat het doen des Heeren geheel valt 
buiten de beoordeeling van den mensch, althans 
van den geloovige, dewijl dat doen des Heeren 
„majesteit en heerlijkheid" is, dus verre verheven 
boven het denken, het oordeelen, en zeer zeker 
boven het bedillen van den nietigen mensch, die, 
als een pottenbakkersvat uit de hand des potten
bakkers, alzöö uit de hand zijns Scheppers is 
voortgekomen. Niet alleen de Psalmdichter, ook 
de Apostel brengt deze gedachte naar voren, en 
wel in den Brief aan de Romeinen, hfdst. 9:20,21. 
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Hoe zéér hebben ook de menschen van onzen 
tijd noodig, hierop te worden gewezen. En hoe 
moet vooral de geloovige waken over zijn hart; 
want daaruit zijn immers de uitgangen des levens? 
Hoe heeft hij acht te geven op zijn overleggingen; 
zijn „zinnen" moeten „bewaard blijven in Christus 
Jezus." (Fil. 4 : 7). Hoe licht kan ook de geloovige 
Gode iets ongerijmds toeschrijven! De vrome 
Job bleef daarvoor bewaard, althans voordat hij 
het bezoek zijner vrienden had ontvangen. „Zou
den wij het goede van God ontvangen en niet 
het kwade ?" 

Des Heeren doen is majesteit en heerlijkheid. 
Het doen des Heeren is dus geheel in overeen
stemming met Zijn wezen. Hij is de Rechtvaardige. 
Daarom zijn Zijn wegen recht; ze zijn volmaakt 
in betrekking tot de gerechtigheid. Zijn werk is 
eveneens volmaakt. Treffend, dat twee mannen, 
die veel leeds hebben gesmaakt, door den Heili
gen Geest geïnspireerd, zich juist aldus hebben 
uitgesproken. We bedoelen Mozes en David. De 
eerste zingt in zijn lied: „Hij — Jehovah — is 
de Rotssteen, wiens werk volkomen is: want al 
Zijne wegen zijn gericht. God is waarhe;d, en 
is geen onrecht, rechtvaardig en recht is Hij." 
(Deut. 32 : 4). En David, de koninklijke zanger, 
verheerlijkt zijn God eveneens in een treffend lied, 
waarin hij getuigt: „Gods weg is volmaakt . . . 
Hij is een Schild allen, die op Hem betrouwen . . . 
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Wie is een Rotssteen, behalve onze God? God 
is mijnt sterkte en kracht en Hij heeft mijnen 
weg volkomen geopend." (2 Sam. 22 : 31—33.) 

De Apostel blijft niet staan bij de gedachte, 
die we zooeven uit Rom. 9 aanhaalden. Hij gaat 
verder ten aanzien van den geloovige. In het 
achtste hoofdstuk behandelt hij hun volkomen 
vrijheid, en daar somt hij eveneens hun voor
rechten op. Hij spreekt daar driemaal over „alle 
dingen." Aan het einde van het schoone hoofd
stuk roemt hij in geloofstaal: „Alle dingen — 
welke ze ook mogen zijn, hetzij de tegenwoordige, 
hetzij de toekomende — alle dingen te zamen 
kunnen ons niet scheiden van de liefde Gods, 
welke is in Christus Jezus, onzen Heer." 

Aan het begin, als hij spreekt over een zuch
tende schepping, dan jubelt hij: „Alle dingen 
werken mede ten goede,, hun, die God liefhebben, 
hun, die naar Zijn voornemen geroepen zijn, hun, 
die ook te voren verordend zijn om aan het beeld 
van Zijnen Zoon gelijkvormig te zijn." 

En dan tusschen deze twee in, komt de heerlijke 
gedachte, dat God voor ons is; dat Hij Zijn eigen 
Zoon niet gespaard, maar Hem voor ons allen 
overgegeven heeft, en dat Hij ons nu ook met 
dien Zoon alle dingen schenken wil. 

Dit alles maakt het voor den geloovige zooveel 
gemakkelijker, zich neer te buigen voor God om 
Zijn doen, hetwelk majesteit en heerlijkheid is — 
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te aanbidden. Van den mensch kan God zulks 
vergen; van den geloovige moet God het wel 
verwachten f Immers het kruis, waar zoo treffend 
is gebleken, dat Gods werk volmaakt is, daar 
Hij den dood door den dood te niet maakte, en 
leven en heerlijkheid aan het licht treden deed — 
dat heerlijke kruis op Golgotha laat een volmaakt 
licht vallen op al Gods weg en werk! 

Is het niet treffend, dat de dichter van den 
honderd-elfden Psalm juist in een lied over de 
wegen Gods gewaagt van de genade en barm
hartigheid des Heeren ? Is het niet, alsof hij in 
de verre verte reeds het licht van den kruisheuvel 
ziet stralen ? Vereenigt deze godvruchtige zanger 
niet op een schoone wijze twee waarheden, die 
elk op haar beurt recht hebben op de volle 
opmerkzaamheid onzer zielen ? De gerechtigheid 
Gods — die geheel uitkomt in de wegen Gods. 
En de genade Gods. Beide zijn ze op een andere 
plaats treffend in één adem genoemd: De HEERE 

is genadig en rechtvaardig." (Ps. 116 : 5a.) 
Maar in den lilden Psalm staan de twee waar
heden afzonderlijk, naast elkaar. 

„De HEERE is genadig en barmhartig.' Dit 
woord bevat geen tegenstelling, want barmhar
tigheid staat niet tegenover genade. Veeleer ver
sterkt het een het ander. Barmhartig is de Heere. 
Dat wil eigenlijk zeggen: Hij omarmt met Zijn 
hart. Hij sluit aan Zijn wonderbaar liefhebbend 
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hart den zondaar, aan wien genade wordt be
wezen, wiens schuld wordt weggedaan. Aan dien 
zondaar wil Hij al Zijn liefde om Jezus' wil be-
toonen. 't Is de verloren zoon, die wederkeert, 
met erkenning van schuld en met oprechte be
lijdenis des harten, en die dan ondervinden mag, 
dat de Vader hem omvangt en een rustplaats 
geeft — eerst aan het Vaderhart, en dan in het 
Vader/zwz's, aan den welvoorzienen disch. 

Zoo staat de volheid der genade des Heeren 
in den lilden Psalm voor ons oog. Laten we 
met deze wondervolle genade ons nog een oogen-
blik verder bezighouden. 

In den Brief aan Titus staat zoo schoon, dat 
de genade Gods — die voor alle menschen 
heil aanbrengt, — verschenen is. 

Wat de zon is voor het landschap, voor mensch 
en dier, voor al wat leeft, dat is de genade, die 
heil aanbrengt. Ze is als een zon opgegaan. 
Zacharia, de vader van Johannes den Dooper, 
zingt van de innerlijke bewegingen der barm
hartigheid onzes Gods — dus öök van de genade — 
en dan roept hij uit, dat de „Opgang uit de 
hoogte" ons met die barmhartigheid bezocht 
heeft, om te „schijnen voor hen, die gezeten zijn 
in duisternis en schaduw des doods, om onze 
voeten te richten op den weg des vredes." 
(Luk. 1 : 78, 79.) 

De genade Gods is verbonden aan een Persoon. 
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Dat blijkt zoo duidelijk uit Joh. 1 : 17, waar we 
lezen: „Want de wet is door Mozes gegeven, de 
genade en de waarheid is door Jezus Christus 
geworden." Nu we toch de Wet even noemen, 
willen we een vergelijking maken, waardoor meer 
in het licht treedt, wat het eigenlijk beteekent, 
als de Apostel zegt, dat de genade voor alle 
menschen heil aanbrengt. 

Doordat de Wet Gods in Israël was ingesteld 
en door het volk — in zijn geheel genomen — 
erkend en nageleefd werd, inzonderheid wat de 
uitwendige voorschriften betreft, was er een zegen 
voor den onderdaan, voor de overheden, voor 
den arme, voor den vreemdeling, voor de weduwe, 
voor de wees, ja zelfs voor den vijand. Gods 
barmhartigheid straalt zoo treffend in allerlei 
voorschriften door. Zelfs aan den dorschenden 
os en aan het pasgeboren bokje wordt gedacht. 
De vreemde — denken we maar aan Ruth — 
vond een akker, om er aren te lezen; de ver
armde — Naomi is zoo'n schoon voorbeeld — 
vond een losser; de hongerige kon rekenen op 
vruchten langs den weg, olijven, of vijgen, of 
aren. De doove mocht niet worden gevloekt; de 
oude van dagen moest worden geëerd; de slaaf 
ging in het jubeljaar vrij uit; de akker rustte 
in het sabbatsjaar. Ja zelfs ten dage des oorlogs 
stond daar het waarschuwend woord: „Wanneer 
het leger uittrekt tegen uwe vijanden, zoo zult 
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gij u wachten voor alle kwade zaak." (Deut. 
23 : 9.) En met vele voorbeelden kan de op
merkzame Schrift-onderzoeker deze opsomming 
volledig maken. De Wet bracht heil aan voor 
allen, die binnen de grenzen van het gebied, 
waar zij was gegeven, zich bewogen. 

Maar wat is de Wet in vergelijking met Christus? 
Hoeveel hooger zijn de zegeningen, welke 

Christus heeft aangebracht door Zijn komen op 
de aarde, en door Zijn sterven aan het kruis! 
Niet alleen voor de geloovigen, maar voor allen. 
Zeker, voor de geloovigen bracht Hij alle zege
ningen aan voor tijd en eeuwigheid, voor hemel 
en aarde. Maar ook voor de menschen in het 
algemeen is het „verschijnen van de genade 
Gods" tot heil. Al wat in de Christenheid ge
vonden wordt en als een zegen kan worden be
schouwd, is rechtstreeks gave van God, zegeningen, 
die opspringen uit de heilsfontein, die op Golgotha 
werd geopend. Daar, waar het Evangelie des 
kruises, de blijde boodschap der verschenen ge
nade Gods, wordt gepredikt, daar wijkt wanorde, 
haat, oproer, ja wat niet al meer! En nu liggen 
al de ellendigheden van de oorlogsjaren wel als 
een zware beschuldiging op het geweten der 
Christelijke volkeren, doch deze zijn geenszins 
een aanklacht tegen de kracht der genade Gods, 
maar tegen hen, die — Gode ongehoorzaam — tegen 
die genade in aan hun eigen wil hebben toegegeven. 
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De genade Gods wil echter zoo gaarne eeuwige 
goederen schenken! Wij hebben zooeven de 
genade een oogenblik vergeleken met de zon, 
die haar levenwekkende stralen naar de aarde 
zendt, en opgaat over allen en schijnt over boozen 
en goeden. We zouden haar ook kunnen verge
lijken bij een koningin, die uit hemelsche sfeeren 
op deze aarde is neergekomen, en in haar schoot 
allerlei heerlijke geschenken verborgen heeft. 
Met haar gaven wil ze allen verrijken. Doch èèn 
gave heeft ze, die ze het liefst schenkt. Dat is 
juist haar grootste gave. Ach, waarom weigeren 
zoo velen juist deze grootste gave aan te nemen 
met innige dankbaarheid der ziel ? Die gave is 
de gift des eeuwigen levens, welke ze geeft 
aan een iegelijk, die Christus aanneemt, en in 
Hem zijn Plaatsvervanger heeft gevonden, die 
als een verlorene aan Zijn doorboorde voeten 
is neergezonken, zijn zonde aan God heeft be
leden en tot den eenigen Redder gevlucht is. 
Een zoodanige leert de genade Gods op een 
geheel eenige wijze kennen: hij verliest de vreeze 
des doods, ontvangt vreugde des levens, vrede 
voor de ziel, rust voor het hart, hoop op eeuwige 
heerlijkheid; hij is een kind Gods geworden, 
erfgenaam Gods en medeërfgenaam van Christus. 
De zegen van een zoodanige eindigt niet met 
dit leven en in het sombere graf. Neen, over het 
graf licht de eeuwige morgen hem toe. Ja, door 
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die genade heeft de geloovige in Christus zelfs 
de blijde hoop, datjezus komt, die de ontslapenen 
opwekken en de levend-overgeblevenen ver
anderen' zal. Ja, nog meer! Door diezelfde 
genade hebben de geloovigen de „verschijning 
van hun grooten God en Verlosser, Jezus Christus, 
als een zalige toekomstgedachte in het hart. 
Want Christus zal niet alleen toi de Zijnen komen, 
om ze op te nemen, maar Hij zal ook daarna 
met de Zijnen komen. En dan zal Christus „ver
heerlijkt worden in Zijne heiligen en bewonderd 
in allen, die geloofd hebben." (2 Thess. 1 : 10.) 

Met het oog, zoowel op die „hoop," als op 
die „verschijning" heeft de genade Gods nóg 
een heerlijk werk, n.1. het werk der onderwijzing. 
En daarmede treedt een ander beeld voor onze 
oogen. Een zorgvolle „moeder" *) is bezig de 
„zonen" op te voeden, te onderwijzen aangaande 
den weg, dien zij te bewandelen hebben. Deze 
„moeder" — de genade Gods — wijst op de vele 
gevaren, waaraan de geloovigen blootstaan. De 
wereld lokt 1 Dat is een wezenlijk, niet te onder
schatten gevaar. Het vleesch werkt 1 Dat is een 
tweede gevaar, niet geringer, dan het voorgaande. 
De duivel verstrikt! En welk een macht staat 
hem ten dienste en met welke listige omleidingen 
gaat hij om. Dat is een derde gevaar. Er moet 

*) De lezer sla eens Spreuken 31 op, waar de moeder van 
den koning Lemuël haar zoon „onderwijst." 
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worden „gedood!" Er moet worden „afgelegd!" 
Er moet worden „aangedaan!" En nu zegt de 
Apostel van de genade Gods — na die heerlijke 
woorden, die van het heil voor alle menschen 
gewagen — ze „onderwijst ons, dat wij de god
deloosheid en de wereldsche begeerlijkheden ver
zakende — ingetogen, en rechtvaardig en 
godzalig leven zouden in deze tegenwoordige 
eeuw, verwachtende de gelukzalige hoop en ver
schijning der heerlijkheid van onzen grooten God 
en Verlosser, Jezus Christus." (Titus 2 : 12,13.) 

De genade Gods onderwijst ons, die op Jezus 
Christus onze hoop stellen, op Hem, die „Zich 
voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons van alle 
ongerechtigheid verlossen zou en Zichzelven een 
eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken." 

Heerlijke woorden over de genade Gods! Ze 
is verschenen! Ze brengt ten behoeve van alle 
menschen heil aan! Ze onderwijst de geloovigen 
in Christus! Ze arbeidt, totdat de gevaren _yoor 
eeuwig geweken zijn, en de „eerste dingen 
zullen zijn voorbijgegaan" en met die eerste 
dingen rouw en geschrei en moeite zullen zijn 
geweken! (Openb. 21 : 4.) 

Het heeft Gode behaagd, deze wondervolle 
genade aan velen te openbaren. En het is merk
waardig, dat de Heer Zich daartoe bediend heeft 
ook van hetgeen de vijand ten kwade heeft ge
dacht. Een treffend voorbeeld daarvan hebben 
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we in Handelingen 11, waar sprake is van een 
verstrooiing „door de verdrukking, die wegens 
Stefanus geschied was." Die verstrooiden ver
lieten Jeruzalem en gingen het land door tot 
Fenicië toe en Cyprus en Antiochië. De heerlijke 
vrucht bleef niet uit. De hand des Heeren was 
met die verstrooiden en met hun arbeid, zoodat 
„een groot getal geloofde en zich tot den Heer 
bekeerde." Het gerucht ervan bereikt Jeruzalem, 
zoodat Barnabas uitgezonden wordt. Hoe schoon 
is het, wat we dan van dezen Barnabas lezen. 
Hij vindt de vrucht niet van eigen, maar van 
anderer werk, doch dit verhindert hem geenszins 
zich te verheugen. „En Barnabas, de genade Gods 
ziende, verblijdde zich." (Hand. 11 : 23.) Hoe 
belangrijk is dit voor elk onzer. Barnabas is een 
in menig opzicht navolgenswaardig voorbeeld. 
Zélf was hij een voorwerp der genade Gods. De 
Heilige Geest woonde in hem. Dat is wel het 
bewijs, dat hij Jezus waarlijk toebehoorde. Maar 
niet alleen, dat hij den H. Geest in zich inwo
nende bezat, hij was er mede vervuld, hij was 
„vol des Heiligen Geestes" Hij liet zich geheel 
en al bearbeiden, besturen, beïnvloeden door 
dien Geest. Hij was geneigd om te helpen. Er 
staat van hem geschreven „hij was een g o e d 
man." Van de apostelen had hij zelfs den bijnaam 
„Barnabas, zoon der vertroosting," ontvangen. 
Maar daardoor kon hij toch niet geleid worden 
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in het goede. Integendeel, daardoor kon hij zelfs 
te kort schieten in het doen van hetgeen de 
Heer hem opgelegd had. — Maar zoolang hij 
vol des H. Geestes was, wandelde hij in het 
rechte spoor ten aanzien van alle dingen. Het is 
dan ook zoo schoon, dat het èèrst van hem ge
zegd wordt, dat hij zich verblijdde, toen hij „de 
genade Gods" zag. Bij de farizeën was het in 
den regel juist tegenovergesteld. De oudere broeder 
in de gelijkenis van den verloren zoon stond 
mokkend buiten. En hoevele menschen kunnen 
zich maar moeilijk verblijden, als zij „de genade 
Gods" in anderen zien. In een wettischen geest 
komen ze in den regel met harde eisenen. Ze 
wenschen te vinden bij pas-bekeerden, wat eerst 
bij rijpere levenservaring aanwezig kan zijn. 
Daarom wijzen we hier eens afzonderlijk op den 
zoon der vertroosting, die — net als de engelen 
Gods in den hemel — verblijd is, als hij ziet, 
dat zondaren zich hebben bekeerd, en gekomen 
zijn tot het geloof. 

Maar deze dienstknecht des Heeren gaat verder. 
Hij denkt öök aan des menschen verantwoorde
lijkheid, waarom hij de jonge geloovigen te 
Antiochië vermaant: „met een voornemen des 
harten bij den Heer te blijven." Hij roept ze 
toe: „Blijft bij den Heer." De Heer bewaart. 
De Heer zegent. De Heer leidt ter overwinning. 
Maar gij — „blijft gij bij Hem!" Genade brengt 
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tot Jezus ! En genade houdt bij Jezus ! Genade 
maakt „menschen Gods." Genade bewaart „men-
schen Gods." Genade voert „menschen Gods" 
straks de h e e r l i j k h e i d b i n n e n . Naast 
Lukas 15 Johannes 15: de verloren zoon in de 
armen van den vader; de rank in den wijnstok. 
Zonder den Heer Jezus kunnen we het leven 
niet deelachtig worden, maar „zonder Mij kunt 
gij niets doen," heeft diezelfde Heer óók gezegd. 

Barnabas betoont zich in den waren zin des 
woords een „Leviet" (Hand. 4 : 36). Hij gaat 
niet „aan de overzijde voorbij," zooals de Leviet 
in de gelijkenis van den barmhartigen Samaritaan. 
(Luk. 10 : 32.) Integendeel! Hij verkoopt zijn 
akker — d.i. hij wil dienen met het stoffelijke, 
en hij dient later — zoo is er een „toenemen," 
een „opwassen" bij hem, wat zijn naam „Joses" 
of „Jozef" beduidt — in het geestelijke. Hij vond 
de broederen te Antiochië, bij de Bron; en nu 
wil hij ze houden aan de Bron! Zooals ook 
Petrus, een oud man zijnde, de verstrooide ge-
loovigen bepaalt „bij den God aller genade." 
(1 Petr. 5). Die „God aller genade" heeft verloren 
zondaren tot Jezus gebracht en ze geroepen „tot 
Zijne eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus." 
Welnu, diezelfde God wil voortgaan om te doen, 
al wat noodig is, zoolang de Zijnen op den weg 
naar die eeuwige heerlijkheid wandelen. En dan 
schrijft de oude Apostel die aandoenlijk schoone 
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woorden, welke we om hun belangrijkheid bij
zonder in het oog willen laten vallen: 

„De God nu aller genade, die u geroepen 
heeft tot zijne eeuwige heerlijkheid in Chris
tus Jezus, nadat gij een weinig tijds geleden 
hebt, die zal u volmaken, bevestigen, ver
sterken, fondeeren." (1 Petr. 5 : 10.) 

Heerlijk geheel! Van boven af wordt het door 
den Apostel gezien: God zal u volmaken! Maar 
daartoe is het noodig, dat Hij u „bevestigt," 
dat Hij u doet „vast staan." Welnu, dat wil 
de God aller genade doen. „Een weinig tijds" 
moet gij „lijden" maar te midden van de ver
drukking van „alle lijden," staat „alle genade" u 
ten dienste. Die genade zal versterken, zoodat 
gij bij uw geloof de deugd, d.i. de kracht of 
heldenmoed voegen kunt. Doch voor dit alles is 
het in de eerste plaats noodig, dat de wortelen 
van het leven des geloofs zich èl dieper vast-
zuigen in de genade, ja in den God aller genade. 
En daarom dat laatste, dat vierde woord: „Hij 
zal u fondeeren!" Met den dichter besluiten wij : 
„Niets, o Heer! dan Uw genade!" en met den 
Apostel: „Hem zij de heerlijkheid en de kracht 
tot in alle eeuwigheid, Amen." (1 Petr. 5 : 11.) 

J- T. 

* * 
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Roemen in Gods genade. 

In Uw genade wil ik roemen, 
Die zondaars zalig maakt en vrij! 

Uw liefde onuitputtelijk noemen, 
Want wiè, o God I heeft lief als Gij ? 

Genade brengt van booze wegen 
Den zondaar naar des Heilands kruis; 

En God komt hem in liefde tegen, 
Als kwam een eenige zoon naar huis! 

Genade zal mij steeds bewaren, 
Zoolang ik bier nog zwakheid ken; 

Gods liefde toont mij in gevaren, 
Dat 'k èèn van Jezus' schapen ben. 

Al zou dan alles hier ook falen, 
Gaan aard en hemel ook voorbij, 

Genade kent noch perk noch palen. 
En liefde staat mij steeds ter zij. 

Al ga ik hier langs woeste paden, 
Genade schraagt mijn wankien voet. 

Geen vijand kan mij voortaan schaden, 
Omdat Uw liefde mij behoedt. 

Genade zal mij veilig leiden, 
Uw liefde ontsluit mij 't Vaderhuis; 

Daar ging mij Jezus plaats bereiden, 
Daar rust ik van het. aardsch gedruisch. 

* 
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Israëls glanspunt. 

n Salomo zat op dèn troon van zijnen 
vader David." (1 Kon. 2 : 12). 

Israël, het door God uit alle volken 
der aarde uitverkoren volk, is door 

God verwekt geworden uit twee verstorven men-
schen, Abraham en Sara. En uit die twee is in 
negen eeuwen tijds een volk ontstaan, dat, als 
een hoofd van alle andere volken, zich in getal, 
in macht, in rijkdom, in majesteit en eer onder 
Salomo's regeering ten hoogste geopenbaard heeft. 
Was er wel een heerlijker en grooter koning aan 
te wijzen dan Salomo, wiens glans over geheel 
ie wereld straalde, en op wiens wijsheid, macht 
en heerlijkheid men zelfs na een tijdsverloop van 
duizend jaren onder de Joden nog met bewon
dering terug zag en met fierheid roem droeg? 
Al wat men zich van de volheid der zegeningen 
Gods op één mensen samengehoopt, van bloei en 
welvaart aan één land geschonken, van geluk en 
vrede over één volk uitgegoten, uitnemends, on-
vergelijkelijks, onovertrefbaars voorstellen kon, 
zag men in koning Salomo vereenigd; in hem, 
met wiens allesbelovenden naam: Salomo of 
„Vredevorst," God-Zelf niet voldaan scheen, toen 
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Hij, bij de geboorte, den profeet Nathan zond 
met den bijzonderen last aan de ouders bij den 
naam van het kind, om des Heeren wil, nog een 
tweeden naam toe te voegen, n.1. dien van „Jedid-
Jah," hetwelk beteekent: „beminde" of „lieveling 
des Heeren." 

De belofte Gods aan Abraham zien wij in de 
dagen van Salomo bevestigd. „Voorzeker, Ik zal 
u grootelijks zegenen, en uw zaad zeer vermenig
vuldigen, als de sterren des hemels, en als het 
zand, dat aan den oever der zee is," (Gen. 22 :17); 
zóó sprak de Heere tot Abraham. We lezen toch 
in 1 Kon. 4 : 20 : „Juda nu en Israël waren velen, 
als het zand, dat aan de zee is, in menigte." 
Van den Euphraat tot aan Egypte heerschte Salomo, 
en alle omringende volken waren hem onder
worpen, hem brengende geschenken, en al de 
dagen zijns levens hem dienende. Welk een ont
vouwing van macht en heerschappij! 

