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ALLE DINGEN 
ZIJN MIJ OVERGEGEVEN DOOR MIJNEN VADER. 

anbiddenswaardige, wonderbare Heer 
en Heiland! Wel mogen wij uit
roepen : 

Wie is U gelijk! 
Van uit den hemel nedergedaald op deze aarde. 

Van uit de smetteloos reine sfeer der heerlijkheid 
Gods, gekomen op het terrein der zonde, te 
midden der zondige menschheid. Hij, die rijk 
was, is arm geworden. Hij, de Heer en Gebieder 
der engelen, is hier beneden gekomen, om te 
dienen, en Zichzelven te geven tot een losprijs, 
voor een elk, die in Hem gelooft. Hij kwam, om 
te zoeken en zalig te maken, wat verloren is. 
Hij kwam, om het hart des Vaders — dat hart 
vol van liefde, genade, ontferming en barmhar-
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tigheid — te openbaren; des Vaders wil te vol
brengen, en Diens Naam te verheerlijken. Hij is 
gekomen tot het Zijne (de schepping met allen 
en alles wat tot haar behoort), en dezijnen (Israël, 
het volk, tot hetwelk Hij kwam als Koning) 
hebben Hem niet aangenomen." (Joh. 1 : 11). 

Door „het Joodsche land zoowel als te Jeru
zalem" is de Heer „doorgegaan, goeddoende, en 
genezende allen, die door den duivel overweldigd 
waren." (Hand. 10:38, 39). Overal heeft de Heer 
het Evangelie des Koninkrijks gepredikt, overal 
Zich geopenbaard in liefde en genade; Zijn pad 
bestrooide Hij met enkel zegeningen; Zijn han
delingen waren in heiligheid en rechtvaardigheid; 
Zijn voeten waren in volmaaktheid met de blijde 
boodschap des vredes geschoeid. Vrede bracht 
Hij en vrede schonk Hij; vrede voor het veront
rust geweten ; vrede voor het met zonden beladen 
hart; vrede voor de vermoeide ziel. 

In het begin van Mattheüs 11 wordt ons door 
den H. Geest voorgesteld, hoe de Heer Zijn ge
zegend wérk vervolgt, „om te leeren en te 
prediken in hunne steden," terwijl de twaalf 
discipelen hun zendingstocht ondernomen hebben. 
Doch moet het ons dan niet pijnlijk treffen, en 
wordt ons gemoed niet met medegevoel vervuld, 
als we daar lezen, dat de Heer in Zijn prediking, 
door het volk niet aangenomen wordt; dat 
Jqhannes de Dooper, in de gevangenis gezeten, 
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in twijfel is, of de Heer wel de Messias is; dat 
de farizeën en schriftgeleerden, als „geweldenaars" 
het koninkrijk wegrukken; dat het volk op gee-
nerlei wijze te voldoen is, doch onverschilligheid 
aan den dag legt. De steden Chorazin, Bethsaïda, 
Kapernaüm, „de steden, in welke Zijne meeste 
krachten geschied waren," moesten het „wee u !" 
van Zijn lippen vernemen, omdat zij zich niet 
bekeerd hadden. Ja, het was in dien tijd voor 
den Heere Jezus in waarheid ook, zooals we in 
Jes. 65 : 12 God hooren spreken tot Israël: 
„. . . . omdat Ik geroepen heb, maar gij hebt niet 
geantwoord, Ik gesproken heb, maar gij hebt 
niet gehoord, maar hebt gedaan dat kwaad was 
in mijne oogen, en hebt verkoren hetgeen, waar
aan Ik geenen lust hebt." Zie ook Jes. 66 : 4 
en Jer. 7 : 13; Spr. 1 : 24. 

Welk een in-droeve en verregaande openbaring 
van. ongeloof van de zijde des volks! 

Welke donkere en ontmoedigende omstandig
heden voor den Heer! 

En wat lezen we nu ? 
Is de Heer in dien tijd ontevreden, of murmu-

reerend ? Neen, o neen! Ontevredenheid en mur
mureering wellen op uit het zondig menschelijk 
hart. En de Heere Jezus was wel waarachtig 
mensch; maar de mensch, volkomen naar de 
gedachten en den wil Gods, de volmaakte 
mensch, zonder zonde, van Wien God meer dan 
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eenmaal heeft kunnen getuigen: „In Hem heb 
Ik al Mijn welbehagen gevonden!" 

O, het is bewonderens- en aanbiddenswaar-
dig, te mogen lezen in Mattheüs 11 : 25 : 
„Te dier tijd antwoordde Jezus, en zeide: Ik 
prijs U, Vader! Heer des hemels- en der aarde! 
dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen 
verborgen hebt, en hebt ze aan kinderkens ge
openbaard." De Heer richt Zijn blik naar Boven, 
en neemt Zijn weg en de omstandigheden, met 
de vele ontmoedigende ondervindingen, uit de 
hand Zijns Vaders, en aanschouwt in den Vader, 
den Heer, of Bezitter, des hemels en der aarde. 
Hij prijst den Vader, dat het Diens welbehagen 
is, om de verborgenheden van het Koninkrijk 
Gods niet aan de wijzen en verstandigen onder 
de menschen, maar aan de kinderkens te open
baren. Geheel in overeenstemming met het Woord 
des Vaders, vijf eeuwen te voren door Jesaja, 
den zoon van Amos, tot Israël reeds gesproken, 
waar we lezen: „Wien zou Hij dan de kennis 
leeren? en wien zou Hij het gehoorde te verstaan 
geven? den gespeenden van de melk; denafge-
trokkenen van de borsten?" (Jes. 28 :,9.) 

Ja, aan kinderkens! Aan de kinderen der 
Wijsheid, die zichzelven veroordeelden, en God, 
de Wijsheid, den Alleen wijzen God, rechtvaar
digden. Dezen zijn de „zoo velen, die Hem. 
(Ciiristus) aangenomen hebben, en aan wie het 
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recht gegeven is, kinderen Gods te worden, hun, 
die in Zijnen naam gelooven." (Joh. 1 : 12.) 

Die kinderkens vormden slechts, in tegenstel
ling der massa, een „klein kuddeke." Het was 
des Vaders welbehagen, hun te openbaren, wat 
voor de wijzen en verstandigen verborgen is; 
het is ook het welbehagen des Vaders, hun het 
Koninkrijk te geven. (Luk. 12 : 32.) 

De minderheid nu, wordt een» de meerderheid 
in de toekomst; als Christus regeeren zal. 

En ook daar henen richtte de Heer Zijn oog, 
waar alles en allen zich in ongeloof en verwer
ping van Hem openbaarden. 

Het was Herodes gelukt Johannes den Dooper, 
den Voorlooper, den wegbereider van Christus, 
den Koning, in de gevangenis te werpen. God 
liet het toe, dat de schriftgeleerden en farizeën 
het koninkrijk wegrukten; dat de Heer, Zijn 
veelgeliefde Zoon, daar stond, als Een, die „den 
geheelen dag Zijne handen uitgestrekt had tot 
een ongehoorzaam en tegensprekend volk." (Jes. 
65 : 2 ; Rom. 10 : 21.) De mensch meende alles 
in zijn macht te hebben, en te zullen zege
vieren. 

En te midden van die allen en dat alles, wat 
zich tegen Christus verhief, vernemen wij, dat 
de Heer zegt: 

,,Alle dingen 
zijn mij overgegeven door mijnen Vader." 
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Hoe wonderbaar! 
Maar ook, hoe bemoedigend voor ons! 
Alle dingen overgegeven door den Vader, die 

de Heer des hemels en der aarde is. 
Alle dingen overgegeven aan den Zoon des 

menschen. 
De Heere Jezus, die door de wijzen en ver-

standigen niet gekend is geworden; Hij, die op 
aarde gesmaad, miskend, bespot, uitgeworpen 
en tot den dood aan het kruis, aan het hout der 
vervloeking, veroordeeld werd! De Heere Jezus, 
die gezegd heeft: „Zij hebben aan hem, Johannes 
den Dooper, gedaan, al wat zij wilden, alzoo zal 
ook de Zoon des menschen door hen lijden." 
(Matth. 17 : 12, 13.) Ja, de Heiland gaf Zich-Zelf 
in de handen der zondige menschen, liet Zich 
binden, geeselen, en, gelijk een schaap ter 
slachtbank geleid wordt, zoo gedwee, zoo geheel 
overgegeven, heeft Hij Zich aan het kruis laten 
nagelen. En aan het kruis heeft Hij „door den 
eeuwigen Geest zichzelven onberispelijk Gode 
opgeofferd" (Hebr. 9 : 14), en voor vijanden 
Gods, voor verloren zondaren, een eeuwige ver
zoening en verlossing aangebracht. Zijn verlos
singswerk heeft Hij volbracht, waar Hij, de 
Rechtvaardige, als de Plaatsvervanger voor ons 
schuldigen, de bezoldiging der zonde, den dood, 
ondergaan heeft. 

Maar God heeft Christus uit de dooden opge-
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wekt, Hem in Zijn heerlijkheid opgenomen, en 
Hem met eer en heerlijkheid gekroond. Nu is het, 
dat de Heilige Geest tot ons kan zeggen, wat 
wij niet, en wat wij wel zien. „Doch nu zien 
wij nog niet alle dingen aan hem onderworpen; 
maar wij zien Jezus, die een weinig minder dan 
de engelen geworden was, vanwege het lijden 
des doods met heerlijkheid en eer gekroond, 
opdat hij door de genade Gods, voor alles den 
dood smaken zou." (Hebr. 2 : 8, 9.) 

Nu mogen wij, door het geloof, óók onzen 
blik naar Boven richten, en den Heer Jezus zien, 
bekleed met eer en heerlijkheid, aan de rechter
hand Gods, opgevaren ten hemel, engelen en 
machten en krachten Hem onderworpen zijnde." 
(1 Petr. 3 : 22). Nu mogen we weten, op grond 
van Gods onfeilbaar Getuigenis, dat eenmaal 
Christus geopenbaard zal worden, als de ver
heerlijkte Zoon des menschen, aan wien God 
het toekomend aardrijk onderwerpen zal. (Hebr. 
2 : 5.) Daarop zag de Heer in de moeielijke 
omstandigheden. O, dat ook wij, die Hem toe-
behooren, ons oog richten naar Boven; tot Hem, 
„Wien alle macht gegeven is, in den hemel en 
op aarde." (Matth. 28 : 18.) 

En niet alleen, dat wij onzen gezegenden en 
liefdevoUen Heiland bekleed en aangegord met 
macht en majesteit aanschouwen mogen. Neen, 
Hij die „uitermate verhoogd is, en die een naam 
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ontvangen heeft, die boven allen naam is" (Fil. 
2 : 9), Hij is tevens Degene, die vol van teedere 
liefde en zorg voor ons is. Hij roept ook ons 
nog toe, zooals Hij het de schare, die Hem op 
aarde omringde, deed hooren: '„Komt tot mij, 
allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u 
rust geven" Vermoeiden en met zonden beladenen; 
ja, zeer zeker! Maar dezulken niet alleen. Wij 
kunnen, nadat wij van den last onzer zonden 
bevrijd zijn geworden, ook nog door allerlei 
vermoeid, en met velerlei ons beladen gevoelen. 
De zorgen des levens, het vele lijden van som
migen, de zorg en het zich beladen gevoelen 
over velen van hen, die met banden des bloeds 
aan ons verbonden zijn, en die nog niet voorde 
eeuwigheid behouden zijn; het toenemend on
geloof en de schromelijke openbaring en uitgieting 
van zonde en ongerechtigheid, enz. Nietwaar? 
De rechtvaardige Lot heeft zijn rechtvaardige ziel 
gekweld, door het dag aan dag zien en hooren 
van wat in Sodom misdaan werd. (2 Petr. 2:8.) 

Wij mogen met allen en met alles tot den 
Heer gaan, tot Hem, den Eenige, die zeggen kan: 

„Ik zal u rust geven!" 
Met Hem, onder Zijn juk loopend en arbeidend; 

in Zijn gemeenschap verkeerend, zullen Wij van 
Hem leeren, van Hem overnemen, of in ons 
opnemen, dat Hij zachtmoedig is en nederig van 
hart. En de kostelijke vrucht, het zegenrijk gevolg 
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hiervan is: dat wij rust vinden voor onze 
zielen. Des Heeren juk is zacht, en Zijn last is 
licht. (Matth. 11 : 30.) 

We staan weer voor een nieuwen jaarkring. 
Wat dit jaar ons brengen zal? 
Niemand onzer, die met zekerheid dit vermag 

mee tedeelen. 
Maar dit is ontwijfelbaar zeker: de Heer is en 

blijft met ons. 
Richten wij met eiken dag ons oog op Hem; 

en overdenken we dan telkens opnieuw, wat de 
Heer nu voor ons is, en wat wij straks, bij Zijn 
openbaring in heerlijkheid, met Hem en in Hem 
eeuwig genieten zullen. Laat dit ons sterken en 
bemoedigen : „Alle dingen zijn Hem overgegeven 
door den Vader." 

Bij Hem is rust, bij Hem zijn krachten. 
Van Hem mag ieder heil verwachten! 

D. R. 

* 
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J O Z E F . 

„Alle dingen werken mede ten goede." 
(Rom. 8 : 28.) 

aast den Priesierstam van L e v i en 
den Koningstam van J u d a *) vraagt 
Jozef nu allereerst onze aandacht. 
Jozef was de eerste zoon van Rachel. 

Lea zou door de geboorte van J u d a in 
heilige unie de moeder des Heeren worden. En 
R a c h e l zou, doordien zij de moeder van J o z e f 
was, h e t g e s l a c h t v a n Lea in h e t 
l e v e n h o u d e n ! Al dadelijk vragen we hier 
de aandacht voor Gods Raadsbesluit en voor 
Gods Voorzienigheid, voor Zijn wegen, Lea en 
Rachel vullen alzoo elkander op wonderlijke wijze 
aan. Alle dingen — we zullen het verder zien — 
werken mede ten goede! 

Rachels geduid was wel op de proef gesteld. 
Lea was met de geboorte van Zebulon reeds 
moeder van haar z e s d e n zoon geworden. Die 
zes waren: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issaschar 
en Zebulon. Haar dienstmaagd Zilpa had haar 

') Over „Levi" en „Juda" verschenen artikelen in jaarg. 
12, bladz. 11 en jaarg. 13, bladz. 112. 



JOZEF. 11 

twee zonen geschonken : Gad en Aser. In haar 
wachten op God was Rachel echter bezweken. Ze 
m e e n d e haar huis te bouwen door de zonen 
van haar dienstmaagd Bilha, te weten D a n en 
N a f t a l i . Maar haar verlangen, zélf een zoon 
te hebben, was daarmede niet gedoofd. Zie Gen. 
30 : 14, 15. Integendeel, haar handelwijze had 
Lea geprikkeld, en op denzelfden weg doen vol
gen, zoodat deze Zilpa aan Jakob ter vrouwe 
gaf. O, hoe zal Rachels hart zijn opgesprongen 
van vreugde, toen na lang, hèèl lang wachten 
de onmiskenbare teekenen zich vertoonden van 
de vervulling harer wenschen. Het is zoo schoon, 
wat we aangaande Rachel lezen in Gen. 30: 22. 
Twee dingen: Eerst: „God dacht ook aan 
Rachel." En dan : „God verhoorde Rachel!" 
Daaruit blijkt, dat Rachel tot Qod gebeden 
heeft. 

Als n i e t h a a r e i g e n zoon , maar Bilha's 
zoon, Naftali, geboren wordt, dien zij — na Dan — 
als haar tweeden zoon beschouwen wil, dan roept 
Rachel uit: „Ik heb worstelingen Gods (d. w. z. 
zeer sterke worstelingen) met mijn zuster ge
worsteld." (Gen. 30 : 8.) Maar aan de geboorte 
van h a a r e i g e n z o o n J o z e f gaat een roepen 
tot God vooraf, 't Blijkt uit de woorden : „God 
verhoorde Rachel." De tot nu toe bestaande on
mogelijkheid had Hij genadiglijk weggenomen: 
Qod opende! 
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Wat onmogelijk was, wordt mogelijk! 
Zou iets voor God onmogelijk zijn? 
Als Hij in medelijden aan Rachel gedenkt, maar 

verder ook Zijn Raad gedenkt ? M o e s t Jozef 
niet geboren worden ? 

Moest Jozef niet Juda's behouder worden ? 
En Juda Jozefs heilaanbrenger? 
Alle dingen werken mede ten goede! 

Jozef is alzoo Jakobs elfde zoon! 
Hij aanschouwt in Labans tent, in Mesopotamië, 

het levenslicht. Maar hij is dan ook de laatste, 
die daar geboren wordt. 

Vanaf hfdst. 37 : 1 Wil ons de Heilige Geest 
Jakobs geschiedenissen v e r d e r mededeelen — 
de tweede, de verreweg veel heerlijker helft — 
maar dat doet dan Gods Geest door ons Jozef 
voor te stellen. Want van dit oogenblik aan is 
Jozef de spil der familie, de hoofdpersoon, het 
door God uitverkoren vat, waardoor Hij Jakobs 
huis in het leven houden zal. 

Uil Juda — en niet uit Jozef — is de Verlosser 
voortgekomen. Dat is Gods raadsbesluit! Juda 
•was heilaanbrenger! Maar van Jozef heeft God 
het voortbestaan van Juda afhankelijk gemaakt. 
Dat was Gods voorzienige weg! Jozef was 
behouder des levens! Denken we maar aan 
Jozefs 'eigen woorden, op het einde na Jakobs 
dood, gesproken tot de verootmoedigde, maar 
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opnieuw twijfelende broeders: „Gijlieden wel, 
gij hebt -kwaad tegen mij gedacht, doch God 
heeft dat ten goede gedacht,... om een groot 
volk in het leven te behouden." (Gen. 50 : 20.) 

Weg en Raadsbesluit zijn twee, maar ze grijpen 
in elkaar en voeren tot èèn groot en heerlijk doel! 

Jozef behoudt Juda in het leven, en redt alzöó 
het Koningsgeslacht. 

Maar — o, wondere leiding van Gods voorzie
nigheid ! — Juda rukt Jozef uit zijner broederen 
hand, en spaart alzöö niet alleen diens leven, 
maar eigenlijk ook zijn eigen leven en dat van 
het gansche geslacht zijns vaders. Hooren we 
Juda: „Wat gewin zal het zijn, dat wij onzen 
broeder doodslaan ! . . . onze hand zij niet aan 
hem . . . En zijne broeders hoorden naar 
Juda." . . . (Gen. 37 : 26, 27). 

Hoe weinig heeft toen Juda beseft, wat hij deed. 
Op Juda's raad werd Jozef verkocht naar Egypte, 
en niet gedood; en van deze twee dingen hing 
af, niet alleen het behoud van „een groot volk," 
maar, wat het vleesch aangaat, tenslotte ook de 
geboorte uit Davids huis van onzen Zalig
maker. Van welke o n m e t e l i j k e gevolgen is 
dus geweest dat oogenblik van beraad in de 
weiden van Dothan, onder de zonen Jakobs, 
toen ze beslissen moesten, wat zij met Jozef 
zouden doen! Ruben was er niet bij tegenwoordig; 
Maar deze had Jozef eerst reeds gered uit de 
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hand zijner broederen. (Gen. 37 : 21, 22.) De 
eerstgeborene kon zijn stem dus niet in den 
broederraad doen gelden. En dan spreekt — niet 
Si'meon, de tweede, en niet Levi, de derde, maar 
Juda, de vierde zoon, omdat riaar Gods raads
besluit het heiï van allen in Juda's hand lag. 
„Juda, gij zijt het!" — Ook reeds in Dothans 
weiden. En dan handelen allen naar Juda's raad, 
opdat naar Gods voorzienig bestuur Jozef in 
Egypte allen — ook Juda — in het leven 
zou behouden. In Dothans dreven werd beslist 
over ons heil en over het heil van alle ge
slachten des aardbodems! Vol bewondering 
buigen we ons neer voor onzen God, die alles 
in Zijn hand heeft en alles werkt naar den raad 
van Zijnen wil! 

Het Is wel van gewicht, onze aandacht eens 
opzettelijk te bepalen bij Gods voorzienigheid en 
bij Zijn raadsbesluit. Wij beseffen te weinig, hoe 
Gods wegen altijd volmaakt zijn, hoe Hij alle 
dingen feilloos regelt, omdat het in Zijn raad ge
stelde doel op het heerlijkst door Hem worde bereikt! 

't Is — ook na al het voorafgaande — waar
lijk geen spel der fantasie, Jozef te beschouwen, 
als een symbool van den „ G e l i e f d e d e s 
V a d e r s," die uit den Hemel néderkwam, niet 
alleen uit gehoorzaamheid aan den wil des Vaders, 
maar tevens bewogen door Zijn liefde tot de 
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broederen, evenals Jozef Jakobs wil volbracht, 
om naar den welstand der broeders te hooren, 
en daartoe de verre reis ondernam. En als sym
bool van onzen geliefden Heer heeft jozef in 
zijn geheele leven zoo véle schóöne trekken. Hij 
is door zijn God gesierd met heerlijke gaven! 

God heeft Jozef het verstand gegeven, droomen 
uit te leggen — niet slechts van anderen, maar 
ook die van zichzelf — om aldus Gods voor
nemens bekend te maken ! 

God heeft Jozef — als hij eenmaal verhoogd 
is — de wijsheid gegeven, zöö te regeeren, dat 
zijn voorbeeld alle eeuwen door uitblinkt, en 
zijn bestuur tot zegen is geworden, niet voor 
Egypte alleen, maar ook voor de omwonende 
volkeren. Niet tevergeefs heeft Jozef den naam 
gedragen Z a f n a t h - P a a n é a h , met de dub
bele beduiding: „ u i t l e g g e r van v e r b o r -
g e n h e d e n " en „ v e r l o s s e r d e r wereld." 

God heeft Jozef ook in diens particuliere leven 
kunnen stellen tot een voorbeeld voor alle ge-, 
slachten, en wel daarin, dat hij „zijn pad zuiver 
wist te houden, dewijl hij het hield n a a r G o d s 
Woord." Dewijl hij kracht zocht b ij G o d. In 
alles allereerst dacht a a n God . En daarom 
sprak: „Zou ik zulk een groot kwaad doen, en 
z o n d i g e n t e g e n G o d ? " 

God heeft in Jozef zulk een treffend voorbeeld 
geschonken van de l i e f d e : tot den v a d e r 
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en tot de b r o e d e r e n . Hoevéél heeft hij — 
omdat hij zoo liefhad — geleden! Hoevèlejaren 
heeft hij geleefd ver van 's vaders woning ver
wijderd. En als hij dan voor het èèrst verneemt 
van den v a d e r — en als hij dan voor het 
èèrst de b r o e d e r e n ziet — en Benjamin! — 
welk een l i e f d e wordt dan openbaar! Een 
liefde, die de vreeze weet uit te bannen, en den 
twijfel verslindt. Hoe groote wijsheid wordt dan 
openbaar! Als hij de gegrendelde gewetens der 
schuldige broeders weet te ontgrendelen, en ze 
in schuld ziet nederzinken voor God! 

God heeft in Jozef een beschamend voorbeeld 
ook gegeven van liefde voor het erfdeel des 
vaders, voor de erfenis des Heeren. Voor geen 
linzenkooksel verwerpt hij Gods gift, maar ook 
niet voor een plaats in de koningsgraven. Jozef 
h u n k e r t naar Kanaan! En zoo sterk is dat 
verlangen, dat de dood het niet vermag te breken! 
Laat mijn gebeente in het land mijner vaderen 
toch rusten — zoo is zijn uiterste wilsbeschik
king En dat waarom? Omdat hij het Woord — 
de Belofte — hooghoudt. Wat God eeuwen te
voren aan Abraham beloofd had, dat wordt door 
Jozef geloofd, op waarde geschat. Daaraan hangt 
zijn ziel! Jozef voorzegt den uittocht der kinderen 
Israëls, hoewel nog vele jaren moeten verloopen, 
en de vriendschap van den nog levenden Farao 
moet plaats maken voor de vijandschap van een 
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Farao, die nog geboren moet worden, en „die 
Jozef niet gekend had." — Te zien was er n i e t s ; 
te gelooven a l l e s ! Maar Jozef grijpt het „al les ," 
door het geloof! 

Rijk, ontzaglijk rijk is Jozefs leven aan heer
lijke trekken van Gods genadewerk. Zijn naam 
beteekent „ toevoeging ," „vermeerder ing . " 

„De Heere voege mij een anderen zoon daar
toe," zoo was de wensen van Rachel, als zij 
haar eersten zoon den naam Jozef geeft. Welnu, 
deze haar wensch is vervuld geworden in 
Benjamin. 

Maar Jozefs leven spreekt van een toevoeging, 
van een vermeerdering, die denken doet aan het 
zoo beteekenisvolle Woord uit Spreuken 4 : 18: 
„Het pad der rechtvaardigen is gelijk een schij
nend licht, voortgaande, en lichtende tot den 
vollen dag toe." — ja, boven alles schoon is de 
volharding in Jozefs wandel met God, een 
volharding, die getoond wordt in tegenspoed 
niet alleen, neen ook in voorspoed. De drukking 
der melk heeft boter voortgebracht, maar ook in 
de windstilte is Jozef in. de rechte lijn voort
gegaan. De „elpenbeenen paleizen," en „het ge-
klank der luit," de „overvloed van wijn" en de 
„kostelijkheid van de olie" volgden de „verbreking 
van Jozef" (Amos 6 : 6 ) , maar ze hebben Jozef 
niet doen vergeten den arbeid der liefde, het 
werk des geloofs en hebben hem niet afgetrokken 
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van de volharding der hoop. Hoop, geloof en 
liefde — deze drie, ze worden gezien als gouden 
draden in Jozefs leven. En was ook hier niet de 
meeste van de drie de liefde? 

„Jozef is een vruchtbare tak." 
Waarom zeggen de oudsten, mitsgaders het 

volk, dat in de poort tegenwoordig is bij de 
lossing van R u t h door Boaz: „De Heere make 
deze vrouw, die in uw huis komt, als Rachel 
en a l s Lea, die beiden het huis Israëls ge
bouwd hebben ?" Waarom staat Rachel met haar 
t w e e zonen voor Lea met de z e s ? Is het niet 
daarom, dat God Jozef gemaakt had een vrucht
baren tak? 

Zöö was de zegen van Jakob geweest: „Jozef 
is een vruchtbare tak; een vruchtbare tak aan 
eene fontein . . . " (Gen. 49 : 22.) 

Zien we niet, behalve in Jozefs persoonlijk 
le'ven, in de veelheid van zijn zaad, in de uit
breiding zijner — we zouden bijna schrijven drie 
stammen — dit woord bewaarheid? 

We stonden bij het leven van Jozef reeds stil. 
En we zagen zijn pad niet alleen als een zonne-
baan, waar het licht stijgt, en toeneemt tot den 
vollen glans, maar hemzelven als dien man, die 
naar het woord van den Psalmist, gelijk is „aan een 
boom, geplant aan waterbeken, die op zijn tijd zijn 
vrucht geeft, en welks blad niet afvalt, en bij wien, 
al wat hij doet, wel zal gelukken? (Ps. 1 : 3.) 
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Maar als we nu op zijn nageslacht letten, is 
dan de vruchtbaarheid van „den tak aan eene 
fontein" niet te zien? 

Ruben had het eerstgeboorterecht verspeeld. 
De reden ervan wordt tot driemaal toe mede

gedeeld : in Gen. 35 : 22; in Gen. 49 : 4 en in 
1 Kronieken 5 : 1 . Deze Schriftuurplaatsen zijn 
glashelder. De vloek werkt door: „Ruben, gij 
zult de voortreffelijkste niet zijn." En het eerst
geboorterecht gaat over op Jozef, of eigenlijk 
op diens twee zonen Manasse en Efraïm, of 
beter — naar Gods gedachte — op Efraïm en 
Manasse. 

Op zijn krankbed zegt Jakob: 
„Uwe twee zonen, die u in Egypte geboren 

waren, eer ik in Egypte tot u gekomen ben, 
zijn mijne : Efraïm en Manasse zullen ïnijne 
zijn, als Ruben en Simeon." 

En verder: 
„God zegene deze jongelingen, en dat in hen 

mijn naam genoemd worde, en de naam mijner 
vaderen Abraham en Izaak, en dat zij vermenig
vuldigen als visschen in menigte . . . " 

En verder: 
„Hij — Manasse — zal ook tot een volk 

worden, en hij zal öök groot worden; maar 
nochtans zal zijn kleinste broeder (Efraïm) 
grooter worden dan hij, en „zijn zaad zal 
een volle menigte van volkeren worden . . .'* 
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En tenslotte: 
„Alzoo zegende hij ze te dien dage, zeggende : 

In u zal Israël zegenen, zeggende: God stelle u 
als Efraïm en Manasse." Zie voor deze plaat
sen hfdst. 48 van Genesis. Hoe' zijn deze woorden 
letterlijk vervuld! 

Efraïm is geworden de grootste stam. 
Niet de voornaamste. Dat was de Koningstam, 

Juda. 
Maar wel de talrijkste. 
En dan Manasse. 
Gesplitst in twee helften: de eene helft als 

een aparte stam, wonende in het Over-Jordaansche. 
Daarom staan voor Jozef als 't ware drie 

stammen; *de twee snoeren des lands, maar 
welke snoeren! 

En zoo was het niet alleen in het verleden. 
Ook in het Duizendjarig Rijk zal het zoo zijn, 

naar luid van Ezechiël 47 : 13: „Alzöö zegt de 
Heere HEERE: Dit zal de landpale zijn, naar 
hetwelk gij het land ten erve zult nemen, naar de 
twaalf stammen Israëls: Jozef twee snoeren." 

In Ezechiël 48 volgt dan de aanwijzing van 
het gebied, l) voor elk der stammen met name 
genoemd, van het Noorden af tot het Zuiden toe, 
in deze volgorde: 

') Wie dat 'fiv beeld gebracht zien wil, bestelle bij den 
Uitgever dezes een kaart, voor 15 ets. te verkrijgen. 
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Dan, Aser, Naftali, 
Manasse, Efraïm, Ruben, 
Juda, Benjamin, Simeon, 
Issaschar, Zebulon, Gad. 

Tusschen Juda en Benjamin zal dan liggen het 
„hefoffer des Heeren" met het Heiligdom in het 
midden. Dat zal de woonplaats zijn van Zadoks 
kinderen, der getrouwe Priesters, met de Levieten. 

Manasse en Efraïm zullen in de toekomst der
halve een aan elkaar grenzend gebied bewonen. 

Dat gebied heet: de twee snoeren van Jozef! 