En deze machts-openbaring was niet zooals in 
onzen tijd, nu men zich tot de tanden moet 
wapenen; neen, er was vrede, rust en veiligheid. 
„Juda en Israël woonden zeker (in zekerheid en 
rust), een iegelijk onder zijnen wijnstok en onder 
zijnen vijgeboom, van Dan (het noorden des 
lands) tot Berséba (het zuidelijke uiteinde), al de 
dagen van Salomo." (1 Kon. 4 : 25). Wat een 
ongekende rust! Welk een zegenrijk genot! 

Waar hij met het oog op zijn hooge roeping, 



82 DE MORGENSTER. 

van God niets anders begeerde dan een verstandig 
en gehoorzaam hart, daar gaf God hem bovendien 
zulk een wijsheid, dat hij daarin niet slechts zijn 
tijdgenooten, maar alle menschen, vóór en na 
hem, overtroffen heeft. „God gaf Salomo wijsheid 
en zeer veel verstand, en een'wijd begrip des 
harten, gelijk zand, dat aan den oever der zee is. 
En de wijsheid van Salomo was grooter dan de 
wijsheid van al die van het Oosten, en dan alle 
wijsheid der Egyptenaren . . . En van alle volken 
kwamen er, om de wijsheid van Salomo te hooren, 
van alle koningen der aarde, die van zijne wijs
heid gehoord hadden." (1 Kon. 4 : 29, 30, 34). 

De eerste rechtspraak, waarin Salomo moest 
beslissen, en die menigen rechter in verlegenheid 
had kunnen brengen, werd door hem met zulk 
een tact, met zulke diepe menschenkennis beslist, 
dat van toen af al zijn koninklijke macht op per
soonlijke achting, op de overtuiging gevestigd was, 
dat Gods wijsheid uit hem sprak. (1 Kon. 3:28.) 

Bij zijn schitterende eigenschappen als heer-
scher, en zijn veelvuldige werkzaaamheden, vond 
Salomo door den geregelden gang van het beheer 
en den onafgebroken vrede, overvloedigen tijd om 
op verschillend gebied van geestelijke werkzaam
heid uit te munten als grondige kenner van het 
rijk der natuur, als vervaardiger van vele zinrijke 
spreuken, waarvan de gewichtigste ongetwijfeld 
in het boek „De Spreuken" bewaard zijn gebleven. 
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Bovendien heeft hij 1005 liederen gedicht, van 
welke „Het Hooglied," of „Het Lied der Liederen" 
zeker wel de kroon spant. Vele zijner gedachten 
reiken over de grens des Ouden Testaments, en 
sluiten zich aan met uitspraken des Nieuwen 
Testaments, waar hij o.a. in Spr. 8 spreekt over 
„het leven" te vinden, en van „de eeuwige, per
soonlijke Wijsheid" getuigt. 

Het meest grootsche werk, dat gedurende den 
vredestijd door Salomo is uitgevoerd, is wel het 
bouwen des tempels. Waar alle volken van rondom 
ten deele in afhankelijkheid van Salomo, ten deele 
in vriendschappelijke betrekking tot hem stonden, 
daar sloot hij in het bijzonder met Hiram, den 
koning van Tyrus, een verbond ten behoeve van 
den tempelbouw, welks oorkonden voor ons be
waard zijn gebleven, en die we in 2 Kron. 2:3—16 
lezen kunnen. Nadat de voorbereidingen tot den 
bouw, het herstel van de groote, door een mas
sieven muur gestutte plaats en de bouw in zeven 
jaren voltooid waren, werd de Ark des Verbonds, 
in plechtstatigen optocht, onder bestendige offers 
en lofzangen, met begeleiding van de tonen van 
allerlei muziek-instrumenten, van uit de tent op 
de burcht Zion naar den tempel vervoerd, om 
in het Heilige der heiligen te worden geplaatst. 
Toen werd op een nieuwe wijze de oude belofte 
vervuld, dat „de beminde des Heeren tusschen 
zijne schouders zou wonen," (Deut. 33 : 12), 



84 DE MORGENSTER. 

daar de Heere op Morfa, op dezen tot Benjamin 
behoorenden berg, Zijn woonplaats had gekozen. 

Bij de plechtige inwijding des tempels sprak 
Salomo, na een kort inleidend woord, knielend 
voor het altaar des Heeren (1 'Kon. 8 : 54), het 
heerlijke gebed uit, hetwelk getuigt van den geest 
der wijsheid en des ootmoeds, die in hem was. 
In dit gebed spreekt zich even beslist de erken
ning der onzichtbare alomtegenwoordigheid en 
onbeperktheid Gods uit, als de zekerheid Zijner 
bijzondere persoonlijke nabijheid in dit heiligdom. 
In dit gebed zijn de toekomstige lotgevallen 
van Israël met een profetischen blik overzien, en 
tevens de heilrijke bedoelingen des Heeren voor 
het geheele menschdom in het helderste licht 
geplaatst. 

Vuur van den hemel verteerde voor aller oogen 
het eerste brandoffer. Een grootsch dankoffer 
van 22000 ossen en 120000 schapen, diende tot 
de feestmaaltijden, die zeven dagen duurden, aan 
welke zich het weer acht dagen durend Loof-
huttenfeest aansloot (1 Kon. 8 : 2 ; 2 Kron. 7:9, 
10), waarna het volk, vroolijk over de genade 
Gods aan David, Salomo en Israël bewezen, huis
waarts keerde. 

Het bezoek der koningin van Scheba, dat waar
schijnlijk in het midden der regeering van Salomo 
plaats vond, werd gebracht, toen Salomo het top
punt van zijn koninklijke macht en heerlijkheid 
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had bereikt. Deze „koningin van het Zuiden" 
bood hem met haar kostbare geschenken en haar 
geestige, zinrijke gesprekken veel genot aan, terwijl 
zij zelf, met haar groot gevolg, door alles wat 
aan Salomo's hof te zien en te hooren was, ten 
hoogste verrast en verblijd werd. Deze koningin 
had, zooals we in 1 Kon. 10 kunnen lezen, het 
gerucht van Salomo gehoord. Maar zij had er 
ook nog iets bij vernomen, dat haar opmerk^ 
zaamheid niet met rust liet. De Schrift zegt, dat 
zij het gerucht van Salomo gehoord had „aan
gaande den naam des Heeren." Zij vernam, dat 
de wijsheid en heerlijkheid van dien Israëlietischen 
koning niet louter de vrucht van natuurlijk 
menschelijke krachtsinspanning was. Ware het 
dat slechts geweest, misschien zou deze wijze en 
rijke koningin het bericht daarvan voor kennis
geving aangenomen, en voorts gelaten hebben 
voor hetgeen het was. Maar zij vernam, dat de 
kennis en de grootheid van Israëls koning een 
bijzondere gave van zijn God was, van dien God 
en Heere, van Wiens wonderdaden ookScheba's 
koningin, al woonde zij ook aan „het einde der 
aarde," moet gehoord hebben. En dit was het 
nu, 't welk haar geest met de hoogste opmerk
zaamheid boeide. Die berichten deden haar ver
nemen, welke groote dingen die machtige en 
vreeselijke God, voor Wien alle goden van Egypte, 
der Filistijnen en van alle volken der aarde het 
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stof gelekt hadden, aan Zijn gunsteling, dien Hij 
op den troon verheven had, bewees; en welk 
een ontzaglijke heerlijkheid het was, waarmee die 
God Zijn gezalfde en uitverkorene bekleedde. En 
dat moest iets zijn, dat op aarde geen wederga 
had; aan geen ander koningshof, hoe rijk en 
machtig ook, te zien was. Iets van bovenmensche-
lijken oorsprong, en toch binnen het menschelijke 
bevat. Iets Goddelijks in menschelijke vormen 
uitgedrukt en in de heerlijkheid van een koning, 
destijds de schoonste der menschenkinderen, af
gespiegeld. Zij zelf, tot Salomo sprekende, uitte 
woorden, die ons grond geven haar opmerkzaam
heid aldus te verklaren. „Geloofd zij de Heer uw 
God," zeide zij tot hem, „die behagen in u gehad 
heeft, om u op den troon van Israël te zetten. 
Omdat de Heer Israël in eeuwigheid bemint, 
daarom heeft Hij u tot koning gesteld om recht 
en gerechtigheid te doen." (1 Kon. 10 : 9). 

„De beminde des Heeren" regeerde over het 
volk, dat „door God in eeuwigheid bemind wordt!" 
Ook Hiram, de koning van Tyrus, heeft hetzelfde 
betuigd, n.1. „dat de Heere Zijn volk liefheeft." 
(2 Kron. 2 : 11). Welk een verheerlijking van den 
Naam des Heeren ! Welk een glansrijk, schitterend 
tijdperk uit Israëls verleden! Al wat ooit de zon
dige menschheid aan wijsheid en heerlijkheid kon 
bereiken, is in Salomo en zijn tijd ons voor oogen 
gesteld; maar het was — hoe heerlijk en machtig» 
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hoe vrede- en vreugdevol ook — toch slechts een 
schaduw van wat in de toekomst Israël nog te 
wachten staat. 

„Ziet, meer dan Salomo is hier!" (Matth. 
12 : 42; Luk. 11 : 31). Deze woorden sprak de 
Heer Jezus tot de ongeloovige Joden, die Hem 
verzochten om een teeken. „De koningin'van het 
Zuiden, en de mannen van Ninevé zullen in het 
oordeel opstaan met dit geslacht, en zullen het
zelve veroordeelen, omdat de eerste gekomen is 
van de einden der aarde, om te hooren de wijs
heid van Salomo; en de laatsten zich bekeerd 
hebben op de prediking van Jona. Méér dan 
Salomo, méér dan Jona was in hun midden! 

Salomo was de zoon van David! 
Christus is de Zoon van David, maar — óók 

de Zoon van God ! 
Salomo is in den tijd gezalfd geworden door 

Zadok. 
Christus is van eeuwigheid gezalfd door God. 
Salomo's majesteit en heerlijkheid heeft slechts 

eenige jaren geduurd. 
Christus zal „van God, den Heere, den troon 

van Zijnen vader David gegeven worden, en Hij 
zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwig
heid, en aan Zijn koninkrijk zal geen einde zijn." 
(Luk. 1 : 32, 33). 

Salomo kon op alle vragen een antwoord, en 
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van alles, wat de koningin van Scheba raadsel
achtig voorkwam, verklaring geven. 

Christus las de vragen op den bodem van des 
menschen hart. Christus, en Christus alléén, heeft 
Maria Magdalcna kunnen bevrijden van een zeven
voudige macht des duivels. Christus heeft de 
zonden kunnen vergeven van allen, die als schul
digen tot Hem kwamen. Christus, en Christus 
alléën, is het die den moeden kan toeroepen : „Ik 
zal u rust geven." 

Salomo, het is zoo, kon veel licht ontsteken 
over wat voor anderen duister was, waar hij sprak 
van de boomen, van den cederboom af, die op 
den Libanon is, tot op den hyzop, die aan den 
wand uitwast; waar hij sprak van het vee en het 
gevogelte en de kruipende dieren en de visschèn. 

Maar meer licht, voorzeker! bekomt men van 
Christus, die het Licht der wereld is, en die niet 
alleen van den wijnstok kon spreken, maar water 
in wijn kon veranderen; die niet slechts van de 
visschèn kon verhalen, maar dezen ook kon ge
bieden de netten te vullen. Aan Zijne voeten 
bekomt men de oplossing van raadselen, die 
voor Salomo te wonderbaar waren. Hij is 
niet slechts, gelijk Salomo, een wijze onder ons, 
maar Hij-Zelf is ons van God geworden tot Wijs
heid. (1 Kon. 1 :30). „In Hem zijn al de schat
ten der wijsheid en der kennis verborgen.'* 
(Kol. 2 : 3). 
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Salomo bouwde „het huis Gods" te Jeruzalem. 
Weliswaar van „groote steenen, kostelijke steenen", 
(1 Kon. 5:17); „en het huis, dat ik zal bouwen, 
zal groot zijn: want onze God is grooter dan 
alle goden," zeide Salomo tot Hiram, den koning 
van Tyrus. (2 Kron. 2 : 5 ) . 

De Heere Jezus, de Zoon des levenden Gods, 
bouwt een „geestelijk huis Gods," Zijn Gemeente. 
„En ook Ik," zeide de Heer tot Petrus, „Ik zeg 
u: dat gij zijt Petrus, en op deze rots zal ik 
mijne gemeente bouwen, en de poorten van den 
hades zullen haar niet overweldigen." (Matth. 
16 : 18). Deze zelfde Apostel, tot wien de Heer 
de bovenaangehaalde woorden gesproken heeft, 
schrijft aan de geloovigen: „Tot wien komende, 
als tot een levenden steen (de rots uit Matth. 16:18), 
door menschen wel verworpen, maar bij God 
uitverkoren, kostelijk, zoo wordt ook gijzelve, 
als levende steenen, opgebouwd, een geestelijk 
huis, een heilig priesterdom, om geestelijke offer
anden op te offeren, die Gode aangenaam Zijn 
door Jezus Christus." (1 Petr. 2 : 4, 5). 

Salomo bezat in de Egyptische konings-dochter 
zijn Sulamith, welke door hem, met al den rijk
dom der Oostersche dichtkunst, in het Hooglied 
bezongen wordt. 

„Meer dan Salomo is hier!" kan ook nu weer 
van Christus getuigd worden. Want zoo er iemand 
is, die door dit woord het hart van verrukking 
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voelt opspringen, dan moet dit wel Zijne met 
Zijn bloed gekochte Gemeente zijn! Zij, Zijn 
lichaam; zij, die van Zijn vleesch en beenen is, 
(Efez. 5 : 23, 30) ; zij, Zijn bruid, straks de vrouw 
des Lams, zij zal eenmaal aanschouwen en er
varen, dat geen schepsel in den hemel of op de 
aarde, zoo innig met Hem verbonden is, als zij 
zelve. Wanneer de „Koning der Joden," de ware, 
de groote Salomo, op Zijn heerlijken Davidstroon 
Zijn plaats zal hebben ingenomen, dan zal ook 
Hij een koningin aan Zijn zijde hebben, die de 
beminde Zijns harten, de lust Zijner oogen, de 
deelgenoote Zijner majesteit is. Of denkt men, 
dat Christus hiervan verstoken zal zijn ? Denkt 
men, dat Christus eenzaam op Zijn troon gezeten 
zal zijn, zonder een wederhelft, en dat Hij in dit 
opzicht dan Salomo niet zou overtreffen ? Salomo 
had zijn Sulamith. Christus heeft Zijn Gemeente, 
die met stille verrukking haar blik richten mag 
op deze koningin in Israël. Zij was van heiden-
schen oorsprong, de dochter van den Egyptischen 
Farao. Zij was niet uit het zaad van Abraham 
gesproten; toch was zij een dochter Abrahams 
geworden, op den stam Israëls ingeplant door haar 
huwelijk met den zoon van David. Tot haar wordt 
gezegd: „Hoor, o dochter, en zie, en neig uw 
oor; en vergeet uw volk en uws vaders huis; 
zoo zal de koning lust hebben aan uwe schoon
heid ; dewijl Hij uw Heer is, zoo buig u voor 
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Hem neder." (Ps. 45 : 11, 12). Zij heeft Egypte 
en het hof haars vaders, die een afgodendienaar 
was, verlaten, om aan de zijde van Israëls koning 
plaats te nemen. Zij is in het binnenste van het 
paleis, en vertoont een pracht, die haar als de 
gemalin van zulk een rijk en machtig koning 
voegt. Haar kleeding is van goud borduursel; in 
gestikte kleederen wordt zij tot den koning ge
leid ; de dochter van Tyrus, de rijken onder het 
volk, smeeken haar aangezicht met geschenken." 
(Ps. 45 : 13, 15). Waar het geluk en de heerlijk
heid van Sulamith, een van afkomst heidensche 
vorstin, aan de zijde van Salomo, op den troon 
van David gezeten, zóó beschreven wordt, kunnen 
wij daar, naar de beschrijving des Heiligen Gees-
tes van de Gemeente, niet uitroepen: Meer dan 
Sulamith is hier! 

De Gemeente heeft nog heerlijker deel! 
De Schrift leert ons, dat God Zich in en voor 

Zijn Zoon Jezus Christus een Gemeente uit alle 
volken uitverkoren heeft. Niet alle volken te zamen 
vormen deze Gemeente, maar de uitverkorenen 
uit de volken. De Gemeente is een uitverkoren 
vergadering, zoowel uit de Joden als uit andere 
natiën. Allen, dië tol God bekeerd zijn en ge-
looven in Jezus Christus, den Zoon van God, 
behooren tot de Gemeente. De Gemeente staat 
in de innigste betrekking tot haar Hoofd. De 
Gemeente heet Zijn lichaam. De Gemeente ver-
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toont nu reeds, hoe gebrekkig ook, den geest van 
Christus, die in haar woont. Wij weten, dat 
Christus na Zijn opstanding Zich in een lichaam 
vertoond heeft, vleesch en beenen had. Zie Luk. 
24 : 39. Volgens Efeze 5 : 30 is de Gemeente 
„vleesch van Zijn vleesch, en been van Zijne 
beenen." De vrouw, we weten dit uit het schep
pingsverhaal, is uit den man genomen. Zij is één 
in natuur met den man, en daardoor zijn lichaam, 
zijn wederhelft. De Gemeente is het lichaam van 
Christus. (Efez. 1 : 23; Kol. 1 : 24.) Gelijk de 
geloovigen nu het beeld des aardschen dragen, 
zoo zullen zij eenmaal het beeld des hemelschen 
dragen. (1 Kor. 15 : 49.) Als de Gemeente bij 
de komst des Heeren haar Heer zien zal, dan, 
zoo zegt de Schrift, „zal zij Hem gelijk zijn." 
(1 Joh. 3 : 2.) En gelijk de man zonder de vrouw 
niet volkomen is, maar de vrouw de vervulling 
des mans genoemd mag worden, zoo ook, schrijft 
de Apostel, is de Gemeente „de volheid desgenen, 
die alles in allen vervult." (Efez. 1 : 23.) 

Uit dit alles blijkt- duidelijk, hoe innig en nauw 
de betrekking is tusschen Christus en de Gemeente. 
En zooals Salomo in zijn tijd de koning was, dié 
boven allen en alles verheven was, zoo is Christus 
Degene, die door God verhoogd en verheven is. 
We lezen in Efeze 1 : 20—23: „En Hij zette hem 
aan zijne rechterhand in de hemelsche gewesten, 
boven alle overheid en gezag, en macht, en heer-
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schappij, en allen naam, die genoemd wordt, niet 
alleen in deze eeuw (of bedeeling), maar ook in 
de toekomende, en heeft alle dingen zijnen voeten 
onderworpen." En zóó, n.1. „als hoofd boven 
alle dingen", is Christus door God gegeven aan 
de Gemeente. (Efez. 1 : 23.) Als we dit meer be
seften, dan zou ons gansche leven, zelfs te midden 
van druk en lijden, één loflied zijn! 

De Gemeente heeft geen minder vooruitzicht 
dan, bij de komst van haar hemelschen Bruide
gom, als Zijn innig geliefde Bruid tot Hem in 
den hemel opgenomen te worden. De ontslapen 
leden der Gemeente zullen uit de graven worden 
opgewekt, en met hen de levend-overgeblevenen, 
in een punt des tijds den Heer tegemoet gevoerd 
worden in de lucht, om om dan altijd met den 
Heer te zijn. (1 Thess. 4 : 15 —18). 

Nu moeten wij echter niet meenen, dat de Ge
meente, als zij van de aarde opgenomen en in 
den hemel verhoogd is, niet weer tot de aarde 
zal terugkeeren. Deze zelfde aarde, die met het 
dierbaar bloed van den Heere Jezus gedrenkt is 
geworden, blijft een hoogst gewichtig deel uit
maken van het oneindig gebied, waarover Christus 
als „Hoofd boven alle overheid, gezag, macht 
en heerschappij" verheven is. Deze aarde, weleer 
het tooneel Zijner diepste vernedering, zal eenmaal 
de schouwplaats Zijner hoogste heerlijkheid zijn. 
Op deze aarde, waarop Zijn kruis gestaan heeft, 
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zal ook eens Zijn troon gezien worden; en waar 
een kroon van doornen Zijn gezegend hoofd ge
wond heeft, daar zal ook de kroon der eere Hem 
versieren. Dan op den troon van David gezeten, 
als Israëls Koning, zal het aanschouwd, en voor 
hemel en aarde duidelijk zichtbaar zijn, dat 

Hij meer is dan Salomo, 
en dan heeft Israël het glanspunt bereikt, hetwelk 
dat van Salomo in de schaduw stelt! 

Weldra zal de Heiland komen, 
Spoedig komt Hij tot ons weer, 
Tot verheuging aller vromen. 
Die Hem wachten als hun Heer! 
Ja, Hij komt met blij geschal, 
Hij, de Koning van 't heelal! 

Halleluja! lof en glorie 
Wordt den Heiland toegebracht, 
Als Hij optrekt ter victorie 
Over alle volk en macht! 
Dan zal Hij, als Davidszoon, 
Zitten op Zijn glorie-troon. 

Ja, weldra zal Hij verschijnen, 
Met Zijn zaal'gen heil'genstoet! 
Dan verschijnt Hij met dezljnen, 
En valt alles Hem te voet. 
„Méér dan Salomo is Hij I" 
Juicht dan ieder vrij en blij. 

D. R. 

* * * 
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De Engel des Heeren. 
Als antwoord op de vraag van V., te Haarlem, „of het zeker 

is, dat in de Schrift met den Engel des Heeren, de Zoon van 
God altijd bedoeld wordt," kan dienen, dat wij meer dan 
dertig malen dezen naam vermeld vinden. 

In Exod. 23 : 20—23 komt Hij voor als „de Engel des 
Aangezichts," en in Mal. 3 : 1 als „de Engel des Verbonds." 
Deze beide namen geven ons ontegenzeggelijk te kennen, dat 
wij in „den Engel des Heeren," of „Engel des Aangezichts," 
of „Engel des Verbonds," den Zoon van God, onzen geze-
genden Heer en Heiland, Jezus Christus, voor ons hebben. 

Volgens velen, die de bekwaamheid bezitten over den 
grondtekst te kunnen oordeelen, moeten wij hier niet aan een 
engel in den eigenlijken zin denken, maar aan een „Gezant 
des Heeren." Wanneer dit zoo is, houdt de voorstelling stand, 
dat de Middelaar reeds in de vorige bedeelingen op allerlei 
wijze verschenen is; maar dan trad Hij daarbij niet als engel 
op, en valt alzoo uit deze verschijningen voor Zijn betrekking 
tot de engelenwereld niets af te leiden. 

Het is van zeer veel belang, dat „de Engel des Heeren" het 
eerst voor onze aandacht gesteld wordt in Gen. 16, waar 
Hij de van haar meesteres ontvluchtende slavin Hagar opzoekt, 
en Hij deze vermaant, om tot Sara terug te keeren en zich 
te vernederen, en daarna zulk een rijke profetie uitspreekt 
over haar kind, dat nog geboren moest worden. Uit de woorden : 
„Ik zal uw zaad grootelijks vermenigvuldigen," en: „Omdat 
da Heere uwe verdrukking aangehoord heeft," is het ons met 
Hagar reeds duidelijk, Wie hier verschijnt. „Zij (Hagar) noemde 
den naam des Heeren, die tot haar sprak: „Gij God des 
aanziens!" want zij zeide: Heb ik .ook hier gezien naar Dien, 
die mij aanziet?" (Gen. 16 : 13.) 
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Zeventien jaren later treffen wij Hager weder aan in een 
woestijn, en haar zoon Ismaël met haar, in gevaar van te 
sterven door den dorst. En wie heeft de klaagstem, het smeeken 
om uitredding, van den jongen vernomen ? Wie is het, die 
haar uit den hemel toeriep? „De engel Gods," lezen wij, 
„zeide tot haar: Wat is u, Hagar? vrees niet, want God heeft 
naar des jongens stem gehoord, ter plaatse, waar hij is." 
(Gen. 21 : 17.) 

Voorts lezen wij van „den Engel des Heeren" in Gen. 
18 : 14; 22 : 11, 12; 31 : 13; 48 : 16; Exod. 23:20—23; 
Num. 22 : 31 ; Jozua 5 : 13—15; Richt. 2 : 1, 4 ; 6 :11 , 14; 
13 : 3—21; 1 Kon. 19 : 5, 7; 2 Kon. 1 : 3 ; Ps. 34 : 8; 
35 : 5, 6; Zach. 1 : 11, 12, 14; 3 : 1, 6; 12 : 8. 