Jozef is een vruchtbare tak. 
Elk der takken loopt over den muur. 
Jozef is niet alleen binnen de omtuining van 

ïsraëls wijngaard de vruchtbare tak. 
Neen, elk der takken loopt over den muur, en 

zoo wordt ook buiten het door de Wet afgeperkte 
gebied Jozefs vrucht gesmaakt. 

We hebben Jozef reeds beschouwd als een 
treffend symbool van Christus. Laat ons nu nog 
even op deze vergelijking terugkomen in betrek
king tot bovenstaande woorden. 

Christus heeft een heerlijk heil verworven. 
Voor Zijn Volk. 
Als geheel genomen, heeft het Volk dat heil 

versmaad. De bouwlieden verwierpen den kos-
teiijken hoeksteen Zions. „De schutters hebben 
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hem (d.i. Jozef, maar deze is symbool van Chris
tus) wel bitterheid aangedaan, en hem beschoten, 
en gehaat." (Gen. 49 : 23.) 

Pilatus wist het. Hij zag het tooneel voor zich. 
We lezen in Matth. 27 : 18 zélfs: „WantPilatus 
wist, dat zij Hem d o o r n i j d i g h e i d overge
leverd hadden." 

Maar waar de massa Christus verwierp, daar 
hebben de duizenden (zie Handelingen 2—5) 
toch in Hem geloofd! En er werden uit Israël 
zoovelen bij de Gemeente gevoegd, als behouden 
moesten worden. — Zie Hand. 2 : 47. 

En straks zal het Volk den versmaden Messias 
te voet vallen. Dan zal hét geheele Volk in 
het heil deelen! 

Doch Christus verwierf niet alleen voor Zijn 
Volk een heerlijk heil. Ook over de omtuining 
Israëls reikte de tak met eeuwig-blijvende vrucht! 

Uit de volkeren werden velen tot het geloof 
in Zijn naam gebracht. Daarmede houdt het 
Boek der Handelingen zich vooral vanaf hfdst. 
10 bezig. 

En zöö heerlijk was de eenheid, dat er geen 
sprake was van een tweeheid. De schapen Israëls 
met de a n d e r e schapen, die van Israëls stal 
niet waren, één kudde. De middelmuur des 
afscheidsels — hoe schoon ligt de vroegere 
scheiding in dit woord van den Apostel — ver
broken. 
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O, heerlijke vrucht van het lijden des Heeren! 
„De schutters hebben Hem beschoten!" 
Maar Hij — Christus — heeft getriomfeerd! 
„Zijn handen zijn gesterkt." 
„Vandaar is Hij een herder; een steen Israëls !" 
De eenige, de ware Herder. 
„De rotssteen, wiens werk volkomen is." 
Het onbeweeglijk fondament onzer zaligheid! 
„Zegeningen — tot aan het einde der eeuwige 

heuvelen — zijn op het Hoofd van dezen Afge
zonderde Zijner broederen !" (Gen. 49 : 26.) 

Juda — is de heilaanbrenger! 
Jozef — is de behouder des levens! 
Beiden zie ik vereenigd in Christus : Hij stierf 

en bracht heil aan; Hij leeft, en behoudt. En 
dan als derde — Levi — de stam der priesters, 
de zoon met het Offer; met het bloed der ver
zoening, die ons nabij brengt en doet naderen, 
en tot aanbidders maakt. 

O, heerlijk Woord van God. Rijk is uw inhoud ! 
Onuitputtelijk zijn uwe^chatkameren ! Waar ge 
ons uw heerlijkheden ook toont, overal plaatst 
ge voor ons zielsoog Christus, onzen Heiland 
en Heer, den Veelgeliefde des Vaders! 

Levi, Juda — Jozef. 
Deze drie te zamen doen ons Christus aan

schouwen, die te prijzen is tot in eeuwigheid! 
j . T. 
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BSCHOUWING 
OVER 

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

(Vervolg van bladz. 167, vorigen jaarg.) 

HOOFDSTUK 9. 

gelijk de tooneelen van het vorig hoofd-
jj stuk in het Westen van het Romein-
l sche rijk hun verschrikkingen open-
§ baarden, zoo verplaatst ons hier de 

profeet klaarblijkelijk in het Oosten, en wel 
voornamelijk in het land Kanaan. De klanken 
der op elkander volgende drie laatste bazuinen 
beginnen hier met vernietigend geweld het door 
den arend aangekondigde drievoudige wee over 
de menschen te brengen. Het zijn, om zoo te 
zeggen, de bazuinen der drie weeën, waarvan 
de beide eerste ons in dit hoofdstuk te aan
schouwen worden gegeven. 

De eerste van deze laatste bazuinen voert ons 
onmiddellijk tot de bron van alle satanische 
boosheid. Nauwelijks heeft de „vijfde engel" ge-
bazuind, of er treedt iemand ten tooneele, die 
overeenkomstig* zijn plaats een werktuig des 
lichts en der regeerende orde had moeten zijn; 
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hij verliest zijn plaats ïn betrekking tot God en 
ontvangt de macht, den verduisterenden invloed 
des satans zijn vrijen loop te geven. Hij had de 
„sleutel van den put des afgronds" en opent 
dezen duisteren put waarin als het ware de 
boosheid bewaard en opgestapeld lag. De „uit 
den put opstijgende rook" is het zinnebeeld van 
het des menschen verstand verduisterende en 
verwarrende bedrog, wiens schadelijke werkingen 
de door de „zon" voorgestelde opperste macht 
verhinderen, om haar heerschappij op de aarde 
uit te oefenen, gelijk als zij de „lucht," d.i. de 
den menschelijken geest omringende dampkring 
verduisteren, om denzelven van allen heilzamen 
invloed te berooven. (Vs. 2.) Doch dat is nog 
niet alles. Uit den rook voortkomend, verspreiden 
zich — onder het beeld van sprinkhanen — de 
werktuigen der pijniging over de aarde, en wel 
bekleed met eene duivelsche macht, „gelijk de 
schorpioenen der aarde macht hebben." (Vs. 3.) 
Deze zinnebeeldige verwoesters ontvangen den 
last, om „noch het gras der aarde, noch eenige 
groente, noch eenigen boom," dat is de tijdelijke 
welvaart, noch de hoogheid der grooten dezer 
wereld te beschadigen, maar de menschen zelf, 
behalve die, welke aan hun voorhoofd verzegeld 
zijn (Hoofdst. 7), vijf maanden lang te pijnigen, 
zonder ze te dooden. (Vs.4en5.) De bepaalde duur 
dezer bezoeking toont, dat het nog niet het einde 



26 DE MORGENSTER. 

des oordeels is. Hoe onbeschrijflijk pijnlijk zal de 
plaag van dezen verwoester zijn! „In die dagen 
zullen de menschen den dood zoeken en zullen 
dien niet vinden, en zij zullen begeeren te sterven 
en de dood zal van hen vlie'den". (Vs. 6.) Een 
knagende kommer des harten, gemoedsonrust, 
zieleangst, gewetenswroeging — al deze smarten, 
die hetgoddeiijk oordeel tezamen over de menschen 
brengt, en door de boosheid des satans doet 
uitvoeren, zijn verschrikkelijker dan de uit duizend 
afgronden aangrijnzénde dood, zoodat de mensch, 
die zich tot bevrediging zijner lusten aan den 
dienst des satans en der wereld heeft overgegeven, 
een wee van het meest troostelooze en pijnlijke 
soort ondervindt en — hoewel tevergeefs — zelfs 
in den dood een toevlucht en schuilplaats zoekt. 

De trekken van deze scharen, die als een geesel 
van de macht der Voorzienigheid aanrukken,! 
hebben een krijgshaftig voorkomen. Zij zijn „gelijk 
als tot den krijg toebereide paarden," die tot 
„verwoesting" snel voorwaarts gaan ; de „gouden, 
kronen op hun hoofden," alsook hun „menschen-
aangezichten" geven hun den schijn van zelfbe
wuste macht en verstand; maar de „vrouwenharen'^ 
verraden het geheim hunner afhankelijkheid em 
onderworpenheid. De „leeuwentanden," de „ijzeren? 
borstwapens," alsook het „gedruisch hunner 
vleugelen" toonen hun wraakgierige zucht naar 
buit, alsook het vlugge, geweldige en driftige: 
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voortgaan dezer tegen allen tegenstand gewapende, 
verwoestende macht, welke dubbel verschrikkelijk 
is door de macht in „hunne staarten," en door 
de wondende „angels," teekenen van booze grond
beginselen en valsche leeringen, die zij verbreiden 
en achterlaten. „De profeet die leugen leert, is 
de „staart," (Jes. 9 : 14), en hier staat deze macht 
onder de onmiddellijke leiding van den „engel 
des afgronds," wiens Hebreeuwsche naam op 
de verduistering van het eens zoo geliefde volk 
Gods schijnt te wijzen, terwijl de Grieksche be-
teekenis van denzelven meer de oordeelende be
trekking tot de deelen van het Oost-Romeinsche 
rijk voorstellen. (Vs. 7—11.) Genoeg hiervan; 
dit is duidelijk, dat de geweldige hand Gods 
altoos meer het met schuld beladen geweten der 
goddeloozen het pijnlijke van de tuchtroede doet 
gevoelen; en toch is het hier niet, zooals reeds 
is opgemerkt, het laatste, beslissende oordeel, 
hetwelk God over de boozen zal doen komen, 
maar wel een krachtig getuigenis van Zijn straf-
fenden toorn over de ongerechtigheid. „Het eene 
wee is weggegaan, ziet er komen nog twee weeën 
na dezen." (Vs. 12.) 

Het tweede wee heeft een meer uitwendig 
karakter. Wel is ook hier de macht des Satans 
te erkennen; echter staat niet deze macht, maar 
de Voorzienigheid Gods meer op dèn voorgrond. 
Klaarblijkelijk zijn de bewoners van het Oost-
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Romeinsche rijk de voorwerpen van dit wee. 
Nauwelijks wordt de klank der „zesde bazuin" 
vernomen, of er komt een stem „uit de vier 
hoornen des gouden altaars," die tot den zesden 
engel zegt: „Ontbindt de vier engeJen, die ge
bonden zijn aan de groote rivier den Eufraat." 
(Vs. 13 en 14.) Het is zonder twijfel de stem 
des Heeren, die uit de vier hoornen des gouden 
altaars vernomen wordt, — het resultaat der 
voorspraak van Christus ten gunste van Zijn 
heiligen. En dit feit geeft aan het hier geschetste 
oordeel een bijzonder karakter. Zooals wij bij het 
openen van het zesde zegel „vier engelen op de 
vier hoeken der aarde" zagen staan, om „de vier 
winden der aarde" terug te houden, zoo worden 
hier, na het bazuinen der zesde bazuin, de vier 
engelen aan de rivier den Eufraat ontbonden, om 
het werk der verwoesting te beginnen. Daar was 
het een tusschenbeide komen der erbarming. 
Terwijl onder de bewoners de woeste golven 
van oproer en verwarring den oever der orde 
overschrijden en den dam doorbreken, verschijnt 
God in genade op het tooneel, en stuit den loop 
des oordeels, teneinde de 144000 uit de stammen 
Israëls te verzegelen, en het oog van den profeet 
op de ontelbare menigte der uit de toekomstige, 
groote verdrukking komende heidenen te richten. 
Hier is echter geen stilstand in de uitvoering 
des goddelijken oordeels, maar er worden in-
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tegendeel nieuwe krachten in beweging gesteld, 
om door de ontbinding van de vier engelen den 
gang der gebeurtenis te bespoedigen. Deze werk
tuigen des goddelijken oordeels „waren bereid 
tegen de ure, en dag, en maand, en jaar, opdat 
zij het derde deel der menschen zouden dooden." 
(Vs. 15.) Welk een ernstig en plechtig feit! God 
heeft het oordeel — om zoo eens te zeggen — 
op het nauwkeurigst vastgesteld en vooruit be
paald. Hij geeft te Zijner tijd bevel, de nu nog 
gebonden uitvoerders Zijner raadsbesluiten te 
ontbinden. De booze kan slechts werken, wanneer 
en in zoovere het aan hem veroorloofd en toe
gelaten wordt. Alles berust in Gods hand. Slechts 
één woord Zijns monds — en onafzienbare heir-
legers komen te voorschijn en slingeren de 
oorlogsfakkel in het uitgestrekte gebied des 
Romeinschen rijks. (Vs. 16.) Dit tweede wee 
overtreft het eerste in uitgestrektheid en in zijn 
vervolgende en verstorende macht. Want terwijl 
bij de eerste wee-bazuin alleen, en wel zonder 
doodelijke gevolgen, een bezoeking van hen plaats 
vindt, die niet als dienstknechten Gods aan hun 
hoofden verzegeld waren, geven de vier engelen 
aan het tweede wee een meer verstorend, ver
woestend karakter. Het vorige oordeel was meer 
van geestelijken, en dit oordeel is meer van 
lichamelijken aard. De werktuigen van het eerste 
wee stonden meer onder de onmiddellijke leiding 
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der list en der macht des Satans, terwijl dezen, 
ofschoon hun gewetens, hun woorden en hande
lingen onder satanischen invloed zijn, meer als 
de uitvoerders van het goddelijk oordeel voor
komen en den dood veroorzaken. 

Evenwel zijn het niet zoo zeer de ruiters, maar 
veel meer de paarden, die het ware karaktervan 
het -oordeel aangeven. „Zij hadden vurige, hemels
blauwe en zwavelkleurige harnassen; en de 
hoofden der paarden waren als hoofden 'van 
leeuwen, en uit hunne monden gingen uit vuur 
en rook en zwavel." (Vs. 17.) Hun bewapening 
is als uit de hel genomen; en terwijl zij de 
behendigheid en roofgierigheid van een leeuw 
bezitten, openen zij, om zoo te zeggen, den poel 
der „vuurzee, die van zwavel brandt." Het is 
het in vollen gang gezette oordeel Gods, maar 
een oordeel, hetwelk in zijn eigenaardige natuur 
een verterende macht bezit. De „angels in de 
staarten der schorpioenen" van het eerste wee 
(vs. 10) veroorzaken, geleid door de boosheid 
des Satans, naamlooze kwellingen in de harten 
en gewetens der menschen; maar het oordeel 
van het tweede wee heeft nog veel meer het 
karakter van menschelijke ellende en satanisch 
verderf. De in het oordeel Gods zich openbarende 
verstorende macht der hel, hecht als het ware 
haar instrument aan de hielen vast; en waar zij 
raken, daar kost het den mensch het leven. 
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(Vs. 18.) Doch dit is nog niet alles. „De macht 
der paarden is in hunnen mond en in hunne 
staarten ; want hunne staarten zijn aan de slangen 
gelijk en hebben hoofden, en zij „beschadigen 
met dezelve." (Vs. 19.) Niet alleen komt uit hun 
monden de doodende werking van des Satans 
macht, maar ook het vergif der verderfelijke lee
ringen draagt een duivelsch karakter; zij be
schadigen door de macht van hun monden, alsook 
door de macht van hun staarten, die als slangen 
zijn. Gelijk als de angels in de staarten der 
schorpioenen (Vs. 10) de menschen verwondden 
en hun harten door dwalingen vergiftigden, zoo 
duiden hier de „hoofden" en de „staarten" aan, 
dat wel een dergelijke, verderfaanbrengende 
werking wordt geopenbaard, maar dat het werk 
der zedelijke vergiftiging meer naar een welbe-
rekend, ordelijk plan wordt uitgevoerd. Het stelt 
ons de boosheid en list der slang in vereeniging. 
met een met macht bekleed hoofd voor. 

Maar hoe verhard betoont zich de mensen in 
deze dagen der verschrikking! God laat het eene 
oordeel op het andere volgen; de tuchtroede in 
Zijn hand keert zich met verwoestende slagen 
tot de bezittingen der menschen, daarna tot de 
menschen zelf; het eene wee stoot zijne tot ver
twijfeling brengende verschrikkingen in de be
angstigde zielen, het andere veroorzaakt door 
satanische werktuigen den dood. Alles tevergeefs l 
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In de verduisterde harten openbaart zich geen 
spoor van goddelijk gewerkt berouw. (Vs. 20 en 21.) 

Ach! men stelle den mensch aan den rand der 
hel, men toone hem de pijn van hen, die tevergeefs 
naar een druppel water smachten, om de bran
dende tong te verkoelen, hij zal zich niet be-
keeren. De afgoderij en de ongerechtigheid tegen 
God en menschen zijn en blijven zijn voornaamste 
karaktertrekken. 

Zooals reeds is opgemerkt, brengt ons het eerste 
wee naar Kanaan, waar allen, die niet verzegeld 
zijn, de pijnlijke bezoekingen ondervinden, terwijl 
het tweede zijn tuchtigende slagen in het Westen 
op de bewoners van het Romeinsche rijk doet 
neerkomen. Wij zien derhalve het geheele Ro
meinsche rijk onder den geesel des oordeels, en 
wel gedurende de vier eerste bazuinen het 
Westelijk gedeelte, terwijl, nadat de Joden, bij 
de vijfde bazuin afzonderlijk behandeld zijn, de 
zesde bazuin zich met de bewoners van het Oost-
Romeinsche Rijk bezig houdt, en de zevende 
bazuin ons de laatste inspanningen en het eind
oordeel van dit rijk schetsen en de groote vraag 
beslist wordt, of Christus en Zijn heiligen, dan 
wel Satan en zijn door hem beheerschte gewel
digen de eindelijke overwinnaars zijn zullen. 

(Wordt vervolgd.) 

* * * 



DE OPENBARING. 33 

BESCHOUWING 
OVER 

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

(Vervolg van bladz. 32). 

HOOFDSTUK 10. 

e draad der geschiedkundige gebeurte
nissen met betrekking tot de weeën, 
wordt hier afgebroken, en eerst weder 
in hoofdstuk 11 : 15 aangeknoopt en 

voortgezet. Het 10e en 11e hoofdstuk tot en met 
vers 14 is een tusschenzin, welke een nieuwe 
profetie bevat. 

De profeet ziet „een anderen sterken engel, 
nederdalende uit den hemel, bekleed met een 
wolk, en de regenboog op zijn hoofd, en zijn 
aangezicht als de zon, en zijne voeten als vuur-
zuilen." (Vsv 1). Hier is het blijkbaar Christus-
Zelf, die, door een engel vertegenwoordigd, zijn 
rechtsaanspraken op het bezit der aarde doet 
gelden. De „wolk" is het welbekende teeken van 
Jehovah's tegenwoordigheid. In de woestijn ging 
Hij-Zelf als de Engel des Verbonds voor Zijn 
volk heen, en wel gehuld in een wolk, die, als 
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het uitwendige beeld Zijner heerlijkheid, aan de 
verlossing van Israël herinnerde. De „regenboog" 
is het teeken van het onveranderlijk verbond Gods 
met de schepping, en de „zon" is het zinnebeeld 
der hoogste majesteit in de regeering, terwijl de 
„vuurzuilen" de oordeelende zekerheid en on
veranderlijkheid der aanstaande gebeurtenissen 
beteekenen. Christus verschijnt om Zijn rechten, 
krachtens zijn titel en macht, af te kondigen. 
Wij zien een „geopend boeksken" in Zijn hand. 
Hier is geen zegel te openen, zooals in hoofd
stuk 5, en geen voorbereidende, verborgen wegen 
der Voorzienigheid, die alleen het Lam vermag 
te verstaan en te openbaren. Het boeksken is 
geopend, dewijl het een gedeelte der welbekende 
openbaring bevat, die met spoed haar vervulling 
tegemoet gaat. Hij zet Zijn rechtervoet op de 
zee, d.w.2. op het gebied der onbeschaafde vol
keren, „den linkervoet op de aarde," d.w.z. in 
dat gebied der wereld, waar het Goddelijk getui
genis bekend is. (Vs. 2). De groote stem, „gelijk 
een leeuw brullend," kenmerkt de schrikinboe-
zemende verklaring Zijner rechten, en vindt haar 
toestemmend antwoord in de stemmen der zeven 
donderslagen, als de uitdrukking der volkomen 
oppermacht Gods, met betrekking tot de wegen 
Zijns oordeels. Dit zijn alle in verbinding met 
het geopende boeksken der profetische openba
ring in de hand van Christus, duidelijke, in het 
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oogloopende trekken van de aanstaande, nadere 
betrekkingen des Heeren tot Jeruzalem en de 
Joden, alsook in het algemeen tot de wereld. Hij 
eischt op gebiedenden toon Zijn rechten; en het 
woord des Almachtigen doet dezen eisch met 
macht en gezag vergezeld gaan. 

De profeet, gereed om de gegeven openba
ringen op te schrijven, ontvangt den Goddelijken 
last: „Verzegel hetgeen de zeven donderslagen 
gesproken hebben, en schrijf dat niet." (Vs. 4). 

Daarna zweert Christus bij dien „die leeft in 
alle eeuwigheid, dat er geen uitstel meer zijn 
zal." (Vs. 6). De lankmoedigheid Gods heeft een 
einde. Vergeefs heeft Hij eeuwenlang het booze 
geduld, en de vaten des toorns met lankmoe
digheid verdragen. Zijn geduld is ten einde; en 
niet langer zal Hij het voortgaan der boosheid 
gedoogen, maar dezelve door het spoedig naderend 
oordeel paal en perk stellen. Zes bazuinen hebben 
reeds gebazuind ; twee weeën zijn voorbijgegaan ; 
het derde, laatste wee, komt. Op het geklank der 
zevende bazuin zal „de verborgenheid Gods 
vervuld, al het verborgene in het licht gesteld 
en Zijne macht geopenbaard worden." (Vs. 7). 
De dag des menschen zal eindigen, en de dag 
des Heeren zal aanvangen. Dan zal de volkomen 
openbaring Zijner regeering, Zijner orde, en 
Zijner zegeningen op de aarde plaats vinden, en 
Zijn recht zal van alle zijden erkend worden. 



36 DE MORGENSTER. 

Zoolang Christus aan de rechterhand Gods zit, 
gaat het oordeel langzaam voort, maar hier staat 
Hij van Zijn plaats op, en „Zijne voeten gelijk 
vuurzuilen," zullen weldra op de plaats des 
oordeels verschijnen, om vergelding te oefenen. 
Hij gevoelt diep het lijden van Zijn volk. Hij kan 
onmogelijk langer' het voortbestaan van dien 
toestand dulden. De tijd is voorbij. Welk een 
ernstige gedachte! Het is geen wonder, dat de 
mensen niets hooren wil over de wederkomst 
des Heeren in macht en heerlijkheid, om de 
zonde en den zondaar te oordeelen. 

Van den profeet wordt geëischt het geopende 
boekske, dat geopend is in de „hand des engels, 
te nemen en op te eten." (Vs. 8 en 9). Hij 
doet het, en het is in zijn „mond zoet als honing." 
Ja, het is een aangenaam en kostelijk voorrecht 
voor den dienstknecht des Heeren, in goddelijke 
verborgenheden ingewijd te worden ; maar zooals 
de profeet, nadat hij het boek had opgegeten, 
een bitterheid in zijn buik gevoelde, zoo zullen 
ook dergelijke ontvangen mededeelingen, wanneer 
hun inhoud overwogen, en de slotsom bekend 
is, een bitter en smartelijk gevoel in het hart 
te weeg brengen. Zoo was het met Johannes, 
welke den last ontving, „om wederom te profe-
teeren voor volken, en natiën, en talen en vele 
koningen; (Vs. 11) en zoo zal het altoos zijn. 
Het is zeker een onschatbaar voorrecht het woord 
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der profetie te lezen en te hooren, maar hoe 
doet het ons gevoel aan, wanneer wij aan die 
verschrikkelijke dingen denken, welke die menschen 
zullen overkomen, die de erbarmingen Gods 
ontvluchten, en zich standvastig tegen Hem ver
zetten ! Ach! te spoedig zal het voor duizenden 
en duizenden zekerheid worden, dat er „geen 
uitstel meer zijn zal." 

HOOFDSTUK 11. 

De profeet richt hier onzen blik op een tooneel, 
dat eigenlijk eerst later in zijn geheelen omvang 
en uitgestrektheid zal getoond worden. De ver
schijning van het uit den afgrond voortkomend 
„beest," brengt een tooneei voor onze oogen, 
waaraan wij duidelijk zien, dat voor alles Israël, 
als het middelpunt der wegen Gods met betrek
king tot de aarde, ons voorgesteld wordt. Wij 
zagen onder het naar alle winden heen verstrooide 
volk een afgerond getal verzegelden; maar hier 
maakt Judea en Jeruzalem de voorgrond uit van 
de voor onze oogen vertoonde schilderij. 

Wij staan op den bodem van het heilige land 
en zien vooruit, hoe het volk, wellicht tengevolge 
van staatkundige bewegingen en onder den invloed 
der volken, in zijn land is teruggekeerd, en den 
tempel weder heeft opgebouwd. Terwijl ook 
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de toestand van het geheele volk een verbinding 
met God onmogelijk maakt, zoo zien wij toch 
een overblijfsel van aanbidding, dat door God 
erkend wordt. De profeet ontvangt het bevel, den 
tempel en het altaar, klaarblijkelijk het wierook-
altaar, als de ware en verborg'en plaats der aan
bidding Gods, zoowel van den priester, als van 
den waren aanbidder onder de Joden, te meten, dat 
is, onder de bijzondere bescherming en zorg van 
God te stellen. (Vs. 1). Ofschoon het oordeel nog 
niet geëindigd is, en Hij, die Zijn rechtervoet op 
de zee en zijn linkervoet op de aarde zette, en 
Wiens stem door zeven donderslagen beantwoord 
werd, zijn rechtsaanspraken op de aarde nog niet 
heeft doen gelden, en in de geliefde stad nog 
niet den zetel Zijner macht opgericht heeft, zoo 
zien wij toch, dat Hij niet alleen van den tempel 
en het altaar, van deze plaatsen der toenadering 
of aanbidding bezit neemt, maar ook een zeker 
getal uit het volk geschikt acht, om Hem te 
kunnen naderen ; hoe groot de onwetendheid der 
massa ook zijn moge. 

Evenwel is deze erkenning des Heeren toch 
altoos nog maar een gedeeltelijke. Want ofschoon 
de tempel en de ware aanbidders in de bijzon
dere voorzorg des Heeren deelen, en ofschoon 
in dit opzicht van Jeruzalem, als de Heilige stad, 
gesproken wordt, zoo ontvangt toch de profeet 
uitdrukkelijk het bevel, den buiten den tempel 
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liggenden voorhof er van uit te sluiten, en dat 
niet te meten, „want het is den volken gegeven, 
en zij zullen de heilige stad vertreden twee en 
veertig maanden." (Vs. 2). De erkenning van 
Israël en van zijn eeredienst, bepaalt zich alzoo 
tot een zekere maat; terwijl de uitwendige be
lijdenis des Jodendoms aan de onderdrukking 
der volken wordt gegeven. 

Wij gelooven intusschen bij deze gelegenheid 
het grootste getal onzer lezers een dienst te 
kunnen bewijzen, als wij de beteekenis der „twee 
en veertig maanden" nader onderzoeken; en 
om dat te doen, wenden wij ons tot andere 
plaatsen der H. Schrift, waarin van ditzelfde 
tijdperk sprake is. In het bijzonder is het profetisch 
boek van Daniël het meest geschikt, om in dit 
opzicht verklaring te geven. Daar vinden wij 
onder de mystieke uitdrukking: „Een tijd en 
tijden en een halve tijd" (hfdst. 7 : 25), een 
tijdperk, dat, wanneer „een tijd" voor een jaar 
genomen wordt, drie en een half jaar of „twee 
en veertig maanden," zou duren. De profeet 
bevond zich in de Babylonische gevangenschap. 
Hij erkende en gevoelde het diepe verval van 
Israël; en dewijl hij zich voor God met de 
zonden zijn volks vereenigde, of één maakte, 
beleed hij ze ootmoedig voor Hem; die hem 
daarop door Zijn engel de troostrijke boodschap 
zond: „Zeventig weken zijn bestemd over uw 
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volk, en over uwe heilige stad, om de over
treding te sluiten, en om de ongerechtigheid te 
verzoenen, en om eene eeuwige gerechtigheid 
aan te brengen, en om het gezicht en den profeet 
te verzegelen, en om de heiligheid der heilig-
heden te zalven. Weet dan, en versta: van den 
uitgang des woords, om te doen wederkeeren, 
en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, 
den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig 
weken ; de straten en de grachten zullen wederom 
gebouwd worden, doch in benauwdheid der 
tijden. En na die twee en zestig weken zal de 
Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet 
voor hem zelven zijn; en een volk der vorsten, 
hetwelk komen zal, (beter vertaald: die komen 
zal) zal de stad en het heiligdom verderven, en 
zijn einde zal zijn met eenen overstroomenden 
vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn, en 
vastelijk besloten verwoestingen. En hij zal velen 
het verbond versterken eene week; en in de 
helft der week zal hij het slachtoffer en spijsoffer 
doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel 
zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding 
toe, die, vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort 
worden over den verwoeste." (Dan. 9 : 24—27). 

Wij moeten niet uit het oog verliezen, dat hier 
niet het Christendom bedoeld wordt, maar dat 
deze profetie over Israël en Jeruzalem handelt. 
Ia een tijdsbestek van „zeven profetische weken" 
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zou Jeruzalem met haar straten en muren weder 
hersteld en gebouwd worden; en de boeken van 
Ezra en Nehemia zeggen het ons, dat deze profetie, 
zij het ook in benauwdheid der tijden, is vervuld 
geworden. Ook de Messias, de Vorst van dit 
volk is verschenen, en verworpen geworden, en 
heeft als Zoon van David, niets ontvangen. Na 
Hem zou het „volk van den vorst, die komen 
zou" verschijnen, en de „stad en het heiligdom" 
verwoesten ; en wij weten, dat ook deze verschrik
kelijke gebeurtenis door de Romeinen, onder 
Titus, heeft plaats gehad. Maar de vorst zelf, 
het hoofd van het Romeinsche rijk, is nog niet 
gekomen, maar Jeruzalem en het heiligdom beiden, 
zijn door het „volk van den vorst, die komen 
zal," verwoest. De verschijning van den vorst-zelf 
is een zaak der toekomst. Van het oogenblik af, 
waarop het bevel tot wederopbouwing van 
Jeruzalem, door Kores gegeven werd, zien wij 
alzoo een reeks van negen en zestig jaarweken. 
Er ontbreekt dus nog één gewichtige week, 
namelijk „de zeventigste" week, van dewelke wij 
lezen: „en hij (de vorst die komen zal) „zal 
velen het verbond versterken ééne week." Aan 
het einde der negen en zestigste week is de 
loop der Joodsche geschiedenis, volgens de 
profetie, afgebroken. Er is een pauze of tusschen-
komende rust — een pauze die met de Gemeente» 
het voorwerp der van voor de grondlegging der 
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wereld verborgene raadsbesluiten Gods, aangevuld 
wordt, en die met haar opneming eindigen zal. 
Maar dan begint de zeventigste week, in welke 
de vorst, die komen zal, met de Joden een verbond 
zal sluiten, maar in het midden van deze jaar-
week het „slachtoffer en spijsoffer afschaffen" 
zal. In de eerste halve week gaat alles zijn ge
wonen gang; maar dan komt in het begin der 
laatste halve week plotseling een verandering, 
want het tijdstip is gekomen, waarvan de Heere 
Jezus zegt: „Wanneer gij dan den gruwel der 
verwoesting — waarvan gesproken is door Daniël, 
den profeet — zult zien, staande in de heilige 
plaats, (die leest, lette er op) Matth. 24 : 15). 
De laatste halve week, een tijd, tijden en een 
halve tijd — twee en veertig maanden of twaalf
honderd en zestig dagen — doet ons den anti
christ op hef hoogste toppunt zijner macht zien, 
gedurende welken tijd God geheel ter zijde gezet 
en verloochend, en de afgoderij ingevoerd wordt. 
Over deze halve week handelt het grootste ge
deelte der Openbaring. 