Ten slotte, ter bevestiging van wat wij in de boeken des 
Ouden Testaments, van Gen. 16 af, vermeld vinden aangaande 
„den Engel des Heeren," wordt ons door den profeet Maleachi 
„de Engel des Verbonds" genoemd. In hfdst. 3 : 1 lezen wij: 
„Ziet, Ik zende mijnen engel (n.1. Johannes den Dooper), die 
voor mijn aangezicht den weg bereiden zal; en snellijk zal 
tot zijnen tempel komen die Heere, dien gljlieden zoekt, te 
weten, „de Engel des Verbonds, aan denwelken gij lust hebt; 
ziet, hij komt, zegt de Heere der heirscharen." Wij kunnen 
hier niet anders denken, dan aan den Zoon van God, in het 
vleesch gekomen. Snellijk, na den wegbereider, zou „de Engel 
des Verbonds" tot Zijnen tempel komen. Wie is hier „de 
Engel des Verbonds," en welke is hier „zijn tempel ?" Matth. 
21 : 13 geeft ons.het antwoord: „Mijn huis" zal een huis des 
gebeds genaamd worden," zegt daar de Heere Jezus. 

Volgens v. d. Palm en de nieuwe vertaling in het Duitser), 
moet men in Richt. 2 : 1 , evenals fn vs. 4, „de Engel des 
Heeren" lezen. 

D. R. 

* * * 
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BESCHOUWING 
OVER 

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

(Vervolg van bladz. 41.) 

HOOFDSTUK 6 en 7. 

n de beide voorgaande hoofdstukken 
zien wij God op den troon, waaruit 
bliksemen, donderslagen en stemmen 
komen, en in het midden des troons 

ook hét Lam, aan hetwelk alle dingen overge
geven zijn. Wij hebben daar de schepping voor 
ons, alsook de verlossing in haar heerlijkheid. 
De nadering van het oordeel en zijn verschrik
king wordt voorbereid, de cherubijnen wachten 
op het bevel tot uitvoering, en de oudsten, reeds 
vóór de verdrukking opgenomen, omringen zon
der vrees en angst den troon, aanbidden en 
zingen het lied der verlossing. Wij zien in hen 
de geloovigen onzer dagen, die nog vóór dat 
de eerste bliksemstraal des oordeels op de aarde 
efi haar bewoners neerschiet, opgenomen en in 
zekerheid zullen gebracht zijn. Wel is waar wordt 
ons in het boek der openbaring de geschiedenis 
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van de opneming der Gemeente zelve niet mede
gedeeld, dewijl God ons hier niet met de heer
lijkheid van de heiligen des hemels, maar met 
de over de aarde en haar bewoners komende 
grootefverzoeking wil bezighquden ; maar andere 
boeken des Bijbels stellen ons den loop der 
dingen duidelijk voor oogen, en de verschijning 
der oudsten doet ons toch het resultaat aan
schouwen. Zij zijn verheerlijkt in den hemel en 
blijven daar voor het oog der menschen verborgen, 
totdat zij met Christus in heerlijkheid openbaar 
worden, om met Hem aan het oordeel deel te 
nemen. (Hfdst. 19.) Tusschen deze twee tijdpunten 
— de opneming der Gemeente en haar openbaring 
in heerlijkheid — ligt nog een reeks van de 
verschrikkelijkste gebeurtenissen, die het per
soonlijk verschijnen van Hem, die de goddeloo-
zen verdoen zal door den adem Zijns monds, den 
weg banen. De duistere wolken, die zich over 
de met vloek beladen aarde immer meer samen
trekken, zullen zich weldra met verwoestend ge
weld ontlasten; en dit wordt ons, door de zeven 
zegelen, de zeven bazuinen en de zeven schalen 
profetisch voor oogen gesteld. 

Het Lam opent een der „zeven zegelen,'" en 
een der vier dieren roept met een donderende 
stem : „Kom en zie 1" en voor het oog van den 
profeet verschijnt een „wit paard," en die er 
opzit heeft „een boog" en een „kroon." Hij be-
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gint zegepralend den loop en zet hem met een 
gelukkig gevolg voort. (Vs. 1 en 2.) Het Woord 
Gods bedient zich steeds van tweeërlei zinne
beelden, om ons de macht voor te stellen. Het 
eene is de „troon," en het andere is het „paard." 
Moet een macht worden aangeduid, die tot uit
roeiing van oproerige beginselen gebruikt wordt, 
zoo verschijnt deze in het beeld van het tot den 
krijg uittrekkend paard. Maar wanneer dit doel 
bereikt is, en het om regeering en oordeel gaat, 
dan wordt de troon als het passende zinnebeeld 
gebruikt. Het 19de en 20ste hoofdstuk bevestigen 
dat. Trekt Christus tot overwinning van Zijn 
vijanden uit, dan zien wij Hem op een paard 
(Hfdst. 19), zoodra het evenwel Zijn heerschappij 
geldt, verschijnen tronen voor onze oogen. 
(Hfdst. 20). Zoo is het ook hier. Het paard, een 
zinnebeeldige voorstelling der goddelijke macht, 
die tot vervulling der wegen en bedoelingen 
Gods op de aarde gezonden is, verschijnt. Het 
„witte" paard kenmerkt de overwinning van een 
zegevierende en met gelukkige gevolgen over
winnende macht. Zijn loop is een ononderbroken 
zegetocht. Nauwelijks wordt zijn kracht openbaar, 
of de overwinning is er! Nergens ziet men een 
door het zwaard aangericht bloedbad, — de uit 
de verte vliegende pijl van den „boog" is vol
doende. De veldslag wordt zonder inspanning en 
schijnbaar zonder veel of zonder eenig bloed-
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vergieten gewonnen. De overwinnaar trekt uit, 
„overwinnende, en opdat Hij overwinne." Zijn 
verblindende roem en naam doen Hem de schit
terendste overwinning behalen ! 

Het „roode paard" van hef „tweede zegel" is 
een beeld van den krijg, en toont ons het oor
deel in een verschrikkelijker karakter. De berijder 
is niet zoo gelukkig, als zijn voorganger, aan 
wien zich de volken, om zoo te zeggen, zonder 
slag of stoot, ootmoedig onderwerpen. Veel meer 
duidt het zwaard in zijn hand aan, dat er een 
worsteling om de macht plaats heeft. Hebben 
gedurende den zegetocht van het „witte paard" 
de verschillende veranderingen en omkeeringen 
op vreedzame wijze plaats gevonden, zoo wijst 
hier het „roode paard" ongetwijfeld op een groot 
bloedbad ; de van de aarde weggenomen vrede, 
het wederzijdsche slaan en het groote zwaard 
zijn tè duidelijke beelden, om te worden mis
verstaan. 

Het „zwarte paard" van het „derde zegel" 
heeft de rouwkleur. Hier zijn niet de boog of 
het zwaard eens veroveraars, die vernietigende 
werktuigen der oordeelende macht Gods. Duurte 
en hongersnood verbreiden hun verschrikkingen 
en plagen onder de menschenkinderen; de onont-
beerlijkste levensmiddelen stijgen tot een nooit 
gekende hoogte; en alleen de voortbrengselen 
der weelde zijn daarvan uitgesloten, (vs. 5 en 6). -— 
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Eindelijk zien wij in het „vale paard" van het 
„vierde zegel" de vier vreeselijke plagen Gods — 
het zwaard, den honger, den dood en de wilde 
dieren — in hunne vereenigde woede losgelaten. 
(Ezech. 14 : 21). Tot hiertoe waren het slechts 
voorbereidende tuchtigingen. Zij begonnen met 
veroveringen, dan volgde bloedige strijd, en 
eindelijk duurte en hongersnood; maar nu klimt 
de ellende onder de menschenkinderen, ofschoon 
ook nog maar over het vierde gedeelte der aarde, 
tot het viervoudige. De kleur van het paard is 
vaal; en de naam des berijders is „de dood." 
„De hades volgt hem na." (vs. 8). 

Bij de opening van het „vijfde zegel" doet God 
ons zien, dat Hij, terwijl de ware kerk, de bruid 
van Christus, in den hemel een toevluchtsoord 
gevonden heeft, nog een volk op aarde heeft; 
hier wordt de stem der vier dieren niet meer 
gehoord. De profeet ziet „onder het altaar de 
zielen dergenen, die gedood waren om het woord 
Gods en om de getuigenis, die zij hadden" 
(vs. 9); en hun geroep om wraak en vergelding 
ze^t het ons, dat wij deze martelaren niet in 
verbinding met den genadetroon des Evangelies, 
maar met den troon des oordeeis en der regee
ring Gods te beschouwen hebben. Ofschoon, 
gelijk wij, door den zelfden Geest geroepen, zijn 
zij toch tot het gaan van andere wegen bestemd. 
Zij roepen: „Tot hoe lang, o heilige en waar-
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achtige Heerscher! oordeelt en wreekt Gij ons 
bloed niet van hen, die op aarde wonen ?" (vs. 10). 
Zouden zulke uitdrukkingende Gemeente gedurende 
haar beproevingstijd betamen ? Geenszins. — Het 
is niet de taal van Petrus en zijn medegenooten, 
toen zij zich verwaardigd zagen, om Jezus' wil 
smaad en vervolging te verdragen; het zijn niet 
de woorden van Paulus, die begeerde de gemeen
schap te smaken van het lijden van Christus en 
Hem in zijn dood gelijkvormig te worden. Hoe 
kan het dan onze taal zijn ? Terwijl dezen de 
rechtvaardige vergelding der goddeloozen afbid
den, hebben wij, geleid door den Geest van 
Christus, voor onze vijanden te bidden. Zij staan 
op den grondslag des ouden Testaments en druk
ken gevoelens uit, die in de Psalmen een pas
sende plaats vinden. Zoolang God den rijkdom 
Zijner genade openbaart, behoort ook in ons de 
genade te heerschen; wanneer evenwel de ver
schrikkingen Zijns grooten toorns komen, dan 
zullen ook de heiligen, geleid door denzelfden 
Geest van Christus, het geroep aanheffen: „Hoe 
lang?" Het was eenmaal een heilige, door God 
bevolen zaak om de Kanaanieten uit te roeien ; 
en wanneer God de tuchtiging der aarde als 
noodzakelijk acht, dan zal het weder een heilige 
zaak voor de Zijnen zijn, datzelfde gevoelen met 
Hem te deelen. De getrouwheid van den marte
laar wordt hier openlijk erkend; de gave der 
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„witte kleederen" is het getuigenis eener werke
lijk ontvangen gerechtigheid. Maar er wordt van 
hen geëischt „nog een kleinen tijd te rusten;" 
en wel „totdat ook hunne medeslaven en hunne 
broeders, die gedood zouden worden evenals zij, 
voltallig zouden zijn" (vs. 11). De goddeloosheid 
moest haar hoogste toppunt bereikt hebben, al
vorens de laatste bliksemstraal des goddelijken 
toorns de aarde kon treffen. 

Het „zesde zegel" stelt ons den toestand eener 
algemeene verwarring voor oogen. Het is het 
antwoord Gods op het wraakgeroep der onder 
het altaar wachtende zielen. Alle soort van men-
schen zijn in beweging. De groote „aardbeving," 
de verduisterde „zon," de als bloed er uitziende 
„maan," de nedervallende „sterren," de „eilanden" 
en „bergen," die bewogen en van hun plaats 
gerukt worden, kortom alles, wat in deze beelden 
het zienersoog des profeten voorbijgaat, is een 
ondubbelzinnige heenwijzing naar groote omkee
ringen en staatsberoeringen, die met overweldi
gende macht de bestaande staatsinrichtingen en 
regeeringsvormen zullen doen schudden en ver
brijzelen. Zij, die met het hoogste aardsche gezag 
bekleed zijn, alsook de met minder gezag be-
kleeden, door zon, maan en sterren afgebeeld, 
houden met hun gewone werkzaamheden op. 
De schok is algemeen en raakt alle betrekkingen; 
zoodat de door vrees gefolterde menschen meenen, 
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dat de tijd der laatste afrekening gekomen is. 
De heilige martelaren onder het altaar weten, dat 
het zevende zegel nog geopend moet worden ; 
maar het booze, verschrikte geweten der menschen, 
gelooft, dat de dag des toórns gekomen is; en 
hun tot de bergen en heuvelen gerichte angst
kreet : „Valt op ons, en verbergt ons voor het 
aangezicht van Hem, die op den troon zit, en 
voor den toorn des Lams!" (vs 16 en 17) toont 
ons de grootte der verschrikking, waardoor de 
bewoners der aarde zijn aangegrepen. Maar de 
groote dag is nog niet gekomen ; want de bazui
nen hebben nog niet geblazen, en de toornschalen 
zijn nog niet geledigd; en wanneer die groofe 
dag'aanbreekt, dan zullen deze bevreesde, angstige 
schepselen met een volkomen verhard geweten, 
en aan woedende leeuwen gelijk, zich in open
baren opstand tegen Christus stellen. Wat is toch 
het menschelijk hart! 

God zal ook gedurende de groote verdrukking 
voor Zich een volk op aarde hebben; en voor 
dat nog den werktuigen der Voorzienigheid toe
gelaten wordt, door den laatsten en geweldigsten 
schok de aarde en haar bewoners te doen sidde
ren, houdt Hij zich met het in veiligheid brengen 
van dit Zijn volk bezig. De draad der verschrik
kelijke gebeurtenissen, waarmede het zesde hoofd
stuk eindigt, wordt hier schielijk afgebroken en 
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eerst in hfdst. 8 weder aangeknoopt. Het voor ons 
liggende hoofdstuk is dan ook geenszins een 
schakel in den ketting der tooneelen des oordeels ; 
maar eigenlijk meer een tusschenzin, een aange
naam rustpunt voor den geest van den profeet, 
waarvan God Zich bedient, om hem met Zijn 
gedachten over Zijn de verdrukking doorgaand 
volk bekend te maken. Iets dergelijks vinden wij 
bij de zesde bazuin (hfdst. 9). Voor een klein 
oogenblik houdt God de nog komende verschrik
kingen op, om zich uit de volheid der Joden en 
uit een ontelbare menigte van de volkeren een 
volk toe te bereiden. 

De dienaren der macht Gods — „vierengelen" — 
houden de elementen, de vier winden terug, 
welke gereed waren, het werk der verwoesting 
te voleinden. Daarna verschijnt een andere dienaar 
Gods, die den vier engelen gebiedt „de aarde en 
de zee" niet te beschadigen, totdat de dienstkech-
ten Gods aan hun voorhoofden verzegeld zijn." 
(Vs. 1—3). Er is wel geen twijfel aan, of wij 
hebben hier Christus voor ons, en wel in een 
bijzonder karakter, namelijk in betrekking tot Zijn 
aardsche volk en in verbinding met Zijn hemelsche 
heiligen. Hij allèèn heeft het ze'gel des levenden 
Gods; maar, verbonden met Zijn hemelsch volk, 
in betrekking tot de vervulling der wegen Gods, 
zegt Hij: „totdat wij verzegeld hebben de knechten 
onzes Gods." Met medewerking van hen openbaart 
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Hij Zijn voorzorg voor de heiligen der hooge 
plaatsen. Hij is nog niet bezig om hun lichamen 
in veiligheid te brengen, maar wel om hen on
herroepelijk als de heiligen der hoogste plaatsen 
aan te wijzen. Verdrukking van allerlei aard mogen 
zij nog te ondervinden hebben ; maar Hij verzegelt 
ze voor God en stelt zelfs hun tijdelijk welzijn 
onder goddelijke bescherming (vergel. hfdst. 9 : 4). 
Het getal der verzegelden is 12 X 12000 = 144000. 
Twaalf is de uitdrukking der volkomenheid in 
de Goddelijke dingen, welker besturing aan de 
menschen wordt toevertrouwd. De orde, waarin 
ons hier de twaalf stammen opgenoemd worden, 
is niet de gewone, want voor den stam van Dan 
is Manasse in de plaats gezet. Wellicht wil ons 
God toonen, dat Hij Zijn volk in een andere orde 
en op een anderen grond roept. In elk geval is 
het uitverkoren getal der twaalf stammen verzegeld, 
en, trots alle verdrukking, voor God bewaard. 
(Vs. 4—8). In hfdst. 14 zien wij hen bij het Lam 
op den berg Sions. 

Daarna ziet de profeet een ontelbare menigte 
uit de heidenen. Tusschen dit en het vorig gezicht 
openbaart zich, wat de tijd betreft, een opmer
kenswaardig verschil. Daar zien wij dezulken, 
die, voordat de groote verdrukking geëindigd is, 
reeds van te voren voor God verzegeld zijn; 
maar letten we op die ontelbare menigte, dan 
zien we deze heiligen komende uit de groote 
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verdrukking (vs. 14); alzoo aan het einde van 
den tijd des oordeeis. Doch hoe het ook zij, 
wij hebben hier verlosten uit de volken voor ons ; 
en ofschoon zij ook later niet dezelfde hooge 
plaats met de Joden innemen, zoo zullen zij toch 
wonderbaar door God gezegend worden. Zij staan 
voor den troon en het Lam. De gerechtigheid 
der heiligen is hun deel, de palmtak der over
winning is in hun hand ; maar het nieuwe lied is 
niet op hun lippen. Hun vreugde kan niet tot 
die hoogte klimmen, zooals wij dat zagen bij de 
heiligen in hfdst. 5. Zij hebben geen gouden 
schalen vol reukwerk, en geen juichtoon gaat 
uit hun mond, die hooren doet, dat zij tot konin
gen en priesters voor God gemaakt zijn. Zij roepen 
met groote stem: „Het heil zij onzen God, die 
op den troon zit, en het Lam !" 

Verder gaat hun lof niet; [deze lof is even
redig aan de betrekking, waarin zij staan tot 
God, die op den troon zit, en het Lam. — Die 
God is de God der kracht en der bevrijding van 
de aarde; het Lam is de Rechter geworden, 
dewijl de Gemeente opgenomen is. Zij zitten niet 
op tronen gelijk de oudsten; ja zij omringen 
zelfs niet eens den troon, zooals de oudsten en 
de vier dieren, en de engelen, welke laatstenals 
het ware den buitensten ringmuur vormen, en 
op hun aangezichten voor den troon nedervallen 
en God aanbidden, (vs. 11). — Werkelijk treedt 
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hier een nieuw tooneel, een nieuwe openbaring 
van de wegen Gods voor onze oogen ; en daar
om is ook de wijze der aanbidding anders. Alleen 
de engelen zeggen er amen op. De vier dieren 
en de oudsten, die in een andere betrekking tot 
God staan, v/orden hier niet als aanbidders ge
zien. De Gemeente kent èn den Vader èn den 
Zoon ; de engelen aanbidden God ; en de ontel
bare menigte in witte kleederen wenden zich 
tot God, die op den troon zit en het Lam. Alles 
beweegt zich in de orde, die God daargesteld 
heeft, en alles komt overeen met de betrekkingen, 
in welke Hij de Zijnen geroepen heeft. Bij de 
oudsten zien wij ook hier de volle kennis der 
wegen Gods. Zij zijn geroepen, om den profeet 
de uitlegging te geven omtrent de ontelbare 
menigte in witte kleederen (vs. 13); en uit hun 
mond vernemen wij, dat zij een geheel nieuwe 
klasse uitmaken, totaal onderscheiden van de Ge
meente en van de verzegelden uit Israël; want 
een der oudsten zegt: „Dezen zijn het, die uit 
de groote verdrukking komen." Hij zegt niet: 
„die uit een groote verdrukking of verdrukkingen 
komen." Is hier onder te verstaan de beproevings
tijd der geloovigen in het algemeen, die tijd, die 
verloopen zal tusschen de eerste en tweede komst 
van Christus? Geenszins. — „De groote ver
drukking," waarmede reeds in Thyatire de met 
Izébel boeleerende belijders bedreigd worden, 
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zal plaats vinden in den tijd van den algemeenen 
afval, waarin de Anti-christ met zijn bloedigen 
geesel de getrouwen verdrukken zal. En die grootè 
verdrukking is het, die — profetisch beschouwd — 
deze menigte reeds doorgegaan is. johannes ziet 
hier die dagen, wier verschrikkingen nog ge
openbaard zouden worden, als reeds voorbij, 
en hij ziet de menigte aan het einde hunner 
loopbaan. Reeds gedurende den verzoekingstijd 
hebben zij een bijzondere plaats in de oogen 
Gods. Hij waakt over hen te midden van de 
verschrikkelijke verzoeking, en wanneer zij de 
grootè verdrukking in geloovige volharding zijn 
doorgegaan, dan zijn deze gekochten tot het genot 
der zegeningen van het 1000-jarig rijk bereid. 
Hun kleederen zijn wit gemaakt en gewasschën 
in hét bloed des Lams; zij staan voor den troort 
Gods; zij genieten het voorrecht dag en nacht 
in Zijn tempel te dienen. 

„ . . . . Zij hebben hunne lange kleederen ge
wasschën» en ze wit gemaakt in hét bloed des 
Lams. Daarom zijn zij voor den troon van God," 
enz. Er is slechts één offer tot verzoening; ééii 
middel tot reiniging en afwassching der zonden; 
één weg ter behoudenis. Welk onderscheid ëf 
ook onder de heiligen der verschillende bedee
lingen wezen moge, hierift zijn allen' aan elkander 
gelijk, het bloed des Lams reinigt hen allen van 
dt zonden, én maakt heli witter dan sneeuw. 
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Voorwaar een heerlijke en belangrijke waarheid! 
Deze waarheid ontneemt aan elk soort van eigen
gerechtigheid den grond. Want, zoo men, door 
welke verdiensten ook van onzentwege, er toe 
komen kon, om „voor den troon van God" te 
kunnen staan, dan zou men toch zeer zeker dezen 
heiligen in de eerste plaats hiertoe de bevoegd
heid toerekenen, waar zij „de groote verdrukking" 
niet alleen meê doorgemaakt hebben, maar als 
„overwinnaars" er uit gekomen zijn. Maar neen! 
Zij staan „voor den troon van God;" niet op 
grond van eenige verdienste hunnerzijds. Zij staan 
daar; niet omdat zij zooveel geleden hebben; 
zij staan daar, niet om hun trouw of iets van 
hen, of uit of door hen; neen! zij staan daar 
omdat zij in het bloed des Lams hun klee-
deren gewasschen en wit gemaakt hebben! 
Daar, „voor den troon van God," bezitten zij 
dezelfde gerechtigheid, welke door Paulus ook 
begeerd en slechts gezocht werd, n.1. om „in 
Christus" bevonden te worden voor God; „niet 
hebbende mijne gerechtigheid, die uit de wet is, 
maar die door het geloof in Christus is, de ge
rechtigheid, die uit God is, door het geloof." 
(Pil. 3 : 9). 

Zij staan echter in vérbinding met den tempel, 
waardoor hun toestand als een aardsche geken
merkt wordt. Christus heeft hen niet in Zijn 
heerlijkheid opgenomen; maar zij staan duidelijk 
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onderscheiden in de tegenwoordigheid van Hem, 
die op den troon zit, en deze gezegende plaats 
is hun voor altoos verzekerd. God woont niet 
onder hen; maar „Hij zal hen overschaduwen," 
„Zijne tent over hen uitspannen" (vs. 15) om 
hen te beschutten, gelijk Hij Israël deed, onder 
de wolk Zijner getuigenis of tegenwoordigheid. 
Hij zegent, overschaduwt en beschermt hen met 
de teederste zorgvuldigheid, zoodat iedere be
hoefte vervuld wordt en de gloed der verdrukking 
hen niet schaden kan. Het Lam zal ze weiden 
en ze leiden tot de fonteinen van het water des 
levens, en God zal iedere herinnering aan de 
dagen des lijdens voor altoos uitwisschen (vs. 
16 en 17); want zij hebben om Zijnentwil geleden. 
Het zijn, met één woord, de gezegende voor
rechten van die de groote verdrukking doorgaande 
pelgrims; doch het zijn voorrechten, welke niet 
de hemelsche zegeningen, maar die des duizend
jarigen rijks voorstellen. 

* * 
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J u d a . 

„Juda, gij zijt het!" (Oen. 49 : 8). 

I M" $$$sÈev^ — ^e derde zoon van Lea, de 
1Ü l l l l f »£efiate>" d- u d e DiJ Rachel „gchter-
%M WÊÊt gestelde" vrouw — draagt in zijn 
llsESSraïl naam de gedachte mee van verzoening, 
van samenbrenging, van aanhankelijkheid. Hij 
stelt ons de liefde voor in het hart van God 
jegens een schuldig en ontrouw volk. Wij gelooven 
niet, dat Lea daaraan gedacht heeft, toen zij 
zeide: „Mijn zoon zal Levi heeten." Zij dacht 
aan haar achteruitzetting, en jaloerschheid deed 
haar zoo spreken. Maar dat zij zóó sprak, en 
juist dien naam gaf, dat was van God. De naam 
Levi zal prijken op een der poorten van het 
nieuwe Jeruzalem. En daar spreekt hij van Gods 
wonderbare genade! 