(Wordt vervolgd.) 

* * * 
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„Vrede! daar het geen 
vrede is" 

(Ezechiël 13 : 10.) 

s het ook vrede, Jehu?" (2 Kon. 9: 22). 
Met deze vraag ging koning Joram 
Jehu tegemoet, niet vermoedende, dat 
het oordeel voor hem en tret gansche 

huis van Achab zóó nabij was. Joram, met de 
vraag of het vrede was, werd het eerst van allen 
door het oordeel getroffen. De uitvoering van dit 
oordeel was naar Gods bevel door den profeet 
Elisa aan Jehu opgedragen, en vond zijn einde, 
toen de jonge Jöas, die zeven jaren lang in het 
Huis des Heeren verborgen was, tot koning over 
Juda uitgeroepen werd. Het oordeel was besloten 
over allen, die tot het huis van Achab behoorden 
en met hem in betrekking stonden. Achab zelf, 
Izébel, zijn vrouw, al zijn kinderen, alle priesters 
van Baal, kortom, allen en alles van Achabs 
huis, zoodat zijn gedachtenis van de aarde uit
geroeid werd. „Het zaad der goddeloozen wordt 
uitgeroeid." (Ps. 37 : 28.) 
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Hoe vreeselijk was het voor Joram, toen hij, 
hopende dat het vrede was, door den doodelijken 
pijl werd getroffen! 

Aan deze droeve geschiedenis denkende, achtte 
ik het gewenscht, met het oog' op wat wij in den 
laatsten tijd over „ontwapening" en „den wereld
vrede" vernamen, eenige regelen te schrijven. 

Hoe hebben zich velen gedurende den wereld
oorlog laten wijs maken, dat na dien strijd een 
tijdperk zou intreden van bestendigen vrede. En 
hoe hebben afgevaardigden van verschillende 
toonaangevende volken, in het najaar van 1921 
te Washington, een wekenlange conferentie ge
houden, om te onderhandelen over ontwapening. 
Hoevele millioenen onderdanen maken zich op 
en beijveren zich voor den vrede! Armen en 
rijken, vrouwen en mannen, jongedochters en 
jongelingen; een ieder heeft den mond vol van 
den vrede. Hoe weinigen zijn er echter, die aan 

het naderend oordeel, 
dat met eiken dag naderbij komt, denken. Hoe 
velen zijn onbekend, evenals indertijd Joram, met 
wat hen dreigt. Ja, lezer! het oordeel komt met 
rassche schreden. Het bedreigt u op tweeërlei 
wijze, daar ge elk oogenblik 

sterven kunt, 
en 

de Heere Jezus eiken dag kan komen. 
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Sedert de Heere Jezus ter kruisdood veroor
deeld werd, is de wereld onder het oordeel Gods, 
vanwege den moord, begaan aan Zijn geliefden 
Zoon. Sprekende over Zijn sterven aan het kruis, 
zegt de Heer: „Nu is het oordeel dezer wereld ; 
nu zal de overste dezer wereld buiten geworpen 
worden." (Joh. 12 : 31.) Allen, die tot de wereld 
behooren, zijn onder het oordeel, en kinderen 
des toorns. Het oordeel zal u dus zeker treffen, 
zoo gij u niet bekeert tot God, en door het 
geloof in het bloed van den Heere Jezus vrede 
bij God zoekt. „Of veracht gij den rijkdom zijner 
goedertierenheid en verdraagzaamheid en lank
moedigheid, niet wetende, dat de goedertierenheid 
Gods u tot bekeering leidt?" (Rom. 2 : 4.) 

„De Vader heeft den Zoon lief, en heeft alle 
dingen in Zijne hand gegeven. Die in den Zoon 
gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die 
den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niét 
zien, maar den toorn Gods blijft op hem." 
(Joh. 3 : 35, 36.) „Die in hem gelooft, wordt 
niet veroordeeld; maar die niet gelooft, 

is aireede veroordeeld, 
dewijl hij niet heeft geloofd in den naam des 
eeniggeboren Zoons van God." (Joh. 3 : 18.) 

Wilt gij dus vrede, vrede voor uw hart, vrede 
voor uw geweten, lieve lezer 1 O, bekeer u dan 
tot God en geloof in den Heer Jezus Christus. 
„God verkondigt nu allen menschen alom, dat 
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zij zich bekeeren. Daarom dat Hij een dag ge
steld heeft, op welken Hij den aardbodem recht-
vaardiglijk zal oordeelen, door een man (Jezus 
Christus), dien Hij daartoe verordend heeft, ver
zekering daarvan doende aan' allen, dewijl Hij 
Hem uit de dooden opgewekt heeft." (Hand. 
17 : 30, 31.) O, vóór gij u inspant en beijvert 
om den oorlog te bestrijden, roepen wij u toe: 

leg uwe wapenen af! 
„Zoo zijn wij dan gezanten van Christus' wege, 

alscf God door ons bade: wij bidden, van Christus* 
wege: 

„Laat u met God verzoenen !" (2 Kor. 5 : 20.) 
Luister naar het woord der genade Gods, en 

volg den raad op, die van Zijnentwege den ko
ningen en rechters der aarde gegeven wordt: 
„Kust den Zoon, opdat hij niet toorne, en gij 
op den weg vergaat, wanneer zijn toorn maar 
een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn 
allen, die op Hem betrouwen." (Ps. 2 : 12.) Hoe 
gelukkig zijn allen, die met den apostel Paulus 
kunnen zeggen: „Want indien wij, vijanden zijnde, 

met God verzoend zijn 
door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen 
wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn 
leven." (Rom. 5 : 10.) Daar tegenover, hoe 
vreeselijk ongelukkig is het lot van alle onge-
hoorzamen, van hen, die het getuigenis Gods niet 
willen aannemen, om behouden te worden. „Een 
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schrikkelijke verwachting des oordeels, en hitte 
des vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden." 
(Hebr. 10 : 27). 

Bron van vrede, licht en blijdschap ! 
Arme zondaar! richt uw oog 
Naar de schoone, heil'ge dreven, 
Naar den held'ren hemelhoog. 

Hallelujah! Hallelujah! 
Eauw'ge vrede is Omhoog! 

Wat nu betreft den wereldvrede, zouden wij dien 
inderdaad met eenigen grond kunnen verwachten ? 
Op grond van het Woord Gods neen, beslist 
neen, lieve lezer! Zoolang de duivel de overste 
der wereld is, zoolang de zonde woelt en werkt, 
zoolang de mensch een slaaf des duivels en der 
zonde is, hatelijk en elkander hatende, is er 
niet de minste hoop en verwachting op vrede. 
Vrede, vrede voor allen en alles, zal wel komen, 
maar niet vóórdat de Heere Jezus Christus, 

de Vredevorst, 
zal zijn gekomen uit den hemel, om de oude 
slang, den Satan, te binden, de zonde van de 
wereld weg te nemen, de zondaren te straffen 
en te oordeelen, en in gerechtigheid te heerschen. 
„Want Hij zal tot Zijn volk en tot Zijne gunst-
genooten van vrede spreken;" — en, „de goeder
tierenheid en waarheid zullen elkander ontmoeten, 
de gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen." 
(Ps. 85 : 9, 11.) 
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Laat u niet misleiden! 
Zoolang de deur der genade nog geopend is, 

is God door den Heiligen Geest werkzaam, om 
zondaren te bekeeren, en tot het geloof in den 
Heere Jezus te brengen. Allen, die het Evangelie 
Zijner genade gelooven, vormen te zamen de 
Gemeente van Christus, Zijn duurgekochte bruid. 
En de Gemeente van Christus bezit als haar hoop: 
de wederkomst van Christus uit den hemel 
om alle dezijnen tot Hem te nemen in de heer
lijkheid Gods, Zijns Vaders. „In het huis mijns 
Vaders zijn vele woningen; anderszins zou ik 
het u gezegd hebben; ik ga heen, om u plaats 
te bereiden. En zoo wanneer ik heen zal gegaan 
zijn, en u plaats zal bereid hebben, zoo kom ik 
weder, en zal u tot mij nemen, opdat gij ook 
zijn moogt, waar ik ben." (Joh. 14 : 2, 3.) 

„Want de Heer Zelf 
zal met een geroep, met de stem eens aarts
engels, en met de bazuin Gods nederdalen van 
den hemel; en die in Christus gestorven zijn, 
zullen eerst opstaan; daarna wij, dielevendover-
gebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen 
worden in de wolken, den Heer tegemoet in de 
lucht; en alzoo zullen wij altijd met den Heer 
wezen." (1 Thess. 4 : 16, 17.) De Heer Jezus, 
die in Zijn laatste woorden op deze aarde zijn 
discipelen deze vertroostende hoop gegeven heeft, 
roept als Zijn laatste woord in de Schrift allen 
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geloovigen toe: „Die deze dingen getuigt, zegt: 
„Ja, Ik kom haastelijkl" 

Van al het gewichtige, wat te komen staat, en te 
verwachten is, is het eerste: de wegneming van 
alle ware geloovigen, de Gemeente van Jezus 
Christus, tot Hem in den hemel. Met de wegne
ming der Gemeente gaat ook de Heilige Geest 
van deze aarde. De Heilige Geest, waarop de 
apostel Paulus doelt, als hij schrijft: „En nu, 
wat hem (den mensch der zonde) wederhoudt, 
weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner 
tijd. Want de verborgenheid der ongerech
tigheid wordt aireede gewrocht; alleenlijk, die 
hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden, 
totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. 
En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard wor
den, denwelken de Heer verdoen zal door den 
Geest zijns monds, en te niet maken door de 
verschijning zijner toekomst." (2 Thess. 2 : 6—8.) 

Is de Gemeente opgenomen, dan zullen de 
achtergebleven naam-christenen meenen, dat voor 
hen „de gouden eeuw" zal zijn aangebroken. 
Men is dan vrij en bevrijd van allen, die hen 
voorheen aanmaanden tot bekeering, en men zal 
zeggen: „Het is vrede, en zonder gevaar." Doch 
dan zal een haastig verderf hun overkomen, 
gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, en 
zij zullen het geenszins ontvlieden." (1 Thess. 
5 : 3.) In de hoofdstukken 6 tot 16 van het boek 
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„de Openbaring," worden ons zeven zegelen, 
zeven bazuinen en zeven schalen voorgesteld; 
alzoo een-en-twintig onderscheiden uitvoeringen 
van het oordeel, dat overal vallen zal, waar het 
getuigenis der waarheid Gods geweest is, doch 
waar men het niet heeft willen aannemen, om 
behouden te worden. Hoe verschrikkelijk en 
angstvol die tijd zijn zal, kunnen wij lezen in 
Markus 13 : 19: „Want die dagen zullen zulke 
verdrukking zijn, welker gelijke niet geweest is 
van het begin der schepselen, die God geschapen 
heeft, tot nu toe, en ook niet zijn zal." — Den 
menschen zal het hart bezwijken van vrees en 
verwachting der dingen, die het aardrijk zullen 
overkomen : want de krachten der hemelen zullen 
bewogen worden. En alsdan zullen zij 

den Zoon des menschen zien komen 
in een wolk, met groote kracht en heerlijkheid." 
(Luk. 21 : 26, 27.) Ja, aan 't einde van al die 
oordeelen „komt de Heer Jezus van den hemel, 
met de engelen zijner kracht; met vlammend 
vuur wraak doende over degenen, die God niet 
kennen, en over degenen, die het evangelie van 
onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam 
zijn, enz." (2 Thess. 1 : 7, 8.) Wat door Henoch, 
vóór den zondvloed, geprofeteerd is geworden, 
zal dan vervuld worden: „Ziet, de Heere is ge
komen met zijne vele duizenden heiligen, om ge
richt te houden tegen allen, en te straffen alle 
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goddeloozen onder hen, van wege al hunne god-
delooze werken, die zij goddelooslijk gedaan 
hebben, en van wege al de harde woorden, die 
de goddelooze zondaren tegen Hem gesproken 
hebben." (Judas: 14, 15.) 

„Maar wie zal den dag zijner toekomst ver
dragen? En wie zal bestaan, als hij verschijnt ?" 
(Mal. 3 : 2) 

Uit bovenstaande teksten, blijkt het duidelijk, 
hoe tot aan de wederkomst des Heeren Jezus 
de menschen boos, goddeloos, zondig en Gode 
vijandig zullen zijn ; ja zich steeds erger en erger 
daarin zullen openbaren. „Booze menschen en 
bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende 
en wordende verleid." (1 Tim. 3 : 13.) Men 
moge in onzen tijd veel spreken over „vrede," 
over humaniteit, over beschaving en veredeling 
van den mensch ; over hooge opvoering van het 
onderwijs, meenende dat men hierdoor verkrijgen 
zal, wat menwenscht. Doch dit alles is misleiding 
van zichzelven en anderen. Het gewenschte blijft 
uit; en wat men niet wenscht en niet verwacht, 
dat komt. Waarom? Omdat men God niet ge
looft, die zegt, dat „het gedichtsel van 's menschen 
hart van zijne jeugd aan boos is." (Gen. 8:21.) 
En men rekent ook niet met den duivel, den 
leugenaar en menschenmoorder van den beginne. 
O, neen! met ingebeelde wijsheid lacht men 
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spottend over het geloof aan den duivel, evenals 
over het geloof aan God. Doch al gelooft men het 
niet, — zooals men dit met den mond zegt — 
daarom verandert het niets aan de waarheid, dat 
God leeft, en dat de duivel bestaat. 

Bij de komst des Heeren Jezus in heerlijkheid, 
„met al Zijne heiligen" (1 Thess. 3:13), worden 
het beest (hoofd van het op te richten en her
stelde Romeinsche rijk) en de valsche profeet 
(de anti-christ, de mensch der zonde) gegrepen, 
en beiden worden levend geworpen in den poel 
des vuurs, die met sulfer brandt. En „de draak, 
de oude slang, welke is de duivel en satanas, 
wordt gegrepen, en duizend jaren gebonden in 
den verzegelden afgrond, opdat hij de volken niet 
meer verleiden zou, totdat de duizend jaren ge
ëindigd zijn." (Openb. 19 : 20 en 20 : 2, 3.) 
De Heere Jezus Christus, Gods Zoon, Wien „alle 
macht gegeven is in hemel en op aarde" (Matth. 
28 : 18), aanvaardt dan Zijn regeering. De duivel 
gebonden, de anti-christ en het beest in de eeuwige 
pijn geworpen zijnde, „zal Hij al Zijne vijanden 
tot een voetbank Zijner voeten leggen." (Matth. 
22 : 44.) „Hij zal koningen verslaan ten dage 
Zijns toorns. Hij zal recht doen onder de heide
nen (volken); Hij zal het (gebied, waar het oor
deel rechtstreeks vallen zal) vol doode lichamen 
maken; Hij zal verslaan dengene, die het hoofd 
is over een groot land. Hij zal op den weg uit 
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de beek drinken, daarom zal Hij het hoofd om
hoog heffen." (Ps. 110 : 5-7.) 

Het hoofd over een groot land. 
Wie wordt hiermede bedoeld? O, lezer! zoo 

gij Ezech. 39 lezen wilt, dan zal het u duidelijk 
worden, dat daar het oordeel over Gog en Magog 
breedvoerig ons wordt meegedeeld. En vindt gij 
het niet merkwaardig, dat Gog en Magog het 
land is, dat nu Rusland geheeten is ? We lezen 
in Gen. 10 : 2 : „De zonen van Jafeth zijn : Gomer 
en Magog, en Madaï, en Javan, en Tubal en 
Mesach, en Thiras." — Tubal is de hoofdstad 
van Aziatisch-Rusland, n.1. Tobolsk; en Mesach 
van Europeesch Rusland, n.1. Moskou. 

In dit jaar is het vier- en twintig jaren geleden, 
dat door den Czaar van Rusland de vraag in den 
mond der geheele wereld gelegd werd naar den 
vrede, en dat de eerste vredes-conferentie in „hel 
huis ten Bosch" gehouden werd. En wat is er 
van de Czarenfamilie en het Russische volk ge
worden ? We worden met ontroering en afgrijzen 
vervuld, als we denken aan het verschrikkelijke 
einde van deze keizerlijke familie, en aan den 
toestand van het Russische volk. En hoezeer is 
het te vreezen, dat velen in onzen tijd, die 
meenen dat de conferentie te Washington den 
wereld-vrede zou aanbrengen, even noodlottig 
ontnuchterd zullen worden, als voorheen Joram, 
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die met de vraag: „Is het vrede, Jehu ?" op zijn 
strijdwagen den dood vond! 

Het einde van Rusland (Gog), wordt ons in 
Gods Woord medegedeeld. „En het zal ten dien 
dage geschieden, dat Ik aan Gog aldaar een 
grafstede in Israël zal geven, het dal der door-
gangers naar het oosten der zee; en datzelve 
zal den doorgangers den neus stoppen ; en aldaar 
zullen zij begraven Gog en zijne gansene menigte, 
en zullen het noemen: 
het dal van Gogs menigte." (Ezech. 39: 11.) 

Wanneer dit oordeel voltrokken is, breekt de 
tijd aan, dat Gods oude volk Israël alle beloften 
van zegening ontvangen zal. Door de oordeelen 
heengegaan en gelouterd, zullen zij het land, 
beloofd aan Abraham, Izak en Jakob, beërven, 
en zal de Heere Jezus Christus, de Koning Israëls, 
Davids Zoon en Davids Heer, op den troon van 
David, te Jeruzalem, Zijn plaats innemen. Dan 
zal het volk Israëls voor God uitspreken, wat 
wij lezen in Ps. 66 : 10—12: „Want Gij hebt 
ons beproefd, o God! Gij hebt ons gelouterd, 
gelijk men het zilver loutert; Gij hadt ons in 
het net gebracht; Gij hadt een engen band om 
onze lenden gelegd; Gij hadt den mensch op 
ons hoofd doen rijden; wij waren in het vuur 
en in het water gekomen; maar gij hebt ons 
uitgevoerd in een overvloeiende verversching." 
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Dan zal het zuchten voor Israël een einde nemen, 
waar zij te midden van het oordeel klaagden: 
„O, wee mij, dat ik een vreemdeling ben in 
Mesech!" (Ps. 120 : 5.) Dan zal de heerlijke tijd 
aanbreken voor alle volken, wanneer Israël- zal 
kunnen zingen: „Komt, aanschouwt de daden 
des Heeren, die verwoestingen op aarde aanricht; 

die de oorlogen doet ophouden 
tot aan het einde der aarde, den boog verbreekt, 
en de spies aan twee slaat, de wagenen met vuur 
verbrandt." (Ps. 46 : 9, 10.) Ja, dan zal „men 
de zwaarden slaan tot spaden, en hunne spiesen 
tot sikkelen; het eene volk zal tegen het andere 
volk geen zwaard opheffen, en 

zij zullen geen oorlog meer leeren." 
(Jes. 2 : 4 en Micha 4 : 3.) 

Lieve lezer! Waar wij dus vooreerst nog wel 
geen vrede op aarde kunnen verwachten, is er 
echter voor het geweten en het hart wel vrede 
te verkrijgen en te genieten. Bijna negentien 
eeuwen geleden heeft de apostel Paulus het reeds 
geschreven, dat voor een iegelijk, die gelooft 
in den Heere Jezus, 
„vrede door het bloed Zijns kruises" (Kol. 1:20) 
te vinden is. 

En zoo gij die vrede nog niet bezit, o kom dan 
toch er toe, om te gelooven in den Zoon van 
God, die uit liefde tot den zondaar Zichzelven in 
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den smadelijken en schrikkelijken dood des kruises 
heeft overgegeven. Een iegelijk, die in Hem gelooft, 
ontvangt verzoening en vergeving der zonden, 

vrede met God. 
Een iegelijk, die in Hem gelooft, wordt van 

een vijand een kind van God; want s>zoovelen 
Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij het recht 
gegeven kinderen Gods te worden, namelijk, die 
in zijnen naam gelooven." (Joh. 1 : 12.) 

Een iegelijk, die in Hem gelooft, heeft het 
eeuwige leven, ontvangt gemeenschap met den 
Zoon van God, en zal eenmaal de heerlijkheid 
met Christus deelen tot in alle eeuwigheid. Welk 
een uitnemend heerlijke en schoone toekomst 
gaan de geloovigen tegemoet! Maar hoe ver
schrikkelijk zal het zijn voor de ongehoorzamen 
en ongeloovigen, die „tot straf zullen lijden het 
eeuwig verderf van het aangezicht des Heeren 
en van de heerlijkheid zijner sterkte, wanneer 
Hij zal gekomen zijn, om in dien dag verheerlijkt 
te worden in zijne heiligen, en bewonderd te 
worden in allen, die gelooven." (2 Thess. 1 :9,10.) 

„Heden, zoo gij zijne stem hoort, 
verhardt uw hart niet!" 

(Ps. 95 : 7, 8.) 

Zijt toch niet gelijk aan de schoonzonen van 
Lot, aan wie Lot tevergeefs het nabijzijnd oordeel 
over Sodom meedeelde. Kwam het oordeel niet, 
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omdat zij het niet geloofden ? Ja, het oordeel 
kwam, en zij kwamen om, voor eeuwig. 

Christus heeft u lief. 
Christus wil u redden van den toekomenden 

toorn. 
Dwaal niet langer op den weg, dien u tot het 

verderf voert. 
Draal niet om uw toevlucht te nemen tot den 

Heere Jezus. 
„De toekomst des Heeren genaakt!" 

(jak. 5 : 8.) 

„Dra komt de Heer!" Zoo klonk de blijde tijding 
Uit der getuigen mond. Hebt gij 't verstaan ? 
Het middernachtlljk uur is lang voorbij reeds. 
Dra komt. de Heer! Des Heeren dag breekt aan! 

„Dra komt de Heer!" Hoort gij des Geestes roepstem? 
Kunt gij de teeknen van den tijd verstaan? 
Spreekt niet het voorgevoel in u een fluistring: 
„Dra komt de Heer! Des Heeren dag breekt aan ?" 

„Dra komt de Heer!" Ontwaak, o mensch, word wakker! 
Nog wil Hij u van zondestraf ontslaan ; 
O, ga tot Hem, Hij biedt u nog verlossing. 
Dra komt de Heer! Des Heeren dag breekt aan! 

„Dra komt de Heer!" Bereidt u, al Zijn jongren, 
Steekt aan uw lamp; wilt tegemoet Hem gaan 
Weldra hoort gij het schallen der bazuinen; 
„Dra komt de Heer! Des Heeren dag breekt aan!" 

D. R. 

* * 
* 
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De toekomst. 

oe vele menschen werken met al de 
kracht, die ze bezitten, voor de toe
komst. Wel een bewijs, dat zij aan 
de toekomst denken. Niet weinigen 

onder hen willen zich een zoogenaamde „goeden 
ouden dag" bezorgen, terwijl anderen zich een 
naam willen maken. 

Het is nu bijna twintig jaar geleden, dat ik een 
vriend uit mijn jongelingsjaren ontmoette. Toen 
'k hem naar zijn welstand vroeg, antwoordde hij 
met een blij gelaat: „Uitstekend, over tien jaar 
doe ik niets meer." Kort daarop echter stierf 
hij in een zeer treurigen toestand, zonder hoop 
voor de eeuwigheid. Zijn moeder, een lieve 
Christin, had hem menigmaal gewaarschuwd, doch 
hij heeft niet willen luisteren. Zijn toekomst, zoo 
dacht hij, ging niet verder dan dit leven. 

In October 1921 stierf David Scull Bispham, 
een welbekende opera zanger. Hij was geboren 
in 1857 uit Christelijke ouders te Philadelphia. 
Als jongeling reeds verblijdde hij zich in de 
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toekomst, om eenmaal als beroemd zanger voor 
groote scharen op te treden, en toegejuicht te 
worden. Zijn moeder, een geloovige vrouw, ont
dekte zijn begeerten, en om hem af te schrikken 
van zijn plannen, zeide zij menigmaal tot hem: 
„Mijn jongen, je stem is gelijk de stem van een 
sterken stier van Basan, waarvan de Heer Jezus 
zegt in Psalm 22 : „Zij hebben hunnen mond 
„tegen mij" opgesperd, als een verscheurende en 
brullende leeuw." 

David Bispham wilde echter niet luisteren naar 
zijn lieve moeder, doch ging zijn eigen weg. Zijn 
verwachtingen werden vrij we! verwezenlijkt, doch 
op vier en zestig jarigen leeftijd werd hij weg
geroepen van het aardsch tooneel. Nu heeft zijn 
stem en zijn eer niet meer de minste waarde 
voor hem, want die reikte niet verder dan dit 
leven. Dat was zijn toekomst. 

Gaarne wil 'k u het begin van het testament 
voorlezen van den heer H. J. Heinz, die laatst
leden zomer te Pittsburg in Amerika ontsliep. 
Hij was een zeer rijk man, en dacht wel degelijk 
over de toekomst. Zijn testament begint: „ Voor
uitziende naar den tijd, dat mijn aardsche loopbaan 
zal eindigen, begeer ik aan het begin van dit 
testament, als het hoogste en belangrijkste ge
deelte er in, een bekentenis af te leggen van mijn 
geloof in Jezus Christus, als mijn Zaligmaker. 
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Ook begeer ik getuigenis af te leggen, dat ik 
gedurende mijn geheele leven, waarin de gewone 
vreugde en droefheid voorkwamen, wondervol 
ondersteund ben geworden door mijn geloof in 
God door Jezus Christus. Dit geloof was mij 
nagelaten door mijn lieve moeder, die een vrouw 
was van sterk geloof, waaraan ik al de zege
ningen, die ik gedurende mijn leven heb ver
kregen, naast God te danken heb." 

Dezelfde man vermaakte 720.000 gulden voor 
de Zondagsschool. Dus de toekomst der Evangelie-
prediking aan kinderen was hem een zaak des 
harten. 

Onder degenen, die doctor Carey bezochten 
in zijn laatste ziekte, behoorde doctor A. Duff, 
de Schotsche zendeling. Eens, op bezoek zijnde, 
sprak hij hoofdzakelijk over doctor Carey's 
zendingswerk, totdat de zieke man fluisterde: 
„bid ," waarop Dr. Duff knielde en 
bad; waarna hij van den zieke afscheid nam en 
vertrok. Juist toen hij de ziekekamer verliet, 
dacht hij zijn naam te hooren noemen, waarom 
hij tot den zieke terugkeerde, die zacht, doch 
in grooten ernst zeide: „Mijnheer Duff, u hebt 
gesproken over doctor Carey; als ik zal heen
gegaan zijn, spreek dan niet over doctor Carey, 
maar over Carey's Heiland." Dr. Carey dacht 
over de verkondiging van zijn Heiland in de 
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toekomst, terwijl Dr. Duff over het verleden 
van doctor Carey sprak; waardoor hij met een 
ernstige les in zijn hart, die hij zijn leven lang 
niet meer vergeten heeft, huiswaarts keerde. 

Toen het bekend werd, dat in de Andes goud 
gevonden was, ging E. Evans, een jong christen, 
ook daarheen, om goud te zoeken, en hij vond 
het ook. In zijn huis te Abergurrants had hij op 
een plank een rij glazen potten met goud in 
verschillende vormen staan, met een etiquette, 
waarop vermeld stond, waar het gevonden was. 
Eens op die potten starende, werd hij sterk 
overtuigd, dat deze aardsche schatten niet de 
minste waarde zouden hebben voor den troon 
van God, zoodat hij zich voornam met Gods 
hulp zich te geven aan den, arbeid om onsterfe
lijke zielen tot den Heer Jezus te brengen, opdat 
zij voor eeuwig zouden behouden worden. Het 
was de toekomst der zielen, en de waarde, die 
zij voor God hebben, waaraan Evans toen dacht. 

Zoo zien wij, hoe menschen op verschillende 
wijze en tot verschillende doeleinden met de 
toekomst kunnen bezig zijn. 

Op een zekeren dag in November 1917, toen 
generaal Allenby door de Jaffapoort trok, wilde 
hij niet Jeruzalem binnengaan, voordat hij zijn 
soldaten tezamen geroepen had, en een bidstond 
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hield, en openlijk verklaarde, dat het hem ver
blijdde, het begin der profetie in vervulling te 
mogen brengen, en wel de profetie in Lukas 
21 : 24 door den Heere Jezus voorzegd: „Jeru
zalem zal van de heidenen vertreden worden, 
totdat, de tijden der heidenen vervuld zullen zijn." 
Ofschoon wij misschien eenigszins verschillen in 
gedachte met generaal Allenby, bewijst het toch, 
dat hij niet alleen dacht aan hetgeen de Heere 
Jezus voorzegd had, maar het ook geloofde en 
zich niet schaamde zulks openlijk te verklaren. 

In Jesaja 44 : 6 en 7 lezen we: „Zoo zegt de 
Heere, de Koning van Israël, en zijn Verlosser, 
de Heere der heirscharen : Ik ben de eerste, en 
Ik ben de laatste, en behalve Mij is er geen God. 
En wie zal, gelijk als Ik, roepen en het verkon
digen, en het ordentlijk voor Mij stellen, sedert 
dat Ik een eeuwig volk gesteld heb ? En laat ze 
de toekomstige dingen verkondigen." En in vers 
26: „Die het woord zijns knechts bevestigt, en 
den raad zijner boden volbrengt; die tot Jeru
zalem zegt: gij zult bewoond worden; en tot 
de steden van Juda: gij zult herbouwd worden, 
en Ik zal hare verwoeste plaatsen oprichten." 

Door den laatsten Europeeschen oorlog hebben 
groote veranderingen op de aarde plaats gehad, 
doch wanneer de tijden der heidenen vervuld 
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zullen zijn, dan zullen er veel grootere verande
ringen plaats vinden. De apostel Paulus zegt 
daarvan in Romeinen 11 : „Want ik wil niet, 
broeders! dat u deze verborgenheid onbekend 
zij; opdat gij niet wijs zijt bij u zelven; dat de 
verharding voor een deel over Israël gekomen 
is, totdat, de volheid der heidenen zal ingegaan 
zijn. En alzoo zal geheel Israël zalig worden: 
gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Zion 
komen en zal de goddeloosheden afwenden van 
Jakob. En dit is hun een verbond van Mij, 
wanneer Ik hunne zonden zal wegnemen." 

Dan zal Israëls ware Koning de regeering 
openlijk in handen nemen. Hoort wat de profeet 
Ezechiël zegt in hfdst. 21 : 25 van den koning 
Zedekia: „En gij, o onheilig, goddeloos vorst 
van Israël! wiens dag komen zal, ten tijde der 
uiterste ongerechtigheid !" En dan volgt er: „Alzoo 
zegt de Heere Heere : Doe dien hoed weg, en 
hef die kroon af! deze zal dezelfde niet wezen ; ik 
zal verhoogen dien, die nederig is, en vernederen 
dien, die hoog is. Ik zal die kroon omgekeerd. 
omgekeerd, omgekeerd stellen: ja zij zal „niet 
zijn, totdat hij kome," die daartoe recht heeft, en 
dien Ik dat geven zal." 

Hoor wat de engel tot Maria zegt van den 
Heere Jezus in Lukas 1 :32: „En God de Heere 
zal Hem den troon van zijnen vader David geven." 
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Wat zal dat een heerlijkheid zijn; de eens 
verworpen Koning der Joden, gezeten in majesteit. 
Het verbannen volk Israëls teruggekeerd in hun 
land, waarvan wij lezen in Ezechiël 36 : 25 : 
„En zij zullen zeggen: Dit land, dat verwoest 
was, is geworden als een hof van Eden." Dan 
zal echter, volgens Openbaring 20, de oude slang, 
welke is de duivel en satanas, geen gelegenheid 
hebben den mensch te verleiden. 

En welk een vreugde zal het zijn voor hen, 
die den Heere Jezus thans toebehooren; zooals 
Openbaring 20 zoo treffend zegt: „Zalig en heilig 
is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: 
over dezen heeft de tweede dood geen macht, 
maar zij zullen priesters van God en Christus 
zijn, en zij zullen met Hem als koningen heerschen 
duizend jaren." 

j . D. R. 

* * * 
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Benjamin. 

enjamin zal als een wolf verscheuren." 
„Des morgens zal hij roof eten." 
„Des avonds zal hij buit uitdeelen." 

Zóó sprak Jakob, toen hij zijn twaalf 
zonen zegende, alvorens deze aartsvader tot zijn 
volk verzameld werd. 

De heilige historie heeft deze woorden door 
feiten bevestigd. 

Laat ons dit met elkaar nagaan, eerst naar 
aanleiding van wat het B o e k R i c h t e r e n 
ons verhaalt. 

Met Simsoms geschiedenis wordt de tijd der 
Richteren feitelijk afgesloten. 

Wat na hoofdstuk zestien in het Boek Richteren 
meegedeeld wordt, bewijst treffend, hoe diep het 
verval reeds kort na Jozua's dagen had ingevreten 
in het volksleven van Israël. Want historisch 
genomen valt het in de laatste vijf hoofdstukken 
medegedeelde n ie t eerst na Simsoms dood voor, 
maar in het begin van de periode der Richters. 
Vier malen lezen we in dit aanhangsel de woorden : 
„In die dagen was er geen koning in Israël, een 
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iegelijk deed, wat recht was in zijne oogen," 
(Richt. 17 : 6; 18 : 1 ; 19 : 1 ; 21 : 25). En 
wat verhaald wordt, eerstens aangaande den 
oorsprong van den beeldendienst, en voorts in 
betrekking tot den oorlog der stammen Israëls 
tegen Benjamin om de misdaad door de bewoners 
van Gibea, is dan ook wel geschikt een diepen 
indrukte geven van het snel voortwoekerend verval. 

Bij dezen oorlog tegen Benjamin willen we 
in het bijzonder stilstaan. Qods Geest deelt ons 
de geschiedenis mede in de hoofdstukken 19—21 
van het Boek der Richteren. Benjamin treedt 
daar op als een grijpende wolf, maar wordt ge
jaagd door de schutters ten bloede toe. 

Een zekere Leviet hield zich op in het noor
delijk deel van Efraïms gebergte in het begin 
van den tijd der Richteren, in de nabijheid van 
Silo derhalve, waar de tabernakel stond. 

Deze Leviet nam zich een vrouw — een bij
wijf — van Bethlehem-Juda, die hem evenwel 
ontrouw werd, en naar haar vaders huis terug
keerde. De Leviet begaf zich daarheen, om zijn 
vrouw terug te halen, en voerde haar langs de 
stad Jebus (het latere Jeruzalem) naar Gibea, 
een stad in het stamland Benjamins, alwaar hij 
bij een vreemdeling onderdak vond. 

De inwoners van Gibea willen een vreeselijke 
zonde bedrijven, zooals het eens was voorge-



BENJAMIN. 67 

komen te Sodom, toen de engelen door Lot 
waren geherbergd. 

De Leviet geeft aan deze diep gezonken on
verlaten zijn bijwijf over, en als de dag opnieuw 
aangebroken is, vindt hij haar dood voor de deur 
van het huis. Het lijk der mishandelde vrouw 
neemt hij nu mede naar zijn eigen woonplaats. 
Daar deelt hij het in twaalf stukken, die hij 
rondzendt in alle twaalf stammen van Israël, tot 
een getuigenis van de groote zonde, door de 
mannen van Gibea bedreven. Ook Benjamin 
ontvangt dus dit bloedig teeken, waarmede de 
stammen worden opgeroepen tot wraak tegen 
de bewoners van Gibea, eigenlijk tegen de booze 
mannen in hun midden, opdat het booze uit 
het midden der vergadering des Heeren zou 
worden verwijderd. 

Heel Israël verzamelt zich daarop te Mizpa, 
om te overleggen, wat er met de mannen van 
Gibea geschieden moet. 

Uit den stam van Benjamin is niemand tegen
woordig ! 

Dat was een zeer ernstige fout! 
De heele stam vereenigde zich daardoor met 

Gibea en alzoo met het booze. In plaats van zich 
te verootmoedigen, schuld te belijden, en met al 
de broederstammen èèn zich te verklaren, om het 
kwade weg te doen en te ijveren voor de hei
ligheid des Heeren. 
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Aan den eisen, om de booze mannen van 
Gibea over te leveren, geeft Benjamin geen 
gehoor. 

Ja, nog verder wijkt Benjamin af. 
Met Gibea trekt de stam van Benjamin op ten 

oorlog tegen de broederstammen. 
Wel was het verval groot, dat zoo iets ge

schieden kon ! 
Juda treedt in den oorlog voorop. 
Zóó had Jehovah het uitdrukkelijk bepaald. 
In onheiligen ijver en in eigen kracht trekken 

de stammen tegen den schuldigen broederstam 
op. O, het is van zoo gróót gewicht, h o e men 
zich stelt tegenover het kwaad! „Gij, die 
g e e s t e 1 ij k zijt, brengt den zoodanige terecht," 
zegt de Apostel. Maar hier waren de elf stammen 
verre van geestelijk. Doch de Heere Israëls ziet 
het geheel, en terwijl Hij de straf aan Benjamin 
niet onthouden kan, handelt hij met de andere 
stammen, die als rechters optreden, om ze te 
brengen tot o o t m o e d , en ze te geven een 
b e w u s t z i j n van d i e p e a f h a n k e 1 ij;kh.eid, 
en ze te leeren verstaan, dat het d e s H e e r e n 
zaa k is, die zij ter hand hebben genomen. 

iFwee malen worden de stammen door Benjamin 
geslagen. Het is, of het kwaad zegeviert ï 
V e e r t i g d u i z e n d mannen vallen in den 
eersten ei* tweeden slag. Maar dan wordt h&t 
anders. 
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Ten derden male trekt Israël tegen Benjamin 
op. En de Heere, zoo lezen we, „de Heere en 
niet Israël" heeft Luther gezegd, sloeg Benjamin. 
En nu vallen er van Benjamin meer dan vijf en 
en twintig duizend man. 

Zes honderd mannen vlieden naar den rotssteen 
van Rimmon, waar ze vier maanden verborgen 
blijven. Alle steden der Benjaminieten worden 
daarop door de stammen in vuur gezet. En zoo 
hevig heeft de wraak over de boosheid van 
Benjamin gewoed, dat de stammen, als ze tot 
zich zelf komen, en een boetedag houden, voor 
Gods aangezicht verkeerende, uitroepen, weenend 
en met groote smart: „O, HEERE, God van Israël, 
waarom is dit geschied in Israël, dat er heden 
een stam van Israël gemist wordt." 

„Dat er heden een stam gemist wordt." 
Als één lid lijdt, lijden alle leden. 
O, die smart is treffend! Hoe spreekt het tot 

ons, dat er in het b r o e d e rhart een verlangen 
is naar herstel. En dan is er wèèr groot gevaar 
voor onheiligen ijver en voor vleeschelijke voor
barigheid, en dan is er opnieuw groote waak
zaamheid noodig, om niet des Heeren tijd vooruit 
te loopen en naar Z ij n wegen te vragen, zeer 
zeker; doch dit is schoon, dat een zoodanig ver
langen gevonden wordt in de harten der broederen. 

Hoe blijkt uit het droeve verhaal der Richterea, 
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dat we hier boven in het kort weergaven, omdat 
het naar we meenen te weinig bekend is, en 
toch zooveel beginselen bevat van oneindige 
waarde voor het praktische gemeenschapsleven 
der broederen, dat de hartstocht fel woedde in 
Benjamin, een hartstocht, die uitsloeg in een gruwel 
van verdierlijking! 

Als een wild dier, als een verscheurende wolf, 
werd Benjamin door de jagers vervolgd, en uit
gemoord door de broederen, totdat slechts een 
scheut overbleef aan den dorren wortel. 

Wel heeft Benjamin diep gedronken uit den 
beker der zonde! 

En wel is Benjamin d o o r d e n H E E R E 
getuchtigd ! 

Maar toch heeft God zich in Benjamin öök 
verheerlijkt. Schoon blinkt Gods genade uit in 
Benjamins herstel. De scheut aan den dorren 
wortel, de zeshonderd mannen, verborgen in den 
rotssteen van Rimmon, zijn na drie eeuwen 
w e d e r t o t e e n s t a m g e w o r d e n , zij het 
dan ook de kleinste in Israël, naar de woorden 
van Saul tot Samuël: „Ben ik «niet een Benja-
miniet, van den k l e ins t en der stammen Israëls ?" 
en mede volgens het zeggen van David: „Daar 
is Benjamin de k l e i n e ! " (1 Sam. 9 : 21 en 
Ps. 68 : 28.) 

De bange klacht: „o, HEERE, heden wordt 
er een stam van Israël gemist" —verstomt door 
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de genade, die de God Israëls aan Benjamin 
heeft bewezen! 

* * 

„Daar is Benjamin, de kleine." 
Dit woord uit den acht-en-zestigsten Psalm 

heeft een bijzondere beteekenis, wanneer we Gods 
leidingen met Jakobs jongsten zoon beschouwen. 

Wat toch is het geval? 
Genoemde Psalm van David beschrijft de 

feestvreugde bij het terugkeeren van de Arke 
des verbonds op Zion. De Arke des verbonds 
had als 't ware den veldtocht tegen de kinderen 
Ammons naar Rabba medegemaakt. Nu wordt ze 
in feestelijken optocht wedergebracht naar de voor 
haar bestemde tent naast Davids burcht. De 
priesters en levieten nemen haar op, en roepen 
uit: „God zal opstaan, Zijne vijanden zullen 
verstrooid worden en Zijne haters zullen van Zijn 
aangezicht vlieden." Daarop stelt de stoet zich 
in beweging, en daarna wordt Jehovah geprezen, 
die uit alle ellenden heeft uitgeholpen en uithelpt 
en uithelpen zal. De heele gemeente Israëls 
bezingt met woorden, die aan Debora's lied 
herinneren, de almacht en genade Gods jegens 
Zijn volk, van af de woestijnreis tot aan de op
richting van het heiligdom in Zion. Nu vallen de 
priesters en levieten weder in met hun lofgezang 
en dan treffen ons de schoone woorden van 
David in de verzen 27 en 28 : 
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Looft God in de gemeenten, den Heere, gij die 
zijt uit den springader van Israël, d.i. gij, die afstamt 
van den aartsvader Abraham (Jes. 51:2.) Daar 
is Benjamin, de kleine, die over hen hee r sch te, 
de vorsten van Juda, hunne, vergadering, de 
vorsten van Zebulon, de vorsten van Nafthali." 

Benjamin h a d geheerscht. 
Toen Saul leefde, en regeerde als koning. 
Maar de kroon was h e m afgenomen, en ge

plaatst op het hoofd van Juda. Want J u d a 
moest heerschen, n i e t Benjamin. Sauls heer
schappij was een v o o r b ij g a a n d e, die van 
David een b 1 ij v e n d e. De zoon van Kis werd 
gezalfd door Samuël uit een k r u i k , maar Isai's 
zoon uit een h o o r n . 

Doch zie, hoewel de kroon hem ontnomen 
was, toch kwam Benjamin op, om met den koning 
van Juda feest te vieren, en zich te vereenigen 
met de vorsten van Juda in de blijdschap voor 
het aangezicht des Heeren, nu de Arke des 
verbonds wederkeeren kon naar haar rustplaats. 

Jeruzalem is het middelpunt van het geheele 
volk, en in Jeruzalem de berg Zion, waarheen 
nu a l l e stammen opgaan. En daarbij gaat d e 
k l e i n e B e n j a m i n voorop. Want Benjamin 
is begenadigd, om gastheer te zijn: want i n 
B e n j a m i n s g e b i e d l i g t h e t door God 
v e r k o r e n Z i o n ! 

Wonderlijke genade des Heeren 1 Niet in Juda's 
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erfdeel heeft Jehovah uitgezien naar een stad, 
waar Hij wonen zou. Neen, Hij heeft Zion be
geerd, om aldaar te wonen. 

Aan Benjamin schenkt God de glorie van Zijn 
woonstede. 

De tegenwoordigheid des Heeren in het midden 
van Zijn geheele volk is aan B e n j a m i n ver
bonden, die wel diep was gevallen, en wel ten 
doode toe geslagen werd, maar toch als 't ware 
door den dood heen tot het leven kwam door 
de heerlijkheid van Gods vrijmachtige genade, 
en hierin boven al de andere stammen uit werd 
verheven — ook boven Juda en Efraïm dus — 
dat hij verkoren werd om den Tempel te dragen 
in zijn gebied, en om binnen zijn grenzen te 
hebben de stad des grooten Konings ! Daar stonden 
de priesters, daar zongen de levieten, vanaf 
Benjamins erfland steeg de rook van het morgen
en avondoffer omhoog, daar werd gewierookt, 
daar werd God verheerlijkt, van daar uit ging 
Jehovah's zegen tot al de andere stammen. 

Als we dit alles voor onze aandacht hebben, 
dan denken we niet aan Jakobs woorden — 
„Benjamin is een grijpende wolf" — maar aan 
den zegen van Mozes, dien hij over Benjamin 
heeft uitgesproken: „De beminde des Heeren, hij 
zal zeker bij Hem wonen; Hij zal hem den 
ganschen dag overdekken, en tusschen zijn schou
deren zal Hij wonen." (Deut. 33 : 12). 
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Hoe schoon wordt de genade in deze woorden 
bezongen! 

De verscheurende wolf is een beminde des 
Hesren geworden. Wonend in vrede bij Je-
hovah! Door God overdekt, die in Zijn ondoor
grondelijke liefde een woonplaats uitzocht tusschen 
de schouderen van Benjamin, d.i. die wonen 
wilde in de hoofdstad des lands, in dat Jeruzalem, 
dat omringd is van bergen, en waar Zion zich 
verheft, de berg des Heeren. 

Gaat het om de vraag, wie Benjamin is i n 
z i c h z e 1 v e n, dan zien we den hartstocht, de 
felle, niets ontziende woede, den grijpenden wolf, 
die buit uitdeelt des avonds en 's morgens 
roof eet. 

Gaat het echter om de vraag, wat de genade 
van zulk een Benjamin maken kan, dan is het: 
„Benjamin is de beminde des Heeren; God 
woont bij hem!" 

Hoe is het met ons? 
Als het gaat om wie wij — de geloovigen in 

Christus namelijk — zijn in onszelf, dan geeft 
de Schrift (en onze ervaring bevestigt haar) een 
duidelijk antwoord: dood in zonden en misdaden; 
God hatende, hatelijk jegens elkander; onbekwaam 
tot eenig goed! 

Maar — als het gaat om wat de geloovigen 
zijn geworden door de genade Gods, dan roept 
de Apostel uit: een woonstede Gods in den Geest; 
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een heilige tempel in den Heere; God is in het 
midden van hen ; uitverkoren, om deel te hebben 
aan de heerlijkheid Gods; aanschouwers van de 
heerlijkheid des Heeren Jezus tot in alle eeuwig
heid ; geroepen om aan het hemelsch bruilotsmaal 
aan te zitten ; bestemd om den Heere der heeren 
en den Koning der koningen te volgen uit den 
hemel, als Hij naar de aarde gaan zal, om te 
oordeelen; verwaardigd, om zelfs engelen te 
oordeelen! Ja, in waarheid, zijn dezulken niet 
de beminden des Heeren ? 

Zooals Benjamin Juda heeft aangekleefd (en waar 
de tien stammen afvielen, trouw bleef aan den ko-
ningsstam) zoo kleven wij den Leeuw uit Juda's stam 
aan, den Wortel Davids, onzen geliefden Heer, 
en wij zullen met Hem zijn tot in eeuwigheid! 

Zoo is er dan een treffend samengaan in de 
woorden van Jakob en Mozes; anders gezegd: 
in het tweeledig getuigenis des Heiligen Geestes 
aangaande Benjamin. 

„Benjamin is een wolf, die verscheurt" zegt 
ons, wat de jongste der twaalf aartsvaders was 
van nature. 

„De beminde des Heeren" evenwel doet ons 
zien, wat de genade werkt, en welke heerlijke 
vruchten zij aanbiedt: wonen in vrede, genie
tende de tegenwoordigheid des Heeren! 
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Een groot man rijst op voor onzen geest. 
Groot voor God door de aan hem bewezen 

genade en klein in eigen oog. Een man uit den 
stam van Benjamin: Saulus van Tarsen, door 
God geroepen en afgezonderd tot Apostel, en als 
zoodanig werkzaam geweest tot heil van duizenden. 

En dan zien we in Saulus „den wolf, d i e 
v e r s c h e u r t," en in den apostel Paulus ,,d e n 
b e m i n d e d e s H e e r e n." 

„Wat den ijver betreft" — zoo schrijft de 
apostel over zichzelven in den Brief aan de 
Filippiërs — „een v e r v o l g e r der gemeente." 

„Een ijveraar Gods . . . die dezen weg ver
volgd heb t o t d e n d o o d toe, bindende en in 
de gevangenissen overleverende zoowel mannen 
en vrouwen . . ." zoo bekende hij voor het volk 
te Jeruzalem. 

„Ik meende" — zoo betuigde hij voor Agrippa — 
„dan bij mijzelven, dat ik tegen den naam van 
Jezus van Nazareth veel vijandigs moest doen, 
hetwelk ik ook gedaan heb te Jeruzalem, en ik 
heb velen van de heiligen in gevangenissen ge
sloten, macht van de overpriesters ontvangen 
hebbende ; en als zij omgebracht werden, stemde 
ik het toe. En in alle synagogen heb ik hen 
dikwijls gestraft, en gedwongen te lasteren; en 
u i t e r m a t e t e g e n h e n w o e d e n d e , heb 
ik hen vervolgd, zélfs tot in de buitenlandsche 
steden." 
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Maar hoor hem dan in den Brief aan de Galatiërs. 
„Gij hebt van mijnen voormaligen wandel in 

het Jodendom gehoord, dat ik de gemeente Gods 
u i t e r m a t e vervolgde en haar v e r w o e s t t e , 
maar — en nu doet hij op roerend schoone wijze 
mededeeling van de hem bewezen genade — 
maar toen het God, die mij van mijn moeders 
schoot aan afgezonderd, en door Zijne genade 
geroepen heeft, behaagde Zijnen Zoon in mij te 
openbaren, opdat ik hem onder de volken zou 
verkondigen, ging ik terstond niet te rade met 
vleesch en bloed . . ." 

De beminde des Heeren! 
Hoor hoe hij aan dezelfde Galatiërs verder 

schrijft: 
„Ik ben door de wet aan de wet gestorven, 

opdat ik Gode leve. Ik ben met Christus ge
kruisigd, en ik leef niet meer, maar Christus leeft 
in mij; en hetgeen ik nu leef in het vleesch, 
dat leef ik door het geloof in den Zoon Gods, 
die mij lief gehad heeft, en zichzelven voor 
mij overgegeven heeft." 

Hoe is hij bevoorrecht boven allen! 
„Opgetrokken tot in den derden heniel . . . . 

opgetrokken in het paradijs.... (2 Kor. 12 : 2, 4.) 
Was het te veel van hem gezegd, wat de 

broeders in Judea aangaande Paulus hadden 
vernomen: „Hij, die eertijds ons vervolgde, ver
kondigt nu het geloof, dat hij eertijds verwoestte? 
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En was er niet alle oorzaak God te verheerlijken 
over zulk een genadewerk? „En zij v e r h e e r 
l i j k t e n G o d i n m ij" — besluit Paulus dan 
ook zoo treffend. (Gal. 1 : 24.) 

De wolf was in een lam verkeerd. 
Hij, die eerst verwoestte, achtte als apostel 

van Christus zijn leven niet dierbaar voor zich-
zelven, maar offerde zich op in den dienst zijns 
Heeren, ten dienste der heiligen. 

Hoe schoon komt in dezen grootsten der zonen 
van Benjamin uit, hoe God van „den grijpenden 
wolf" een „zoon des vredes," een „beminde des 
Heeren" maken kon! 

* * 
* 

Staan we tenslotte nog een oogenblik stil bij 
den naam, die Rachels tweede zoon ontving van 
zijn stervende moeder. 

„En het geschiedde, als hare ziel uitging (want 
zij stierf), dat zij zijnen naam noemde Benoni." 
(Gen. 35 : 18). 

Benoni, z o o n d e r s m a r t e n . 
„M a a r," zoo lezen we onmiddellijk in het

zelfde vers van Jakob, „zijn v a d e r noemde 
h e m B e n j a m i n." 

Benjamin: k i n d d e s g e l u k s, of: z o o n 
mi jne r r e c h t e r h a n d . 

Hebben we niet gezien, dat Benjamin „geluks-
kind" was boven zijn broederen, door de hem 
bewezen genade des Heeren? 
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En is het ons niet gebleken, dat hij evenzeer 
een zoon der smarten was ? 

Door de smarten van den weg der zonde ging 
het naar het geluk van den weg des Heeren. 

* * 
* 

Eenmaal wandelde, in de volheid des tijds, de 
Man van smarten, door de straten van Jeruzalem. 
Hij ging buiten de poort, om dat nameloos lijden 
te ondergaan, waardoor zonen der smarte kinderen 
des geluks kunnen worden. En gestorven aan 
het hout des kruises daalde Hij neder in het graf, 
om te verrijzen uit een van Benjamins bergspe
lonken, teneinde Zijn plaats in te nemen aan de 
rechterhand der Majesteit in den Hooge, als de 
ware „Zoon Mijner rechterhand." 

j . T . 

* 
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Teekenen des tijds. 

„Alle Atheners nu en de vreemdelingen, 
die daar verkeerden, besteedden hunnen 
tijd tot niets anders, dan om wat nieuws 
te zeggen of te hooren"" (Hand. 17:21.) 

et bovenstaande woorden teekent dê 
geïnspireerde schrijver van de „Han
delingen der apostelen" ons den 
geestelijken toestand der Atheners, 

voor ongeveer 1900 jaren. 
Deze mededeeling kan zonder twijfel nu wel 

op het meerendeel der beschaafde (?) mensch-
heid toegepast worden, en als een kenmerk van 
verval worden beschouwd. 'De zucht naar iets 
nieuws, naar afwisseling en verstrooiing is al
gemeen. En op godsdienstig gebied is dit, helaas ! 
sterk waar te nemen; en de duivel zorgt zeer 
ijverig, dat de stof niet opraakt, en de menschen 
daarop kunnen rekenen. 

Dwaal-leeraars zonder getal, alsook valsche 
Christussen openbaren zich; en wie de kunst 
verstaat, om met geld en grootsprekende woorden 
reclame te maken, kan er zich van verzekeren 
den grootsten toeloop te hebben. 

De een weet op grond van den Bijbel, gods-
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dienstige en staatkundige gebeurtenissen tot in 
de meest verre toekomst, met alle bijzonderheden 
en de' juiste data, te voorspellen, en wel ge
beurtenissen, waarvan de Heere Jezus gezegd 
heeft, dat niemand deze weten kan. Anderen 
hebben openbaringen, stemmen en verschijningen, 
welke door hen in de plaats van Gods Woord 
worden gesteld. Weer anderen hebben gemeen
schap met geesten en demonen, of kunnen den 
geesten vragen, en wonderen verrichten. En als 
kroon op dit alles, en om de verwarring vol
ledig te maken, freden van tijd tot tijd „geleerden" 
op, om aan te toonen, dat Jezus in het geheel 
niet geleefd heeft! 

Er staat echter geschreven: „ Tenzij iemand op 
nieuw geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods 
niet zien" (Joh. 3 : 3.) Dit woord geldt voor 
allen, ook voor ongeloovige „geleerden." 

Dat de Bijbel in zijn geheel of gedeeltelijk 
als een vrome legende beschouwd wordt, is lang 
niet nieuw meer; ook niet, dat hij anderzijds 
als een bewijs voor de onzinnigste gedachten en 
speculatiën op godsdienstig gebied dienst moet 
doen. Zoo kon, reeds langen tijd geleden, een 
„geleerde" als zijn meening vaststellen: met den 
Bijbel laat zich alles bewijzen en niets bewijzen. 

De nieuwe leeringen, welke in de laatste jaren 
verbreid werden, zijn in elk opzicht meer naar 
den smaak van den mensen, als dat oud-bakken 
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brood. Men spreekt niet meer van bekeering; 
daarvoor staat men wetenschappelijk te hoog. Een 
eeuwige verdoemenis moet men zoeken in het 
hoofd van een oud-modischen, niet-ontwikkelden 
Christen. Menigeen wil ons zoo gaarne wijsmaken, 
dat de leer der verdoemenis'op fouten in de 
vertaling rust. „Indien nu een blinde een blinde 
leidt, zoo zullen zij beiden in een kuil vallen." 
(Matth. 15 : 14.) Met 't oog op deze ontzettende 
verwarring, mogen wij wel met den dichter uit
roepen : 

Gelukkig hij, die nog kan hopen, 
Deez' vloed van dwaling te ontloopen. 

De vriendelijke lezer zal echter wel weten, 
dat alle deze openbaringen in Gods Woord te 
voren vermeld zijn. Of weet gij niet, dat er ge
schreven staat: „Want er zal een tijd zijn, dat 
zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar, 
dewijl zij kitteloorig zijn, naar hunne eigene be
geerlijkheden voor zichzelven leeraars zullen 
verzamelen." (2 Tim. 4 : 3.) 

Het is de geest van den anti-christ, die zich op 
steeds breeder terrein openbaart. De geest van den 
„Uebermensch," naar wien men nu reeds uitziet, 
en om wien men roept, en steeds luider roepen 
zal, naarmate de verwarring en radeloosheid der 
volken meer en meer de overhand krijgen. „Wiens 
komst is naar de werking des satans in allerlei 
kracht en teekenen en wonderen der leugen, en 
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in allerlei verleiding der ongerechtigheid voor 
hen, die verloren gaan; daarom, dat zij de liefde 
tot de waarheid niet aangenomen hebben, om 
behouden te worden." (2 Thess. 2 : 9, 10.) 
Allen, die het Evangelie verwerpen, zullen eens 
tot straf als het offer vallen van deze dwalingen 
en leugens. „Daarom zendt God hun een werking 
der dwaling, teneinde zij de leugen gelooven. 
(2 Thess. 2 : 11.) 

Lieve lezer! de zonden, die den mensen van 
een driemaal heiligen God scheiden, kunnen 
door geen nieuwe leer, geen nieuwe openbaring, 
door geen vragen van geesten, ook niet door 
leugens des ongeloofs uitgewischt worden, maar 
eenig en alleen door den Heere Jezus en Diens 
kostbaar bloed. Een met schuld beladen geweten 
kan ook nu door niets worden bevrijd; een 
gewond, verslagen hart door niets geheeld 
worden, dan alleen door een kinderlijk geloof 
in het op Golgotha gevloten bloed van den 
Zoon Gods. Alleen op dezen, door God-Zelf 
uitgedachten en toebereiden weg, kan een zondig, 
gevallen schepsel tot God komen, met God ver
zoend worden. Vergeving van zonden, troost, 
vrede, het eeuwig leven, alles, alles vliet alleen 
van het kruis u en mij toe. 

Millioenen menschen hebben de kracht des 
Evangelies, door het geloof, aan hun harten en 
gewetens ervaren, en zijn behouden geworden. 
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Duizenden zijn voor het getuigenis van Jezus, 
verheugd in den dood gegaan. Millioenen roepen 
heden nog, met gelukkige harten, hun medemen-
schen toe: 

„Komt tot JezusJ" 
In Hem zult gij leven en volkomen genot vinden 

voor tijd en eeuwigheid! 
(Uit het Duitsch.) 

* * * 

BESCHOUWING 
OVER 

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

(Vervolg van bladz. 42). 