Als God aan deze zelfde Lea nu een vierden 
zoon schenkt, dan roept zij uit met dank aan 
Hem, die opnieuw in genade aan haar heeft 
willen gedenken: „Ditmaal zal ik den HEERE 
loven!" Daarom noemde zij den naam van haar 
vierden zoon Juda. In dien naam ligt de gedachte 
aan lof! (Gen. 29 ; 35). Hij is n.1. het voorwerp 
van lof; hij wordt geprezen. Hij gaat boven zijn 
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broederen uit. Hij heeft de overhand over de andere 
stammen: „want — zoo lezen we in 1 Kron. 
5 : 2 — Juda werd machtig onder zijne broederen, 
en die tot een voorganger was, was uit hem." — 
Juda was de adellijke, de koninklijke stam. Uif 
hem zou voortkomen, die een „voorganger" is. 
Uit Juda komt de „vorst" voort; die vorst, van 
Wien Jesaja sprak: „Want hij is als een „rijsje" 
voor zijn aangezicht opgeschoten, en ais een 
„wortel" uit een dorre aarde" en elders: „Want 
daar zal een „rijsje" voortkomen uit den afge
houwen tronk van Isaï, en eene „scheut" uit 
zijne wortelen zal vrucht voortbrengen." Die 
voorganger, die vorst, dat rijsje, die wortel, die 
scheut is Immanuël — „God met ons !" Om Hem 
beweegt zich de geschiedenis van het volk Israëls 
tot aan de laatste dagen. Hij is cle spil, het cen
trum, het voorwerp, zoowel als de uitvoerder 
van al Gods raadsbesluiten. Zonder Hem valt 
de wereldgeschiedenis waardeloos, als een on
oplosbaar raadsel, ter aarde. En daarom, als de 
stervende Jakob, Ruben, Simeon en Levi gezegend 
heeft, en aan den vierden zoon gekomen is, dan 
roept hij in zielsverrukking uit: „Juda — gij 
zijt het! ü zullen uwe broeders loven; uwe 
hand zal zijn op den nek uwer vijanden; voor 
ü zullen zich uws vaders zonen nederbuigen. 
Juda is een leeuwenwelp; gij zijt van den roof 
opgeklommen, mijn zoon ; hij kromt zich, hij legt 
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zich neder als een leeuw, en als een oude leeuw: 
wie zal hem doen opstaan ? De schepter zal 
van Juda niet wijken, noch de wetgever (eigen
lijk heerschersstaf) van tusschen zijne voeten, 
totdat Silo komt, en denzelve zullen de vol
keren gehoorzaam zijn . . ." (Gen. 49 : 8, 9, 10). 

* 
Als we de stammen Israëls in de woestijn ge

legerd vinden, dan aanschouwen we in Juda het 
hoofd der krijgslieden. Uit Levi treedt Aaron voor 
onze oogen, uit Juda Hur. Het is zoo belangrijk, 
wat we lezen in Ex. 24 : 14. Eerst wordt ons 
verhaald, dat Mozes zich opmaakte met Jozua, zijn 
dienaar, en dat beiden op dezen berg Gods op
klimmen, en dan lezen we Mozes' woorden tot 
de oudsten des volks: „En zie, Aaron en Hur 
zijn bij u : wie eenige zaken heeft, zal tot hen 
komen." Aaron vertegenwoordigt de aanbidders 
en de arbeiders ; Hur vertegenwoordigt de strijd
bare mannen van Israëls legerscharen. En treffend 
genoeg vinden we beiden mèt Mozes op den 
berg, als Jozua tegen Amalek den strijd voert, 
en dan wordt van Mozes opgemerkt, dat hij „zijne 
hand ophief" en Israël, zoo lang die handen op
geheven waren, de sterkte was, en van Aaron 
en Hur lezen we, dat zij Mozes' handen onder
steunden. (Ex. 17 : 10—13). 

Aan Juda waren andere voorschriften gegeven 
dan aan Levi. Hij heeft ook een eigen plaats. 
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De stam Juda — die bij de telling de meeste 
Strijdbare mannen bleek te bezitten, het getal be
droeg 74600, zie Num. 1 : 27 — had zijn banier 
recht tegenover de Tent der samenkomst, tegen 
het Oosten. Dat was de goddelijke orde — een 
ieder op zijn eigen plaats, rondom zijn eigen 
banier, maar al die banieren vereenigd rondom 
het Heiligdom. Zoo moet het ook ons gaan. Als 
geloovigen hebben we elk onze eigene plaats. 
Doch we moeten ons scharen rondom één Mid
delpunt. Al ons willen en werken moet in ver
binding staan met het Heiligdom. En dan is het 
noodig, dat we bedenken, dat we als geloovigen 
van hemelsche geboorte zijn — wedergeboren, 
d. i. uit God geboren — en dat onze stamboom 
wortelt in den bodem der nieuwe schepping. Zelfs 
de dood kan dien band niet breken, wijl hij ge
legd is in de opstanding onzes Heeren uit de 
dooden. De eenige banier Gods nu aan de strijd
bare mannen gegeven is Christus! 

Moed en vertrouwen op God — deze beide 
eigenschappen, die we bij Juda vinden, zijn ons 
ten voorbeeld. „Juda is een leeuwenwelp" zeide 
de stervende Jakob, en Mozes spreekt bij de 
zegening der stammen: „Hoor, HEERE, de stem 
van Juda, en breng hem weder tot zijn volk; zijne 
handen moeten hem genoegzaam zijn, en wees 
Gij hem eene hulp tegen zijne vijanden." De 
Psalmist, Asaf, zingt: „God is bekend in Juda" 
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(Ps. 76 : 2a), en de profeet getuigt: „Uit de 
wateren van Juda is voortgekomen, die daar zweert 
bij den naam des HEEREN en den God Israëls 
vermeldt" (Jes. 48 : 1.) Laat ons hierin volgen, 
nl. dat wij God loven, en met moed en Gods
vertrouwen strijden voor God en voor Christus. 

Juda neemt zeer zeker een voorname, een zeer 
hooge plaats in. Daarom is het zoo droevig, dat 
zijn zonde hem zoo diep doet wegzinken, dieper 
dan Ruben, die traag en besluiteloos bij de kudde 
bleef; dieper dan Simeon, met zijn onstuimigen 
toorn ; dieper ook dan de zichzelven verheffenden 
Levi... van Juda moetMaleachi uitroepen : „Juda 
handelt trouweloos lijk ... want Juda ontheiligt de 
heiligheid des HEEREN" (hfdst. 2 : 11) enjeremia 
noemt Juda „de trouwetooze" (hfdst. 3 : 7), terwijl 
we in Hosea 12 : 3 lezen : „Ook heeft de HEERE 
eenen twist met Juda." Scherp hekelt de Heer 
deze trouweloosheid, wijl trouweloosheid den 
strijder het meest onteert, en toch laat God Juda 
niet geheel los, er blijft hoop, „en — zoo lézen 
we in 2 Kron. 12 : 12 — als hij zich veroot
moedigde, keerde de toorn des HEEREN van hem 
af, opdat Hij hem niet ten uiterste toe verdierf; 
ook waren er in Juda nog goede dingen." Welk 
een rijkdom van genade! 

* * 
* 

De geloovigen in Christus zijn niet alleen, zooals 
Levi's zonen in het huis van Aarori, heilige pries-
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ters, ze zijn ook koningen, een koninklijk priester
dom. Als heilige priesters brengen we lof- en 
dankoffers aan God. Als zoodanig prijzen wij 
Zijnen naam en stellen wij onze lichamen tot een 
levende offerande, heilig, Gode weibehaaglijk door 
Jezus Christus. Maar als koninklijke priesters 
hebben wij de deugden te verkonden van Hem, 
die ons uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn 
wonderbaar licht. (\ Petr. 2 : 9.) Als dezulken, 
die nu koningen en priesters zijn, behooren wij 
de overvloeiende rijkdommen der genade en heer
lijkheid, die ons van God zijn gegeven, aan 
anderen mede te deelen. Als koningen zijn wij 
rijk — misschien in aardsche goederen ook, maar 
zeker in hemelsche — en worden wij geroepen 
rijkelijk uit te strooien. Uit den onuitputtelijken 
schat van geestelijke goederen vooral mogen we 
mededeelen en den geestelijk armen alles, wat in 
Hem is te vinden, aanbieden. Alles, wat Hij voor 
ons is, in macht, in genade, in liefde, in troost. 
En hoe mèèr wij zelf in Hem vinden, en hoe 
mèèr wij zelf uit Hem putten, hoe mèèr wij anderen 
kunnen aanbieden. 

Koninklijke en heilige priesters ! In het verleden 
vinden we die beide eigenschappen niet veree-
nigd in één ambt. Het heilig priesterschap aan
schouwen we in Aaron, en in de hoogepriesters, 
die hem zijn opgevolgd. Aaron ging in de tegen
woordigheid van God, in het heiligdom in, en 
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stond daar met zijn offer. Het koninklijk priester
schap doet Melchizédek ons aanschouwen. Hij 
komt als het ware van uit Gods tegenwoordigheid 
(hij was priester des Allerhoogsten Gods, zegt 
de Schrift) en gaat den vermoeiden, uit den strijd 
terugkeerenden Abraham tegemoet, teneinde hem 
te verkwikken met brood en met wijn. Wat hem 
sterken en verblijden kon biedt Melchizédek den 
overwinnaar en bevrijder van Lot aan. 

Koninklijke en heilige priesters! In het heden 
zijn die twee vereenigd bij eiken waren geloovige. 
Mocht het maar meer openbaar worden. De heilig
heid en de koninklijke kracht. De heiligheid en 
de adeldom. De heiligheid in een waar verkeer, 
in een voortdurende gemeenschap met God. De 
adeldom of koninklijke kracht in een zegenend 
verkeer temidden eener booze wereld met degenen, 
die God ons op den weg voert. Heilige priesters, 
dat zijn lofzeggende, God prijzende geloovigen. 
Koninklijke priesters, dat zijn weldoende, God 
verheerlijkende geloovigen. 

Koning en Priester. In de toekomst zijn deze 
beide vereenigd in den Persoon van Christus. 
Toen Hij onder de Joden wandelde, nog vöör 
Hij Zich zelven had gegeven, wilde men Hem 
eens koning maken. Hij was Koning, natuurlijk! 
Maar men wilde, dat Hij als koning op deze 
aarde zou heerschen. Toen is Hij ontweken! Hij 
verliet de plaats, waar Hij wonderen wrocht, en 
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de schare, en richtte Zijn schreden naar Golgotha. 
Daar, op het vloekhout moest een offer gebracht 
worden. Dat offer bracht Hij! Hij werd eerst Pries
ter, om daarna als Koning te heerschen. 

Als Koning en Priester zal Christus eenmaal 
uit den hemel wederkeeren. Gabriël spreekt over 
Zijn koninklijke heerschappij. Tot Maria sprak 
deze aartsengel de volgende woorden: „Zie, gij 
zult bevrucht worden, en eenen zoon baren, en 
zult Zijnen naam heeten Jezus." — Dit is geschied, 
zooals het voorzegd werd. Wie denkt er aan, deze 
woorden zinnebeeldig, symbolisch, figuurlijk, niet 
letterlijk op te vatten ? Immers niemand ! Maar 
waarom nu de volgende woorden van Gabriël bij 
dezelfde gelegenheid, öök tot Maria gesproken, 
wel symbolisch, wel figuurlijk op te nemen ? 
Waarom zullen deze woorden niet evengoed in 
letterlijken zin worden vervuld ? Gabriël dan ver
volgde : „Deze zal groot zijn, en de Zoon des 
Ailerhoogsten genaamd worden, en GoddeHeere 
zal hem den troon zijns vaders Davids geven en 
hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der 
eeuwigheid, en zijns Koninkrijks zal geen einde 
zijn . . ." (Luk. 1 :31—33). Aan dat Koninkrijk, 
hetwelk door geen ander zal worden gevolgd, en 
daarom een nimmer eindigend, een „eeuwig" 
koninkrijk genoemd wordt — aan dat Koninkrijk 
denkt de apostel Paulus, als hij zegt in 1 Kor. 
15 : 24: „Daarna is het einde, wanneer hij (d. i. 
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Christus) het Koninkrijk aan God den Vader 
overgeeft . . ." 

Christus zal heerschen als Koning en Priester. 
Zacharia jubelt: „ja, hij zal den Tempel des 
Heeren bouwen (hij d. i. een-man, wiens naam 
is Spruite), en hij zal het sieraad dragen, en hij 
zal zitten en heerschen op zijnen troon, en hij zal 
Priester zijn op zijnen troon, en de raad des vredes 
zal tusschen die beiden wezen", (hfdst. 6 : 13). 

Een priester, die zit. Waar is het te zien ? Nu 
is het te zien; namelijk in den hemel. Hooreu 
we maar naar des apostels woorden: „En ieder 
priester staat wel dagelijks dienende . . . . maar 
deze (d. i. Christus), èèn slachtoffer voor de 
zonden geofferd hebbende, heeft zich voor altijd 
gezet aan de rechterhand Gods." (Hebr. 10 : 11,12). 

Een priester, die zit. Die zit op een troon, 
en heerscht. Waar is het te zien ? Straks zal 
het te zien zijn en wel op de aarde. Gelooven 
we slechts de zooeven aangehaalde profetie van 
Zacharia! 

^Hij zal Priester zijn op zijnen troon !" 
„Hij zal heerschen !" 

De leeuw uit den stam van Juda heeft over
wonnen ! 

„Juda -r- gij zijt het!" 
J- T. 

* * * 
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Kan het wel 
OP REDELIJKE WIJZE WORDEN BETWIST, DAT 

CHRISTUS MET ZIJN GEMEENTE ZAL 
WEDERKOMEN OP DEZE AARDE? 

at de waarheid aangaande de weder
komst van Christus in den laatsten 
tijd meer dan wel ooit te voren, ook 
in geschrifte, besproken wordt, is een 

oorzaak om God te danken. Onder de zeer vele 
bewijzen van Gods genade en onwankelbaren 
trouw, neemt ook deze gunst onzes Gods een 
plaats in. De apostel Paulus zegt toch in 2 Thess. 
2 : 16, 17: „En onze Heer Jezus Christus zelf, en 
onze God en Vader, die ons liefgehad, en ons 
eeuwige vertroosting en goede hoop door genade 
gegeven heeft, vertrooste uwe harten, en versterke 
u in alle goed wérk en woord." — Deze „goede 
hoop," waarvan hier sprake is, is tevens een 
„levende hoop," door de opstanding van Jezus 
Christus uit de dooden." (1 Petr. 1 : 3). „En de 
hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in 
onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, 
die ons gegeven is." (Rom. 5 : 5). 

De hoop voor den geloovige — waarin bestaat 
ze ? Volgens Kol. 1 : 27 is Christus onze hoop : 
„Christus in u, de hoop der heerlijkheid." 
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Daarom heeft de geloovige uit te zien naar 
Christus; zijn wachten is eigenlijk op Christus! 
Zijn hoop wordt eerst bij de wederkomst van 
Christus waarlijk vervuld. „De Heer zelf zal 
komen met een geroep, met de'stem eens aarts
engels, en met de bazuin Gods zal Hij nederdalen 
van den hemel; en de dooden in Christus zullen 
eerst opstaan, daarna zullen wij, de levenden, 
die overblijven, te zamen met hen in wolken 
opgenomen worden den Heer tegemoet in de lucht; 
en aldus zullen wij altijd met den Heer zijn." 
(1 Thess. 4 : 16, 17). 

Wanneer deze waarheid in vervulling treedt, 
dan is het einde aller dingen nog niet aange
broken ; hemel en aarde zullen dan niet zijn 
voorbij gegaan. Volgens Gods Woord althans in 
de verste verte niet. Neen, het komen van den 
Heere Jezus in de lucht, om Zijn Gemeente tot 
Zich op te nemen en haar in het Vaderhuis in 
te leiden, is de eerste handeling van de op-
elkaar-volgende gebeurtenissen, die met de toe
komst van Christus verbonden zijn. 

Dit is niet een menschelijke of persoonlijke 
gedachte, noch veel minder fantasie of droomerij 
van een of meerderen. Neen, volgens de ondub
belzinnige uitspraak van Gods onbedrieglijk Woord, 
zal Christus op deze aarde, ïn heerlijkheid, kracht 
en macht, in majesteit en sterkte geopenbaard 
worden. De profeten des Ouden Testaments, de 
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Heer Jezus zelf, en de apostelen des Heeren 
hebben onder allerlei beelden en met velerlei 
woorden ons dit bekend gemaakt. Niet maar een 
enkele bijbeltekst, die dan volgens bestrijders 
naar een vooraf ingenomen standpunt eigenwillig 
moet worden verklaard ; neen, een reeks getui
genissen zijn derhalve aan te voeren, en zij spreken 
voor zichzelve. 

Deze openbaring in heerlijkheid van Christus 
zal evenwel gepaard gaan met de openbaring 
van dezijnen in heerlijkheid. 

„Wanneer Christus, ons leven, zal geopenbaard 
worden, dan zult ook gij met hem geopenbaard 
worden in heerlijkheid." (Kol. 3 : 4 ) . — „Gelief
den ! nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog 
niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Wij weten 
dat, als hij (Christus) zal geopenbaard zijn, wij 
hem zullen gelijk zijn, want wij zullen hem zien, 
gelijk hij is." (1 Joh. 3 : 2). 

We behoeven ons niet te verwonderen, dat 
deze kostelijke en hartversterkende waarheid in 
de gedachten van den apostel Paulus zulk een 
vooraanstaande plaats had. Hij, die eenmaal zoo 
schoon heeft uitgesproken : „Te leven is voor mij 
Christus" (Fil. 1 : 21), en die den geloovigen 
te Filippi toeriep: „Want onze wandel is in de 
hemelen, waaruit wij ook als Heiland den Heer 
Jezus Christus verwachten, die het lichaam onzer 
vernedering veranderen zal tot gelijkvormigheid 
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aan het lichaam zijner heerlijkheid, naar de wer
king der macht, die hij heeft om alle dingen 
aan zichzelven te onderwerpen" (Fil. 3 :20, 21), 
komt telkens op deze waarheid terug. 

Eerst wordt de Gemeente dus door den Heer 
aan deze aarde ontrukt en tot Hem opgenomen, 
om dan daarna met den Heer geopenbaard te 
worden in heerlijkheid. Als de apostel de geloo
vigen opwekt en vermaant tot meer onderlinge 
liefde en praktische heiligheid, dan luidt zijn 
woord : „De Heer doe u toenemen en overvloedig 
zijn in liefde . . . om onberispelijk te zijn in heilig
heid voor onzen God en Vader bij de komst van 
onzen Heer Jezus met al zijne heiligen." (1 Thess. 
3 : 12, 13) 

„Met al zijne heiligen!" 
Welke roerend-schoone en vertroostende woorden! 
Kan er wel een meer afdoend antwoord gegeven 
worden aan dezulken, die durven beweren, dat 
niet alle geloovigen aan de vreugde der heerlijke 
wederkomst onzes Heeren zullen deelnemen ? 
Trots onwetendheid en velerlei dwaalbegrippen, 
afgezien van fouten en menigerlei struikelingen 
en openbaring van zwakheid, zal er bij de open
baring des Heeren in heerlijkheid, niet één Zijner 
verlosten ontbreken. 

Doch er is nóg meer! Nog iets heerlijkers! 
Want niet alleen, dat de geloovigen met den Heer 
geopenbaard zullen worden in heerlijkheid, maar 
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de Heer — en dit is voor het hart, dat Hem 
liefheeft zoo'n lieflijke en vreugdevolle gedachte — 
de Heer zal verheerlijkt worden in Zijne heiligen 
en bewonderd in allen, die geloofd hebben! 

De geloovigen te Thessalonika waren in ver
volging, in lijden en verdrukking. En niettegen
staande deze zware en moeilijke omstandigheden, 
kon de apostel, aan hen denkende, God danken, 
daar hun geloof toenam, en de liefde onderling 
overvloedig was. Zij hadden echter noodig opnieuw 
herinnerd te worden aan de heerlijke hoop, waar 
zij „waardig geacht werden voor het koninkrijk 
Gods te lijden." — „Indien het namelijk recht is 
bij God, aan hen, die u verdrukken, verdrukking 
te vergelden, en aan u, die verdrukt wordt, rust 
met ons, bij de openbaring des Heeren Jezus van 
den hemel, met de engelen zijner kracht, in vlam
mend 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 verdert van het 
aangezicht des Heeren en van de heerlijkheid 
zijner sterkte; wanneer hij komen zal, om in 
dien dag verheerlijkt te worden in zijne heiligen 
en bewonderd te worden in allen, die geloofd hebben, 
want onze getuigenis aan u is geloofd geworden." 
(2 Thess. 1 : 6—10.) Evenals David weieer ver
heerlijkt werd in hen, die zich als zijn helden 
en getrouwen aan zijn zijde schaarden, zie 1 Kron. 
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12; en gelijk Salomo, onder meer, door de koningin 
van Scheba groot gemaakt, verheerlijkt en bewon
derd werd in „de mannen en de knechten, die 
geduriglijk voor zijn aangezicht stonden en zijne 
wijsheid hoorden," (2 Kron. 9 : 7), zóó, maar 
dan op volkomen wijze, zal de Heer Jezus „in 
Zijne heiligen verheerlijkt worden!" Dan zal 
Christus aanschouwd worden, in het bezit van 
het loon op den arbeid Zijner ziel; in het bezit 
van de kroon op Zijn strijd, dien Hij als „de 
Man van smarten" gestreden heeft. Dan zal ge
openbaard worden, wat door den apostel Paulus 
in Efeze 1 : 20—23 ons geschreven wordt: „ . . . en 
Hij zette hem aan zijne rechterhand in de hemelsche 
gewesten, boven alle overheid, en gezag, en macht, 
en heerschappij, en allen naam, die genoemd 
wordt, niet alleen in deze eeuw (bedeeling) maar 
ook in de toekomende (de bedeeling van het 
koninkrijk, die van het 1000-jarig rijk), en heeft 
alle dingen zijnen voeten ónderworpen, en heeft 
hem als hoofd boven alle dingen gegeven aan de 
Gemeente, die zijn lichaam is, de volheid des
genen, die alles in allen vervult." — Het is naar 
„het welbehagen van den God en Vader van onzen 
Heer Jezus Christus, om namelijk alles onder één 
hoofd te zamen te brengen in Christus, wat in de 
hemelen en wat op de aarde is." (Ef. 1 :9, 10.) 

De apostel Petrus, aan de „verstrooide" geloo-
vigen schrijvende, troost en bemoedigt hen met 
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de woorden: „Maar gelijk gij gemeenschap hebt 
aan het lijden van Christus, verblijdt u, opdat grj 
ook bij de openbaring Zijner heerlijkheid u jui
chende moogt verheugen." (1 Petr. 4 : 13.) 

Dit zal echter plaats vinden, nadat de Heer 
Jezus het oordeel zal hebben uitgevoerd, nadat 
Zijn vijanden tot een voetbank Zijner voeten ge
legd zuilen zijn. Tot zoolang neemt de Heer Jezus 
Zijn plaats in aan de rechterhand der majesteit 
in den-hooge. Lees hierover Ps. 110 : 1 ; Matth. 
22 : 44; Mark. 12 : 36; Luk. 20 : 42,43; Hebr. 
1 : 13. Is het „totdat" aangebroken, dan is tevens 
het tijdstip daar, waarop de Heer, die nu „verborgen 
is in God" (Kol. 3 : 3), geopenbaard zal worden, 
en tegelijk met Hem de Gemeente, die Hij met Zijn 
bloed tot Zijn eeuwig eigendom heeft verworven. 

Dit geopenbaard worden zal gepaard gaan met 
„kracht en groote heerlijkheid." (Matth. 24:30.) 
Dan zal Zacharia 14 : 5 vervuld worden, waar 
wij lezen: „Dan zal de Heere mijn God komen, 
en alle heiligen met U, o Heere!" — „Weet gij 
niet, dat de heiligen de wereld zullen oordee-
len ? Weet gij niet, dat wij engelen zullen 
oordeelen ?"' vraagt de apostel in 1 Kor. 6 : 2 
en 3. En om hierop met een bevestigend „ja" 
te antwoorden, willen wij de woorden aanhalen, 
eenmaal gesproken door den eersten profeet, nl. 
Henoch, welke woorden door judas zijn mede
gedeeld : „Zie, de Heer is gekomen met zijne 
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heilige duizendtallen, om gericht te houden tegen 
allen, en al de goddeloözen onder hen té bestraffen 
over al Hunne werken der goddeloosheid, die zij 
goddëlooslijk gedaan hebben, en over al de harde 
woorden, die goddelooze zondaars tegen hem ge
sproken hebben." (Jud. 14, 15.) 