HOOFDSTUK U. 

ij hebben in een vorig artikel over 
hoofdstuk 11 opgemerkt, dat de er
kenning van Israël en zijn eeredienst 
van Godswege zich slechts tot een 

overblijfsel bepaalde, terwijl de groote massa, 
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door den overweldigenden invloed der volkeren 
medegevoerd werd. Gedurende al den tijd der 
benauwdheid ontbreekt het zelfs niet aan een 
krachtig getuigenis. „En ik zal aan mijne twee 
getuigen macht geven, en zij zullen profeteeren, 
duizend tweehonderd en zestig dagen, met zakken 
bekleed." (Vs. 3.) Wij zien alzoo een klein, door 
God erkend overblijfsel en de voor God gehei
ligde plaats der aanbidding; en evenzoo zien 
wij een profetisch getuigenis te midden der drie 
en een half-jarige zedelijke duisternis. In Zach. 
4 vinden wij wel twee olijfboomen, doch slechts 
één kandelaar, terwijl wij hier twee kandelaars 
zien. De wet eischte het getuigenis van twee 
getuigen, en daarom is het getuigenis Gods hier 
voldoende, van volle kracht. De beide getuigen 
spreken van de regeering en de zegeningen Israëls 
ten tijde der heerschappij van den Messias; en 
ofschoon zelf nog omringd door de bruisende 
golven der anti-christelijke verwoesting, zoo heb
ben zij toch, „voor den Heer der aarde" plaats 
genomen. (Vs. 4.) God bewaart hen, zoodat zij 
hun getuigenis kunnen voleindigen ; want „indien 
iemand hen wil beschadigen, zoo gaat vuur uit 
hunnen mond en verslindt hunne vijanden." (Vs. 5.) 
Alles heeft hier een oordeelend karakter. Toen 
de Heer in genade op deze met den vloek be
laden aarde wandelde, bestrafte Hij Zijn beide 
discipelen, die begeerden, dat er vuur van den 
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hemel zou vallen, om de vijanden te verteren; 
(Luk. 9 : 54), maar hier, waar God als Rechter 
optreedt, gaat er vuur uit den mond Zijner 
getuigen. De Heer Zelf laat ten aanzien van de 
vijanden, die het getuigenis willen verhinderen, 
deze doodende macht uitoefenen; een macht, 
die in karakter gelijk is aan die, welke Mozes 
en Elia eenmaal was gegeven. Zij kunnen gedu
rende de dagen hunner profetie den hemel sluiten; 
zij kunnen het water in bloed veranderen, en 
zoo dikwijls zij willen, en de aarde slaan met 
allerlei plagen. (Vs. 6). Gelijk in de dagen van 
Elia zoo zal ook in de twee en veertig maanden 
het lot Israëls in de handen zijn van een machtige, 
die de invoering van de afgodendienst verhindert; 
en evenzoo zal ook het volk, gelijk in de dagen 
van Mozes, in den tijd der groote verdrukking, 
onder de macht en de verdrukking der volkeren 
gevonden worden. De toestanden dezer béide 
tijdperken zijn gelijk, hoewel er eeuwen tusschen 
liggen, en daarom komen ook hun bezoekingen 
met elkaar overeen. 
. Doch de getuigen zijn met zakken bekleed; 

hun macht is hun slechts gedurende den tijd der 
benauwdheid tot bescherming gegeven. Op het 
oogenblik, dat de dagen hunner getuigenis voor
bij zijn, verliezen zij dezelve, om zoo te zeggen, 
geheel, en „het beest, dat uit den afgrond op
komt, zal krijg met hen voeren, en zal hen over-
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winnen en hen dooden." (Vs. 7.) Wij twijfelen 
er niet aan, dat gedurende den tijd, dat het beest 
macht heeft, waarin de volkeren de heilige stad 
vertreden, waarlijk twee van God met macht 
bekleede getuigen, alzoo werkelijke personen, 
nog eenmaal een ernstig woord Gods van be
keering op de aarde zullen doen hooren. De 
kern der geheele zaak is echter, dat in die dagen 
een duidelijk, geloofwaardig getuigenis in be
trekking tot de rechten van den „Heer der aarde" 
zal vernomen worden. Wij zien alzoo een gods
dienst, die, ofschoon in de enge grenzen van 
tempel en altaar besloten, zich in de goddelijke 
erkenning mag verheugen, en evenzoo een over
blijfsel, hetwelk onder de bescherming Gods is 
gesteld; en wij vinden bovendien een openlijk 
en waardig getuigenis, waarvan de dragers duizend 
twee honderd en zestig dagen met een groote 
maeht bekleed zijn, maar daarna gedood worden. 
Het dier voert krijg met de getuigen en doodt 
hen, zoodra hun getuigenis voleind zal zijn. „En 
hun dood lichaam zal liggen op de straat der 
groote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodom 
en Egypte, waar ook hun Heer gekruisigd is." 
Hun lot heeft zeer veel gelijkenis met dat van 
hun gekruisigden Heer, evenwel met dit onder
scheid, dat hun doode lichamen aan den open
lijken smaad worden blootgesteld. Jeruzalem, de 
eens zoo geliefde stad en het middelpunt van de 
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handeling en van het getuigenis Gods, zal dan 
de kenteekenen des verderfs van Sodom en der 
slavernij in het midden der tichelovens van 
Egypte aan haar voorhoofd hebben. Binnen haar 
muren zal den getuigen zelfs de laatste aan de 
dooden toekomende eer der begrafenis worden 
ontzegd, „en die op de aarde wonen, verblijden 
zich over hen, en zijn vroolijk, en zenden elkander 
geschenken." (Vs. 9 en 10.) Kortom, het beest 
schijnt een volkomen overwinning behaald te 
hebben. 

Maar wie is dat beest? Het komt hier zonder 
eenige voorbereiding, voor de eerste maal voor 
onze oogen, alsof wij reeds lang te voren er 
kennis mede gemaakt hadden; en wij ontdekken 
zeer duidelijk de trekken van een dier dieren 
uit het gezicht van Daniël. Wij zullen ons her
inneren, dat deze profeet vier groote dieren uit 
de zee zag opkomen. „Het eerste was gelijk een 
leeuw, het tweede gelijk een beer, het derde 
gelijk een luipaard en eindelijk het vierde was 
verschrikkelijk en gruwelijk en zeer sterk en het 
had groote ijzeren tanden ; het at en verbrijzelde . . . 
en had tien hoornen." (Dan. 7 : 4.) De lezer 
zal reeds weten, dat aan den profeet door deze 
vier dieren vier op elkaar volgende rijken worden 
voorgesteld, n.1. het Babylonische, het Medisch-
Perzische, het Grieksche en het Romeinsche rijk. 
Van het laatste, het vierde, groote dier is in de 
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Openbaring sprake. Het is een opmerkenswaar
dige macht. Wij zien het hier niet zooals in 
hfdst. 8 uit de „zee," maar zooals in hfdst. 17 
uit den „afgrond" opkomen. De „aarde" is, zoo
als bij het tweede dier in hfdst. 13 : 11, het 
zinnebeeld eener ordelijke regeering. De zee is 
het beeld van een ongeordenden, revolutionairen 
toestand. Maar noch de aarde, noch de zee is de 
plaats van den oorsprong van dit rijk. Het beest 
komt op uit den „afgrond," en dat is een zijner 
verschrikkelijkste trekken. Zoolang de Heer in 
genade op de aarde nederziet, en de vaten des 
toorns met lankmoedigheid verdraagt, hebben wij 
onder alle omstandigheden, de overheden als de 
door God geordende machten te beschouwen, 
hen te gehoorzamen en den keizer te geven, wat 
des keizers is. Hoewel de duivel, de overste 
dezer wereld, zijn invloed door alle middelen 
van list en van boosheid zoekt uit te oefenen, 
zoo is is het tóch de voorzienigheid Gods, die 
alles regelt en beheerscht, en die Satans macht 
beteugelt, en diens plannen verijdelt. Maar met 
reuzenschreden nadert de tijd, dat de hand der 
voorzienigheid zich zal terugtrekken, en iedere 
macht aan den rechtstreekschen invloed des 
duivels onderworpen zal wezen. Juist om deze 
reden is hier van het rijk gezegd, dat het uit 
den „afgrond" opkomen zal. Het is hetzelfde rijk, 
waarvan in Openb. 17 : 8 gezegd wordt: „Het 
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beest, dat gij gezien hebt, was en is niet, en 
zal uit den afgrond opstijgen." Het bestond ten 
tijde, dat Johannes de Openbaring schreef; daarna 
kwam het in verval, werd verbrijzeld en verdween ; 
maar ten laatste zal het onder den bijzonderen 
invloed Yan den duivel weder te voorschijn 
komen. Sedert het Romeinsche rijk verdwenen 
is, zijn alle menschelijke pogingen om hetzelve 
weder op te richten, vruchteloos gebleven, en 
het zal ook inderdaad zoolang verbrijzeld blijven, 
totdat de macht des Satans zijn grenzen weder 
herstelt. De hand des geschiedschrijvers heeft 
met onuitwischbare trekken de grootte en uit
breiding, alsook den val van dit rijk voor het 
nageslacht, als groote geschiedkundige gebeur
tenissen opgeteekend ; maar de goddelijke profetie 
kan alleen den loop tot zijn eindelijke weder
herstelling en altijddurenden ondergang voor
stellen ; en het is óns voorrecht omtrent de toe
komstige dingen door den Heer-Zelf onderwezen 
te worden, terwijl de wereld, het Woord Gods 
verachtende, haar treurig lot blindelings tegemoet 
snelt. 

Dewijl wij nu tot onze overdenking terug keeren, 
komt de vraag bij ons op: Waarin zal het ge
tuigenis der twee getuigen bestaan ? — Het ant
woord is gemakkelijk te vinden. In de verkondi
ging van de rechten van Christus als «Heer der 
aarde;" en juist daarom wordt het beest woe-
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dend. De mensch, onder de heerschappij des 
satans, bemint de genietingen der aarde; hij be
handelt ze als zijn eigendom, en wederstaat daarom 
alles, wat zijn geweten verontrust en met zijn 
ingebeelde rechten in strijd is. Daarom worden 
de getuigen, zoodra hun getuigenis voleindigd 
is, ter neergeworpen en gedood, en zoowel de 
vijandschap der verschillende volkeren, die den 
dooden lichamen niet eens de rust van het graf 
gunnen, alsook de stem des gejuichs van hen, 
die „op de aarde wonen," zijn luid sprekende 
bewijzen van de kwelling, die door de tegen
woordigheid en het getuigenis der twee profeten 
op hen uitgeoefend wordt. Doch de overwinning 
der boozen is van korten duur. God komt tus-
schenbeide. Na drie en een halven dag komt de 
geest des levens uit God in de twee getuigen, 
en staan zij op hun voeten tot verschrikking 
van degenen, die het zien. Op het geroep van 
een stem uit den hemel, stijgen zij op naar den 
hemel in de wolk. (Vs. 11 en 12.) De wolk, het 
bekende zinnebeeld der tegenwoordigheid van 
Jehovah, neemt de twee getuigen op, en wel tot 
bewijs, dat hun Heer, als de „God des hemels" 
en als „Heer der aarde," onder alle omstandig
heden met hen is, en dat Zijn oog steeds op 
hen rusten zal, zoowel in de dagen der getuigenis, 
waarin het vuur uit hun mond hun tegenstanders 
verteert, als in de dagen der overwinning der 
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vijanden over hun doode lichamen. Hun ten hemel 
gaan, heeft met den hemelvaart huns Heeren 
veel overeenkomst, evenwel met dit onderscheid, 
dat het heengaan des Heeren door Zijn vijanden 
niet gezien werd, en Hij Zijn̂  vrienden vertroostte 
en hun hun plaats als getuigen aanwees, terwijl 
Hij door het opnemen der beide profeten ten 
aanschouwe der vijanden, hun een getuigenis 
geven zal. En welke geweldige en verschrikkelijke 
gebeurtenissen zullen met deze hemelvaart ver
gezeld gaan. Het tiende gedeelte der stad valt, 
zeven duizend menschen komen in de aardbeving 
om ; en de overigen zijn zeer bevreesd geworden, 
en wenden zich in hun onwetendheid — ofschoon 
zonder berouw en bekeering — tot den God des 
hemels, om Hem heerlijkheid te geven. (Vs. 13.) 
Den Heer der aarde hebben zij versmaad; doch 
wanneer zij de gedoode getuigen door de god
delijke macht gerechtvaardigd zien, willen zij 
den God des hemels eeren. IJdele waan! Zij 
gelooven zich zelf te kunnen redden, en bewijzen 
dat ze nóch God, nóDh Zijn wegen kennen. Ge
lijk de menschen in onze dagen het getuigenis 
van Hem verwerpen, die op de aarde kwam, en 
den zondaar naderde, en tegelijk van een God 
des hemels spreken, dien zij niet kennen, zoo 
zullen ook de menschen in de laatste dagen, door 
vrees gedreven, uiterlijk zich tot den God des 
hemels keeren, zonder evenwel tot ware bekeering 
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en een werkelijke aanneming van het getuigenis 
te zijn gebracht. 

Het „tweede wee" is voorbij. (Vs. 14.) Welke 
ernstige gebeurtenissen zijn ons reeds medege
deeld. Wij zagen de heilige stad vertreden, en 
het verwekte getuigenis door de in het dier 
symbolisch voorgestelde macht Satans een tijd
lang onderdrukt; maar juist dit geeft aanleiding 
tot de laatste tusschenkomst Gods. Wij zagen 
in het overblijfsel een van God erkend priester
dom, doch hier treedt het koningschap te voor
schijn. De zevende engel bazuint, het uur des 
gerichts is aangebroken. „Het koninkrijk der 
wereld van onzen Heer en van. zijnen Christus 
is gekomen" (Vs. 15), dat is het lof gezang der 
hemelsche stemmen. De bewoners der aarde, door 
Satan verblind, hebben nu het laatste getuigenis 
Gods verworpen; doch de bewoners des hemels 
verstaan de bazuin, en, terwijl sterke stemmen 
worden gehoord, blijkt het, dat de vierentwintig 
oudsten ook nu weder met hun geestelijk inzicht 
de oorzaak van dezen lof kennen. Evenals vroeger, 
waar de heerlijkheid Gods, als Schepper, (hfdst. 4), 
en daarna de heerlijkheid van het Lam, als Ver
losser, (hfdst. 5), zich voor hun blikken ont
vouwden, zoo vallen zij ook nu op hun aange
zichten, en vol aanbidding roepen zij uit: „Wij 
danken U, Heer, God, Almachtige, die is, en die 
was, dat Gij Uwe gcoote kracht hebt aangenomen, 
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en uwe heerschappij hebt aanvaard!" (Vs. 16 
en 17.) De toon der bazuin des zevenden engels 
geeft het signaal, dat de geheimnisvolle vorm 
van het met het lijden verbonden en alleen door 
het geloof te aanschouwen koningschap gekomen 
is, en dat het rijk der wereld den Heer en Zijn 
Christus is geworden, en dat God de gropte macht 
en heerschappij in Zijn hand genomen heeft. Wat 
tot zoo ver de hoop van het lijdende overblijfsel 
der laatste dagen was, vertoont zich hier als 
tastbare werkelijkheid, als een tastbaar feit. Niet 
langer zou de aarde de schouwplaats der sata
nische aanslagen blijven, maar aan den schepter 
Gods onderworpen zijn. Christus, de Erfgenaam 
aller dingen, heeft zich verhoogd, om in Sion 
Zijn troon op te richten. „De volken zijn toornig 
geworden;" doch hun woeden is ijdel, zoodra 
de ure des eindoordeels haar verschrikkingen 
aankondigt. Wij worden hier echter noch met 
de bijzonderheden van dit oordeel, noch met de 
aard en wijze der tusschenkomst Gods bekend 
gemaakt; de profeet toont ons alleen het feit 
in zijn algemeene trekken. „De volken zijn toornig 
geworden, en Uw toorn is gekomen en üe tijd 
der dooden, om geoordeeld te worden, en om 
het loon te geven aan Uwe slaven, de profeten, 
en aan de heiligen, en aan hen, die uwen naam 
vreezen, aan de kleinen en de grooten; en om 
te verderven, die de aarde verderven." (Vs. 18.) 
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Wij hebben hier alzoo een samenvatting van 
alle gebeurtenissen, voor en tijdens het 1000-jarig 
rijk tot op het einde, als alles geoordeeld wordt. 
De toorn van den oordeelenden God gaat over 
den toorn en den openbaren opstand der volken ; 
want de barmhartigheid Gods heeft een einde. 
De uitdrukking: „de tijd der dooden, om ge
oordeeld te worden," is in een meer algemeenen 
zin gebruikt, derhalve zonder de gedachte uit te 
sluiten aan de reeds gestorven goddeloozen, die 
eerst, aan het einde van het 1000-jarig rijk zullen 
geoordeeld-worden. De profeten en rechtvaardi
gen vinden hun belooning, de boozen hun ver
derf. Eerstens hebben wij alzoo in het algemeen 
den tijd des toorns en des oordeels, en dan den 
tijd der zegening en der bevrijding der heiligen 
van de boozen. Het bestuur der voorzienigheid 
Gods in betrekking tot de aarde, is dan ten einde, 
en de weg der onmiddellijke regeering Gods 
neemt een aanvang. Maar alvorens dit einddoel 
bereikt is, zullen de donders der oordeelen hun 
stemmen laten hooren en hun verschrikkingen 
zoolang over de aarde wentelen, tot de macht 
van Satan gebroken is, en zijn werktuigen aan 
»de vuurzee, die met zwavel brandt," overgegeven 
zijn. 

Aan het slot van ons hoofdstuk wordt onze 
opmerkzaamheid opeens gevestigd op den hemel,. 
en daar zien we een voor ons hart buitengewone 
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verschijning — den geopenden tempel Gods. — 
Doch juist dit laat ons duidelijk erkennen, dat 
God — hoewel in den weg des oordeels — 
nochtans met de aarde, en voornamelijk met Israël 
werkzaam is; en dit feit treedt zoo ondubbel
zinnig naar voren, wijl de Arke des verbonds, 
deze onverbreekbare band tusschen God en Zijn 
volk, de allereerste plaats in den geopenden 
tempel des hemels inneemt. In hfst. 4 zagen wij 
in den hemel den troon omgeven met een regen
boog, als het zinnebeeld van het genadeverbond 
Gods met de aarde; hier zien wij den tempel, 
en daarin de Arke des verbonds, als onderpand 
der trouwe Gods tot Zijn volk, en wel gezien 
in haar hemelsche volkomenheid en vergezeld 
van alle teekenen der macht Gods. „En er ge
schiedden bliksemen en stemmen en donderslagen 
en aardbeving en groote hagel." (Vs. 19.) Hier 
vinden wij alzoo twee dingen vereenigd, n.1.: 
het onderpand der erbarming en overwinning 
Gods voor Zijn volk, alsook de teekenen des 
oordeels over het booze, hetwelk vóór den tijd 
der volle zegeningen moet zijn verwijderd, 

(Wordt vervolgd). 

* * 
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Christus. 
CHRISTUS met zijn GEMEENTE. 

CHRISTUS met Zijn Gemeente 

ZICH VOORSTELLEND aan Zijn VOLK. 

et opzet is de titel boven dit artikel 
zóó gekozen; reeds in den titel wilden 
we nl. de hoofdgedachte neerleggen 
van hetgeen volgen zal, en we hebben 

behoefte aan de bijzondere leiding van Gods 
Geest, om de heerlijke en voortreffelijke gedachten, 
die we in Leviticus 8 en 9 hebben ontvangen, 
op een zoo eenvoudig mogelijke wijze voor te 
stellen, wetende, dat er zoo licht eenige ver
warring in de voorstelling ontstaan kan, wanneer 
te veel voor bijzonderheden de aandacht wordt 
gevraagd. En dit zou te betreuren zijn. Want het 
is juist onze begeerte, dat iedere lezer, ook de 
minst ontwikkelde, door de volgende bladzijden 
een diepen indruk moge ontvangen van de 
schoonheid der reeds genoemde hoofdstukken. 
Niet alleen met het oog op de toekomst zijn ze 
belangrijk; ook voor het heden bieden zij aan 
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onze zielen een genot, waarvoor we onzen God 
niet dankbaar genoeg kunnen zijn! 

* * 

Christus! 
In Zijn nederbuigende liefde heeft Christus 

zich wel vereenigd met Zijn* „medegenooten," 
maar in hun midden staande, neemt Hij een ge
heel eenige plaats in tot in eeuwigheid! God 
heeft Hem die plaats gegeven. 

Christus heeft Zich zoo diep nedergebogen, 
dat Hij de armste werd onder de armen. 

Onvergelijkelijk schoon zijn in den mond van den 
Heere Jezus de aangaande Hem geprofeteerde 
woorden van Psalm 16: „O mijn ziel! gij hebt 
tot den Heere gezegd: Gij zijt de Heer, mijn 
goedheid raakt niet tot U, maar tot de heiligen 
die op de aarde zijn en de heerlijken (hebt gij 
gezegd: In u is al mijn lust."*) Zoo dacht Hij 
dus over Zijn „medegenooten," over degenen, die 
Hem volgden en hun vertrouwen op Hem stelden, 
over die eenvoudigen, die in Hem hun heil had
den. Hij noemt ze de „heiligen" en de „heerlijken," 
en spreekt tol hen: „In u is al mijn lust!" 
Het antwoord van God is dan: „Gij — in tegen
stelling van alle kinderen der menschen" — Gij 
hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid: 
daarom heeft U, o God! uw God gezalfd met 

*) Zoo is evenwel de nieuwe vertaling van dit vers. 
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vreugdeolie boven uwe medegenooten." (Ps. 45:8.) 
Dat deze woorden waarlijk van Christus gezegd 
worden, blijkt uit den Brief aan de Hebreërs, waar 
we bovenstaande woorden toegepast zien op den 
Zoon: „Uw troon, o God! is tot in alle eeuwig
heid ... Gij hebt gerechtigheid liefgehad en onge
rechtigheid gehaat (de profetie was vervuld, en de 
apostel zag terug, zooals de Psalmist vooruit
blikte); daarom heeft u, o God! uw God ge
zalfd met olie der vreugde boven uwe mede
genooten." (Hebr. 1 : 9.) 

In Leviticus 8 wordt dat zoo treffend voor
gesteld. 

We vinden in dit en het daarop volgend hoofd
stuk: „Mozes," dan „Aaron'en zijn zonen," ver
volgens „Aaron alleen," daarna wederom „Aaron en 
zijn zonen," voorts de geheele priesterlijke familie 
voor het volk staande met Mozes, ten slotte 
„Mozes en Aaron." 

Mozes treedt op als de uitvoerder van Gods 
geboden. Jehovah heeft gesproken en de trouwe 
dienaar handelt in overeenstemming ermee. Hij richt 
de Woning Gods op, stelt haar open, verzoent en 
zalft en heiligt alle vaten tot den dienst, leidt 
A&ron in tot diens werk, wijdt de priesterlijke 
familie, offert, totdat Aaron en de zonen het 
kunnen doen als de door God geheiligde 
priesters en — treedt dan terug! O, dat 
laatste is ook zoo schóón! Aan het slot van 
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Leviticus 9 vinden we wel Mozes, maar niet 
boven maar naast Aaron. Met Aaron één! Alsof 
we één persoon aanschouwen met twee functies. 
Doch we willen hierop nog terugkomen, en niet 
op ons onderwerp vooruitloopen. 

Liever willen we nu eerst nagaan, welke plaats 
„Aaron alleen" inneemt. 

Als type van Christus treedt Aaron voor ons 
in alle reinheid. In zichzelven was Amrams 
zoon niet vlekkeloos. „Wie zal een reine geven 
uit den onreine?" (Job 14 : 4.) Maar Christus is 
de volmaakt Heilige. „De Heilige Geest" — zoo 
sprak Gabriël tot Maria — zal over u komen, 
en de kracht des Allerhoogsten zal u over
schaduwen ; daarom zal ook dat Heilige, dat ge
boren zal worden, Gods Zoon genaamd worden." 
(Luk. 1 : 35.) Daarom moest Aaron geheel rein 
worden voorgesteld aan de Vergadering Israëls. 
Het eerste, wat dan ook aangaande hem vermeld 
wordt, is, dat hij geheel gewasschen wordt met 
water. 

Maar als dat geschied is, dan kan Mozes be
ginnen met Aaron te kleeden in de kleederen, 
die Jehovah gegeven had „tot heerlijkheid en tot 
sieraad." Die kleeding is de zinrijke uitdrukking 
van wat Christus voor Zijn verlosten is. Elk 
onderdeel in het bijzonder vertolkt een diepe ge
dachte Gods! De linnen rok, de hemelsblauwe 
mantel met de granaatappelen en de gouden 
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schelletjes, de kunstelijke riem des efods, de 
efod zelf, de borstlap met de steenen erop en 
urim en tummim erin, de schouderbanden met 
de in onyxsteenen gegraveerde namen der twaalf 
stammen, de hoed met de kroon der heiligheid, 
dat alles te zamen en elk onderdeel afzonderlijk, 
predikt, dat Christus voor den zondaar alles is 
en dat Hij óók alles is voor den geloovige. Op 
Zijn hart en op Zijn schouders zijn we veilig! 

Wat moet het voor een godvruchtigen Israëliet 
zijn geweest, den man te zien, die voor God 
treden zou, en van God weer tot het volk zou 
terugkèeren, en die, zoowel met het oog op God, 
als ten aanzien van ieder lid van de Vergadering 
Israëls, in zijn heilige kleederen tot sieraad door 
Jehovah Zelf toegerust was, zoodat hij aan al de 
behoeften kon tegemoet komen! En wat is het 
voor u en mij, geloovigen in Christus, op Hem 
het oog te slaan, die aan al onze belangen ge
dacht hééft en denkt, zoodat we in Hem vol
komen kunnen rusten. Ja — waarlijk rusten! 
Aan Zijn borst en op Zijn schouderen van eeuwige 
kracht! 

Als het wasschen en het kleeden heeft 
plaats gehad, volgt de zalving. Daarin staat Aaron 
geheel alléén. Wel werden Aarons zonen ge-
wasschen, en ook gekleed, maar zooals Aaron 
worden ze niet gezalfd. Want Aaron alleen wordt 
overgoten met de heilige zalfolie, die uitgestort 
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werd op het hoofd en nederdaalde op den baard 
€n op den zoom van zijn kleed. (Zie ook Psalm 
133, waar "deze zalving genoemd wordt als een 
voortreffelijk en liefelijk beeld van iets, dat voor 
Gods hart kostelijk is, nl. de eendracht onder de 
broederen). 

Wat hier met A a r o n a l l é é n geschiedde^ 
heeft ook plaats gehad met Christus. (Drie 
Evangeliën maken er melding van: Matth. 3 : 13-17; 
Mark. 1 : 9—11; Luk. 3 : 21, 22.) En het is zoo 
gezegend voor onze harten in den geest onzen 
Heiland te volgen naar dejordaan, waar Hij gedoopt 
werd door Johannes, en waar de hemelen over Hem 
werden geopend. Daar daalde de Heilige Geest, als 
een duif, op Hem neder en blééf op Hem. Daar 
weerklonk de stem : „Deze is mijn geliefde zoon, 
in wien Ik mijn welbehagen gevonden heb." 
En Johannes de dooper, de man, die het nauwst 
in deze plechtige handeling betrokken is geweest, 
getuigde: „Ik heb den Geest zien nederdalen uit 
den hemel, gelijk een duif, en hij blééf op Hem . . . 
Die mij gezonden heeft om te doopen in water, 
die had mij gezegd: Op wien gij den Geest zult 
zien nederdalen en op hem blijven, die is het, 
welke met den Heiligen Geest doopt. En ik heb 
gezien, en heb getuigd, dat deze is de Zoon van 
God." (Joh. 1 : 32, 34). 

Daar aan den oever van de Jordaan wordt 
Christus als het ware gezalfd met olie der 
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vreugde boven Zijn medegenooten. Hij was van 
eeuwigheid af gezalfd. Van eeuwigheid af stond 
Hij zóó voor den Vader. Door den Heiligen 
Geest en door de kracht des Allerhoogsten was 
Hij verwekt uit Maria. (Spreuken 8 : 23 Luk. 
1 : 35.) Maar toen Hij zou optreden in het mid
den van Zijn volk, toen de Deurwachter Hem de 
deur zou openen, opdat Hij er door zou ingaan 
in den schaapstal van Israël, toen werd Hij ge
zalfd met den Heiligen Geest, overgoten met de 
olie der vreugde, opdat Hij als de geheel eenige 
voor God zou staan in het midden der mede
genooten, die óók aan den oever der Jordaan 
stonden, en die Hem verwachtende waren! En als 
dan daarna de Heere Jezus voor het eerst in het 
openbaar optreedt in de synagoge te Nazareth, 
dan leest Hij de woorden voor uit Jesaja 61 : 1 
en 2, en na deze woorden te hebben voorge
lezen, „begon Hij tot hen te zeggen: Heden is 
deze schrift in uwe ooren vervuld." Ja, de Geest 
des Heeren was op Hem, en Hij was gezalfd, 
en Hij zou met den Heiligen Geest doopen, 
maar eerst later, als Hij zou zijn opgenomen in 
den hemel, en als Zijn werk volbracht zou zijn, 
en als het bloed zou zijn gestort voor de „mede
genooten." Dan zouden deze óók ontvangen, óók 
worden gezalfd, dan zou de Heilige Geest op 
hen en in hen komen, en ze zouden dan bezitten 
„de zalving van den Heilige:' (1 Joh. 2:20,27.) 
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O, schoon tafereel, aan de zonnige oevers van 
de door God verkoren rivier, waar reeds zoo 
veel heerlijks en wonderlijks was geschied. Maar 
wat daar geschiedde met den Geliefde overtreft 
zeker al het andere: hier is alles licht en leven 
en heerlijkheid! Hier wordt gezien en gehoord, 
en wat daar gezien en gehoord wordt door 
Johannes den Dooper onder vele getuigen, is de 
uiting van Gods welbehagen: „Deze is Mijn 
geliefde Zoon!" Geen tweede, geen ander deelt 
die eer met Hem! Hij is alléén. Jezus-alléén! 

* * * 
Christus met Zijn Gemeente! 
Dat is het tweede taferee!, hetwelk onze bewon

derende en aanbiddende opmerkzaamheid vraagt. 
Aaron met zijn zonen! 
Een priesterlijk huis, een geslacht van aan

bidders, geroepen door God, om in des Heeren 
Woning te verkeeren. 

Nu moeten we een opmerking vooraf maken. 
Als we Aaron in verbinding zien met de zonen, 
een beeld van Christus in verbinding met de mede-
genooten, dan is er niet alleen sprake van was-
sching en van kleeding, maar ook van bloed-
storting! En dat vereischt onze volledige aandacht. 
Dan is het onmiddellijk noodig, dat het „O f f e r" 
wordt ingevoerd. Dan is er maar één grondslag, 
en dat is die der verzoening. Dan vinden we 
het volmaakte, algenoegzame Offer, afgeschaduwd 
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door het zondoffer, het brandoffer, het dankoffer, en 
het spijsoffer. Dan is er bloed „op het altaar" 
en „aan den bodem van het altaar," en tevens 
op de „personen" en op hun „kleed." En al
vorens er geen bioed is gestort, kan er ook 
geen sprake zijn van „besprenging met de zalf-
olie" die over „Aaron-alieen" was uitgestort. 
Ernstige waarheid voor het volk Israëis en voor 
ieder onzer. 

Het is naar Gods gedachten, dat het heele volk 
Israëis voor Zijn aangezicht zal verkeeren, als 
een priesterlijk koninkrijk. Exodus 19: 4—6 zegt 
het zoo duidelijk ! Indien gij gehoorzaam zijt, dan 
zult gij een priesterlijk koninkrijk zijn ! Een heilig 
volk! Maar het volk heeft niet gehoorzaamd. Het 
heeft gezondigd! Doch eenmaal zai het boet
vaardig tot Jehovah wederkeeren. Dan vindt het 
voor de zonde een fontein geopend! (Zacharia 
13: 1 en 2). Dan is het in verbinding met het 
Offer en zal het met een verbroken hart en ver
slagen geest staan aan het altaar, op den bodem 
met bloed doorweekt, waar God de zonde weg
deed. Dan erkent het den „Man van smarten," 
en het ziet Zijn wonden. Dan is het onder de 
wonderbare kracht van het bloed der verzoening. 
Dan vindt het vergeving van alle misdaden. Dan 
zijn alle overtredingen uitgedelgd als een nevel. 
Dan zal het volk berouwvol, maar dankbaar 
uitroepen: „Door Zijne striemen is ons genezing 
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geworden." Dan wordt het volk met priesterlijk 
sieraad gekleed. Dan wordt het de mantel der 
gerechtigheid omgehangen! Dan is. het rein door 
het Woord, hetwelk is doorgedrongen in hun ziel 
en geweten, en waardoor ze tot0od zijn bekeerd! 
Dan zal het volk verheugd zijn in den Heere! 
Dan juicht het, dat Jehovah alles heeft welge-
maakt! Dan treedt het geheele volk, als een 
priesterlijk volk, in koninklijke kracht voor den 
Heere. Dan, ja dan, is Gods raadsbesluit in d i t 
opzicht althans vervuld! 

Maar ook voor ieder onzer, voor elk geloovige 
in Christus, voor de Gemeente, is het zoo be
langrijk te zien, wat er geschiedde voor „Aaron 
en zijn zonen met hem." Ook wij moesten wor
den gereinigd en bekleed. Ook voor ons moest 
het bloed worden gestort. Elk lid van het lichaam 
van Christus, ieder der „medegenooten," heeft 
van den Heiligen Geest de verzekering ontvangen, 
dat het bloed der verzoening gestort is. Het bloed 
is voor het aangezicht des Heeren. Geen andere 
grondslag i's ons gegeven. En van dat bloed moest 
worden gestreken — we blijven bij het heerlijk 
beeld, dat hier voor ons staat in Leviticus 8 — 
op het rechteroorlapje, op den duim onzer rechter
hand en op den grooten teen van onzen rechter
voet. Het geheele terrein onzes levens, onze ge
dachten wereld, waartoe het oor de poort is, onze 
handel en wandel moeten blijvend zijn onder de 
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verzoenende kracht van het bloed. Bij den mensch 
van nature is dat leven eigenüjk ten doode over
gegeven. Maar waar het volmaakte Offer voor 
ons gebracht werd, heerscht niet meer de dood, 
maar het leven. Ia verbinding met Christus, die 
Zich zóó in den dood met den zondaar vereen
zelvigde, dat Hij diens geheelen toestand voor 
Zijn rekening nam en het oordeel droeg, staan 
we nu op een geheel nieuwen bodem. We kunnen 
gereinigd, bekleed voor God, voor des Heeren, 
aangezicht treden met lof en dank! Het is, zooals 
het zoo treffend in het lied der Gemeente in 
Openbaring 5 en 1 staat uitgedrukt: „Gij zijt 
geslacht, en hebt Gode gekocht met Uw bloed . . . 
en hebt hen gemaakt tot koningen en priesters 
voor onzen God . . . Hem, die ons liefheeft en 
ons van onze zonden gewasschen heeft in Zijn 
bloed, en ons gemaakt heeft tot koningen, tot 
priesters voor Zijnen God en Vader." 

Als priesters des Heeren moeten hun de 
handen nog worden gevuld! En wat dat is, komt 
ook zoo schoon uit in ons hoofdstuk. 

Een deel van het dankoffer wordt op het 
brandoffer verteerd, maar een ander deel wordt 
aan de priesterlijke familie gegeven. Zij „be
w e g e n het" en „hef fen het op" voor 
Jehovah. Het is, om er uitdrukking aan te geven, 
dat het van O o d is, maar ook v ó ó r Godl 
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En als ze dan zóó voor Jehovah staan, dan moet 
nog de heilige zalfolie, met het bloed vermengd, 
g e s p r e n g d worden op het priesterlijk kleed, 
en op den persoon, die het draagt. 

Treffend beeld van wat praats vond, toen 
Christus — de Gezalfde — in den hemel was 
ingegaan, nadat het bloed was gestort. Toen 
zond Hij „van den Vader" „de belofte des Vaders," 
nl. den Heiligen Geest, en deze kwam op de 
leden Zijns lichaams, op „Zijn medegenooten," 
die alzoo tot één lichaam werden gedoopt en 
door één Geest werden gedrenkt. (1 Kor. 12: 13.) 
De Persoon des Heiligen Geestes zou „in he n" 
zijn en „b ij h e n" blijven naar de belofte, door 
den Heere Jezus gegeven, toen Hij nog op 
aarde was. (joh. 14 : 17.) Zóó werd „de zalving 
van den Heilige" hun kostbaar deel, en door dien 
Geest zouden ze bestuurd worden in hun denken, 
hun handel en wandek (Oor, hand, voet.) Wat 
moest nog aan zulk een reeks van zegeningen 
worden toegevoegd? Was het niet volkomen? 

Ja, en toch zijn er nog twee dingen, die „de 
zonen met Aaron" voor Gods aangezicht genieten. 
Ons inhoudvolle hoofdstuk maakt er melding van 
in de slotverzen 31—36. 

Het eerste voorrecht wordt genoemd invs. 31, 
waar we een maaltijd vinden, en Aaron en 
zijn zonen, etende het overschot van het dank
en spijsoffer, vóór de deur van de Tent der 
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samenkomst. En juist, dat het een „ o v e r s c h o t " 
is, maakt het zoo héérlijk! Daaruit blijkt, dat ze 
gemeenschap hadden aan dezen maaltijd met Een, 
die eerst van deze spijs voor Zich genomen had. 
Die Eéne was Jehovah, aan Wien van het dank
offer een deel was geofferd, en Wien een brood, 
een broodkoek, en een broodvlade was toege
bracht. Dat deel had G o d s h a r t vreugde ge
geven, en nu mocht de priesterlijke familie zich 
sterken in gemeenschap met hun God aan den 
offerdisch. 

Heerlijke gedachte, na alles wat we reeds op
merkten! Gereinigd, gekleed, verzoend, ver
rijkt, gezalfd, gespijsd ï Van deze spijze mocht 
niets overgelaten worden. Indien er een overschot 
bleef, dan moest dat overschot worden verbrand! 
Geen bederf mocht deze spijs aantasten; geen 
mensen dan de priester mocht er van eten. En 
dan niet anders dan op heiligen bodem, vóór des 
Heeren aangezicht! 

Zóó staan dan de zonen, altijd in verbinding 
met Aaron — zeven dagen en zeven nachten in 
gemeenschap met God, wachtende — en dat is 
dan het tweede voorrecht — op den achtsten dag, 
op welken Jehovah nieuwe heerlijkheid wilde 
openbaren. 

En zóó staan wij, met Christus verbonden, een 
volkomen tijd, (die door God is bepaald, terwijl 
wij den duur niet kennen en ook niet mogen 
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weten) in Gods gemeenschap wachtende op de 
heerlijkheid, die zal worden geopenbaard, en die 
aan onze oogen zal vertoond worden, als we, met 
onzen Heer uit den hemel komende, Zijn ver
schijning op deze aarde mede zullen uitmaken! 
Doch daartoe moeten we dan ook eerst in den 
hemel zijn opgenomen. „Christus zal worden ge
openbaard in heerlijkheid," en wanneer Christus 
— die ons leven is — in heerlijkheid geopen
baard zal worden, dan zullen de Zijnen — de 
Gemeente — m è t Hem geopenbaard worden 
in heerlijkheid." (Kol. 3 : 4.) We mogen vóór 
alle dingen juist Christus verwachten, om „m e t 
H e m" te worden vereenigd in den hemel. Daar
uit „verwachten we Hem, als Heiland, die het 
lichaam onzer v e r n e d e r i n g v e r a n d e r e n 
z a l t o t g e l i j k v o r m i g h e i d aan h e t 
l ichaam Zijner heer l i jkheid ." (Fil. 3 : 21.) 
Christus zal bij Zijn komst in de lucht de Zijnen 
tot Zich opnemen: de Zijnen, dat zijn de ont
slapenen, die eerst worden opgewekt, en de bij 
Zijn komst levendovergeblevenen, die veranderd 
worden. Zoo stelt de Heer het ons voor in Zijn 
Woord. En het resultaat dezer opneming in de 
lucht zal wezen, dat wij altijd met den Heer zijn 
zullen." (1 Thess. 4 : 15—17.) Zóó is het dan 
mogelijk, dat we „met Hem" openbaar worden 
„in heerlijkheid." Zóó kan dan ook het woord 
in den tweeden brief aan de Thessalonikers wor-
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den vervuld, waar we lezen: „Bij de openbaring 
des Heerenjezus van den hemel, — wraak nemende 
over hen, die God niet kennen — wanneer Hij 
komen zal, om in dien dag verheerlijkt te worden 
in Zijne heiligen en bewonderd te worden in 
alleti. die geloofd hebben . . . . (2 Thess. 
1 : 7—11) Zalige verwachting: de Heer komt in 
de lucht en Hij neemt Zijn Gemeente op. Heer
lijke hoop: de Heer verschijnt (op aarde) in heer
lijkheid, en dan zullen wij bij Hem, met Hem zijn! 

Wacht, o mijn ziele, wacht op den Heer! 
En weet daarbij, dat óók Christus v/acht. We 

zijn gebracht tot de volharding van Christus! 

Christus met Zijn Gemeente Zich voorstellend 
aan Zijn Volk! 

Hiermede komen we tot het laatste gedeelte 
tan ons onderwerp. 

Tot Leviticus 9. 
Tot den achtsten dag! 

Op dezen „achtsten dag" vinden we volgens 
de verzen 1 en 24 vereenigd: „Mozes;" Aaron 
en zijn zonen;" „de oudsten Israëls" en „het 
gansene volk." 

De achtste dag is allereerst een dag van 
plechtige herhaling van de bloedstorting door het 
brengen van het offer. 

Ongekende heerlijkheiden overvloedige zegen, 
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gepaard met blijdschap, ja zelfs met aanbidding, 
zal dezen dag worden aanschouwd; maar dat 
alles is niet mogelijk zonder een diepgaande 
herinnering, na al de offeranden, die in de ver-
loopen zeven dagen reeds gebracht zijn, aan het 
offer en het bloed der verzoening. 

Ook in den hemel zal het zoo zijn. 
Niet, dat daar nog een offer zal worden gebracht. 
Zelfs niet om te herinneren, zooals zulks wèl 

zal geschieden blijkens Ezechiël in het Duizend
jarig Rijk. Want in den hemel is dat in het ge
heel niet op zijn plaats. Daar is in het midden 
der heiligen een eeuwige herinnering aan het 
Kruis en aan het vergoten bloed door de „won
den," als het Lam zal staan a l s g e s l a c h t . 
Het „nieuwe lied" spreekt die herinnering uit in 
de woorden: „Gij zijt waardig . . . . Gij zijt ge
slacht . . . . en hebt Gode gekocht met Uw 
b l o e d ! " . . . . 

Op den achtsten dag, den eersten der week, 
den dag van leven uit den dood, wordt een 
v i e r v o u d i g offer voor Jehovah gebracht, nu 
door Aaron, die als priester het werk doet, hetwelk 
Mozes tijdelijk naar het bevel des Heeren ver
richt had. 

Aaron brengt dan een zondoffer, een brand
offer, een dankoffer en een spijsoffer. 

„En de geheele vergadering naderde én stond 
voor het aangezicht des Heeren." (Vers 5.) 
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Plechtig tooneel: een voorspel van die hemelsche 
vergadering van verlosten, die in bewondering 
zich zal bezighouden met den „Man van smarten," 
met Hem, die Zijn ziel uitstortte in den dood! 
De harten dezer verlosten.zullen zijn gericht op 
Jezus, op Zijn smarten, op 't werk, door Hem 
verricht. In stille aanbidding zullen zij in hemelsche 
rust en heerlijkheid overdenken, wie voor hen 
van God werd geslagen en verdrukt, ja hoe hun 
Heer en Verlosser zelfs van God verlaten werd 
om hunnentwil. Daar zullen zij Hem prijzen, Hem, 
't Lam voor hen geslacht, en op volmaakte wijze 
wordt 't loflied Hem gebracht. 

Als de voorgeschreven offers door Aaron ge
bracht zijn, dan kan deze op het volk toetreden, 
en „zijn handen opheffende" hen zegenen! 

Zegen van Jehovah kan het volk overvloedig 
toestroomen, als aan Zijn heilige eischen van 
gerechtigheid eenmaal voldaan is. 

Zoo zal het straks met het volk wezen, met 
de twaalf stammen, als ze „in het laatste der 
dagen" zullen zijn „teruggekeerd tot Jehovah en 
Zijn goedheid." Als ze door den dood heen 
levend gemaakt zijn en op dien dag van hun 
opstanding, hun achtsten dag, staan zullen voor 
hun God. Dan zal Hij tot hen komen als een 
regen. Hun afkeering is genezen. God zal ze 
vrijwillig liefhebben. Hij zal Israël zijn als de 
dauw. (Hosea 3 : 5; 6: 3; 14: 5 en 6). Hij, de 
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Hoogepriester tot in eeuwigheid, die uit het 
hemelsche Heiligdom is uitgegaan, komt met 
Zijn zegen. „Genezing is er onder Zijne vleugelen, 
en zij zullen uitgaan en toenemen als mest-
kalveren." (Mal. 4 : 2.) 

Het volk zal evenwel Christus niet alleen aan
schouwen als zijn door God gegeven Hoogepriester. 
Neen, ze zullen Hem in hun midden hebben als 
den Hoogepriester, naar de ordening van Mel
chizédek, d. i.: Hij zal als Koning-Priester tot 
hen komen (Zach. 6 : 13). Melchizédek was Koning 
van Salem, Koning des vredes, en Priester des 
Ailerhoogsten Gods. 

Welnu, Israël, tot God bekeerd, zal den Koning* 
des vredes zien, en deze Koning des vredes zal 
met koninklijke zegeningen tot Zijn volk naderen. 
En dit wordt zoo schoon in ons hoofdstuk aan het 
slot voorgesteld. Daar vinden we Mozes en 
Aaron te zamen. 

Mozes niet meer boven Aaron. 
Maar Mozes naast Aaron. 
Eigenlijk is het zóó: we zien Mozes èn Aaron, 

als één persoon, wel onderscheiden, maar omdat 
die ééne persoon in twee functies wordt voor
gesteld; we zien den „Koning-Priester," den 
waren Melchizédek. Aaron alleen heeft het volk 
gezegend, als het offer is gebracht. Maar nu komen 
Mozes en Aaron beiden tot het volk en het volk 
wordt opnieuw gezegend. 
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En dan drukt God als het ware op alles Zijn 
stempel. En Hij doet dat op tweeërlei wijze: in 
de eerste plaats wordt Zijn heerlijkheid gezien: 
„de heerlijkheid des Heeren verscheen al 
den volke," in de tweede plaats wordt het 
avondoffer verteerd, het brandoffer, hetwelk ten 
besluite na al de op dien dag reeds geofferde 
dieren, op de voor iederen dag voorgeschreven 
wijze aan den Heere gebracht werd : een vuur 
ging uit van het aangezicht des Heeren en ver
teerde op het altaar het brandoffer en het vet." 

Een Goddelijk „amen" derhalve! Een goed
keuring uit den hemel! De Woning is opgericht; 
de priesters des Heeren zijn gewijd; al de vaten 
van den dienst zijn evenals de priesters gezalfd; 
alles, alles staat heilig en verzoend voor den 
Heere; het brandoffer, of avondoffer (zie nog Ex. 
29 : 42) ligt op het altaar; het volk staat en is 
gezegend namens Jehovah door Aaron alleen en 
door Mozes en Aaron ; en — o plechtig oogen-
blik! - - nu glanst Jehovah's heerlijkheid, en een 
vuur gaat uit van Zijn aangezicht en neemt het 
offer aan, hetwelk het volk Hem brengt, om 
Hem te verheerlijken. Dat is het „amen !'' van 
's Heeren mond. 

En met dat „amen!" valt samen het „amen!" 
des volks: „als het gansche volk dit zag, zoo 
juichten zij en vielen op hunne aangezichten /" 
Een heel volk in het stof neergebogen voor zijn 
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God, omdat Hij goed is, en alles heeft wèlgemaakt! 
Wat zal het zijn voor Gods aardsche volk 

in de toekomst, als het zijn Koning zien zal; zijn 
Koning-Priester; zijn Messias; den Gezalfde des 
Heeren! 

Als Hij — gevolgd door Zijn hemelsche heiligen, 
den hemel zal hebben verlaten, om Zich met Zijn 
Gemeente aan Zijn Volk voor te stellen. 

Als dan dat volk doen zal, wat de Gemeente 
in den hemel dan reeds zal hebben gedaan. Die 
Gemeente is nedergevallen voor Hem, die op den 
troon zit en voor Hem, die in het midden des 
troons is. „De oudsten vielen neder en aanbaden!" 
Als dan het volk op de aarde zich zal neerbuigen 
voor Hem, die — om dat volk te behouden Zijn 
leven gaf en die als Verlosser in hun midden 
Zijn heerlijkheid openbaren zal, en het Hem zal 
aanbidden! 

Ja, wat zal dat zijn! Voor den Vader, die, om 
dat in hemel en op aarde te bewerken, Zijn Zoon 
veil had! Voor den Zoon, die dien lof zal aan
nemen, omdat Hij dien lof alleen waard is! En 
tenslotte voor de Gemeente, die haar Hoofd ver
heerlijkt in haar midden zal hebben en die Hem 
volgen mag, waar Hij ook gaat! 

Christus alléén! Als we Hem zien, dan her
inneren we ons met groote vreugde, dat Hij is 
gezalfd boven Zijn medegenooten. 

Christus en Zijn Gemeente! Als we daarbij 
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bepaald worden, dan kleeft onze ziel Hem aan, 
die Zichzelven overgaf. 

Christus Zich voorstellend met Zijn Gemeente 
aan Zijn volk! Als we toeschouwers zijn in den 
geest van dit liefelijk, hoogheerlijk tooneel in de 
toekomst, dan zien we hemel en aarde vereenigd 
in lof, dan genieten we den kostelijken wierook 
der aanbidding, die Gods hart verheugt, en vol 
bewondering buigen we ons in het stof! 

O, maak U op om ons te ontmoeten! 
Dat wij Uw komst met blijdschap groeten! 
Ja kom, Heer Jezus, Heer en Hoofd! 
Gij hebt ons, Heer, Uw Woord gegeven; 
En Uw belofte is ons leven. 
Uw volk verwacht U en gelooft. 
Dra is vervuld der dagen tal, 
En Hij verschijnt, die komen zal! 

* * 
* 
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BESCHOUWING 
OVER 

De O p e n b a r i n g . 
(Vervolg van bladz. 96). 

HOOFDSTUK 12 : 1—6. 

e geopende hemel en wat daarin wordt 
gezien, doet ons dit hoofdstuk 
verstaan. — Israël, gezien naar de 
gedachten en raadsbesluiten Gods, 

treedt voor ons oog. Het oog des zieners, zooeven 
nog geboeid door de arke des verbonds, wordt 
nu gevestigd op twee teekenen in den hemel, 
die in hun natuur en wegen met elkaar een 
tegenstelling vormen. Allereerst verschijnt een 
vrouw voor zijn blikken. Zij is met de „zon," 
het symbool der hoogste macht en de bron des 
lichts, bekleed en vertegenwoordigt zonder twijfel 
het Joodsche volk, echter niet zooals het zich 
geopenbaard heeft, maar gelijk het naar de ge
dachten Gods is. Haar voet rust op de „maan," 
dat is op een lichaam, dat het licht van de zon 
ontvangt en, zoo het ons voorkomt, het Jodendom 
in zijn vroegeren toestand voorstelt. Israël in zijn 
heerlijke gestalte, rust, om zoo te zeggen, op de 
beloften van het oude Israël, aan hetwelk alle 
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toekomstige zegeningen verbonden zijn. De „kroon 
van twaalf sterren op haar hoofd" is een zinne
beeld der macht in haar gansche volheid, terwijl 
de „sterren" zedelijke orde karakteriseeren. Zooals 
vroeger reeds is opgemerkt drukt het getal „twaalf" 
de volkomenheid uit van het door God aan den 
mensch toevertrouwde bestuur. 

Wij zien in het symbool der vrouw een open
baring der bedoelingen Gods; wij erkennen daarin 
het door God erkende volk. Israël, hetwelk, 
rustende op het aan de vaderen beloofde heil, 
in zijn laatste outwikkeling en in verbinding met 
zijn Messias zich in het bezit der volle macht 
ziet, die God in betrekking tot de aarde aan Zijn 
volk zal schenken. (Vs. 1.) 

Nadat nu den profeet de vrouw in barensweeën 
getoond is (vs. 2), verschijnt voor hem een tweede 
teeken. Het is de groote tegenstander Gods — 
niet het dier, maar een veel verschrikkelijker 
macht; het is „de groote, roode draak," die nog 
altijd zijn plaats in de hemelsche gewesten heeft. 
Want dat de draak geen andere dan de duivel 
of satan is, vinden wij zeer duidelijk in vs. 9 
aangegeven. Evenals de vrouw met de symbolen 
der macht van boven gekleed gezien werd, zoo 
bevindt zich hier de draak in het bezit van alle 
aardsch gezag. Hij heeft „zeven hoofden" — het 
symbool eener met inzicht toegeruste macht, die 
in zijn volkomenheid wordt voorgesteld. Ook 
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heeft de draak „tien hoornen" — een beeld van 
machten of koninkrijken; en de „hoofden," dat 
zijn de koningen, dragen diamanten. (Vs. 3.) 
Duidelijk toont zich hier Satan als de vorst der 
wereld, welke zich omgeeft met alle macht, die 
met de aarde verbonden is. Het dier of het 
Romeinsche rijk is de groote vertegenwoordiger 
dezer macht; en bij zijn karakterteekening in 
hfdst. 13: 1 ontmoeten we dezelfde trekken, die 
wij hier bij den draak zien, echter met dit onder
scheid, dat de diademen niet zooals hier de hoofden 
maar de hoornen versieren — een omstandigheid, 
die wellicht daarin haar verklaring vindt, dat het 
dier meer de uitoefening, en de draak meer het 
beginsel en de bron van deze macht voorstelt. 
Satan is de verborgen drijfveer van alle hande
lingen van het dier. „En zijn staart sleepte het 
derde deel van de sterren des hemels mede en 
wierp ze op de aarde." (Vs. 4.) De „staart" stelt 
hier den geweldigen invloed voor door middel 
eener valsche leer. Het derde deel van de onder
geschikte machten, die, als „sterren des hemels," 
de regeering en de macht op de aarde vertegen
woordigen, staan onder den machtigen invloed van 
den draak, en worden uit hun vroegere stand
plaats verdrongen. 

Maar niets stelt het karakter van satan zoo 
scherp in het licht, als de aard en de wijze, 
waarop hij de bedoelingen Gods zoekt te ver-
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ijdelen, als hij zich voor de vrouw plaatst, om 
het kind, dat zij baren zal, te verslinden. (Vs. 4.) 
Gelijk eens de slang tegenover de vrouw stond 
en met de ons bekende droeve gevolgen haar 
groote list aanwendde, maar daarop plotseling 
uit den mond Gods de woorden hoorde: „Het 
zaad der vrouw zal u den kop vermorzelen," 
zoo staat hij ook hier voor de vrouw, om in zijn 
groote woede het werk der zich steeds meer 
ontwikkelende raadsbesluiten Gods, geweldig te 
verstoren. Hij kent maar al te goed den „manne-
lijken zoon," die uit de vrouw — uit Israël — 
is geboren, en de „volken met een ijzeren schepter 
verpletteren zal." (Ps. 2.) Zijn hoogmoed en 
goddeloosheid bereiken hun uiterste grenzen. 
Maar wat baat zijn woede? „Haar kind werd 
tot God en tot Zijn troon weggerukt." (Vs. 5.) 
Hier hebben wij de geschiedenis van Jezus, in 
een figuurlijken zin ons voorgesteld, daar ons 
eigenlijk alleen in Zijn geboorte en hemelvaart 
wordt te zien gegeven de ontvouwing der raads
besluiten Gods, alsook de goddelijke macht 
tegenover de boosheid van satan. Wij vinden hier 
noch den dood, noch de opstanding van Christus, 
welke het fondament zijn van alle betrekkingen 
tot God, noch ook Zijn smadelijke verwerping 
van de zijde van Zijn eigen volk. Dit laatste feit 
zou de heerlijkheid hebben verduisterd van de 
met alle macht en waardigheid bekleede vrouw, 
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uit wie de Christus, naar het vleesch, voortge
komen is. Herodes was voorwaar een werktuig 
in de hand van den draak, toen hij het kind, zoo 
spoedig het was geboren, ware God niet tusschen 
beide getreden, zou'hebben gedood. Toen werd 
deze booze daad niet door de opneming in den 
hemel, maar door de vlucht naar Egypte ver
ijdeld. De mannelijke zoon is geboren ; maar Hij 
heeft het tooneel, waarop de draak Hem tegen
stond, verlaten, en heeft Zich aan de rechterhand 
Gods geplaatst, wachtende tot Zijn vijanden tot 
een voetbank Zijner voeten gelegd zijn." Dan zal 
Hij plaats nemen op den troon Zijner heerlijkheid, 
en Zijn rechten ten aanzien van de aarde laten 
gelden, — rechten, die Hij niet alleen als Schepper 
bezit, maar die Hij Zich ook als Zoon des men-
schen door het werk des kruises verworven heeft. 
Hij zal de „volken hoeden met een ijzeren staf," 
en Zijn aardsche volk, alsook de gansche aarde, 
met Zijn zegeningen overdekken. 

Maar hoe kunnen wij aan de opneming des 
Heeren in den hemel denken, zonder tegelijk alle 
heiligen, welke de gemeente vormen, in Christus 
te zien? In het Oude Testament vinden wij 
Hem alleen, als Dengene, die „de volken met een 
ijzeren schepter verpletteren zal" (Ps. 2), maar in 
het Nieuwe Testament zien wij de Zijnen met Hem 
verbonden. Dezelfde macht zullen zij met Hem 
deeien. (Openb. 2.) De opneming van het manne-
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lijke kind in den hemel is daarom ook de onze. 
Christus en de gemeente zijn naar de gedachten 
en raadsbesluiten Gods nimmer gescheiden, want 
anders zou het hoofd zonder een lichaam zijn. 
Christus had aan iets meer behoefte dan aan 
regeering en zegeningen betrekkelijk de aarde. 
Hij had behoefte aan een passend voorwerp 
voor Zijn hart; Hij had behoefte aan haar, 
welke vóór de grondlegging der wereld en naar 
den rijkdom der genade Gods als Zijn Bruid, 
als Zijn medeërfgename en deelgenoot Zijner 
heerlijkheid uitverkoren is. — Intusschen lag het 
in dezen oogenblik niet in het raadsbesluit Gods. 
de macht van het „mannelijk kind" te verheer
lijken en haar te doen gelden; maar het zou 
tot God verheven worden, om later in verbinding 
met Zijn gemeente het oordeel en de heer
schappij uit te oefenen. Na de wegneming van 
het kind wordt de vrouw, de Joodsche moeder 
van Christus, in zwakheid gezien en ze is ge
noodzaakt naar de woestijn te vluchten, waar zij 
een door God bereide plaats vindt, „om daar 
gevoed te worden duizend tweehonderd zestig 
dagen." (Vs. 6.) Alles is naar de orde Gods op 
zijn plaats gesteld. De gemeente, vereenigd met 
Christus, is in den hemel; de vrouw — de 
moeder van het mannelijke kind — in de woestijn. 

(Wordt vervolgd.) 
* * * 
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Opdat en totdat. 
„En nu, kinderen! blijft in,Hem, opdat, als Hij 

geopenbaard wordt, wij vrijmoedigheid tiebben, 
en voor Hem niet beschaamd worden bij Zijn 
komst." (I Joh. 2 : 28.) 

Met welk een liefde, maar ook met welk een 
beslistheid schrijft de apostel Johannes aan zijn 
kinderen: „Blijft in Hem!" Hoe kort, en toch, 
hoe veel omvattend voor het heden, zoowel als 
voor de toekomst. 

Hoeveel lief of leed ligt verborgen voor den 
Christen in het wel of niet blijven „in Hem!" 
Hoeveel vrede of onrust; vergenoegdheid of op
stand, blijdschap of ontevredenheid! Hoeveel 
zegen gaat uit van Gods geliefde kinderen, als 
zij blijven in „Hem!" Maar de apostel denkt hier 
aan de toekomst, aan de openbaring van den 
Heere Jezus. Dan zullen wij Hem zien, gelijk Hij 
is. Niet zooals Hij was, in vernedering, maar in 
majesteit; en niet aanschouwd door menschen, 
wier oogen des geloofs door veel, wat in hen 
en rondom hen is, wordt verzwakt en beneveld, 
maar door kinderen Gods', die vrijgemaakt zijn 
van alle zwakheid, en omgeven door goddelijke 
heerlijkheid. 

„Opdai, als Hij geopenbaard wordt, wij vrij-
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moedigheid hebben, en voor Hem niet beschaamd 
worden bij Zijn komst." Vrijmoedigheid hebben, 
als Hij geopenbaard wordt. Het zal dan blijken,, 
dat het wel de moeite waard geweest is, te blijven 
„in Hem!" 

„En voor Hem niet beschaamd worden bij 
Zfm komst." Alle kinderen Gods weten bij er
varing wat het is: „zich te schamen voor Hem." 
De apostel Johannes zou zoo gaarne willen, dat 
alle geloovigen bereid waren bij 's Heeren komst, 
en dat zullen ze ook, zoolang ze in den Heer 
blijven. Hoe ernstig werden de disipelen, waar
onder ook Johannes, door den Heer vermaand, 
toch bereid te zijn bij Zijn komst. Zelf wacht de 
Heer met volharding naar dat oogenblik. 