* * 
* 

Dat wij aan dit gedeelte der Waarheid Gods 
deze regelen gewijd hebben, vindt zijn oorzaak 
hierin, dat velen die over de toekomst van Chris
tus spreken en ook geschreven hebben, juist dit 
trachten uit-te-doezelen of weg te redeneeren. 
Maar de apostel schrijft ons: „DU zeggen wij u 
door het Woord des Heeren." (1 Thess. 4 : 15— 
18). En wij willen ons aan het Woord des Heeren 
houden en vastklemmen. Door het Woord des 
Heeren elkander voorlichten, wetende dat „de 
redenen des Heeren zijn reine redenen, zilver, 
gelouterd in eenen aarden smeltkroes, gezuiverd 
zevenmaal." fPs. 12 : 7). 

De Bijbel is Gods Woord. Hij worde ons niet ontnomen ! 
Wie 's Heeren Woord verwerpt, kan niets meer doen dan droomen. 

Zijn eigen fantasie is hem zijn kennisbron. 
Hij ziet gedachten gaan, hij ziet weer andere komen, 
Hij ziet zich door een zee van woorden overstroomen, 
En is in 't laatst zoo wijs, als toen hij eerst begon. 

D. R. 

* * 



KAN HET WEL . . . . 129 

Kan het wel 
OP REDELIJKE WIJZE WORDEN BETWIST, 

DAT ISRAËL, GODS AARDSCHE VOLK, 
EEN TOEKOMST HEEFT? 

at in het vorig nummer door ons ge
schreven is over de komst van 
Christus met de Zijnen, zag alles op 
de geloovigen van deze bedeeling, 

op hen, die te zamen de Gemeente van Christus 
vormen, en wier zegeningen geestelijke en hemel-
sche zijn. 

Wat Israël, Gods aardsche volk, het volk des 
Verbonds en der beloften, betreft, wordt echter 
ook door velen betwist, door sommigen zelfs 
geloochend, dat dit volk nog een toekomst zal 
hebben. Maar — wat zegt de Schrift? Geeft ons 
Gods Woord hieromtrent licht ? Dat is, wat voor 
ons beslissend is! 

Naar aanleiding van het onderwijs des Heeren, 
„dat het lichter is, dat een kemel ga door het 
oog eener naald, dan dat een rijke ingaat in het 
koninkrijk Gods," hooren wij Petrus vragen: 
„Zie, wij hebben alles verlaten, en zijn u gevolgd, 
wat zal ons dan geworden ?" (Matth. 19 : 27). 
En dan worden de discipelen — en ook wij — 
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teruggevoerd naar de heerlijkheid, welke door 
drie van hen aanschouwd geworden is, n.1. de 
heerlijkheid op den berg, waarvan ons iets wordt 
medegedeeld in hfdst. 17:1—8. Die heerlijkheid, 
waarvan Petrus schrijft: „Want wij zijn geen 
kunstig verdichte fabelen gevolgd, toen wij u be
kend gemaakt hebben de kracht en de komst 
van onzen Heer Jezus Christus, maar wij zijn 
ooggetuigen zijner majesteit geweest En wij 
hoorden deze stem, van den hemel gekomen, toen 
wij met hem waren op den heiligen berg." 
(2 Petr. 1 : 16, 18.) Mozes en Elia werdendoor 
Petrus, Jakobus en Johannes gezien in deze 
heerlijkheid, met den Heer „sprekende over zijnen 
uitgang, dien Hij zou volbrengen te Jeruzalem." 
(Luk. 9 : 31.) De geloovigen der vorige bedeelingen 
ontvangen deel met Christus in de heerlijkheid 
van het koninkrijk, hetwelk zijn grondslag heeft 
in den dood van Christus. De hemelsche heer
lijkheid van het koninkrijk, en de dood van 
Christus zijn in onmiddellijke verbinding. 

Het antwoord van den Heer aan Petrus, op 
de vraag: „Wat zal ons dan geworden ?" is zoo 
merkwaardig. Jezus zeide tot hen: „Voorwaar, 
ik zeg u, dat gij, die mij gevolgd zijt — in de 
wedergeboorte, wanneer de Zoon des menschen 
zal zitten op den troon zijner heerlijkheid, gij 
ook zult zitten op twaalf tronen, oordeelende de 
twaalf stammen Israëls." (Matth. 19 : 28.) 
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Er zal een wedergeboorte zijn ! De toestand 
van zaken zal geheel vernieuwd worden onder de 
heerschappij van den Zoon des menschen. Wat 
nu het minste is, zal dan het meeste zijn. Wat 
nü onder is, is d£n boven. Israël, hetwelk nu 
onder de volken verstrooid is, zal dan tot een 
hoofd der volkeren zijn ! (Jer. 31 : 1 — 14.) „Hij, 
die Israël verstrooid heeft, zal hem weder ver
gaderen, en hem bewaren als een herder zijne 
kudde." (Jer. 31 : 10.) „En Ik zal eenen eenigen 
herder over hen verwekken, en hij zal hen weiden, 
namelijk mijnen knecht David; die zal ze weiden, 
en die zal hun tot een herder zijn. En Ik, de 
Heere, zal hun tot eenen God zijn ; en mijn knecht 
David zal vorst zijn in het midden van hen; Ik, 
de Heere, heb het gesproken." (Ezech. 34 : 23, 
24.) Ziet, een koning zal regeeren in gerechtig
heid, en de vorsten zullen heerschen naar recht. 
En die man zal zijn als eene verberging tegen 
den wind, en eene schuilplaats tegen den vloed, 
als waterbeken in eene dorre plaats, als de schaduw 
van eenen zwaren rotssteen in een dorstig land." 
(Jes- 32 : 1, 2.) „Ziet, de dagen komen, spreekt 
de Heere, dat ik aan David eene rechtvaardige 
Spruit zal verwekken; die zal, Koning zijnde, 
regeeren, en voorspoedig zijn, en recht en ge
rechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal 
Juda verlost worden, en Israël zeker wonen ; en 
dit zal zijn naam zijn, waarmede men hem zal 
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noemen: De Heere, onze Gerechtighetd. Daarom 
ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, dat zij 
niet meer zullen zeggen : Zoo waarachtig als de 
Heere leeft, die de kinderen Israëls uit Egypte-
land heeft opgevoerd ! Maar, zoo waarachtig als 
de Heere leeft, die het zaad van het huis Israëls 
heeft opgevoerd, en die het aangebracht heeft 
uit het land van het noorden, en uit al de landen, 
waarhenen Ik ze gedreven heb! want zij zullen 
wonen in hun land." (Jer. 23 : 5—8.) „Zij zullen 
dienen den Heere, hunnen God, en hunnen koning 
David, dien Ik hun verwekken zal." (Jer. 30:9.) 
„De Heere zal tot Koning over degansche aarde 
zijn; te dien dage zal de Heere één zijn, en zijn 
naam één . . . . „En het zal geschieden, dat al de 
overgeblevenen van alle heidenen (volkeren), die 
tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen 
van jaar tot jaar optrekken, om aan te bidden 
den Koning, den Heere der heirscharen, en om 
te vieren het feest der loofhutten. En het zal 
geschieden, zoo wie van de geslachten der aarde 
niet zal optrekken naar Jeruzalem, om den Koning, 
den Heere der heirscharen te aanbidden, zoo zal 
er over henlieden geen regen wezen." vZach. 
14 : 9, 16, 17.) „Deze zal groot zijn, en de Zoon 
des Allerhoogsien genaamd worden, en God de 
Heere zal hem den troon van zijnen vader David 
geven. En hij zal over het huis Jakobs Koning 
zijn in der eeuwigheid, en zijns koninkrijks zal 
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geen einde zijn." (Luk. 1 : 32, 33.,) Petrus spreekt 
tot de Israëlietische mannen o. m.: „Hebt dan 
berouw, en bekeert u, teneinde uwe zonden mogen 
uitgewischt worden, opdat de tijden der verkwik
king mogen komen van het aangezicht des Heeren, 
en Hij zenden moge Jezus Christus, die u te 
voren verordend is, dien de hemel moet opnemen 
tot op de tijden der herstelling aller dingen, 
waarvan God gesproken heeft door den mond 
zijner heilige profeten van oudsher." (Hand. 
3 : 19—21.) 

Wanneer alle deze profetiën in vervulling 
zullen getreden zijn, dan zal de tijd zijn aange
broken, dat de twaalf apostelen des Lams zullen 
zitten op twaalf tronen, oordeelende de twaalf 
stammen Israëls. Op hetzelfde doelende, heeft de 
Heer ook tot Zijn discipelen gesproken : „En Ik 
verordineer u een koninkrijk, gelijkerwijs mijn 
Vader het mij verordineerd heeft, opdat gij eet en 
drinkt aan mijne tafel in mijn koninkrijk, en zit 
op tronen, oordeelende de twaalf stammen Israëls." 
(Luk. 22 : 29, 30.) 

Het is in Gods Woord uitdrukkelijk bepaald, 
dat de wereldheerschappij aan het Zaad van 
Abraham toekomt. Abraham ontving de belofte, 
dat hij „erfgenaam der wereld zou zijn." (Rom. 
4 : 13.) Deze belofte heeft God hem uit genade 
gegeven, zonder eenige voorwaarde te stellen. 
Daarom dan ookr ofschoon zijn nakomelingen 



134 DE MORGENSTER. 

door eigen schuld de wereldheerschappij verloren 
hebben, God is nochtans aan Zijn belofte ge
houden, welke Hij aan Abraham gezworen heeft, 
en deze heerschappij zal eenmaal Abrahamszaad 
worden geschonken. Op deze belofte Gods steu
nende, profeteerde Jakob dan ook van den toe-
komstigen Silo, dat „alle Volken Hem zouden 
gehoorzaam zijn," (Gen. 49 : 10), en openbaarde 
hij tegelijk den raad des Heeren, dat de Koning 
van dat wereldrijk uit Juda zou voortkomen. 
Zeven eeuwen later ontving David de belofte, 
dat die Koning zijn Zoon zijn zou, wiens stoel 
in eeuwigheid bevestigd zou zijn. (2 Sam. 7: 13.) 
David verstond echter toen ook reeds, dat hier
mede niet alleen zijn zoon Salomo bedoeld was, 
want hij loofde God, „die over zijn huis gesproken 
had van verre henen" (2 Sam. 7 : 19); en dat 
hij zich hierbij een wereldrijk voorstelde, kan ons 
duidelijk blijken uit meer dan één Psalm, waar 
hij zingt: „Het zaad des rechtvaardigen zal het 
aardrijk beërven." (Ps. 25 : 13; 37 : 9, 11, 22, 
29, 34; 76 : 10.) In Ps. 97 : 9 heet het: „Want 
Gij, Heere, zijt de Allerhoogste over de geheele 
aarde." Dit wat Christus, den Koning, betreft; 
en waar het Zijn onderdanen aangaat, lezen wij 
in Jes. 60 : 21 : „Uw volk zullen allen te zamen 
rechtvaardigen zijn, zij zullen in eeuwigheid de 
aarde erfelijk bezitten." Dit onderwerp, n.1. dat 
de aarde door het zaad van Abraham en dat van 
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David geërfd zal worden, leverde rijke stof tot 
de heilige zangen der profeten. Hun profetiën 
vloeien over van de toekomstige heerlijkheid van 
Israël in het land der vaderen, en zij kennen 
geen ander verrukkelijk verschiet, dan dien zaalgen 
tijd, wanneer de beloofde David op Zijns vaders 
troon zal zijn gezeten, Juda en Efraïm aan Zijn 
voeten zullen juichen, en alle volken der aarde 
onder Zijn schepter neergebogen zullen zijn ! 

Overeenkomstig deze profetiën kwam nu, in 
de volheid des tijds, de Zoon van God uit den 
hemel op aarde, en werd geboren uit het geslacht 
van David, van Juda, van Abraham. Zijn geboorte 
werd aangekondigd als die van een Koning, den 
Koning der Joden. De engel des Heeren verzekerde, 
dat Hij die beloofde was, van Wien jesaja ge
profeteerd heeft, dat Hij over het huis Jakobs 
Koning zal zijn tot in eeuwigheid; en aan Zijn 
koninkrijk zal geen einde zijn." (Luk. 1 : 33.) 

Dit koningschap van Christus is het gewich
tigste punt der geschiedenis. Het is dé sluitsteen 
van alles, wat gebeurd is, of gebeuren zal, op 
aarde; de oceaan, waarin zich al de stroomen 
van het verledene ontlasten zullen. Het is dit 
echter alleen voor hen, die de waarheid van dit 
Koningschap ook van een zuiver geschiedkundig 
standpunt erkennen. De geschiedenis beweegt 
zich over. volken, koninkrijken en koningen; en 
zij houdt dengene, die de onafgebroken worsteling 
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dezer volken en vorsten gadeslaat, gespannen met 
de groote levensvraag: Welk volk zal eenmaal den 
prijs behalen; welk koninkrijk eens de heerschappij 
over alle andere voeren ; welke koning zal eenmaal 
de kroon van alle koningen dragen ? Op deze 
vraag geven de geloovigen in'Christus eenstemmig 
slechts één antwoord, n.1. „Christus en Zijn volk." 
Maar dit antwoord wordt, hoe eensluidend ook 
in den klank, echter op twee zeer uiteenloopende 
wijzen verstaan. Eenerzijds verstaat de meerderheid 
onder hen, die in Christus gelooven, onder dit 
toekomstige Koningschap van Christus, een louter 
geestelijke, onzichtbare heerschappij, welke Hij 
eenmaal door Zijn Woord en Geest op de harten 
aller koningen en volken zal uitoefenen. Anderzijds 
verstaat de minderheid der geloovigen daardoor 
een heerschappij, die buiten allen twijfel geestelijk 
en niet vleeschelijk, maar tevens ook lichamelijk, 
zichbaar, tastbaar en in al den luister van aard-
sche majesteit evenzeer als van hemelsche heer
lijkheid, waarneembaar zal zijn. Het verschil 
tusschen beide gevoelens beweegt zich om de 
vraag aangaande de voorspelde wederkomst des 
Heeren. De voorstanders eener louter onzichtbare 
heerschappij beweren, dat ook deze wederkomst 
slechts een onzichtbare is, en gezegd kan worden 
eiken dag plaats te hebben, in het hart van 
iedereen, die zich uit den dienst van den overste 
der wereld tot die des hémelschen Konings be-
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keert; terwijl zij geen andere zichtbare wederkomst 
aannemen, dan ten laatsten oordeel. De voorstan
ders van een zichtbare heerschappij des Heeren 
op aarde, beweren daarentegen, dat de Schrift, 
waar deze van Christus' wederkomst spreekt, 
geenzins Zijn onzichtbaar komen in de harten 
der bekeerden bedoelt, maar het oog heeft op 
een zichtbare nederdaling van den Heer uit den 
hemel, met het doel, om hier op aarde, en wel 
bepaald in het beloofde erfland van Abraham, en 
onder diens nu nog verstrooide nakomelingen, 
een heerlijk onverstoorbaar koninkrijk op te richten, 
van waar uit Hij, niet slechts in een geestelijken, 
maar ook in een geschiedkundig, lichamelijken 
zin, als Koning dezer aarde, over alle andere 
vorsten en volken heerschappij zal voeren. 

De geheele geschiedenis ontvangt een gansch 
verschillende gedaante en beteekenis, al naar ge
lang het een of andere gevoelen omhelsd wordt. 
Neemt men het. gevoelen der onzichtbare heer
schappij aan, dan verliezen de feiten, de onder
linge betrekking der volken, landen en koninkrijken 
dezer aarde, met één woord, dan verliest alles 
wat de geschiedenis lichamelijk aanbiedt, haar 
geschiedkundig gewicht, aangezien het zich alles 
zal oplossen in een onlichamelijke toekomst. 

Omhelst men daarentegen het gevoelen der 
zichtbare heerschappij van Christus, dan ontvangt 
juist het lichamelijke in de geschiedenis gewicht, 
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beteekenis, bestemming. Dan treedt aanstonds uit 
den groep der landen en plaatsen, het thans nog 
woeste Palestina, als de gewichtigste plek op 
aarde, te voorschijn; en onder de volken en 
natiën blinkt Israël, thans nog verstrooid en ver
acht, als de eerstgeborene over alle. Dan wordt 
de geschiedenis van Israël, ook na zijn verstrooiïng 
uit Palestina, een onmiskenbaar gewichtig gedeelte 
der algemeene geschiedenis; de wijze, waarop 
zich de volken en koninkrijken tegenover elkan
der ontwikkeld hebben en nog ontwikkelen, wordt 
hoogst belangrijk voor den blik in de toekomst, 
en de voortgang der menschheid in kunst en 
wetenschap en beschaving is dan bezig met een 
hoogte te bestijgen, die niet in een Onlichamelijke 
toekomst plotseling zal neerploffen, maar integen
deel haar toppunt bereiken zal in de heerlijkheid 
van Hem, die eenmaal alles wat de aarde, en de 
menschen daarop, heerlijks en voortreffelijks kun
nen aanbieden, in Zijn koninkrijk zal vereenigen 
tot den dienst en den roem van den Drieëenigen 
Ood. 

Door Christus' lichamelijke toekomst niet min
der dan door Zijn lichamelijke geboorte uit Maria, 
wordt Hij voor ons ook van een zuiver geschied
kundig standpunt, de Eerste boven alle geschied
kundige personen. Hij is op deze aarde, in het 
menschelijk lichaam geboren, vernederd, gehoond 
en bespot; ja, alsof Hij een Godslasteraar ware, 
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tot den dood aan het schandelijk vloekhout ver
oordeeld geworden ; Hij zal ook eenmaal op deze 
zelfde aarde als waarachtig mensch leven, heer
senen, en als de Allerhoogste, verheerlijkt worden. 
Wij erkennen volkomen, dat Zijn koninkrijk niet 
van deze wereld is, maar wij gelooven dat het 
gezien zal worden in de toekomende bedeeling, 
welke na deze bedeeling op deze aarde zal aan
vangen. Wij erkennen, dat Zijn koninkrijk niet 
komt met uiterlijk gelaat, maar wij gelooven 
daarom niet minder dat het, inwendig aangevangen 
zijnde, eenmaal ook uiterlijk in des te bestendiger 
heerlijkheid voleindigd zal worden. Menigvuldige 
getuigenissen der Schrift, van Genesis af tot op 
Maleachi, ja zelfs ook in het Nieuwe Testament, 
spreken over Palestina's toekomstige heerlijkheid, 
van Juda's en Israëls vereeniging en herstelling 
in het land aan de vaderen beloofd, en van de 
aanstaande komst van den grooten Koning, den 
Messias van Israël. Getuigenissen, die ons op 
bijna elke bladzijde van Gods Woord in de oogen 
springen, wanneer wij ons niet in een nevel van 
valsche vergeestelijking hullen, en opgehouden 
hebben te luisteren naar wat door „de ouden" 
is geleerd geworden. 

De Heer Jezus-Zelf, hoewel Hij het inwendige 
wezen en de geestelijke bestemming van Zijn 
toekomstig koninkrijk uitdrukkelijk verkondigde, 
ontkende echter nooit deszelfs bestemming om 
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n.1. eenmaal ook in uitwendige heerlijkheid en 
majesteit den inwendigen luister te openbaren. 
Ook in Zijn mond bleef Jeruzalem den titel van 
„de stad des grooten Konings" behouden. (Matth. 
5 : 35). Als Hij van de toekomende eeuw of be
deeling sprak — en nu kofnen we weer terug 
op wat we in het begin mochten schrijven — 
schilderde Hij de heerlijkheid Zijner twaalf apos
telen als in Zijn koninkrijk „zittende op tronen, 
oordeelende de twaalf stammen Israëls." (Luk. 
22 : 30). Toen Zijn discipelen Hem, kort voor 
Zijn hemelvaart, vraagden: „Heer! zult Gij in 
dezen tijd voor Israël het koninkrijk wederop-
richten ?" (Hand. 1:6) ontkende Hij de toekomstige 
oprichting van dat koninkrijk niet, maar merkte 
slechts aan, dat het wanneer alleen in de macht 
des Vaders gesteld is. Kort daarop verliet Hij 
de aarde, maar ziet! hemelsche boden stelden 
de achtergelaten discipelen gerust met de'ver
zekering, dat „deze Jezus" eenmaal zichtbaar zal 
wederkomen. Van deze wederkomst gewaagden 
van toen af Zijn apostelen even overvloedig, als 
de profeten te voren,, Met deze wederkomst van 
Christus op aarde, verwachten wij alzoo de-op-
richting van het koninkrijk voor Israël, in het 
land zijner vaderen, volgens de beloften Gods. 
En naar de beelden, die de profeten der vorige 
bedeeling en de apostel Johannes in het boek „de 
Openbaring van Jezus Christus" ons geschilderd 



KAN HET WEL . . . . 141 

hebben, zien wij uit naar dien toekomstigen tijd 
als op den zichtbaren aanvang van dat eeuwige 
wereldrijk, over hetwelk „de groote Koning," 
Gods Zoon, de Koning Israëls" (Joh. 1 : 50), 
Jezus Christus, onze Hooggeloofde en gezegende 
Heer en Heiland, zal heersenen. (Gen. 49 : 10; 
Num. 24 : 17—19). 

Eenmaal zal Israël op aard een zegen wezen, 
Een zegen van den Heer voor heel het wereldrond. 
Jehovah toch gedenkt altijd aan Zijn verbond; 

Eens wordt toch Zijne trouw door Israël geprezen. 

Nu ligt dat volk in 't graf; maar, uit den dood verrezen, 
Vermeldt het 's Heeren lof met welbespraakten mond, 
Terwijl 't in elke taal den volken 't heil verkondt, 

En leert den God des heils, den Zoon van God, te vreezen. 

Dan is 't weerspannig volk geloovig in den Heer; 
Dan is gansch Israël een volk van zendelingen, 
Die volken tot 't geloof in Christus zullen dringen; 

Dan druppelt door hun woord Gods dauw op aarde neer, 
Dan zal de woestenij als beemd en lusthof bloeien, 
En waar de distel stond, de palm en mirte groeien. 

D. R. 

* * 
* 
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Openbaring 3 en Maleachi 3 

n deze beide gedeelten der Schrift ligt 
éénzelfde gedachte. We vinden haar 
in de verzen 8 en 16, waar we lezen: 

„Gij hebt kleine kracht, en gij hebt 
mijn woord bewaard, en mijnen naam niet ver
loochend." (Openb. 3:8.) 

„Als dan spreken, die den Heere vreezen, een 
ieder tot zijnen naaste. De Heere merkt er toch 
op en hoort en daar is een gedenkboek voor zijn 
aangezicht geschreven voor degenen, die aan zijn 
naam gedenken." (Mal. 3:16.) 

Wat we hier opgeteekend vinden door den 
Heiligen Geest aangaande eenige getrouwen in 
dagen van diep verval, is van de hoogste betee-
kenis. Trots alles wat hen van God aftrekken wil, is 
er nochtans een vasthouden aan, een volhardend 
belijden van den Naam des Heeren, een gedenken 
aan dien Naam, een niet-verloochenen van dien 
heerlijken Naam — en tevens een bewaren van 
het Woord, een leven in dat Woord, een zich 
met elkander onderhouden over de waarheid Gods, 
een „spreken onderling." 

Het was inderdaad in Maleachi's dagen een tijd 
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van diep verval! Voldoende blijkt dat uit het 
boek zelf. Enkele woorden mogen als bevestiging 
van het gezegde dienen. 

De profeet roept het volk toe : 
„Van uwe vaderen af zijt gij afgeweken van 

mijne inzettingen en hebt ze niet bewaard: keert 
weder tot Mij, en Ik zal tot u wederkeeren, zegt 
de Heere der heirscharen." 

Het volk a n t w o o r d t daarop : 
„Waarin zullen we wederkeeren ?" 
De profeet neemt opnieuw het woord en zegt: 
„Zal een mensch God berooven? Maar gij be

rooft Mij, en zegt: Waarin berooven wij U ? — 
In de tienden en het hefoffer!" (derhalve in de 
verschuldigde en in de vrijwillige gaven). 

Dan komt de ernstige veroordeeling: 
„Met eenen vloek zijt gij vervloekt, omdat gij 

Mij berooft, zelfs het gansche volk." 
Daarna een opwekking of vermaning: 
„Brengt a l l e de tienden in het schathuis, 

opdat er spijze zij in mijn Huis; en beproeft Mij 
nu daarin, zegt de Heere der heirscharen, of Ik 
u dan niet zal opendoen de vensteren des hemels, 
en u zegen afgieten, zoodat er geen schuren ge
noeg wezen zullen." 

Voorts wordt er aan toegevoegd een belofte: 
„En ik zal om uwentwil den opeter schelden, 

dat hij u de vrucht des lands niet verderve; en 
de wijnstok op het veld zal u geen misdracht 
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voortbrengen, zegt de Heere der Heirscharen." 
Een verheffende toezegging volgt dan: 
„En alle de heidenen zullen u gelukzalig noe

men, want gijlieden zult een lustig land zijn, zegt 
de Heere der heirscharen." 

Opnieuw tracht Maleachi namens Jehovah het 
geweten in het licht te stellen met de woorden: 

„Uwe woorden zijn tegen Mij te sterk geworden, 
zegt de Heere". 

Maar ontwijkend luidt des volks antwoord : 
„Wat hebben wij tegen U gesproken ?" 
Ja, wrevelig gaat het ongeloovig volk voort: 
„Het is tevergeefs God te dienen; want wat 

nuttigheid is het, dat wij zijne wacht waarnemen, 
en dat wij in het zwart gaan voor het aangezicht 
des Heeren der heirscharen ?" 

En dan is er nog bovendien een veroordeelen, 
bedillen van 's Heeren wegen, hetwelk altijd wijst 
op een verkeeren buiten het licht en buiten het 
Heiligdom. Denken we maar aan Asaf in.Psalm 
73. Het volk zegt: 

„En nu, wij achten de hoogmoedigen gelukzalig ; 
ook die goddeloosheid doen, worden gebouwd; 
ook verzoeken zij God en ontkomen". 

Men had in Maleachi's dagen geen lust in 's 
Heeren dienst. Men zag er de nuttigheid boven
dien niet van in. Zijn er nog meer woorden, 
behalve het zooeven aangevoerde, noodig, teneinde 
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te bewijzen, dat de laatste van de Oud-Testamen-
tische profeten leefde in een zéér donkeren tijd? 

Welnu, in dien zèèr duisteren tijd waren er 
getrouwen, hoeveel of hoe weinig weten we niet, 
maar er w a r e n getrouwen, dat staat vast, die 
anders gezind waren! 

Die getrouwen waren met den Heere bezig-. 
Met Zijn Naam. Met Zijn woord. In Zijn vreeze 
waren ze gelukkig ! En gelukkig, óók in elkanders 
gemeenschap. Wat trouwens altijd samengaat. 
Die in het licht wandelen, die gemeenschap met 
God oefenen, met den Vader en met Zijnen Zoon, 
Jezus Christus, door den Heiligen Geest, zijn öök 
gelukkig in eikaars gemeenschap. (I joh. 1 : 3) 

Het is, of Maleachi die getrouwen met den 
vinger aanwijst. Hij spreekt met welgevallen over 
hen : 

„Als dan spreken — d.i. o n d e r h o u d e n 
z i c h met e l k a a r — die den Heere vreezen, 
een ieder tot (met) zijn naaste." 

Wat ze spreken met elkander, zegt hij niet. 
Onze vertaling maakt door het leesteeken (:) achter 
het woord naaste den indruk, alsof de getrouwen 
tot elkander zeggen: De Heere merkt er toch op 
en hoort enz. Maar dat is niet de zin. De bedoe
ling is: Die den Heere vreezen, spreken met 
elkander. Ze onderhouden zich onderling over 
de dingen des Heeren. Wellicht over de belofte 
van den Messias, uit het zaad van David, en over 
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diens spoedige komst. Zóö was tenminste een 
Simeon gezind, een Anna met vele anderen. (Luk. 
2 : 25, 38). En op dezulken, die zich aldus 
onderhielden, zag Jehovah neder. Dat is des 
profeten gedachte. Een gedachte, waardoor dien 
getrouwen een hart onder den riem gestoken werd. 
De Heere merkt er op 1 Hij hoort! Hij heeft een 
gedenkboek voor degenen, die Hem vreezen. Voor 
degenen, die aan Zijn Naam gedenken! Er is nog 
méér voor die getrouwen, namelijk in de toekomst 
— we komen er nog op terug, — maar voor het 
heden, in dien donkeren tijd dus, was het al zoo 
heerlijk, dat de oogen des Heeren bemoedigend, 
goedkeurend op die getrouwen waren gericht. Zij 
moesten „wachtende op de vertroosting Israëls" 
voortgaan om zich met elkander te onderhouden 
over de dingen Gods. 

Hij kent die schaar der vromen, 
Wier hart op Hem vertrouwt, 
Wier oog Hem, zonder schromen, 
Steeds in 't geloof aanschouwt; 
Die van zijn Woord getuigen, 
Dat hunne ziele voedt; 
Die voor dat Woord zich buigen, 
Ais 't richtsnoer voor hun voet. 

Heerlijk voorrecht van hen, die aan den Naam 
vasthouden, die dien Naam gedenken, en het 
Woord bewaren! 
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't Was donker in Maleachi's dagen, 't Is nu 
óók donker! 

Reeds achttien eeuwen geleden schreef Johan-
nes, de apostel: 

Kinderkens! Het is de laatste ure! 
Kinderkens ! de Antichrist komt! 
Kinderkens! reeds vele Antichristen zijn ge

worden ! 
Daaruit weten wij, dat het de.laatste ure is'. 
Zou het dan nu niet donker zijn ? 
Donker op elk, vooral op geestelijk gebied ! 
En als wij letten op het profetisch karakter 

der zeven brieven in Openbaring 2 en 3 en het 
geheele verloop nagaan, er acht op geven, dat 
het kwaad steeds grooter afmetingen aanneemt 
en het verderf al dieper invreet, heeft het ons 
dan niet veel te zeggen, dat op Filadelfia on
middellijk Laodicea volgt? 't Zijn de dagen, die 
voorafgaan aan het einde van de christenheid. 
Straks, als de ware geloovigen zijn opgenomen 
in den hemel, wordt de lauwe christenheid, de 
ontrouwe bruid, door den Geest de hoer ge
noemd, uit den mond gesjmwd. (Openb. 3 :16.) 

Welnu, in deze donkere dagen is er een over
blijfsel, zijn er getrouwen, hoe veel of hoe weinig 
wordt niet gezegd, zij zijn er, en die getrouwen 
hebben tweeërlei kenmerk, misschien zou ik mogen 
zeggen drieërlei. De eerste twee zijn, dat deze 
getrouwen den Naam niet verloochenen en dat 
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zij het Woord bewaren. Het derde zou dan zijn, 
dat ze als broeders in liefde wandelen : F i 1 a-
d elf ia beteekent b r o e d e r l i e f d e . 

Treffende overeenkomst met Maleachi 3! Ge
trouwen zijn er, die in liefde yereenigd zich met 
elkander onderhouden over de dingen des Heeren. 
Het Woord handhaven ze. Ze „bewaren" het 
Woord! En de Naam is voor hen het hoogste 
gezag. De Naam is het Wezen. Hij is de uit
drukking van den Persoon. 

Aan den Naam des Heeren houden ze vast, 
wenschen ze althans in oprechtheid des harten 
vast te houden. Ze „verloochenen den Naam niet." 

Past daarop niet het woord van den Psalmist: 
„Zie hoe goed en hoe liefelijk is het, dat broe
ders ook samenwonen ?" Eendrachtig, in liefde 
samenwonen, met elkander verblijvende in de 
liefelijke sfeer van den Naam en het Woord des 
Heeren! 

Aldaar gebiedt de Heer den zegen en het leven 
tot in eeuwigheid! 

Er is nog een tweede overeenstemming tusschen 
Openbaring 3 en Maleachi 3 en wel ten aanzien 
van een belofte, die in betrekking staat met de 
toekomst. In die belofte ligt voor ons een heer
lijke vertroosting. Voor we evenwel nader op dit 
onderwerp ingaan, is de vraag gewenscht, hoe 
ieder onzer persoonlijk staat tegenover den Heer 
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en Zijn dingen. Behooren we door Gods genade 
niet meer tot degenen, die geen nuttigheid zien 
in 's Heeren dienst, en die met afkeer zich van 
den Heer afwenden? Hebben we mèèr dan „den 
naam van te leven?" Is het leven Gods ons deel 
en is het gevolg daarvan, dat we den levenden 
en waarachtigen God ook d i e n e n en Zijn 
Zoon uit de hemelen verwachten ? Zoo ja, dan 
dienen we verder in 's Heeren licht onszelven 
te onderzoeken, of het waarlijk onze lust is des 
Heeren Woord te bewaren, en Zijn Naam niet 
te verloochenen. En of tevens de begeerte bij 
ons leeft met anderen ons te onderhouden over 
de dingen des Heeren. Indien we door genade 
deze vragen, al is het met schuchterheid, toch 
b e v e s t i g e n d kunnen beantwoorden, dan is 
hetgeen volgt, zoowel in Maleachi als in Open
baring 3 na de verzen 16 en 8, van het grootste 
belang voor ons. Dan ligt daarin v o o r o n s 
waarlijk een rijke vertroosting. We gevoelen wel, 
dat het onmogelijk, en in ieder geval hoogst 
ongepast zou zijn, om te zeggen, dat de gemeente 
te Filadelfia deze of die „kerk," dit of dat „ge
nootschap," deze of gene „vergadering" zou 
voorstellen. Neen de zaak is zóó, dat de getrou
wen worden bedoeld, die in dezen tijd, kort voor 
het einde, vasthouden aan de Waarheid Gods 
en dén Naam des Heeren. Hoe wordt overal met 
die Waarheid gelaveerd; hoe wordt het Woord 
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ondermijnd, gecritiseerd ; hoe wordt de Naam op 
den achtergrond gedrongen voor namen en pro
gramma's van menschen! Daarom is het voor 
het hart des Heeren zoo kostelijk, en in de tweede 
plaats voor ons eigen leven zoo gelukkig, wanneer 
we in getrouwheid aan N a a m en W o o r d 
vasthouden! 

En nu de tweede overeenstemming, de troost
rijke waarheid in beide hoofdstukken. 

In Openbaring 3 lezen we in vers 10: 
„Omdat gij het woord mijner volharding be

waard hebt, zoo zal ik ook u bewaren uit de 
ure der verzoeking, die over het geheele aardrijk 
komen zal, om te verzoeken, die op de aarde 
wonen." 

En in Maleachi 3 :17 : 
„En zij zullen, zegt de Heere der heirscharen, 

te dien dage dien Ik maken zal, Mij een eigendom 
zijn, en Ik zal ze verschoonen, gelijk als een man 
zijnen zoon verschoont, die hem dient." 

Wat is dat schoon! 
Laat ons eerst eens dat vers uit Maleachi nader 

bezien. 
„Te d i e n d a g e , d i e n Ik m a k e n z a l " 

zegt de profeet. 
Deze woorden zien op de verre toekomst. Het 

is de dag der groote verdrukking, welke over
gaat in den dag der duizendjarige rust en heer
lijkheid. Reeds menigmaal werd in het bijzonder 
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daarbij stil gestaan, zoodat we ditmaal met de 
mededeeling van het feit zullen volstaan. 

„Te d i e n d a g e " zullen de getrouwen, die 
zich met elkander onderhouden, terwijl Jehovah 
op hen nederziet, ze hoort en in Zijn gedenkboek 
aanschrijft — den Heere „een e i g e n d o m " 
zijn. Vooral dit woord „eigendom" is bijzonder 
kostelijk. Het wil zoo veel zeggen als „kleinood," 
iets wat van bijzonder groote waarde is. Het is 
een meervoud; in het Engelsch lezen we: „Ze 
zullen Mij „j u w e e 1 e n" zijn. Misschien zou 
het woord kroonjuweel een goede voorstelling 
geven. Wat een diadeem op het hoofd is van 
den vorst, die er mede versierd is, dat zullen 
dus die getrouwen zijn voor den Heere in dien 
dag, dien Hij maken zal. Die getrouwen hebben 
derhalve niet alleen een zeer bijzondere plaats, 
maar zij zijn bovendien tot heerlijkheid. Deze 
gedachte komt meer voor. De koningin van Scheba 
roept wel voor Salomo staande uit: Gij hebt 
overtroffen, zoodat de persoon des konings 
haar boven alles gaat, maar ze wordt toch diep 
getroffen, als zij d e s k o n i n g s heerlijkheid 
a a n s c h o u w t ó ó k „in het z i t t en zijner 
k n e c h t e n en he t s t a a n zi jner d ie 
naren en h u n n e k l e e d i n g en zijne 
s c h e n k e r s en h u n n e k l e e d i n g." En 
de apostel, sprekende over de verschijning in 
heerlijkheid van den Heere Jezus merkt op, dat 
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Christus zal „ v e r h e e r l i j k t worden in Zijn 
h e i l i g e n " en „ b e w o n d e r d in allen, die 
g e l o o v e n in d i e n dag . " Wonderbare ge
dachte: juweelen voor Jehovah; in dien zin Zijn 
eigendom, Zijn kostbaar bezit! 

In den dag van verval — zwakheid ! In den 
dag der heerlijkheid — tot heerlijkheid van den 
Heer! Nu — krachteloos, heil zoekend in onder
linge gemeenschap, om met elkaar zich te onder
houden over den Naam en het Woord des Heeren. 
Nu — de belofte, dat het goedkeurend oog des 
Heeren op de getrouwen gericht is. En straks, 
m de toekomst — des Heeren bijzonder bezit, 
een „eigendom" des Heeren, waarin — en natuur
lijk óók waardoor — Hij wordt verheerlijkt en 
bewonderd! Als deze dingen voor ons Aart komen 
te staan, wat blijft er dan anders voor ons over, 
dan met meerdere getrouwheid nu, in den dag 
der kleine kracht, voor den Heer te leven en te 
wandelen ? 

„Te dien dage zullen zij Mij een eigendom 
zijn en Ik zal ze verschoonen, zooals een man 
zijn zoon verschoont, die hem dient". 

Treffende belofte! 
De Heer zal niet toelaten, dat de getrouwen 

omkomen. Misschien zullen er - • tot een ge
tuigenis — door de hand van den Antichrist 
sommigen vallen (we denken hier o.a. aan Openb. 
11 : 7—12), maar dan is hun „dood kostelijk in 
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de oogen des Heeren" (Ps. 116 : 15). Ze gaan 
in ter zegepraal! Ze deelen in 's Konings heer
lijkheid. Ze zullen „den Koning z i e n in Zijn 
schoonheid." En Zijn heerlijkheid mede uit
maken! 

Ik zal ze verschoonen, zooals een man het zijn 
zoon doet. Maar merkwaardig is de toevoeging 
van de woorden „die hem d i e n t." 

Daar let de Heer op. 
Geen geboortevoorrechten komen in aanmerking. 

Riepen de Joden niet in de dagen der omwandeling 
van den Heere Jezus : „Wij zijn Abrahams zaad ?" 
En moest de Heer daarop niet antwoorden: „Maar 
gij zoekt Mij te dooden ?" (Joh. 8 : 33, 37.) 
Neen, hier in Maleachi, is sprake van den zoon, 
„die dient," d.i. die in gehoorzaamheid wandelt. 

Wat zal het dan zijn, als er onderscheid ge
maakt zal worden in dien dag, dien de Heere 
maken zal. „Dan", zoo zegt de profeet, „dan zult 
gijlieden wederom zien het onderscheid tusschen 
den rechtvaardige en den goddelooze, tusschen 
dien, die God dient, en dien, die Hem niet dient." 
En in heilige vervoering vervolgt hij: „Die dag 
komt, brandende als een oven!" Hel vuur zal 
alles verteren ! Maar de Zon der gerechtigheid 
zal opgaan. Gij zult uitgaan en ingaan en toenemen. 
De goddeloozen zult gij vertreden. Zij zullen asch 
worden onder de zolen uwer voeten, te dien dage, 
dien Ik maken zal." (Hfdst. 4.) 
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Wat vinden we nu in Openbaring 3 vers 10? 
Er zal over het geheele aardrijk een ure der 
verzoeking komen. „Die op de a a r d e wo
nen" zullen dan in die verzoeking zijn. Zooeven 
zagen we, dat het overblijfsel van Israël dien dag 
beleven zal, maar öök, dat er voor de getrouwen 
een heerlijke „beschutting," „verschooning" is. 
Zie ook Jes. 26:20. Maar d i e in den h e m e l 
w o n e n zullen n i e t i n d i e u r e z ij n ! Zij 
zijn ontrukt aan dien dag en aan die vreese-
lijke verdrukking. Hun kan de vloed des oordeels 
niet bereiken, zoo min als het vuur des hemels 
Abraham trof, toen deze stond op de hoogte, en 
neerzag op al wat in de vlakte van Sodom en 
Gomorra plaats greep. 

De apostel heeft de Gemeente onderwezen, dat 
zij dien dag des toorns niet heeft te vreezen. En 
dat niet, omdat zij midden in het oordeel zou 
worden beschut, maar wijl ze ontrukt wordt aan 
het oordeel en boven het tooneel des oordeels 
zal zijn opgevoerd en den troon des gerichts 
omringen zal in 'den hemel in volmaakte rust, 
zooals Openbaring 4 en 5 ons zoo wonderschoon 
laten zien. Paulus spreekt ons van „God te dienen" 
en „Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten," en dan 
voegt hij er bij: „Jezus, die ons redt van den toeko
menden toorn." (1 Thess. 1 : 10.) Moet het ons niet 
treffen, als we Openb. 3:10 gelezen hebben, dat 
we dan plotseling hooren : „Ik kom haastelijk!" ? 
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„Ik kom haastelijk!" Dat is de belofte van den 
Heer, dien wij wachten. Hij zal komen ! Ja, komen 
ten gerichte. Neen, zeggen wij, komen — èèrst 
als Heiland, om Zijn Gemeente voor eeuwig in 
veiligheid te brengen, en daarna als des Men-
schen Zoon, om te oordeelen, nl. als al Zijn vijan
den zullen zijn gelegd tot een voetbankZijner voeten! 

Er zal over het geheele aardrijk een ure der 
verzoeking komen! 

En „die op de aarde wonen" zullen bezocht 
worden in die ure. 

Maar de Gemeente zal ontrukt worden! 
Zöö is de leer der Schrift! 
De Heere Jezus bewaart Zijn hemelsche bruid 

„v ó ó r," of „u i t," of „v a n" de ure der ver
zoeking, d. w. z. Hij zal zorgen, dat ze er n i e t 
i n k o m t . 

Haar wacht heel iets anders: de bruiloft des 
Lams in den hemel, en als die gevierd is, het 
verlaten van den hemel, om „met Christus" ge
openbaard te worden. (Kol. 3 : 4.) 

Nu is er evenwel nog iets, waarop we afzon
derlijk de aandacht wenschen te vestigen. 

We spraken over de getrouwen, die het Woord 
bewaarden en den Naam niet verloochenden. 

Welnu, dat Woord, diè belofte n.1. van „be
waard" te worden uit de ure der verzoeking, 
wordt gericht aan deze getrouwen en dan wordt 
tot hèn gezegd: 
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„Omdat gij bewaard hebt (den Naam en het 
Woord) zal Ik u bewaren" ! 

Dus als een heerlijk loon wordt het den ge
trouwen voorgesteld. Is dit niet bijzonder kostelijk? 

Ze z u l l e n bewaard worden! 
Allen ! 
Maar de getrouwen z i e n h e t nu v o o r 

z i c h a l s e e n b e l o f t e , ze w a a r d e e r e n 
h e t a l s z o o d a n i g , en g e n i e t e n h e t 
s t r a k s óók a l s z o o d a n i g . Terwijl zij 
er nu reeds voor d a n k e n ! 

Welk een Heer is de onze! Hij houdt ons een 
kroon voor, een kroon zoo begeerlijk, dat wij 
allen er wel de hand naar moeten uitsteken. 

Die kroon is reeds door het geloof het deel 
der getrouwen, want ze behoort hun toe, die 
wandelen, gelijk de Heer het ons hier voorstelt: 
met kleine kracht, maar onder de beschutting en 
in de vreeze van den Naam des Heeren, en bij 
het licht van het Woord. 

„Houd, wat gij hebt!" Verlies die kroon niet. 
Laat niemand die kroon u rooven. 

„Opdat niemand uwe kroon neme!" 
Hoe rijk is toch Gods Woord aan de heer

lijkste toezeggingen! Kan iemand het zich heer
lijker indenken: ontrukt aan den toekomenden 
toorn, bewaard uit de ure der verzoeking? 

En toch volgt er in vers 12 van Openbaring 
3 iets nóg heerlijkers. Want we lezen daar: 
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„Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar 
in den tempel mijns Gods. 

En hij zal niet meer daaruit gaan. 
En Ik zal op hem schrijven: d e n n a a m 

mijns G o d s , en d e n n a a m d e r s t a d 
mijns Gods, d e s n i e u w e n J e r u z a l e m s, 
dat uit den hemel afdaalt van mijnen God, en 
mijnen nieuwen naam." 

Wat zullen we nu nog zeggen ? 
Laat ons in alle stilheid zulke woorden over

wegen, opdat wij b 1 ij v e n d iets gevoelen van 
de overweldigende schoonheid ervan, en laat ons 
dan zulk een Heer, die tot zulk een heerlijkheid 
ons roept, aanbidden! 

Ja, maar laat ons dan ook van dit oogenblik 
af, méér dan te voren, begeeren, te behooren bij 
die g e t r o u w e n , waarvan ons gesproken wordt 
in Openbaring 3 en Maleachi 3 ! 

J. T. 

* * 
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„De gevangenis gevangen 
genomen" 

(Efeze 4 : 8; Ps. 68 : 19.) 

ok dat is een van de heerlijke resul
taten van het werk van Christus, van 
Zijn dood en opstanding en hemel
vaart, dat de gevangenis is gevangen 
genomen! 

Ook die vrucht is voor al Zijn verlosten. 
Ook daarover zullen de geloovigen zich tot in 

alle eeuwigheid verblijden! 
* * 

* 
Dat wij in vrede onzen weg gaan, en gemeen

schap kunnen oefenen met onzen verheerlijkten 
Heer in den hemel is, wijl de gevangenis is ge
vangen genomen! 

Dat wij smaken „alle geestelijke zegening in 
de hemelsche gewesten in Christus Jezus" (Ef. 
1 : 3) is een gevolg van het heerlijk feit, dat de 
gevangenis is gevangen genomen! 

Dat de kinderen Gods zonder verschrikkingen 
der ziel „ontslapen kunnen door Jezus" en met 
blijdschap uitzien naar de gemeenschap met hun 
Heer, wetende, dat „ontbonden te worden en met 
Christus te zijn zeer verre het beste is," dat is, 
omdat de gevangenis gevangen genomen is! 
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Het is wel een heerlijk feit, een kostelijke vrucht 
van 's Heeren werk: de gevangenis is gevangen 
genomen! 

* 
Men heeft gevraagd, wat het toch wel heeft 

te beteekenen: de gevangenis is gevangen geno
men. Deze woorden hebben voor sommigen een 
eenigszins duistere beteekenis. Een opheldering 
zal niet" misplaatst zijn. Misschien is hetgeen hier 
volgt eenigszins dienstig daartoe. 

* * 
* 

In 't jaar 1794 zat de Conciergerie (staatsge
vangenis) te Parijs opgepropt met gevangenen, 
't Waren de beklagenswaardige slachtoffers van 
Robespierre, die na de vele lotswisselingen, waar
aan Frankrijk had blootgestaan, aan het hoofd 
der zaken was gekomen. De guillotine eischte 
dagelijks nieuwe slachtoffers. Eiken dag reed een 
kar met veroordeelden naar de plaats, waar de 
valbijl klapte, en waar de hoofden met doffen slag 
in het zand rolden. Des vijands macht was wèl 
groot! Daar in die staatsgevangenis verbeidden 
velen hun droevig einde! 

Op een dier dagen werd voor het aanbreken 
van den dag (het licht van een nieuwen dag, ook 
in figuurlijken zin, stond door te breken) op straat 
een luid rumoer vernomen. Heel Parijs geraakte 
in beweging. Het gelui van de alarmklok werd 
gehoord. Maar ook het knetteren van geweren; 
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het dreunen van voorbijtrekkend geschut. De 
gevangenen in de Congiergerie zijn in zorg. Ze 
vreezen voor wat hun heil beduidt. „Ze zullen 
de gevangenis openbreken en — ons dan ver
moorden," roepen ze uit. Hevig wordt er op de 
deur gebonsd. De deuren der cellen worden open 
geworpen. Een officier treedt naar voren en roept: 
„Robespierre is gevallen. Leve de Republiek. Gij 
zijt allen vrij!" 

* * * 
De gevangenis in haar geheel werd omsingeld. 

Zij werd „gevangen genomen." Die de macht 
binnen de muren uitoefende, werd van den troon 
geworpen. En vrij waren allen, die met de nieuwe 
machthebbers in verbinding stonden. De nieuwe 
bewindslieden konden in vrijheid stellen allen, 
die achter de celdeuren waren opgesloten, omdat 
ze de „gevangenis" hadden „gevangen genomen." 