Zal dan de Heer komen in 1934, zooals som
migen verkondigen? Wij weten het niet! 

Of zal misschien de Heer komen in 1926, zoo
als anderen veronderstellen? Wij kunnen het niet 
zeggen! 

Kan de Heer wellicht ook heden komen?Zeer 
zeker! Iedere seconde kan de laatste zijn. De 
apostel Paulus zegt in 1 Kor. 15 : 52: „In een 
punt des tijds, in een oogenblik, met de laatste 
bazuin: want de bazuin zal klinken, en de dooden 
zullen onverderfelijk opgewekt v/orden, en wij 
zullen veranderd worden." 

Maar moet dan eerst niet het Romeinsche rijk 
weder opgericht worden, voordat de Heer komt 



126 DE MORGENSTER. 

voor Zijn Gemeente? Ik heb zulks nog niet in 
den Bijbel gevonden. 

Maar moet dan niet eerst de Tempel te Jeru
zalem herbouwd worden, voordat de Heer komt, 
om de Zijnen op te nemen? De apostel Paulus 
zegt niets daarvan in 1 Thess. 4:15—17: „Want 
dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, 
dat wij, die levend overblijven zullen tot de komst 
des Heeren, niet zullen voorkomen degenen 
die ontslapen zijn. Want de Heer zelf zal met een ge
roep, met de stem eens aartsengels, en met de 
bazuin Gods nederdalen van den hemel: en die 
in Christus ontslapen zijn, zullen eerst opstaan: 
daarna „wij, die levend overgebleven zijn," zullen 
te zamen met hen opgenomen worden in de 
wolken, den Heere tegemoet in de lucht, en al-
zoo zullen wij altijd met den Heere wezen." 

Daareven bereikt ons juist het gewichtige 
nieuws, dat de opperste rabbi Kook te Jeruzalem, 
heeft medegedeeld, dat een nieuw seminarie zal 
worden gesticht in Jeruzalem, om mannen van 
het priesterlijk geslacht en van Levitische afkomst 
te onderrichten in de diensten voor den tempel; 
de voorschriften in betrekking tot de offerdiensten 
mede inbegrepen. 

Rabbi Kook gelooft, dat dit een noodzakelijk
heid is, en dat er niet mee mag worden getalmd, 
dewijl hij overtuigd is, dat de herbouwing van 
den Tempel aanstaande is. 
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„En wij hebben het profetische woord, dat be
vestigd geworden is; en gij doet wel, dat gij 
daarop acht hebt, als op een lamp, schijnende 
in een duistere plaats, „totdat" de dag aanbreekt, en 
de morgenster opga in uwe harten." (2 Petr. 1 : 19.) 

Wel mogen we aannemen, volgens de teekenen 
der tijden, dat onze Heere spoedig komt; en 
welk een genade is het, Hem te mogen ver
wachten. 

Hoevele kinderen Gods missen nog steeds die 
blijde hoop; en hoevelen rondom ons hebben 
den Heere Jezus nog niet aangenomen als hun 
Zaligmaker. Wat zal het dan voor dezulken zijn 
als Hij komt? 

J. D. R. 
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Ontwaakt! 

Ontwaak! — Zoo klinkt in 't nachtlijk uur 
De stem des wachters op den muur. 

Ontwaak, Jeruzalem! 
Ook om ons henen is het nacht; 
Ook tot ons komt in al haar kracht, 

Vermanende, die stem. 

Reeds vele, vele jaren door, 
En luider thans dan ooit te voor, 

Roept z' allen toe: „Ontwaakt!" 
Ontwaakt! Want Christus komt gewis! 
Hi], die uw Heer en Heiland is; 

Zijn dag en uur genaakt! 

Hij komt! Wellicht nog heden nacht, 
Tot u, tot mij, tot wie Hem wacht, 

Tot Zijn geliefde Bruid ! 
O wee! het overgroote tal, 
Dat dan nog slapend zitten zal, 

En met de lampen uit! 

* * 
* 
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BESCHOUWING 
OVER 

D e Op e n b a r i n g , 

{Vervolg van bladz. 123). 

HOOFDSTUK 12 : 7—17. 

en zoekt te vergeefs in het verdere 
gedeelte van ons hoofdstuk naar 
een zekere tijdorde in de gebeur
tenissen, die worden vervuld. Met 

vs. 7 begint een nieuwe afdeeling. Er ontstaat een 
„krijg in den hemel;" en de „groote draak," de 
„oude stang," die genoemd wordt de duivel en 
de satan, die het geheele aardrijk verleidt, wordt, 
om nimmer daarheen terug te keeren, met al zijn 
engelen uit den hemel op de aarde geworpen" 
(vs. 7—9). Deze gebeurtenis zal plaats vinden 
niet na, maar in de duizend tweehonderd zestig 
dagen, tijdens welke de vrouw in de woestijn is. 
Zooals wij uit vs. 13 zien, is de oorzaak harer 
vlucht juist het feit, dat zij vervolgd wordt door 
den duivel. Vóór zijn val zagen wij hem pogingen 
aanwenden, om het kind te verslinden; en zijn 
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plannen worden van de zijde Gods door 
de wegneming van het kind in den hemel, 
verijdeld,* zonder dat hij uit den hemel gestort 
wordt. De eerste zes verzen van ons hoofd
stuk leveren ons een volkomen, afgerond geheel, 
hetwelk ons „de vrouw" eenerzijds met macht 
bekleed, en anderzijds in zwakheid en op de 
vlucht zijnde, voorstelt. Maar dan, wanneer 
Christus met Zijn heiligen — het Hoofd met het 
lichaam — als de hemelsche, tot heerschappij 
geroepen Mensch bij God is, dan zal de strijd 
in den hemel plaats vinden, en satan zal met zijn 
aanhangers voor altijd uit de sfeeren zijner 
macht geworpen worden. Als de apostel zegt: 
„Wij hebben niet den strijd tegen bloed en vleesch,. 
maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 
de wereldbeheerschers dezer duisternis, tegen de 
geestelijke machten der boosheid in de hemelsche 
gewesten, (Efez. 6: 12) — dan is dit voor ons 
een duidelijke aanwijzing, dat satan tot op dit 
oogenblik nog niet van zijn hoogte nedergestort 
is. Van daaruit zoekt hij de vreugde en het genot 
onzer hemelsche zegeningen in Christus te ver
hinderen ; van daaruit werkt hij op ons vleesch 
en verlokt ons door de aangenaamheden der 
wereld, en van daaruit zendt hij zijn vurige pijlen. 
Doch de tijd breekt aan, dat God hem zijn plaats 
zal ontnemen en noch hem, noch zijn engelen 
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meer toe zal laten hun boosheid in de hemelsche 
plaatsen uit te oefenen. „Hun plaats werd niet 
meer gevonden in den hemel." Welk een ver
schil ! Zoodra satan uit den hemel geworpen zal 
zijn, zullen al zijn plannen en leugens daarvoor 
altijd een einde hebben. Hij mag in zijn woede 
de bewoners der aarde aanzetten, om den open
lijken strijd tegen het Lam te voeren ; hij mag 
in later dagen de verleide volken van alle zijden 
vergaderen, om een laatsten strijd tegen het Lam en 
de veelgeliefde stad te wagen, — maar aan 
zijn machtsontvouwing in de hemelsche plaatsen, 
aan zijn leugens, aan zijn aanklachten, aan zijn 
plannen, kortom, aan alles is daar voor hem een 
einde gemaakt. 

De „groote stem in den hemel," die ons oor 
daarop verneemt, is een stem des gejuichs, ter 
oorzake van het gewichtige feit, dat satan neder-
geworpen is. 

Welke klasse van personen is het, die deze 
.stem laat hooren ? Wie zeggen deze woorden: 
„Nu is het heil en de kracht, en het koninkrijk 
geworden van onzen God en het gezag van Zijnen 
Christus; want de aanklager onzer broederen, die 
hen dag en nacht voor onzen God aanklaagde 
is nedergeworpen ?" (Vs. 10.) Het is maar één 
stem in den hemel; maar deze is de vertegen
woordigster van vele stemmen; want zij zegt: 
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t,Onze God" en „onze broeders." Zij is de uit
drukking der vreugde, voortkomende uit de harten 
der vele hemelbewoners, die zich verheugen over 
de oprichting van het rijk van God en over de 
macht van Christus. Zij hebben het bewustzijn 
van hun nauwe betrekking tot God en zijn tegelijk 
met andere personen, die zij hunne „broeders" 
noemen, werkzaam. Drie klassen staan hier voor 
ons: die, welke hun stem laten hooren, dan 
hun broeders, en eindelijk de vrouw en het overige 
van haar zaad. Diegenen welke de gebeurtenis 
van den val van satan met de stem des ge-
juichs begroeten, zijn boven alle zwarigheden 
verheven. Anderen hebben, vóórdat satan uit den 
hemel geworpen is, zijn aanklachten moeten 
verduren en zijn in het genot der volle zegeningen 
verhinderd. 

De eerstgenoemden vieren de bevrijding hunner 
broeders, die op aarde door den booze bestreden 
werden, en die niet konden komen tot het genot 
hunner zegeningen, vóór Christus de aarde als 
Zijn erfdeel in bezit heeft genomen, en satan uit 
den hemel geworpen is. Want satan was dagen 
nacht voor den troon Gods als hun aanklager 
werkzaam. De genade heeft hun de overwinning 
verleend, en de overwinning bestaat daarin, dat 
zij, als een offer voor hun trouw getuigenis het 
leven hebben moeten laten. Zoodra satan evenwel 
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uit den hemel nedergeworpen is, zal zijn aanklacht 
voor altijd verstomd zijn. De „broeders" vormen 
daarom zonder twijfel die klasse van heiligen, 
die, vanaf den tijd der opneming van de ge
meente tot aan den val van satan, aan de ver
zoekingen en moeilijkheden op aarde zijn bloot
gesteld. Zonder twijfel zijn het die heiligen, wier 
zielen in hoofdstuk 6 onder het altaar gezien 
worden. 

Als satan is nedergeworpen, is er vrede in den 
hemel; en de vreugde daar is algemeen. Deze 
„broeders," die door de hand van hem, die de 
macht des doods heeft, hun leven hebben moeten 
boeten, zijn niettemin overwinnaars, evenals 
Christus, — hoewel Hij in zwakheid werd ge
kruisigd — nochtans de Overwinnaar is. Het bloed 
des Lams, het woord hunner getuigenis, het door 
den Heiligen Geest in hen werkende Woord Gods 
— waren de oorzaken van hun zedelijke over
winning, ofschoon zij, ten opzichte van het lichaam, 
het onderspit delven (vs. 11). 

„Daarom weest vroolijk gij hemelen, en gij, 
die daarin woont!" Dat is de liefelijke toon, welke 
die „groote stem" aanslaat, om de vreugde en 
lof den ganschen hemel door op te wekken. Maar 
op de aarde zijn meer dan verschrikkelijke dingen 
in omloop. Terwijl in den hemel de stroomen 
eener algemeene blijdschap onafgebroken tot in 
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alle eeuwigheid voortruischen, ontlasten zich de 
duistere wolken van angst en verschrikking over 
de aarde. „Wee de aarde en de zee! want de 
duivel is tot u neder gekomen en heeft groote 
gramschap, wetende dat hij maar een kleinen tijd 
heeft." (Vs. 12.) Vanaf het oogénblik, dat satan 
zijn hoogere plaats, als wereldbeheerscher der 
duisternis, in de hemelsche gewesten niet meer 
kan innemen, zullen de „aarde" en de „zee," 
d. w. z. de geordende zoowel als de niet geor
dende volken, zijn woede ondervinden. Met zijn 
val begint de tweede helft van de 70ste week. 

Het Joodsche volk is het voorwerp van de ver
volging van den draak (vs. 13). Maar God treedt 
tusschenbeide. Hij redt de vervolgde door een 
snelle vlucht. De vrouw ontvangt „twee vleugelen 
van den grooten arend" om ijlings aan zijn woede 
te kunnen ontkomen ; want zij is tegenover hem 
machteloos en heeft geen ander reddingsmiddel 
dan een snelle vlucht in de woestijn, waar zij, 
van alle hulp ontbloot, een tijd en tijden en een 
halven tijd — 42 maanden of 1260 dagen — 
„buiten het gezicht der slang," zal worden gevoed 
(vs. 14). Zoo zijn we tot vs. 6 van ons hoofdstuk 
teruggekeerd. De verzen 7—14 vormen dus een 
omschrijving en stellen in het licht de oorzaken 
en den beweeggrond van de woede van satan. 
Hij haat de vrouw, wier zaad hem „den kop zal 
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vermorzelen," en die verordend is, om de „volken 
met een ijzeren schepter te verpletteren." Doch 
nauwelijks is zij aan zijn aanslag door middel 
der genadige tusschenkomst van Jehovah ont
komen, of de listige slang bedenkt opnieuw een 
list. „En de slang wierp achter de vrouw water 
uit haren mond als een rivier," om haar door den 
stroom te doen wegvoeren. (Vs. 15.) Alles getuigt 
hier van groote beweging en beroering. Onder
scheiden volkeren, die onder den onmiddellijken 
invloed des duivels staan, worden door dezen 
trotschen vijand Gods aangezet, om zich evenals 
een bergstroom op het Joodsche volk neer te 
storten en het alzoo van den aardbodem te doen 
verdwijnen. (Vergel. Jes. 8 : 7 en 8.) Maar de be
schermende hand Gods breidt zich ook hier weder 
over Zijn volk uit. De aarde — het tooneel der 
goddelijke orde in deze wereld — opent haar 
mond en verslindt den stroom en temt zijn wild 
verderf-aanvoerenden vloed, die de Joden op de 
een of andere wijze verdelgen moest. Het over
blijfsel zelf is onder Gods hoede, ver verwijderd 
van het tooneel der satanische beroeringen, in 
volkomen zekerheid ; en de vertoornde draak gaat 
daarheen, om „krijg te voeren met de overigen 
van haar zaad," d. i. met die joden, die, ofschoon 
niet met het aan het gevaar onttrokken overblijfsel 
vereenigd, „de geboden Gods bewaren en de ge-



136 DE MORGENSTER. 

tuigenis van Jezus hebben" (vs. 17). Het zijn de 
zoodanigen, die, geleid door den Geest der profetie, 
(hfdst. 10: 10) de wederkomst van Jezus, als Erf
genaam der aarde, verkondigen en om het woord 
hunner getuigenis, den vollen haat des duivels op 
zich halen. Doch ook hier zal zijn moeite vruch
teloos en vergeefsch zijn. De toekomst van Israël, 
dat nu helaas herderloos ronddwaalt, is goddelijk 
zeker, hoe zeer ook satan zijn pogingen en alle 
hem ten dienste staande hulpmiddelen van list 
en boosheid moge aanwenden, om de voornemens 
Gods te verijdelen. 

(Wordt vervolgd.) 

* * * 
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De kroon des roems. 

n den eersten Brief aan de Thessalonikers 
is sprake van geloof, van liefde en van 
volharding der hoop. 
De liefde is van deze drie de sterkste 

(zie 1 Kor. 13) en de hoop de zwakste. Daarom 
heeft de vijand de hoop aangegrepen. In den tweeden 
Brief aan de Thessalonikers lezen wij dan ook wel 
van de liefde en van het geloof, maar niet van de 
hoop, dan alleen, dat God goede hoop door genade 
gegeven heeft. De geloovigen hebben de hoop niet 
vastgehouden. 

Het geloof werkt. De apostel zegt: „Wij gedenken 
uw werk des geloofs." Wanneer het geloof goed is, 
werkt het altijd. Daarom schrijft Jakobus: „Toon mij 
uw geloof zonder werken en ik zal u uit mijne wer
ken mijn geloof toonen." (Jak. 2 : 18). 

Het is een ernstige vraag, die wij ons zelven in 
de eenzaamheid, in de bjnnenkamer ter beantwoording 
kunnen voorleggen: „Kunnen mijn medebroeders allen 
mijn geloof uit mijne werken zien?" 

De liefde is sterker. Zoo opmerkelijk spreekt Paulus 
van het werk des geloofs en van den arbeid der 
liefde. 
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In dit woord arbeid ligt de gedachte van moeite: 
de moeiten der liefde. Kan men van ons zeggen, dat 
er bij ons arbeid der liefde is? Wij moesten ons be
ijveren iederen dag iets te doen voor de kinderen 
Gods of voor de wereld. Zoo was het bij de ge
meente van Thessalonika. Alles was nieuw in deze 
jonge gemeente, en dit nieuwe was goed en waar
achtig, omdat het was van den Heer. 

In ieder hoofdstuk spreekt de apostel over de hoop, 
doch telkens is het weer anders, telkens beter, heer
lijker, zaliger. 

In het eerste hoofdstuk is sprake van de hoop op 
onzen Heer Jezus Christus. Wij lezen in het tiende 
vers: „Om Zijnen Zoon uit de hemelen te verwach
ten, dien Hij uit de dooden heeft opgewekt, Jezus, 
die ons redt van den toekomenden toorn." 

Het gaat dus om den Heer zelf. Bij de komst des 
Heeren is de grootste vreugde, Hem Zelf te zien. 
Velen denken: „Ja, als de Heer komt, zal ik tevreden 
zijn, dan blijft er geen wensch meer over. Ik wensch 
niets anders, dan Hem te zien en in Zijn tegenwoor
digheid te zijn." 

Maar, de Heer Zelf is daarmede niet tevreden. De 
Heer spreekt nog van andere dingen ook bij Zijn 
komst. Een beeld moge het ons duidelijk maken. 
Wanneer een kind met vacantie van de school thuis 
komt na een lange afwezigheid, wenscht het niets 
liever, dan zijn ouders te zien. De ouders zelf echter 
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willen meer, zij wenschen te weten, hoe hun kind zich 
gedragen heeft, of en zoo ja, welke vorderingen het 
kind gemaakt heeft. Zij willen weten, of het kind een 
eersten of tweeden, of ook wel geen prijs heeft. Zoo 
is het ook met den Heer. Hij wil niet, dat wij zonder 
prijs, d. i. met ledige handen voor Hem zullen ver
schijnen. De Heer zegt: „Ik wil, dat ge een kroon 
zult hebben, ik wensch u niet met ledige handen voor 
mij te zien." 

In hoofdstuk 2 : 19 lezen we: „Want welke is onze 
hoop, of blijdschap of kroon des roems? Zijt gij het 
ook niet voor onzen Heer Jezus bij Zijne komst? 
Want gij zijt onze heerlijkheid en blijdschap." 

Misschien denkt iemand: „Een kroon des roems, 
neen, die zoek ik niet, ik ben tevreden, als ik bij 
Hem ben." 

Maar de Heer verblijdt Zich, wanneer wij een prijs 
ontvangen, en Hij vindt er Zijn vreugde in, ons een 
kroon des roems te geven. 

Paulus vraagt: „Welke is onze hoop vóór onzen 
Heer Jezus?" Wat wil dat zeggen? Dat beduidt, dat 
wij daarboven iemand ontmoeten, die door ons tot 
Jezus geleid werd. Misschien een eigen kind, of een 
leerling der Zondagsschool, waaraan ik werkzaam 
mocht zijn. Of wel iemand, die met mij op eenzelfde 
fabriek arbeidde, of één, dié in mijn tuin werkte; in 
ieder geval één ziel, die ik door Gods genade op 
Jezus mocht wijzen, die ik .tot Hem mocht voeren. 
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Zie, dat is onze kroon vóór den Heere Jezus! 
Van het goed dezer aarde kunnen wij niets mede-

nemen. De mensch komt op deze wereld met dicht 
geknepen handen, maar bij het scheiden gaat hij met 
open handen, hij kan niets medenemen dan alleen de 
zielen, die door hem Jezus hebben 'leeren kennen. 

,,Maar dat is alles Gods werk,' zegt men allicht. 
Dat is zeker waar, maar de Heer zegt, dat de vrucht 
van onzen arbeid voor Hem, onze kroon is. 

,.Gij zijt,-" zegt de apostel, „onze heerlijkheid en 
blijdschap." Verlangen wij niet naar deze heerlijkheid 
en blijdschap? 

De Heer wil, dat wij in Zijn dag heerlijkheid en 
blijdschap zullen hebben, 't Schijnt wel geestelijk, om 
te zeggen: „Ik zal reeds tevreden zijn, als ik bij den 
Heer mag zijn,' maar Paulus en Si las begeerden ook 
blijdschap en heerlijkheid bij de toekomst des Heeren. 
, , 0 , zegt iemand, dat is zelfzucht.'' Maar dit is geen 
zelfzucht, want wij zullen onze vruchten voor den Heer 
hebben, een kroon des roems vóór Hem, d. i. in Zijn 
tegenwoordigheid, bij Zijn komst. 

Als Jezus er niet zou zijn, zou onze heerlijkheid 
niets zijn. Doch bij Hem en voor Hem de vruchten 
te hebben, dat is heerlijk! 

In hoofdstuk 3 vers 12 lezen wij: ,,En de Heer 
doe u toenemen en overvloedig zijn in liefde jegens 
elkander en jegens allen." 

Hier hebben we een gróót gebed: De Heer doe u 
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toenemen en overvloedig zijn in de liefde.'' Ja, Paulus 
durft véél van den. Heer te bidden. Toenemen en in 
de liefde overvloedig zijn, is dat mogelijk? Kunnen 
wij zulk een gebed tot God opzenden ? En hier wordt 
gebeden om overvloedige liefde, niet alleen jegens 
elkander, maar jegens allen. Ja, Paulus had grooten 
moed en veel vrijmoedigheid, en God heeft hem het 
antwoord gegeven, hetgeen blijkt uit den tweeden Brief. 

In 2 Thess. 1 : 3 lezen wij Omdat uw geloof 
zeer wast en de liefde van een iegelijk van u allen 
jegens elkander overvloedig is." Zoo geeft de Heer, 
wat Paulus gevraagd heeft, hoe groot zijn verlangen, 
zijn begeerte ook was. Om veel te bidden voor de 
broeders, opdat ze vol van liefde zijn, moest hij veel 
verwachten van de genade Gods. Maar de genade is 
er, overvloedige genade. En wij mogen bidden, dat 
de Heer de liefde overvloedig make jegens allen. En 
dan in vers 13: „Opdat Hij uwe harten versterke om 
onberispelijk te zijn in heiligheid voor onzen God en 
Vader bij de komst van onzen Heer Jezus met al 
Zijne heiligen.'' 

Voor het tegenwoordige heeft Paulus veel gevraagd, 
maar ook voor de toekomst verwacht hij groote din
gen. De overvloedige liefde is voor het heden. Maar 
opnieuw sprekende over de komst des Heeren zegt 
hij: ..Als de Heer komt, zullen wij zoo zijn voor 
onzen God en Vader.'' 

Hoe grootsch is de komst des Heeren. Hoe belangrijk 
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alles, wat er mede in verbinding staat. Wij zullen in 
de tegenwoordigheid van onzen God en Vader onbe
rispelijk zijn. Wij, die zoo zwak in ons geloof zijn? 

Dan spreekt de apostel nog over elle heiligen. 
Worden hier misschien de Nieuw-Testamenfischê hei
ligen bedoeld ? O neen ! Alle heiligen staat er. Mozes, 
David, Elia, Jesaja, Jeremia, al die mannen Gods 
uit het Oude Testament zullen er bij zijn. Hoe groot, 
hoe machtig is de komst des Heeren. Hij wil, dat wij 
er altijd aan denken, dat wij Hem verwachten. Dan 
zullen de vruchten van den arbeid voor Hem in het 
licht treden. Immers alles moet geopenbaard worden 
voor den rechterstoel van Christus? Daarop was het 
oog van den apostel gericht. 

Verder vinden wij in hoofdstuk 4 vers 13 de vraag 
beantwoord, wat er gebeurt met hen, die ontslapen 
zijn, als de Heer komt. Het antwoord luidt, dat de 
Heer ze mèt Zich zal brengen. 

Maar hoe is het mogelijk, die allen met Hem te 
brengen, wanneer de Heer op aarde zal verschijnen ? 

Vele geloovigen meenen, dat zij op de aarde zullen 
blijven, totdat de Heer in heerlijkheid komt. Maar dat 
is zoo niet. De apostel verklaart dit in vers 16 en 17. 
Hij zegt daar, dat de ontslapenen zullen opstaan, de 
levenden zullen veranderd worden, te zamen zullen wij 
tot den Heer gaan, om altijd met Hem te zijn en zoo 
zullen wij dan allen met Hem op aarde komen in 
heerlijkheid. 
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Laat ons niet ophouden, elkander opmerkzaam te 
maken op de komst des Heeren, opdat wij er aan 
blijven denken. Wat zal het een groote vreugde zijn, 
wanneer wij de vruchten op onzen arbeid bij den 
Heer zullen vinden. 

O, dat ons voortdurend gebed tot Hem zij: „Heer, 
laat ons iets voor U zijn!" 

Moet Ik gaan met leêge handen, 
Zoo mijn Heiland te gemoet ? 

Zonder één verlosten zondaar 
Meê te brengen aan Zijn voet ? 

Moet ik gaan met leêge handen, 
Moet ik zóó mijn Heiland zien ? 

En als loon voor al Zijn liefde, 
Hem geen dankbre vruchten bien ? 

Wees toch wakker, volk des Heeren ! 
Werkt zoo lang uw pols hier slaat ! 

Wint toch zielen voor uw Heiland, 
Eer 't voor eeuwig is te laaf. 

Wilt gij gaan met leêge handen, 
Zoo uw Heiland te gemoet, 

Zonder één geredden zondaar. 
Neergelegd aan Jezus' voet ? 

B. 

* * 
* 
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De liefde van God 
en de volharding van Christus. 

e liefde van God ! 
De eeuwig-springende-bron, waar la

fenis is en heil, waar genot is en ver
kwikking, waar de Geest ons heenleidt, 

waarheen onze harten gericht worden door den Heer-Zelf. 
De liefde van God 1 
Herinneren we ons nog, dat we in verlegenheid waren 

over onszelven, dat we in zondennood verkeerden ; 
niet wisten, waarheen te gaan met de belangrijkste, 
de brandende levensvraag, nl. hoe we behouden zouden 
worden, ontrukt konden worden aan het eeuwig 
verderf ? Waar vonden we rust ? Waar het antwoord 
op alle vragen ? Waar heeling voor 't gewonde hart ? 
Was het niet in de naar ons uitgestrekte armen van 
de liefde van God ? 

Zouden de Thessalonikers niet mét inrfgen dank 
hebben teruggedacht aan dien lichtvollen dag. dat een 
vreemdeling, uit Azië overgekomen, in hun stad was 
binnengetreden en hun had gesproken over de liefde 
van God, die zóó groot was, zóó machtig, dat ze 
het grootste offer brengen kon voor verloornen, en 
den sterksten haat wist om te zetten in brandende liefde ? 
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Zouden de broeders in de rijke koopstad van 
Macedonië, bekeerd tot den levenden God, niet met 
vreugde terugdenken aan den dag hunner omkeering, 
aan den dag en het uur, dat ze mochten wegzinken 
in de diepten der liefde Gods ? Wat kon voor hèn, 
wat kan voor óns heerlijker zijn, dan dat de harten 
door den Heer gericht worden op de liefde van God, 
door ons gesmaakt, toen we tot God werden bekeerd, 
en werden gebracht tot het geloof in den rieere Jezus ? 

De liefde van God! 
Herinneren we ons, hoe we geleid werden door 

den Geest des Heeren naar Golgotha, waar de Heere 
Jezus stierf voor onze zonden? Wat hebben we daar 
aanschouwd, daar, waar het algenoegzame Offer in 
onze plaats den dood des zondaars smaakte ? Waar 
de Rechtvaardige het hoofd boog onder den toorn 
voor ons, onrechtvaardigen ? Waar hij, de Vorst des 
levens, den dood smaakte, om ons voor eeuwig aan 
den dood te ontrukken ? Was het niet de liefde van 
God? Zijn onnaspeurlijke, heerlijke, machtige liefde 
tot ons diep-verloornen ? O, het is zoo gezegend bij 
Golgotha in den geest te verwijlen, om daar te smaken 
de liefde van God! En van den dag onzer bekeering 
treden we terug naar den dag der dagen, toen God 
Zijn Zoon schonk en Hem gelegd heeft in het stof des 
doods. (Ps. 22 : 16). Dat deed Hij voor u en voor 
mij, die nu door genade Zijn kinderen zijn geworden. 

De liefde van God! 
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Hoe was ze reeds werkzaam in den beginne, toen 
God de aarde toebereidde; toen Hij ze bekleedde, en 
met leven versierde; toen Hij den mensch er stelde, 
en onder alle dieren des velds ook het schaap tot 
Adam leidde. In de voleinding der eeuw zou God 
Zijn Zoon zenden, dien Hij had voorgekend als hef 
onberispelijk Lam, hetwelk zou worden geslacht, en 
die als het Lam Gods op deze aarde, zoowei als in 
den hemel zou worden gekend. (Joh. 1 : 29, 36 : 
Openb. 5 : 12, 13.) O, hoe groot was Gods liefde: 
hoe heerlijk was Zijn voorbereidend werk ; hoe machtig 
<kze Zijne gedachte: menschen te redden en te brengen 
tot aanbidding van het Lam in hemelsche heerlijkheid ! 

De liefde van God ! Groot in den dag der schep
ping, maar nog vroeger reeds werkzaam, nl. van 
vöör de grondlegging der wereld ! Daar is tenslotte 
ons ware rustpunt: het hart van God, de bron der 
eeuwige liefde Gods! Altijd meer terug, altijd dieper: 
van den dag der bekeering tot Golgotha, van Golgotha 
tot den dag der schepping, en van den dag der 
schepping tot in de eeuwigheid, tot den stond van 
het voornemen en raadsbesluit Gods. O. mijn God! 
gróót is Uwe liefde ! 

De volharding van Christus! 
Nu moet de blik vooruit worden geworpen, het 

eog moet opnieuw ten hemel, worden geheven, doch 
ditmaal naar den zaligen dag der eeuwige vereeniging 
met onzen Hemelschen Bruidegom. Christus wacht! 
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Wacht met volharding! Verbeidt het oogenblik, door 
den Vader bepaald, dat Hij Zich naar deze aarde 
begeven kan, evenwel niet om op de aarde neder te 
dalen, maar teneinde Zijn Bruid tot Zich op te nemen 
en met Zich te vereenigen in de lucht. Om met Zich 
te vereenigen, die Hij zóó liefhad, dat Hij Zichzelven 
gaf voor haar. Christus ziet uit naar het tijdstip, dat 
Hij tot den Vader leiden kan die Gemeente, die Zijn 
lichaam is, Zijn volheid. (Efeze 1 : 25.) En Hij ver
langt met volharding naar het heerlijk moment, dat de 
Bruid in den hemel zal gezien worden, als de Vrouw 
des Lams. (Openb. 19 : 7.) 