* * * 
Wie met Christus verbonden is, door het geloof 

in Zijn naam, heeft zich het woord der eeuwige 
invrijheidstelling hooren toeroepen: „Gij zijt vrij! 
Satans macht is gefnuikt! Uit zijn heerschappij 
zijt gij verlost! Ge kunt u bewegen in volkomen 
vrijheid, en genieten van al de zegeningen van 
het rijk des lichts, wijl gij verbonden zijt met 
Jezus Christus, den Overwinnaar over het 
rijk der duisternis!" j . T. 

* 
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BESCHOUWING 
OVER 

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

{Vervolg van bladz. UI.) 

HOOFDSTUK 8. 

e 144000 Israëlieten zijn verzegeld. De 
ontelbare schaar uit de volkeren is 
aangewezen, en de openbaring der 
wegen en handelingen Gods be

treffende de aarde, voor een oogenblik onder
broken, wordt voortgezet. Het „zevende zegel" 
wordt geopend. Maar dan volgt een diep zwijgen 
in den hemel. (Vs. 1). Niets trekt in dit plechtig 
oogenblik de opmerkzaamheid van den profeet. 
Geen geluid in den hemel stoort de rust. Maar 
de wegen Gods worden in het verborgen voor
bereid. „Zeven engelen," als de gezanten der 
macht Gods, staan voor Hem, en aan hen worden 
„zeven bazuinen" gegeven, om met luide stem 



162 DE MORGENSTER. 

een geweldig tusschen-beide-komen Gods aan 
te kondigen. De oordeelen der bazuinen — uit het 
zevende zegel voortkomende — hebben nog veel 
duidelijker dan de voorgaande, het oordeelend 
karakter. Het in de verte galmend bazuingeklank 
is een helder, duidelijk tot de menschen gericht 
geluid, dat hen tegen hun wil uit hun rust zal 
opschrikken. Intusschen komt het ons voor, dat 
de in dit hoofdstuk medegedeelde gebeurtenis in 
het West-Romeinsche rijk schijnt plaats te hebben, 
terwijl het volgende hoofdstuk ons in het Oosten 
verplaatst. 

Doch alvorens nog het eerste bazuingeklank 
gehoord wordt, ziet ons oog den Hoogepriester. 
Dit is voor onze harten als een schielijk voorbij
gaande lichtflikkering, alvorens de nacht der 
verschrikking met zijn duistere schaduwen aan
breekt. In de gedaante van een engel staat de 
Hoogepriester voor het altaar; het reukvat met 
veel reukwerk is in zijn hand, om de gebeden 
der heiligen, welke op de aarde lijden, tot God 
te doen opstijgen. Wanneer de Gemeente opge
nomen, en van alle zwakheid verlost is, als zij 
geen voorbidding meer behoeft, gedenkt zij evenwel 
voorbiddend aan Gods heiligen op de aarde. Zij 
zuchten om bevrijding uit de hand hunner vijanden. 
In antwoord op hun krachtige gebeden, werpt 
Hij het vuur des gerichts op de aarde, en de 
„stemmen en donderslagen en bliksemen en 
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aardbevingen," geven getuigenis van de ver
schrikkingen des oordeels en der siddering van 
alle aardsche betrekkingen. (Vs. 3—5). Gelijk bij 
een ketting, alzoo sluiten, in betrekking tot Zijn 
heiligen, de wegen Gods in elkander. De heiligen 
openbaren God op de aarde; de goddeloozen 
vervolgen hen daarom. Zij zuchten vanwege het 
lijden, en hun door Christus voor God gebrachte 
gebeden, roepen, versterkt door de kracht van 
den door Hem toegevoegden wierook, het oordeel 
te voorschijn. In hoofdstuk 5 zagen wij de 
hemelsche heiligen als priesters. Ook zij lieten 
het reukwerk — de gebeden der aardsche heiligen 
— omhoog stijgen. Dat was voorzeker een ge
zegend voorrecht. Maar — zij hadden niets om 
er bij te voegen, terwijl hier de Hoogepriester, 
door de bijvoeging van veel reukwerk, deze ge
beden werkzaam en krachtig maakt. Nauwelijks 
zijn zij opgestegen, of de zinnebeelden der 
oordeelen Gods vertoonen zich. 

Daarna volgen de oordeelen zelf. De „eerste 
bazuin" laat haar klank hooren, en „hagel en 
vuur, vermengd met bloed, werd op de aarde 
geworpen." (Vs. 7). Dat dit zinnebeeldige voor
stellingen zijn is buiten twijfel. De „hagel" be-
teekent de geweldige, verwoestende, alles ver
pletterende werking des oordeels; terwijl „het 
vuur" het doordringend karakter tot ontdekking 
en bereiking van het booze aanduidt, en „het 
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bloed" aan een vernielende uitbarsting, misschien 
geheel aan den dood, doet denken. „En het derde 
deel der aarde verbrandde, en het derde deel 
der boomen verbrandde, en al het groene gras 
verbrandde." Al moet ook hier „de aarde" letterlijk 
verstaan worden, zoo vinden wij toch in het 
Woord Gods van „de boomen" en „het gras" 
dikwijls genoeg als beelden gebruik gemaakt, om 
ze ook hier als zoodanig te zien. Zoo stellen bijv. 
„de boomen" vaak de menschen als hoogge
plaatste personen in de wereld voor, die onbe
weeglijk en diep geworteld staan, en daarom 
veel invloed uitoefenen. — Zie Ezech. 31:3 en 
Dan. 4. — „Het gras" wordt daarentegen in de 
Schrift dikwijls gebezigd, als het beeld van men-
schelijke zwakheid en vergankelijkheid. „Al zijn 
heerlijkheid is als een bloem van het gras."— Zie 
Ps. 103:15 ; Jes. 40:6—8; Jak. 1:11; 1 Petr. 1:24. 
— Het „verwelkte gras" toont ons zijn onmacht, 
zijn nietigheid; „het groene gras" zijn opkomen, 
de verberging, voor een oogenblik, van zijn 
zwakheid. Maar, de bazuin klinkt! En één toon 
is voldoende, om de grooten der aarde zijn ver
woestende werkingen te doen gevoelen. Het is 
eenerzijds de verwoesting van alles, wat waarde 
verkregen heeft, en anderzijds de vernietiging 
van alle aardsche geluk en welvaart. 

Op den klank der „tweede bazuin" werd iets 
„als een groote berg, van vuur brandende, in de 
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zee geworpen." (Vs. 8). Andere plaatsen der 
Schrift, zooals bijv.: „Ik wil aan u, berg des 
verderfs" (Jes. 51 : 25), maken het ons duidelijk, 
dat de „berg" het beeld van een groote, geordende 
staatsmacht is. De van haar plaats gerukte macht 
zal niet alleen voor zichzelf schade lijden. Zij zal 
ook, dewijl zij „met vuur braadt," in haar alles 
verwoestend karakter, een oorzaak van verschrik
king voor de zee, d.i. voor de menigte der 
volkeren worden, wier toestand ons door de 
doodelijke macht des boozen gekenmerkt werd. 
De uitwerking van den val is dood en verwoesting 
— hetzij de dood genomen moet worden in 
letterlijken zin, of als afval van God. (Vs. 9). 

Daarna klinkt de derde bazuin, „en er viel uit 
den hemel een groote ster, brandende als een 
fakkel." (Vs. 10). In de ster zien wij een met 
gezag bekleede, maar toch ondergeschikte macht, 
die als werktuig heeft moeten dienen, om van 
boven licht en orde te verbreiden. En deze ster 
wordt losgerukt uit de haar van God aangewezen 
plaats, en valt, elke betrekking tot God ver
loochenende, met groot geweld en met een 
„brandende" ijver „op het derde deel der rivieren 
en op de fonteinen der wateren," d.w.z. zij 
verderft de zedelijke bronnen van gevoelens en 
gezindheden, door welke de volken in beweging 
gebracht en geleid worden. Deze ster — „Alsem" 
is haar naam — deelt haar bitterheid, haar booze 
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grondbeginselen aan den geest des menschen 
mede, zoodat deze, volkomen daarvan door
drongen, spoedig hetzelfde karakter der bitterheid 
openbaren. Het is de vergiftiging van alles, 
wat als middel tot zegen en welvaart van de 
menschen diende. 

Bij het geklank der „vierde bazuin" wordt het 
oordeel in de hoogste aardsche kringen gezien. 
De „zon," de „maan" en de „sterren" — het 
hoogste gezag en alles wat van haar afhangt, of 
haar ondergeschikt is — gevoelen de geweldige 
zwaarte des oordeels, en houden op, om de orde 
van den menschelijken loop der dingen te regelen. 
Het feit, dat het beest met zeven hoofden en 
tien hoornen — het hoofd van het Romeinsche 
rijk — het derde deel der sterren, d.i. de hem 
ondergeschikte machten, tot zich trekt, en op de 
aarde werpt (hfdst. 12 : 4), laat toe te vermoeden, 
dat het hier genoemde derde deel het West-
Romeinscherijkis. Deze hoogere en lagere machten 
verliezen, door de macht des satans voortgedreven, 
de plaats van hun betrekking tot God; en niet 
alleen is de gewone loop der dingen in ver
warring en duisternis gestort, maar ook de dag 
zelf, dewijl de „zon" geslagen is, is verduisterd, 
en het ontbreekt den menschen aan het hun be
geleidende licht; en onbekend met den wil van 
God, wordt het al duisterder en duisterder in 
hun harten. 
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Zoo zijn dan door het oordeel der „vier ba
zuinen" alle deelen der zinnebeeldig voorgestelde 
schepping getroffen: het groen der aarde, de zee, 
de rivieren en de fonteinen, en eindelijk de 
hemelsche lichamen. De slagen des oordeels waren 
zwaar en vernietigend. Maar de in het midden 
des hemels vliegende „arend," deze geheimzinnige 
voorlooper van de nog komende weeën, roept 
met groote stem: „Wee, wee, wee hun, die op 
de aarde wonen, wegens de overige stemmen 
van de bazuin der drie engelen, die bazuinen 
zullen." (Vs. 13). 

(Wordt vervolgd). 

* * 
* 
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De zwaluwen 
zijn heengegaan. 

oolang we nog een zwaluw zien zweven, 
of over het water zien scheren, is 
het nog zomer. Alles leeft nog, en 
een elk verlustigt zich inde heerlijke 

natuur en haar voortbrengselen. 
Is echter de herfst ingetreden, en de maand 

October aangebroken, zijn de dagen korter en 
de avonden langer geworden; giet de voorheen 
wolkenlooze hemel uit donkere wolken zware 
regenbuien uit; heeft het zomerkoeltje plaats 
gemaakt voor ruwe, gierende windvlagen, dan 
kan men op den vorst van dit of dat dak, of 
op de telegraafdraden, de zwaluwen zich zien 
vergaderen, om straks als één heir weg te trekken, 
en een verblijf te zoeken, waar zij voor den guren 
en kouden naderenden winter beveiligd zijn. De 
zwaluw is instinctmatig zich bewust, dat de 
winter komt, en daarom ontvliedt zij bijtijds, en 
zoekt zij een beter heenkomen. 

Ja, „de zwaluw weet haar gezetten tijd." (Jer. 
8 : 7.) 
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Nauwelijks heeft de bijeen-vergadering der 
zwaluwen onze aandacht getrokken, of . . . daar 
gaan ze! Nog een oogenblik, en . . . wij zien 
ze niet meer! Zij zijn heengegaan! 

De zomer is voorbij, de herfst is aangebroken, 
de winter volgt. 

En zooals dit in de natuur is, is het ook in 
geestelijk opzicht. 

Het is reeds bijna negentien-honderd-jaren, dat 
de mensch mag leven in „het heden der genade." 
Krachtens, of tengevolge van het door Christus 
op Golgotha volbrachte verzoeningswerk, kan God 
in Zijn genade de menschheid zegenen, „van den 
hemel regen en vruchtbare tijden gevende, de 
harten vervullende met spijs en vroolijkheid." 
(Hand. 14 : 17.) „Hij doet Zijn zon opgaan over 
boozen en goeden, en laat regenen over recht
vaardigen en onrechtvaardigen." (Matth. 5 : 45.) 
En boven deze tijdelijke zegeningen, laat God 
dagelijks Zijn heerlijk, zegenrijk Evangelie den 
menschen verkondigen, hun vergeving van zondert 
en het eeuwig leven door het geloof in Jezus 
Christus aanbieden, hen aanmanende den toe
komenden toorn te ontvlieden. 

Dit zal echter niet zoo blijven. De tijd der 
genade spoedt ten einde; de goedertierenheid 
en verdraagzaamheid Gods houden eenmaal op. 
Eri is <ie genade geëindigd, dan volgt het oordeel. 

Zij, dié in „het heden der genade" zich tot 
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God bekeerd hebben, en gelooven in Jezus Christus, 
den Zoon van God, zijn gelijk aan de zwaluw. 
Door het Woord van God onderwezen, en door 
den Heiligen Geest daartoe opgewekt, zien zij 
uit, en verwachten met eiken «dag het tijdstip, 
dat zij deze aarde zullen ontvlieden, om in hooger 
sfeeren, in de hemelsche woningen, te worden 
ontvangen. Temidden van allerlei woelingen en 
beroeringen onder de volken der aarde over alle 
de vijf werelddeelen; tegenover allerlei open
baring van ongerechtigheid en God-vergetenheid ; 
te midden van allerlei zingenot en vermakelijk
heden, en on- en bijgeloof, en allerlei kenmerken 
van verval, die den naderenden afval der chris
tenheid aangeven, zien de geloovigen in Christus 
uit naar de zalige wederkomst van hun Heiland 
en Heer. Overal, waar geloovigen zich bevinden, 
in welk land en onder welke volken ook, is de 
hoop levendig geworden, en ziet het geloofsoog 
uit naar de vervulling van 's Heeren belofte, dat 
Hij zal wederkomen. 

Wellicht rijst de vraag bij dezen of genen : „Wat 
gebeurt er dan ? Is dan het einde daar ? Zal 
dan de hemel en de aarde met gedruisch voor
bijgaan? Is dan de laatste dag aangebroken?" 

Op deze vragen kunnen wij, bij het licht van 
Gods woord, u dadelijk antwoorden: „neen!" 

De voleinding is dan niet ingegaan, maar de 
tijd der genade is voorbij,en de bedeeling der 
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gerechtigheid zal dan voor de bewoners der aarde 
aanbreken. De oordeelen zullen dan worden uit
gevoerd. De „zeven zegelen" worden geopend; 
de „zeven bazuinen" zullen klinken; de „zeven 
schalen," vol van Gods toorn, worden uitgegoten. 
Een-en-twintig op-elkaar-volgende karakters van 
oordeel zullen de christenheid en het in haar 
midden zich bevindend volk Israëls, treffen. Openb. 
6 tot en met hfdst. 18, geven ons hieromtrent 
aangrijpende mededeelingen. 

Dan is — om bij het beeld der zwaluwen te 
blijven — de zomer voorbij. De ware geloovigen 
uit „het heden der genade," zijn „in een punt 
des tijds, in een oogenblik," (1 Kor. 15 : 52), 
van deze aarde door hun Heer en Heiland weg
genomen, en in het Vaderhuis, „met vele wonin
gen" (Joh. 14 : 2), ingevoerd. Zij zijn aan het 
oordeel ontrukt, en in Openb. 4 en 5 aanschou
wen we hen, in de vier-en-twintig oudsten, rondom 
den troon van God, van welken troon „uitgaan 
bliksemen en stemmen en donderslagen." Als het 
zal zijn: „Wee, wee, wee hun, die op de aarde 
wonen!" (Öpenb. 8:13), dan zijn de geloovigen 
van nu, boven die oordeelen verheven, in 
volmaakte beveiliging, ja zij zijn zelfs mét 
Christus deze oordeelen uitvoerende. Lees/. 
1 Kor. 6 : 2 . 

„A's de wereld sidd'ren moet, 
Dan kan de Christen juichen f' 
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Met de toekomst van Christus worden allen, 
die in Hem gelooven, weggenomen. Evenals men 
in den herfst de zwaluwen nog ziet vliegen, en 
ze dan opeens allen mist, wijl ze weggetrokken 
zijn, zoo ook zullen de bewomers der aarde de 
geloovigen zien, en . . . hen plotseling missen, 
want — zij zijn heengegaan! Waarheen ? Daar, 
waar de menschen van deze aarde hen niet kunnen 
vinden. 

„Door het geloof werd Henoch weggenomen, 
opdat hij den dood niet zien zou; en hij werd 
niet gevonden, omdat God hem had'weggenomen." 
(Hebr. 11 : 5.) Men heeft dus naar Henoch ge
zocht, doch waar men hem zocht, daar was hij niet. 

„En de zonen der profeten zeiden tot Elisa: 
Zie nu, er zijn bij uwe knechten vijftig dappere 
mannen; laat hen toch heengaan, en uwen heer 
zoeken, of niet misschien de Geest des Heeren 
hem opgenomen, en op eenen der bergen, of in 
een der dalen hem geworpen heeft. Doch hij 
zeide: Zendt niet. Maar zij hielden bij hem aan 
tot schamens toe; en hij zeide: Zendt. En zij 
zonden vijftig mannen, die drie dagen zochten, 
doch hem niet vonden. Toen kwamen zij weder 
tot hem, daar hij te Jericho gebleven was, en 
hij zeide tot hen: Heb iktot ulieden niet gezegd: 
Gaat niet?" (2 Kon. 2 : 16—18.) 

Henoch en Elia werden niet gevonden. God 
had hen weggenomen. Zoo zullen de geloovigen 
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in Christus ook eens weggenomen zijn, en niet 
meer onder hen „die de aarde bewonen" gevonden 
worden, omdat zij door den Heer Jezus in „het 
huis des Vaders, met vele woningen" zullen zijn 
ingevoerd. 

Dan breekt de winter aan. 
De tijd der genade, de zomer, is voorbij. 
De bedeeling der gerechtigheid treedt in, en 

— zooals we reeds mochten opmerken — het 
eene oordeel na het andere volgt, en de christen
heid, de ontrouwe bruid, die met de wereld zich 
vereenigd heeft, zal dan als „de groote hoer" 
haar rechtvaardig oordeel ondergaan. In Openb. 17 
wordt zij als staatkundige macht, en in Openb. 18 
als een godsdienstig stelsel geoordeeld, en dit oor
deel eindigt in en met haar volkomen vernietiging! 

Te midden dier oordeelen zal ook het volk 
Israël zich bevinden; de twee stammen (Juda) 
zullen dan in het land hunner vaderen, Palestina, 
zich bevinden; de tien stammen (Israël) zullen 
buiten Palestina, onder de verschillende volkeren 
zijn. De uitverkorenen uit Israël zullen te midden 
der oordeelen gelouterd en bewaard worden. Wat 
de twee stammen (Juda) betreft, lezen we in 
Zach. 13 : 8 en 9 : „En het zal geschieden in het 
gansche land, spreekt de Heere, de twee deelen 
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 
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het louteren gelijk men zilver loutert, en Ik zal 
het beproeven gelijk men goud beproeft; het zat 
mijnen naam aanroepen, en Ik zal het verhooren. 
Ik zal zeggen: Het is mijn volk; en het zal 
zeggen: De Heere is mijn God." 

Wat de tien stammen (Israël) aangaat, van hen 
lezen we in Jes. 66 : 20 en 21 : „En zij (de volken) 
zullen alle uwe broederen uit alle heidenen den 
Heere ten spijsoffer brengen, op paarden en op 
wagenen en op rosbaren en op muildieren en op 
snelle loopers, naar mijnen heiligen berg toe, 
naar Jeruzalem, zegt de Heere, gelijk de kinderen 
Israëls het spijsoffer in een rein vat brengen ten 
Huize des Heeren. En ook zal Ik uit dezelven 
eenigen tot Priesters en tot Levieten nemen, zegt 
de Heere." 

„En uit hen, die door hun bekeering op het 
laatste beslissende oogenblik het oordeel ontkomen 
zullen zijn, zal Ik (als verkondiger van het heil 
in Christus, den Messias) zenden tot de heidenen 
(de volken) naar Tarsis (in het westen van Europa, 
en verder naar Amerika; naar Pul en Lud(Gen. 
10 : 6 en 13), naar de boogschutters (in Afrika); 
naar Tubal (aan de zuid-oostkust der Zwarte 
Zee (Gen. 10 : 2), naar oostelijk Azië), en Javan, 
(westelijk Azië en oostelijk Europa) tot de verge-
legene eilanden (van Australië), die Mijn gerucht 
niet gehoord- hebben, noch Mijne heerlijkheid 
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gezien hebben, en zij zullen Mijne heerlijkheid 
onder de heidenen verkondigen." (Jes. 66 : 18.) 

Mr. Izaac da Costa, een geloovige Israëliet, 
schreef hierover: 

„Het kleine zendingswerk geschiedt, het groote 
moet nog geschieden, en het zal geschieden door 
Israël. God zal dit volk tot. een volk van zende
lingen maken, die de wereld zullen overstroomen 
met geloof, gelijk zij nu doen met ongeloof. 
Heerlijke toekomst, die wij verwachten en biddend, 
werkend wachten ; want men moet niet stilzitten, 
neen; maar al het werk der Christelijke kerk is 
nog slechts een feest der eerstelingen, een Pinkster
feest; de zending van Israël zal het Loofhuttenfeest, 
het feest van den vollen oogst zijn. Is er niet een 
vroege en spade regen ? De vroege regen is er; 
de spade zal komen. Nu liggen nog de volken 
op hunnen droesem; maar Israël zal de groote 
hefboom van al de volken zijn. Doch nu is het 
nog dood ; het heeft alle zendingskracht verloren, 
omdat het Christus niet heeft. Zonder Christus 
kan Israël, gelijk wij allen, nïets geestelijks, of 
Goddelijks doen. Maar Christus zal het levend 
maken, en dan zal het voor Hem leven en voor 
Hem alleen." 

Zach. 8 : 20—23 doet ons zulks vernemen. 
Dan zal een nieuwe dag aangebroken zijn; een 

nieuw tijdperk, een tijd van ongekenden Vrede 
én ru£t,-van vreugde én van genot. Het jubeljaar 
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— een tijdruimte van duizend jaren omvattend — 
is dan ingetreden, en voor Israël is dan de tijd 
van oordeel en loutering voorbij. De winter is 
voorbij, men staat dan in de lente, of aan het 
begin der heerlijke en vredevolle regeering van 
Jezus Christus. Dan zal in vervulling treden, wat 
we lezen in Hooglied 2 : 11—13: „Zie, de winter 
is voorbij, de piasregen is over, hij is overgegaan, 
de bloemen worden gezien op het land, de zang
tijd genaakt, en de stem der tortelduif wordt 
gehoord in ons land; de vijgeboom brengt zijne 
jonge vijgjes voort, en de wijnstokken geven 
reuk met hunne jonge druifjes: sta op, mijne 
vriendin, mijne schoone, en kom." 

„De groote en doorluchtige dag des Heeren" 
(Hand. 2 : 20) is dan aangebroken, en de Heer 
zal in heerlijkheid geopenbaard worden, en Zijn 
duurgekochte Gemeente met Hem. De geloovigen 
die vóór de oordeelen — vóór den wintertijd — 
tot Hem in den hemel opgenomen geworden zijn, 
gelijk aan de zwaluwen, die na den zomer een 
beter en veiliger oord opzoeken — zullen dan 
als verheerlijkten met Christus in Zijn heerlijkheid 
en macht deelende, op deze aarde, als door Hém 
geliefd, aanschouwd worden. (Joh. 17, 23.) 

De heiligen der hooge plaatsen zullen dat ko
ninkrijk — n.1. dat van den Zoon des menschen — 
ontvangen, en zij zullen het rijk bezitten tot in 
der eeuwigheid, ja tot in eeuwigheid der eeuwig-
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heden . . . Het rijk en de heerschappij en de 
grootheid der koninkrijken onder den ganschen 
hemel zal gegeven worden aan het volk der 
heiligen der hooge plaatsen, welks rijk een eeuwig 
rijk zijn zal, en alle heerschappijen zullen Hem 
eeren en gehoorzamen." (Dan. 7 : 18, 27.) 

Deez' aard, tooneel van al Zijn strijd, 
Die Hem geen vreugd kon biên, 

Zal spoedig op Zijn hemeltroon 
Den Heer der heeren zien. 

Ook gij zult heersenen. — Jezus v/il 
Voor Zich alleen geen kroon; 

Deez' aarde zal de Vrouw des Lams 
Zien zitten op den troon. 

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

Maar meer da<i alle heerlijkheid : 
Hij-Zelf behoort u toe ! 

D. R. 

* 
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Het beminde Zion. 

(Ps. 87; 68 : 1-7; 132 : 13, 14). 

oe goed zijn uwe tenten, Jakob! uwe 
woningen Israël!" (Num. 24 : 5). 

Ziedaar, geliefde lezer, een ont
boezeming uit het hart van jehovah, 

Israëls God-Zelf. Het is wel Bileam, de valsche 
profeet, door wien deze woorden tot ons komen, 
maar hij sprak op dat oogenblik, hoe wonderlijk 
het ook schijnen mag, de woorden Gods. „De 
hoorder der redenen Gods spreekt." God-Zelf 
sprak door hem. Welnu, hoe veel beteekenend 
en tevens genadevol zijn dan de woorden: „Hoe 
goed zijn uwe tenten, Jakob!" 

Was Jakob zulk een bijzonder aantrekkelijk 
persoon geweest ? Was Israël zulk een volk bij 
uitnemendheid? Was het met beiden zóó, dat 
men verlangen zou in hun tegenwoordigheid te 
verkeeren, de tenten van Jakob lief te hebben, 
de woningen Israëls te beminnen, en in die tenten 
en woningen verblijf te houden? 

We weten het anders. Maar Gods genade 
spreekt, en die genade „schouwt niet aan de 
ongerechtigheid in Jakob en de boosheid in Israël." 

Is dit niet vertroostend, ook voor ons ? Wanneer 
we aan ons zelf, wanneer we aan ide Gemeente; 
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Gods huis op aarde denken, dan moeten we ons 
schamen. Zien we echter op de genade Gods en 
Zijn verkiezing in genade, dan buigen we ons 
in aanbidding neer, dat we aangenaam voor Hem 
zijn in den Geliefde. 

„Boven de woningen echter van Jakob bemint 
de Heer de poorten van Zion." (Ps. 87 : 3). 

Was Zion beter dan andere plaatsen ? Neen! 
Zion, Jeruzalem, door David, zooals vermeld 

wordt in 2 Sam. 5 : 7, uit der Jebusieten hand 
genomen, was in zichzelf niet beter dan andere 
plaatsen. Integendeel I Woonden daar niet de 
spotters, de grootsprekers; sprak"Zion toen niet 
van zelfvertrouwen ? Maar, hoe het ook zijn mocht, 
David wenschte het te hebben, en David nam 
den burcht Zion in. Was David niet een voorbeeld 
van den grooten Koning? En wat lezen we van 
Hem, van jehovah? „Dezen berg heeft God be
geerd tot Zijne woning; ook zal er de Heere 
wonen in eeuwigheid." (Ps. 68 : 17). 

„Want de Heere heeft Zion verkoren, Hij heeft 
het begeerd tot Zijn woonplaats, zeggende: Dit 
is Mijn rust tot in eeuwigheid* hier zal Ik wonen, 
want Ik heb ze begeerd." (Ps. 132 : 13, 14). 

Dat is alleen genade. In zichzélf diep gezonken, 
door den Heere hoog verheven. 

O* mijn ziel! denk aan de woorden: De Heer 
heeft verkoren, de Heer heeft begeerd, daar wil 
Ik rusten," daar zal Ik wonen. 
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In betrekking tot Israëls toekomst zijn dit 
kostelijke woorden, is dit een heerlijke gedachte. 

Laat Jeruzalem door de heidenen vertreden 
worden, laat te Zion de moskee van den afgod 
zich bevinden, straks zal volkomen vervuld worden 
de wensch van Gods hart, daar Zijn rust te vinden 
en te wonen tot in eeuwigheid. 

De volken kunnen brieschen en de mogend
heden besluiten nemen, Israëls Jehovah zegt: 
„Ik heb Zion lief, Ik bemin de poorten van 
Jeruzalem boven alle woningen van Jakob, daar 
zal ik wonen!" Heerlijk vooruitzicht, zalige toe
komst voor Gods geliefde stad. 

Die stad, dat Zion, ligt op de bergen der 
heiligheid, der afzondering. Maar dat is nog 
niet het voornaamste. Het is Gods grondslag. 
„Jeruzalem is gebouwd als een stad, die wel 
samengevoegd is." (Ps. 122 : 3). Dat is heerlijk, 
maar nog heerlijker is het, dat de grondslag in 
God-Zelf ligt. Welk een onwankelbaar, vast fon
dament ! Laat de stormen loeien, laat de volken 
tegen de geliefde stad aanstormen, de grondslag 
is Gods grondslag, niet weg te nemen. 

Welk een zekerheid voor Israëls heerlijke toe
komst, voor Zions glorierijk vooruitzicht! 

Laat van de landen der volken gezegd worden, 
wat men wil, van Zion zal gezegd worden: 
„De Allerhoogste Zelf zal hen bevestigen." 

Ja, zeer heerlijke dingen worden gesproken van 
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de stad Gods. Zangers en speellieden worden 
daar gevonden, om den eeuwigen roem des Heeren 
te verkondigen, en de fonteinen van denverkwik-
kenden waterstroom zijn binnen in haar, om, van 
haar uitstroomende, tot zegen te zijn voor anderen. 
Wonderbare genade! De burcht Zion, eertijds 
gevuld met spotters, gemaakt tot een plaats van 
aanbidding, tot zegen voor anderen. Zóó zal het 
volkomen in de toekomst zijn ! Want, „Ik heb ze 
begeerd, daar is Mijn rust, daar zal Ik wonen." 
De Heer bemint de poorten van Zion. 

Geliefde mede-geloovige, mag ik nu uw oog 
eens richten op de Gemeente Gods op aarde; 
Zijn woonplaats in den dag der genade, en tot 
in eeuwigheid door Hem geliefd, en door Hem 
begeerd ?" Wat is die Gemeente ? Het antwoord 
is: Alle ware geloovigen tezamen vormen de 
Gemeente. Wie zijn die geloovigen? Eertijds 
onreine, vijandige zondaars, thans zwak, in zich
zelf niets, maar aangenaam in den Geliefde. Die 
Gemeente heb Ik begeerd, zegt God, daar wil Ik 
wonen. Ik bemin haar poorten boven alles. 
Wonderbare genade! 

Ze staat daar als een gebouw, dat wel tezamen 
gevoegd, „opwast tot een heiligen tempel in den 
Heer." (Efeze 2 : 21). Opgebouwd op Christus, 
den Hoeksteen. Laat de stormen loeien, laat het 
geweld der eeuwen tegen haar aanbeuken, Gods 
grondslag is op de bergen der afzondering. Laat 
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én het ïs verootmoedigend voor den geloovige, 
het den duivel gelukt zijn verdeeldheid en schei
ding te werken, het vaste fondament Gods staat, 
hebbende dit zegel: „De Heer kent die de Zijnen 
zijn." 

Neen, die Gemeente Gods komt niet om. Ze 
staat gegrond op Christus. Straks zal ze gezien 
worden met Hem vereenigd, als de eeuwige 
woonplaats des Heeren, tot roem Zijner genade. 

En waarom ? Er is maar één antwoord: „De 
Heer bemint de poorten van Zion. Ik heb ze 
begeerd, „daar zal ik wonen tot in eeuwigheid." 
Onuitsprekelijke genade! 

„Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, 
o stad Gods." Ja, zoo is het van Gods zijde. 
Wanneer we aan den mensch denken, is alles 
droevig; maar de Heer heeft lief; die Gemeente 
is Zijn werk, Zijn eigendom, kostelijk voor Zijn 
hart, door Hem verkoren, Zijn eeuwige woonplaats, 
Zijn rust tot in eeuwigheid! 

Meer dan het aardsche Zion in de 1000-jarige 
heerlijkheid van Christus op aarde daar staan zal 
op den grondslag Gods, zal~ het hemelsche 
Jeruzalem, nedérdalende van God, toebereid als 
een bruid, die voor haar man versierd is, gezien 
worden in Heerlijkheid, en daar zullen de zangers 
en speellieden nimmer zwijgen! 

Laat ik nu mijn lezers verzoeken den 122sten 
Psalm eens op 'te slaan. 
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Tot hiertoe hielden we ons bezig met hetgeen 
in Gods hart voor Zion is, Zijn beminnen van 
de poorten van Jeruzalem. Voor den geloovige 
Israëliet was het echter de vraag: Hoe sta ik 
tegenover het Zion Gods? Hoe schoon is dan, 
wat in Davids hart gevonden werd. Hij verblijdde 
zich in hen, die tot hem zeggen: „Laat ons in 
het Huis des Heeren gaan." In zijn hart is het
zelfde. Hij heeft gemeenschap met God, Hij denkt 
betreffende Zion, evenals God. 

De kostbare tempel, later door Salomo gebouwd, 
was er nog niet; de ark Gods woonde nog in 
het midden der gordijnen, maar hij had de 
woonplaats des Heeren lief, wijl Zijn tegenwoor
digheid daar • gevonden werd. „Wel moeten zij 
varen die u beminnen," zoo zegt hij. 

God bemint en ook hij bemint. Zie, dat is 
gemeenschap! 

De stoelen des gerichts verschrikken hem niet. 
Hij weet het, dat gerechtigheid en gericht de 
vastigheid van Gods troon zijn, maar dat ook 
genade en waarheid voor Zijn aangezicht heengaan. 

En nu, geliefde mede-geloovige, hoe staan wij 
in betrekking tot de Gemeente Gods? Zijn wij 
het met God eens ? Hebben wij gemeenschap 
met den Vader en met Zijnen Zoon? God heeft 
de Gemeente, hoe zwak zij ook is, lief. Wij ook ? 
Hij bemint de poorten van Jeruzalem. Wij ook? 

ja ook de poorten, die geopend staan voor; 
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alle vrienden des Heeren, maar gesloten zijn voor 
zijn vijanden ? Hebben wij ze lief ? 

Hebben wij geleerd de plaats der afzondering 
te beminnen ? De Gemeente als zoodanig heeft 
die plaats verlaten: maar hebben wij persoonlijk 
die plaats lief? En hebben we toch tegelijk een ruim 
hart voor het geheel, omdat de Heer het bemint? 

Deinzen we niet terug voor de stoelen des 
gerichts ? Hebben we een open oog voor de orde 
en de tucht ? O, laat ons die vragen voor ons zelf 
beantwoorden in de tegenwoordigheid des Heeren. 

„Bidt om den vrede van Jeruzalem." Dat zullen 
we doen, wanneer we het liefhebben. Hoe noodig 
is het, voor de Gemeente Gods vooral te bidden. 
Te bidden met een liefhebbend hart. En dan het 
goede voor haar te zoeken om den wille van den 
Naam des Heeren. 

Mochten wij allen, die den Heer kennen, meer 
getrouw zijn, totdat Hij komt. Dan zal alleen 
dank en aanbidding overblijven. Dan zal de 
Gemeente, als de woonplaats des Heeren gezien 
worden in éénheid en in heerlijkheid, opdat de 
wereld erkenne, dat de Zoon door den Vader 
gezonden is, en hen liefgehad heeft, die met 
den Zoon verbonden zijn. (Joh. 17:23.) O, laten 
wij liefhebben, wat God liefheeft, en beminnen, 
wat Zijn hart bemint! / j . A. v. 

I 
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Het door God geliefde Volk. 

D at heeft Israël geweten, dat het het 
beminde Volk des Heeren was. 

Jehovah heeft er prijs op gesteld, 
het aan Zijn Volk m e d e te deelen . 

En wel op een merkwaardig tijdstip, n.1. opeen 
oogenblik, dat het Volk wel het minst reden had, zich 
voor een voorwerp van des Heeren liefde te houden. 

Veertig jaren van herhaald verzet, van opstandig 
geklag, van steeds weerkeerende murmureeringen 
hadden in het licht doen treden, wat dat Volk 
eigenlijk voor zijn God was. 

De Heere had het Volk, toen het nog zuchtte 
bij de tichelovens van Farao, Zijn eerstgeboren 
zoon genoemd. Maar Hij had Mozes zoo doen 
spreken n i e t t o t h e t Volk, maar over het 
Volk, en wel voor • het aangezicht van den 
Egyptischen heerscher. „Dan zult gij tot Farao 
zeggen : Alzoo zegt de Heere: Mijn zoon, mijn 
eerstgeborene is Israël . . . . Laat mijn zoon 
trekken," (Ex. 4 : 22, 23). s 

De Heere heeft Israël niet alleen Zijn zoon 
g e n o e m d , maar Hij heeft het ook als zoodanig 
b e h a n d e l d . Hij heeft Zijn Volk gedragen op 
vleugelen der arenden, en hét alzóó tot Zich 
gebracht, terwijl Hij de Egyptenaren als lood in 
diepe wateren heeft doen verzinken. (Ex. 19:4). 

En nu, wat was in die veertig jaren van hun 
omzwerven in de woestijnen van Arabië gebleken ? 
Had het Volk zich niet betoond te zijn een 
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h a r d n e k k i g Volk? Was de zoon, die uit 
het diensthuis verlost was, niet een w e d e r -
s p a n n i g e zoon geweest ? 

Welnu, juist op dat tijdstip, toen volkomen 
gebleken was, wie de kinderen Israëls waren, en 
wat Jehovah van hen te wach'ten had, komt Hij 
met een aangrijpend plechtige verzekering. Ook 
weer door den mond van Mozes. Maar nu niet 
ove r , maar t o t het Volk. Niet in Egypte, staande 
voor Farao's troon. Maar met den rug naar al de 
verdrietelijkheden en beschamende ondervindingen 
van de woestijn, en met het gezicht naar het land 
der belofte; aan de scheidsrivier de Jordaan. 
Daar spreekt des Heeren mond: 

„De Heere heeft geen lust tot u gehad, noch 
u verkoren om uwe veelheid boven alle andere 
volkeren, — want gij waart het minste van alle 
volkeren — maar omdat de Heere u lief had, en 
opdat Hi j . . . den eed hield . . . " (Deut. 7 : 7, 8). 

Omdat Hij u lief had! 
Dus niet, omdat Hij u lief g e k r e g e n heeft, 

wijl gij Hem in de jaren, die achter u liggen, 
en Hij u heeft verzorgd en geleid, er zoo véél 
oorzaak toe gegeven hebt. 

Neen, omdat Hij u lief had! 
O, dat spreekt rechtstreeks tot óns 1 
Of verstaan wij deze stem niet? 
En opdat Hij hield den eed! 
Dien eed had Hij den vaderen gezworen, 

toen het Volk nog in de lendenen der aartsvaders 
was. Toen zwoer Jehovah: „Uwen zade heb Ik 
dit land gegeven . . . opdat zij het e r f e 1 ij k 
zouden bezitten . . . en tot een e e u w i g e be
zitting" (Gen. 15 : 7, 18; 17 : 8). En God is 
een Waarmaker van Zijn Woord. Hij is de Ge-
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trouwe. De Waarachtige. Zou Hij het beloven 
en niet doen? 

Twee beweeggronden zijn er dei halve: Gods 
liefde en Gods trouw. 

Niet de veelheid van het Volk boven alle andere 
volkeren. 

Niet de gehoorzaamheid van het Volk. 
Zijn verleden niet; ^ijn geschiedenis niet. 
Niets van het Volk zelf. 
Alleen dat, wat van God is, God Zelf! Zijn 

liefde, Zijn trouw! 
Dat is het, wat het Volk tot zijn bemoediging 

verneemt, als het oog zoekend over de Jordaan 
speurt, of het nog niet de heuvelen aanschouwt, 
waar het zijn wijnstok planten zal. 

Dat is het, wat het volk tot zijn verootmoe
diging verneemt, als het met schaamrood aan
gezicht op de kronkelwegen van de woestijn 
terugblikt. 

Wat moet er in het hart van het Volk zijn 
omgegaan, toen het deze twee schoone woorden 
hoorde: Ik heb u lief gehad, en Ik houd den eed, 
dien Ik uwen vaderen gezworen heb. 

Gevoelen we het niet allen, dat we hier woorden 
hebben t o t Israël, maar v o o r ons? Gesproken 
tot' het Volk, maar ons tot bemoediging, tot 
verootmoediging, tot onderwijzing? 

Overdenken we toch. deze woorden óók met 
het oog op onze verhouding tot God. En dan 
is het wel waar, dat die verhouding, n.1. van de 
geloovigen in Christus, weer een geheel andere 
is dan die van Israël, Gods aardsche.Volk, tot 
zijn Jehovah, en dat wij — geloovigen in den. 
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Heere Jezus — als kinderen staan tegenover den 
Vader, en dat er ten onzen opzichte geen sprake 
is van „den eed, den vaderen gezworen" — 
maar niettemin is er veel leering voor ons in 
deze woorden. 

Heeft de Heer ons lief, omdat'wij als menschen 
het er naar hebben gemaakt ? Of heeft Hij ons 
misschien lief, omdat wij als g e 1 o o v i g e n 
Zijn liefde hebben opgewekt ? Beschaamd slaan 
wij de oogen neer. Neen, Hij heeft ons lief gehad, 
toen wij Zijn v ij a n d e n waren. (Rom. 5 : 8.) 
Hij had ons lief vöèr de grondlegging der wereld. 
Toen heeft Hij ons uitverkoren in den Zoon. 
(Ef. 1 • 4.) En nadat wij Zijn kinderen zijn ge
worden, heeft Hij ons geleerd, wat Zijn liefde 
eigenlijk is. Die liefde heeft Hij jegens ons g e-
o p e n b a a r d , door Zijnen Zoon te zenden, opdat 
wij zouden l e v e n döör Hem. Die liefde bestaat 
daarin, anders gezegd : het w e z e n dier liefde 
is, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat 
Hij ons heeft lief gehad en Zijn Zoon gezonden 
heeft, als het zoenoffer voor onze zonden, zoodat 
al onze zonden voor eeuwig b e d e k t zijn voor 
het heilig oog van God. En die liefde is tenslotte 
bij o n s v o l m a a k t g e w o r d e n , door ons 
in zulk een positie te plaatsen, dat we voor 
eeuwig aan het oordeel ontvloden zijn, en vrij
moedigheid bezitten voor den Vader te verkeeren. 
Zie 1 Joh. 4 : 9, 10, 17. Met den apostel roepen 
wij uit: „We hebben U lief! Ja, maar we hebben 
U lief, omdat Gij ons eerst hebt lief gehad!" 

Maar keeren we terug naar het beminde Volk 
des Heeren, staande voor de Jordaan. 

'Gij zijt een heilig volk den Heere, uwen God. 
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God heeft u verkoren tot een volk des eigendoms. 
De Heere heeft lust aan u. 
Omdat Hij u lief heeft. 
En den eed gestand doet, dien Hij den vaderen 

gezworen heeft. 

Nog vöör het Volk de Wet ontving, heeft God 
Zijn gedachte geopenbaard: Als ge Mijn stem 
gehoorzaamt en Mijn verbond houdt, zult gij Mijn 
Volk zijn: een volk van koninklijke priesters, 
afgezonderd van alle volkeren. Zie Ex. 19:5, 6. 

Daar hebben we dus dezelfde gedachte. 
Alleen èèn voorrecht meer, en dat voorrecht 

is verloren gegaan, wijl het afhankelijk gemaakt 
was van des Volks gehoorzaamheid. 

„Als gij Mijn stem zult gehoorzamen... dan 
zult gij een priesterlijk koninkrijk zijn." 

Over dat priesterlijk koninkrijk vernemen we 
niets meer aan de Jordaan. Neen, daar is de 
geschiedenis van het gouden kalf tusschenbeide 
getreden. En God heeft in plaats van het g e h e e 1 e 
v o l k èèn s t a m genomen a l sp r i e s t e r s t am, 
en uit dien eenen stam èèn g e s l a c h t als 
p r i e s t e r g e s 1 a c h t, en uit dat geslacht ten
slotte è èn man, den Hoogepriester, om tot Hem 
te naderen. 

Maar die andere voorrechten, zijn die dan ook 
niet teloor gegaan? Bleef dat Volk wel een Volk 
des eigendoms, en een heilig, d. i. een afgezon
derd Volk? Het antwoord op deze laatste vraag 
luidt bevestigend. En als we dan met de vraag 
komen: hoe was dat mogelijk? dan ligt het 
antwoord in den eed, dien Jehovah gezworen 
heeft. Uit Abraham zou Hij een Volk aannemen, 
een Volk, dat Hij een land zou geven, om het 
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erfelijk, en om het eeuwig te bezitten. Dat is 
nooit verloren. Ook nu nog niet. Als ballingen 
zwerven de Joden rond, maar het land der be
lofte is hun land, en God zal het ze doen be
wonen, als een heilig Volk. 

Dat zal geschieden in de tóekomst! 
't Is ons, als zien we het Volk andermaal niet 

i n het land, maar er v 5 ö r. Er van gescheiden 
door diepe wateren van ontrouw, ongehoorzaam
heid en ongeloof. En toch — de twaalf stammen 
zullen i n het land wonen. Omdat God het 
Volk liefheeft — niet omdat het Volk het er 
naar gemaakt heeft — en om den eed, dien de 
Eeuwig-Getrouwe den vaderen gezworen 
heeft. 

Maar als eenmaal hèèl Israël zal behouden 
worden, d. i. als eenmaal de twaalf stammen, 
als een eenheid, weer in het land zullen wonen, 
dan zal de vloek der Wet zijn weggedaan! 

Dan zal een nieuw verbond met de zonen 
Israëls gemaakt zijn. En niet Mozes zal dan de 
middelaar zijn, maar Jezus. Dezelfde,, die van het 
eerste verbond, waaraan de vloek kleeft, den 
vloek heeft weggenomen. Die Jezus staat dan 
als de Immanuël in het midden van het Volk! 
Oeen Sinaï zal dan doen beven. Neen, Zion zal 
doen juichen! Geen wolken en donkerheid en 
onweder. Neen, vreugde en blijdschap, want de 
liefde — als zij ook ten opzichte van het aardsche 
volk volkomen zal zijn betoond — drijft alle 
vreeze buiten! Van Jeruzalem zullen dan de 
zegeningen uitgaan. 

Als het n i e u w e v e r b o n d , allèèn steunend 
op genade, ,- met het Volk zal zijn gesloten, dan 
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zal het wezen: „Ik zal Mijn wetten in hun ver
stand geven, en in hunne harten zal Ik die 
schrijven... Ik zal hun tot God zijn en zij zullen 
Mij tot een Volk zijn... Zij zullen Mij allen 
kennen, van den kleine tot den groote onder 
hen." (Hebr. 8 : 9—11 en Jer. 31 : 31—34). 

Gezegend zal het Volk wezen, en anderen 
volkeren tot zegen. De Gemeente is dan in den 
hemel. Maar vele volkeren zullen dan nog op de 
aarde zijn. En zij zullen öök gezegend worden, 
want God zal van Jeruzalem en van Zijn Volk 
ook tot de hen omringende volkeren zegeningen 
doen uitgaan. En het Volk zal in èlk opzicht 
den Heere gewijd zijn. Het zal liefhebben, omdat 
de Heere het eerst heeft lief gehad! Jeruzalem 
zal het heerlijk middelpunt blijven, en in Jeruzalem 
de tempel, waar Jehovah wordt verheerlijkt en 
aangebeden. Zelfs de volkeren der aarde zullen 
daar jaarlijks komen, of gezanten zenden. (Zach. 
14 : 16.) Maar ook buiten den tempeL en ook 
behalve in Jeruzalem zal alles den Heere gewijd 
zijn. De Heiligheid des Heeren zal staan uitge
drukt tot op de bellen der paarden, ja tot op 
de potten in Jeruzalem en Juda. Niets zal er dan 
zijn, dat den Heere zal onthouden worden! 

O, wat zal het zijn, als God Zijn heerlijke 
bedoelingen met Jakobs nageslacht zal hebben 
bereikt! 

Veelvoudige lof zal dan den Heere worden 
toegebracht door een Volk van louter recht
vaardigen! (Jes. 60 : 21). 

De „verheffingen Gods" zullen dan in hun 
keel zijn. (Ps. 149 : 6a). 

Ja, wat zal het zijn, als het onvergelijkelijk. 
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schoone woord van Jeremia zal zijn vervuld: 
„Zöö zegt de Heere: Het volk der overge

blevenen van het zwaard heeft genade gevonden 
in de woestijn, namelijk Israël, als Ik henenging, 
om hem tot rust te brengen . . . 

...JA, IK HEB U LIEFGEHAD MET EEN 
EEUWIGE LIEFDE . , . 

daarom heb Ik u getrokken met goedertieren
heid . . . Ik zal u weder bouwen en gij zult 
-gebouwd worden, 

o jonkvrouwe Israëls . . . ! 
Gij zult weder versierd zijn met uwe trommelen 

en uitgaan met den rei der spelenden. 
Gij zult weder wijngaarden planten... 
Zie, Ik zal ze aanbrengen.. en zal ze ver

gaderen . . . 
Zij zullen komen met geween . . . 
Ik zal ze leiden aan de waterbeken, in een 

rechten weg, waarin zij zich met zullen stooten, 
wantf 

IK BEN ISRAËL TOT EENEN VADER, 
EFRAïM IS MIJN EERSTGEBORENE . .!" 

(Jer. 31 : 1—9.) 
J. T. 

* * 