De volharding van Christus spreekt van de eeuwig-
zalige toekomst. Op die volharding van Christus wil' 
de Heer onze harten richten. 

Niet alleen derhalve op de liefde van God. 
Neen, öök op de volharding van Christus. 
Ziet ge het, medegeloovige ? Van eeuwigheid tot 

eeuwigheid is alles voor u goed gemaakt. Blik terug 
en blik vooruit : de liefde van God, die u verkoren 
heeft en alles voor u deed, en de volharding van 
Christus, die van eeuwige rust en blijdschap spreekt, 
bemoedigen u, en vullen uw hart met lof en dank 
jegens dien God, die zóó heerlijk Zich geopenbaard 
heeft in de zending en overgave van Zijn eeniggeboren, 
veelgeliefden Zoon, uw Heer en Heiland 1 J. T. 

* 
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De verborgenheden 
der Schrift. 

I. De vier wereldrijken. 

n zoo was dan de zon der Egyptische macht en 
heerlijkheid ondergegaan; de heerschappij 
van den Assyriër was ten einde gekomen; 
het eertijds glorierijke tijdperk van Israël 

behoorde tot het verleden; het Babylonische rijk had 
nu de wereldheerschappij in handen. „Wat zou hierna 
geschieden?" (Dan. 2 : 2 9 ) . 

Met deze vraag hield Nebukadnezar zich bezig, 
toen hij op zekeren avond zich op zijn bed had neer
gevlijd. En „gelijk de droom komt door vele bezig
heid" (Job 5 : 2 ) , zoo ook ondervond deze alleenheer-
scher de waarheid der uit Job aangehaalde woorden. 
Hij droomde. En tengevolge van dien droom, „werd 
zijn geest in hem verslagen, en zijn slaap in hem 
gebroken." (Dan. 2 : 1). 

Kleine groote-man! 
Hij, wiens macht en heerschappij zich uitstrekte 

„over alle menschen, en over de beesten des velds 
en de vogelen des hemels," (Dan. 2 : 3 8 ) ; hij, de 
koning der koningen (Dan. 2 : 37), kon toch maar 
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niet slapen, als hij wilde, eri hij kon ook niet in zijn 
geheugen terugroepen den droom, waardoor zijn geest 
verslagen was! Hoe groot en machtig Nebukadnezar 
ook was; hij was klein, en geheel afhankelijk van 
dien God, die hem op zulk een hoogte gesteld had. 

In zedelijk opzicht gaat in dien slapeloozen nacht 
en den daarop volgenden dag de majesteit en glans 
van het Babylonische rijk reeds tanen. Want èn de 
koning, èn zijn toovenaars, èn sterrekijkers, èn guiche-
laars, èn Chaldeën komen allen in hel, licht van den 
levenden God te staan; en in dit licht wordt open
baar, dat de macht des konings niets is, en dat de 
wijsheid zijner wijzen bedrog en huichelarij was; en 
zoowel de koning als zijn wijzen worden beschaamd 
en teleurgesteld in en met zichzelven. „God vangt de 
wijzen in hunne arglistigheid." (Job 5 : 13). 

Wanneer de wijzen, na herhaalde aansporing des 
konings, om den droom en deszelfs uitlegging bekend 
te maken, hun onmacht en onbekwaamheid ten volle 
hebben erkend, door te zeggen: „De zaak, die de 
koning begeert, is te zwaar, en er is niemand anders, 
die dezelve voor den koning te kennen kan geven, 
dan de goden, welker woning bij het vleesch niet is," 
dan wordt de koning toornig en zeer verbolgen, en 
zegt, dat men al de wijzen te Babel zou ombrengen." 
(Dan. 2 : 1 1 , 12). 

Welk een geestelijke duisternis heerschte er dien 
)dag. te Babel, en hoe dreigde de dood! 
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Nu zal de God, de levende God, en ook de God; 

des lichts, Zich echter openbaren. 
Daniël en zijn metgezellen waren ook begrepen 

onder hen, die als wijzen gedood moesten worden, 
en A rioch, de bevelhebber des konings, raadde aan, 
om toch niet zoo haastig te zijn met het uitvoeren 
van dit oordeel. 
. Daniël verzocht den koning hem „een bestemden 
tijd te willen geven, dat hij den koning de uitlegging 
te kennen gave." (Dan. 2 : 16). 

Een eerste lichtstraal in de duisternis aan het hof 
te Babel, welke het volle Goddelijke licht over de 
koninkrijken dezer wereld aankondigde ! 

En terwijl de koning in spannende verwachting 
verkeerde, en de wijzen in vreeze waren hun leven te 
moeten inboeten, lagen ten huize van Daniël vier jonge 
mannen geknield, en „baden van den God des hemels 
barmhartigheid over deze verborgenheid." 

„Gij hoort het gebed." (Ps. 65 :3 ) . Dit mochten 
deze vier jonge mannen ook ervaren ; want God 
openbaarde aan Daniël in een nachtgezicht de ver
borgenheid, n.1. den droom des konings, en de uit
legging er van. 

En na den bidstond, na de verhooring van het 
gebed, een lof- en dankzegging ! 

„ Toen loofde Daniël den God des hemels, en zeider 
De naam Gods zij geloofd van eeuwigheid tof in 
eeuwigheid, want Zijne is de wijsheid en de krödit 
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Want Hij verandert de tijden en stonden, Hij zet de 
koningen af, en Hij bevestigt de koningen ; Hij geeft 
den wijzen wijsheid, en wetenschap dengenen, die 
verstand hebben. Hij openbaart diepe en verborgene 
dingen; Hij weet, wat in het duister is, want hef licht 
woont bij Hem. Ik dank en ik loof U, o God mijner 
vaderen! omdat Gij mij wijsheid en kracht gegeven 
hebt, en mij nu bekend gemaakt hebt, wat wij van 
U verzocht hebben, want Gij hebt ons des konings 
zaak bekend gemaakt." (Dan. 2 :20—23) . 

„Wat hierna geschieden zou," is aan Daniël, en door 
hem aan Nebukadnezar bekend gemaakt, en wel in 
den vorm van een groot treffelijk beeld, welks ge
daante schrikkelijk was. Een groot beeld, bestaande 
uit vijf bestanddeelen, die vanaf het hoofd steeds in 
waarde afnamen. Het hoofd was van goed goud; 
zijn borst en armen van zilver; zijn buik en dijen 
van koper; zijn schenkelen van ijzer; zijn voeten 
eensdeels van ijzer, en eensdeels van leem, of aarde. 

Het behoeft ons niet te verwonderen, dat de geest 
van Nebukadnezar „in hem verslagen werd," bij het 
zien van zulk een «schrikkelijk" beeld. Maar nog meer 
was hiervan de oorzaak, dat hij ook gezien heeft, hoe 
,,een steen, zonder handen afgehouwen, het beeld van 
:zijn voeten van ijzer en leem sloeg; en het geheel: 
ijzer, leem, koper, zilver en goud tot stof vermalen 
werd; hoe de wind dit stof weg blies, zoodat er geen 
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plaats voor hetzelve werd gevonden. De steen echter,, 
die het beeld geslagen heeft, werd tot een grooten 
berg, alzoo dat hij de geheele aarde vervulde." 
(Dan. 2 : 3 4 , 35). 

Wat Nebukadnezar in den droom als een groot, 
treffelijk en glansrijk beeld te zien gegeven werd, 
wordt aan Daniël in hoofdstuk 7 te aanschouwen 
gegeven, als vier groote dieren, en zoo hebben wij dus 
èn in het beeld, èn in de vier groote dieren, de vier 
wereldrijken, n.1. : het 

Babylonische-, Medisch-Perzische-, Grieksche-
en Romeinsche rijk. 

Bahel: het gouden hoofd, is verdwenen. Het 
Medisch-Perzische rijk: de zilveren borst met de armen, 
is ondergegaan. Het Grieksche rijk : de koperen buik 
met dijen, heeft plaats moeten maken voor de ijzeren 
schenkelen : het Romeinsche rijk. Nu leven wij in 
den tijd, dat de voeten met tien teenen, gedeeltelijk 
van ijzer en leem, in wording zijn, om zich — wie 
weet hoe spoedig ? — te laten zien als het 

weer-op-nieuw-verrezen 
Romeinsche rijk, met een volkerenbond van tien 
koningen. Zie Dan. 7 : 2 4 ; Openb. 13: 1. 

„Doch in de dagen van die koningen zal de God 
des hemels een koninkrijk verwekken, dat in der 
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•eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat koninkrijk 
zal aan geen ander volk overgelaten worden ; het zal 
die koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar zelf 
zal het in alle eeuwigheid bestaan." (Dan. 2 : 44). 
,,De steen, zonder handen afgehouwen," is Christus. 
Dezelfde, van Wien wij in Jes. 28 : 16 en 1 Petr. 
2 : 6 lezen : Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen, uit
verkoren, kostelijk; en die in Hem gelooft, zal niet 
beschaamd worden." Alzoo nu Een, in Wien genade, 
behoudenis en eeuwig leven te verkrijgen is. Maar 
als de tijd der genade geëindigd is, en de bedeeling 
der gerechtigheid zal aangebroken zijn, dan wordt ,,de 
Steen" (Christus) door God geopenbaard, en zal het 
oordeel worden voltrokken aan allen, die zich tegen 
God en Zijnen Christus als vijanden geopenbaard 
hebben. In Lukas 20 : 18 zegt de Heere Jezus: „Een 
iegelijk, die op dien steen valt, zal verbrijzeld worden; 
en op wien hij vallen zal, dien zal hij verpletteren.'' 

Nadat Daniël tot Nebukadnezar zijn woorden ge
ëindigd heeft, met te zeggen : „de groote God heeft 
den koning bekend gemaakt waf hierna geschieden 
zsl; de droom nu is gewis, en zijne uitlegging is 
zeker," vinden wij „den koning der koningen," hem 
,,voor wien alle volkeren, natiën en tongen beefden en 
sidderden ;" hem, den despoot, van wien Daniël later 
tot Belsazar getuigde : „wien hij wilde doodde hij, en 
wien hij wilde, behield hij in het leven, en wien hij 
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wilde, verhoogde hij, en wien hij wilde, vernederde 
hij" (Dan. 5 : IQ), ,,op zijn aangezicht voor Daniël 
nedergevallen, en hem aanbiddende met spijsoffer en 
liefelijk reukwerk en drankoffer." (Dan. 2 : 46). 

Welk een ommekeer ! 
Dezelfde, die te voren het bevel tot ombrenging 

vanille wijzen in Babel gegeven had, ligt nu aan de 
voeten van één dier wijzen, en, wat zijn hart vervulde, 
moesten zijn mond en lippen uitspreken : „Het is de 
waarheid, dat uiieder God een God der goden is en 
een Heer der koningen, en die de verborgenheden 
openbaart, dewijl gij deze verborgenheid hebt kunnen 
openbaren." (Dan. 2 : 47). 

De koning Nebukadnezar op zijn aangezicht, aan 
de voeten van een zijner ballingen uit het volk der 
Joden ! In dit feit, eenig in de geschiedenis, doet de 
Heilige Geest ons een voorspel aanschouwen, van wat 
in de toekomst in volkomenheid aanschouwd en ver
nomen zal worden. Door den profeet Jesaja wordt 
het ons zoo duidelijk meegedeeld : 

de heidenen (volken) zullen tot uw licht gaan» 
en koningen tot den glans die u is opgegaan . . . . 
En de vreemden zullen uwe muren bouwen, en hunne 
koningen zullen u dienen . . . . En uwe poorten zullen 
steeds open staan, zij zullen des daags en des nachts 
niet toegesloten worden, opdat men tot u inbrenge 
het heir der heidenen (volken), en hunne koningen tot 
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u geleid worden. Want het volk en het koninkrijk, 
welke u niet zullen dienen, die zullen vergaan, en die 
volkeren zullen gansch verwoest worden Ook 
.zullen, zich buigende, tot u komen de kinderen der-
genen die u onderdrukt hebben, en allen die u gelasterd 
hebben, zullen zich nederbuigen aan de planten uwer 
voeten." (Jes. 6 0 : 3 , 10, 11, 14). ,,Ja, alle koningen 
zullen zich voor hem nederbuigen, alle heidenen zullen 
hem dienen." (Ps. 7 2 : 11). 

Daniël geeft ons dus niet alleen de verborgenheid 
der vier groote wereldrijken te kennen, maar ook het 
koninkrijk van „den Steen, zonder handen afgehouwen" 
wordt door hem aangekondigd. Wij hebben alzoo in 
Nebukadnezar de eerste man, in wiens hand God 
het wereldbestuur gegeven heeft. Maar noch Nebu
kadnezar, noch allen, die na hem den schepter in handen 
kregen, en nog krijgen zullen, bezitten de wijsheid en 
de kracht, om naar Gods welbehagen deze hun ver
leende macht uit te oefenen. Daarom wordt hun glans 
en majesteit steeds minder en zwakker. 

Heeft God om de zonden van Zijn volk, aan Israël 
de macht ontnomen, en deze in de handen der volken 
gesteld, zoodat het nu „de tijden der volken" zijn 
(Luk. 21 : 24), eenmaal zal weder aan Israël, onder 
de regeering van Jezus Christus, deze macht terug 
geschonken worden. En het rijk van Christus zal 
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.aan geen ander volk overgelaten worden . . . . het 
zal in alle .eeuwigheid bestaan." (Dan. 2 : 44). 

Nadat de zevende bazuin geschald zal hebben, zullen 
zich in den hemel groote stemmen laten hooren, 
zeggende : „ Het koninkrijk der wereld van onzen 
Heer en van Zijnen Christus is gekomen, en Hij 
zal heerschen tot in alle eeuwigheid." En de vier 
en twintig oudsten, die voor God zitten op hunne 
tronen, vallen dan op hun aangezichten, en aanbidden 
God, zeggende: Wij danken U, Heer, God, Almachtige 
die is, en die was, dat Gij Uwe groote kracht hebt 
aangenomen, en Uwe heerschappij hebt aanvaardt." 
(Openb. 11 : 15—17). D. R. 

* * 
* 
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Het uitspruiten der boomen. 

iet den vijgeboom en al de boomen;. 
wanneer zij reeds uitspruiten, zoo weet 
gij, dit ziende, uit uzelve, dat de zomer 
reeds nabij is. (Luk. 21 : 29, 30). De 

Heer richt onze, opmerkzaamheid dus niet alleen op 
„den vijgeboom," maar ook op „alle boomen." Nu 
is het algemeen bekend, dat onder den vijgeboom 
Gods aardsche volk, Israël, bedoeld wordt. Dat onder 
de voorzienigheid Gods, zonder dat God-Zelf daarbij 
zichtbaar te voorschijn treedt, of de werkzaamheid 
van Zijnen Geest is waar te nemen, de doodsbeenderen 
Israëls tot elkander naderen, volgens Ezech. 37 : 7 , 
is ons allen bekend door de werkzaamheid der Zionisten, 
welke met elk jaar een grooter uitbreiding verkrijgt. 

Maar, zooals de Heer zegt, zullen ook „alle boomen 
weder uitspruiten, n.1. de oude volkeren, die in de 
dagen van 's Heeren omwandeling op aarde, of tijdens 
het bestaan van het volk Israëls bestonden, zullen 
ook weer te voorschijn komen. Het begin hiervan is 
nu reeds waar te nemen. Wat toch is ons door ver
schillende tijdschriften medegedeeld ? 

Eerstens, dat Emir Feisal tot koning van Irak (Zuid-
Mesopotamië) gekroond is geworden. Hierdoor is-
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Bagdad, dat 663 jaren onder Turksche heerschappij 
was, en zich daarom niet verheffen kon, weder de 
hoofdstad van een Arabisch rijk geworden. Het land 
Bagdad, — hoofdzakelijk het vroegere Babel met de 
overoude groote steden Ninivé en Babyion — is nu 
opnieuw onder de heerschappij der Arabieren gekomen. 
Zoo mag dan nu ,,de wieg der menschheid," het 
oer-oude Mesopotamië, waar de bodem honderdvoudige 
vrucht voortbracht, een nieuwen bloeitijd tegemoet zien. 
Het is bekend, dat de Arabieren vroeger reeds 
in Azië en Europa groote dingen verricht hebben. 
Misschien dat zij nu er toe geroepen zijn, om ook 
in Azië groote veranderingen aan te brengen. 

Als een zeer merkwaardig teeken des tijds willen 
wij hier vermelden, dat vóór twee jaren, in den 
zomer van 1920, ter conferentie te San-Remo, een 
Chaldeeuwsch-Assyrische deputatie zich aandiende, 
met het verzoek, dat den Assyriërs hun oude gebied 
aan de beide zijden van de Tigris, in de omgeving 
van Mosul, weder toegewezen mocht worden. Er be
staan nu nog ruim anderhalf millioen Syriërs. 

Nu is het ons door Gods Woord bekend gemaakt, 
dat de profeten van een toekomstig Assyrisch rijk 
gesproken hebben, hetwelk zich als de meest grimmige 
vijand van Israël in het verleden geopenbaard heeft, 
en dit in de toekomst ook doen zal. Dit rijk 
zal zich ten noorden van Palestina vormen, en met 
behulp van een grootere macht (zie Dan. 8 : 24) 
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tegen de Joden strijden, wanneer deze weer een volk 
en een rijk zullen vormen. Nu reeds zijn het de Syriërs, 
die zich verzetten tegen den terugkeer der Joden naar 
Palestina. Jesaja 1 8 : 4 deelt ons meê, dat „God van 
den hemel" ziet, hoe zich hier beneden de dingen 
langzaam, onder Zijn voorzienigheid en toelating, 
ontwikkelen. „Want alzóó heeft de Heere tot mij 
gezegd : Ik zal stil zijn, en zien in mijne woning, als 
de glinsterende hitte op den regen, als eene wolk des 
dauws in de hitte des oogstes." — Ook wij mogen 
toeschouwers zijn van het uitspruiten der boomen, 
terwijl wij ,,de blinkende Morgenster," den Heere 
Jezus, van uit den hemel verwachten, om Zijn hemelsche 
Bruid met Zich te vereenigen in Zijn heerlijkheid. 
Daarna zal Hij „met al Zijn heiligen," na zware 
oordeelen, die over de Joden in Palestina komen 
moeten, als „de Zon der gerechtigheid," en als „de 
Overste van de koningen der aarde," tot oprichting 
Zijns rijks, op aarde verschijnen. 

Verder is op te merken, dat de cherif van Mekka 
(als nakomeling van Mohammed) koning van Hedschas 
(een gedeelte van Arabië) geworden is ; en dan ten 
slotte, dat Abdullah (de broeder van Feisal, den koning 
van Irak) tot vorst van het Over-Jordaansche is be
noemd geworden. Zoo ontwaken inderdaad lang
zamerhand „alle boomen," waaronder, Moab, Ammonv 

enz. 
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Dan is, eenige maanden geleden, Egypte, na 2500 
jaren, weer een onafhankelijk koninkrijk geworden. 
Dit is een zeer groote gebeurtenis in de wereldgeschie
denis, en voor ons. Christenen, van veel beteekenis. 
Zoo zou misschien sulfan Fuad, die door Engeland 
als koning Fuad I erkend is geworden, wel de voor-
looper kunnen zijn van „den koning van hef Zuiden,'' 
die ten zuiden van Palestina weer zal opstaan. Deze 
beide koningen : „de koning van hef Noorden' 
(Assyrië) en ,,de koning van het Zuiden" (Egypte), 
worden bijv. in Dan. 11 : 40 naast elkaar genoemd. 

Zoo gaat het Woord Gods in onze dagen, rustig 
en zeker, Tneer en meer Zijn vervulling tegemoet. 

Dr. E. D. 

* * 
* 



BtLHA'S ZONEN. 161 

Bilha's zonen. 
Dan en Naftali. 

„Kinderen! bewaart uzelven van de afgoden." 
„Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de 
wereld is." (I Joh. 5 : 2 1 ; 2 : 15). 

evi, Juda, Jozef en Benjamin, zij schit
teren elk in eigen glans, een luister 
evenwel, door God hun verleend. 

Levi, als een, die voor den heiligen 
dienst werd afgezonderd. 

Juda, als de koning,, die in den strijd zegeviert. 
Jozef, als een, die alle stammen — Levi en Juda 
niet buitengesloten — in het leven behoudt. 

Benjamin, tenslotte, tusschen wiens schouderen 
Jehovah een woonplaats kiest, de man van de 
heilige woning! 

Bij zulk een luister verbleekt de glans van 
Dan en Naftali, 

Bilha's zonen — en omdat Bilha van Rachel 
is» ook Rachels zonen, — wat lijn zij, die zonen 
der slavin, vergeleken bij Jozef en Benjamin, de 
eigen zonen van Rachel-, de meesteresse ? 
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De lagere geboorte brengt een lagere plaats 
mede. Bij lager staat hoort lager stand. 

En toch — al is van Bilha's zonen niet zoo
veel treffelijks te vermelden, als van de hierboven 
reeds genoemde en in vorige artikelen *) reeds 
behandelde patriarchen, het komt ons niettemin 
gewenscht voor, ook bij deze zonen van Jakob 
en bij de geschiedenis hunner nakomelingen, 
derhalve bij de stammen van Dan en Naffaü, 
opzettelijk stil te staan. 

* * 
* 

De stervende Jakob heeft — toen hij zijn twaalf 
zonen zegende — van Dan gezegd: 

„Dan zal zijn volk richten, als een der stammen 
Israëls." 

En verder: 
„Dan zal eene slang zijn aan den weg, eene 

adderslang nevens het pad, bijtende de verzenen 
des paards, dat zijn rijder achterover valle." 

Van Naftali heet het in diezelfde oogenblikken: 
„Naftali is eene losgelaten hinde; hij geeft schoone 
woorden." Mozes sprak aangaande de stammen : 

„Dan is een jonge leeuw, hij zal als uit Bazan 
voortspringen." „O Naftali, wees verzadigd van 
de goedgunstigheid, en vol van den zegen des 
Heeren, bezit erfelijk het Westen en het Zuiden." 

*) Zie jg. 12, blz 11 ; jg. 13, blz. 112 en jg. 14, blz. 10,65. 
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Aan deze beteekenisvolle woorden willen we 
allereerst onze aandacht schenken, in verbinding 
vooral met de geschiedenis der beide zonen en 
stammen. 

„Dan zal een slang zijn." 
Uit de bijvoeging „een adderslang nevens het 

pad" blijkt voldoende, dat hier niet moet worden 
gedacht aan een slang in het algemeen, maar 
meer aan een soort van kleine slang, die zich 
verborgen houdt in het stof en zand van den 
weg, en die, als een ruiter komt aanrennen, met 
bliksemsnelheid het paard in de verzenen bijt, 
en alzoo met zijn doodend gif het dier machteloos 
maakt. Het ros steigert eensklaps, en de berijder 
valt achterover in het zand. 

„Dan is een jonge leeuw." 
Uit de bevoeging „hij zal voortspringen" blijkt 

alweer, welke eigenschap van den leeuw bij Dan 
wordt gevonden. Niet den heldenmoed van den 
woudvorst, maar wel diens vlugheid en behen
digheid. 

Dan springt vooruit, als een jonge leeuw. Op 
het gepaste moment, zooals de stofslang opwipt 
en onverwacht haar prooi de doodelijke wonde 
weet toe te brengen. 

„Dan zal zijn volk richten." 
Dan hèèft zijn volk gericht. 
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En wellicht zal Dan voor een korten tijd nog 
eenmaal zijn volk richten. 

We hebben den naam Simson — uit den stam 
van Dan — maar te noemen, en ieder weet, hoe 
Dan heeft gericht. 

Wie heeft den Filistijn geslagen, als Simson ? 
De sterke man, die van een leeuw den bek 
openscheurde, alsof hij een bokje vaneenscheurde? 
En die zijn vijanden met slim overleg in den strik 
wist te lokken, om ze daarna te bespringen en 
te dooden ? Want Simson was niet alleen sterk, 
hij was ook vlug en behendig als een leeuw, 
en aan zijn kracht en berekenend beleid paarde 
hij de sluwe slimheid eener slang. 

Deze krachtmensch, deze held van God, die 
bij tijden, als hij zich namelijk door Gods Geest 
liet vaardig maken, Gods Naam vermaard heeft 
gemaakt onder de vijanden des Heeren — 'deze 
Simson ontmoette op eigen weg zoowel den 
leeuw als de slang. 

Den leeuw wist hij vaneen te scheuren. 
De slang weerstond hij niet! 
De schoone vrouw van Timnath, de hoer van 

Gaza, en Delila van de beek Sorek, deze drie 
Vrouwen waren de slang, en zij hebben beurtelings 
Simson verleid en tenslotte van zijn kracht be
roofd. Onmachtig en blind, staat hij als de ver
slagene voor ons. En hierin is Simson een treffend 
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beeld van zijn vaderlijken stam. Maar om dit te 
zien, moeten we de geschiedenis beschouwen. 

Bij de inneming van het land Kanaan, toen 
door Eleazar, den Hoogepriester, en door Jozua, 
die het volk had ingevoerd, en door de Hoofden 
der vaderen der stammen, te Silo, voor het aan
gezicht des Heeren, aan de deur der Tent der 
samenkomst (letten we op deze drievoudige aan-
duidng der plaats, want dit is zeer belangrijk) 
door het lot, erfelijk, aan de kinderen Israëls de 
erfdeelen werden uitgedeeld, toen ging het zevende 
lot uit voor den stam der kinderen van Dan 
(Jozua 19). Hun landpale is dan het gebied, 
grenzend aan dat der Filistijnen, tegenover Jafo 
(Jaffa, Joppe) aan de zee. Maar dit erfdeel bleek 
hun te klein. Want de Amorieten — zoo lezen 
we in Richteren 1 : 34 — lieten den stam van 
Dan niet toe, te wonen in de vlakte, in het dal. 
Ze drongen ze op in het gebergte. Ja, de Amo
rieten namen hun steden, en, ware het huis van 
Jozef niet bijgesprongen, die de Amorieten schat
plichtig wisten te maken, wellicht was het erfdeel 
nog meer verkleind. Aan Dan ontbrak leeuwen
moed. Dan wachtte zijn tijd, zijn gelegenheid, 
om, als de adderslang aan den weg, den ruiter 
te doen vallen. 

„De kinderen van Dan — zoo verhaalt Jozua 
19 : 47 dan verder — krijgden tegen Lesem (Laïs) 
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en namen het in en sloegen het met de scherpte 
des zwaards, en erfden het, en woonden daarin, 
en zij noemden Lesem Dan, naar den naam huns 
vaders Dan." 

Bij deze uiterst korte mededeeling blijft het 
evenwel niet. 

Het heeft den Heiligen Geest behaagd, een 
veel uitvoeriger verhaal ons te verschaffen van 
Dans handelingen in het Boek der Richteren, en 
wel onmiddellijk, nadat ons de geschiedenis is 
verhaald van den grooten held uit Dan, van 
Simson. Richteren 18 dan deelt ons mede, hoe 
een vijftal verspieders uit Dan wegtogen, uit Zora 
en Estaol, van de plaats dus, waar later Simson 
eenmaal in het graf zou dalen, om het land te 
verspieden. Zij ontmoetten op hun weg den priester 
in het huis van Micha en deze voorspelde hun 
een voorspoedigen tocht. De vijf mannen kwamen 
te Laïs (Lesem), tot een „zorgeloos" volk, in een 
„ruim" land. 

Nadat de verspieders rapport hadden uitge
bracht, trekken dan een zeshonderd mannen naar 
Laïs. Onderweg rooven deze mannen uit het huis 
van Micha het gesneden beeld en den (nage-
maakten) efod, en de terafim (waarschijnlijk ter 
vervanging van de urim en de tummim) en het 
gegoten beeld, en zij verbinden den priester zelf 
ook aan hun stam. 
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Zoo komen zij dan te Laïs en vallen op het 
„stille," „zekere" volk in het dal van Beth Rehob, 
ver van Sidon, aan en dooden ze. De stad ver
branden zij daarop met vuur, en als ze haar 
hebben herbouwd, noemen ze haar Dan. 

Daar in die stad richten ze het gegoten beeld 
op, en zoo werd de stad Dan de bakermat van 
den officiëelen afgodendienst. De jonge leeuw 
heeft gesprongen, de adderslang heeft gebeten, 
Dan heeft voor zichzelven een naam en een erfdeel 
gezocht, maar voor Jehovah heeft Dan, als de 
oproep tot hem komt, geen ijver. Denken we aan 
den grooten strijd van Barak, aan het lied van 
Debora, en hooren we haar klacht: „Dan, waarom 
onthield hij zich (n.1. van den strijd tegen Sisera) 
in schepen? (Richt. 5:17). De handel, het eigen
belang, boeide Dan. Als het wel de tijd is voor 
Jehovah, dan is het niet de gelegenheid voor 
Dan. 

Dat is een ernstige fout, gebrek aan ijver voor 
den Naam des Heeren en voor de zaak des Heeren. 
Want waar zulk een gebrek aanwezig is, daar 
staat het eigenbelang geheel op den voorgrond. 

Wij zagen het reeds: 
Bij Dan was eerstens een gebrek aan waar

deering van het erfdeel des Heeren. Het hem 
t oegewezen deel van Kanaan, het „zevende lot," 
was „hun te klein uitgekomen." En aan dit gebrek-
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aan Waardeering paarde zich een gebrek aan geloof, 
om te strijden voor het Goddelijk erfdeel tegen 
den vijand, die het betwistte. Er was daardoor 
gèèn kracht tegen den Amoriet. 

En dan voegt zich — in een dalende lijn gaat 
het steeds verder — bij het gebrek aan waar
deering en geloof een zelfzuchtig zoeken naar 
een schoon en begeerlijk land, als bij Lot. De 
blik valt op het land vèr in het Noorden, ver 
ook van het Huis des Heeren, een land „wijdvan 
ruimte," „een plaats, alwaar geen gebrek is van 
eenig ding, dat op de aarde is," kortom een 
land, „zeer goed!" 

Nu dienen we elkaar goed te verstaan. 
Het wonen in een goed, ruim land, waar geen 

dings gebrek is, stellen we niet voor als iets 
minderwaardigs of iets ongeestelijks. Verre van 
daar! God Zelf speurde zulk een land uit voor 
Zijn volk, En Hij zal Zijn kinderen straks den 
hemel geven, met al wat heerlijks daarin is. 

Maar als het door God gegevene niet wordt 
gewaardeerd, als er geen geloof is, om het door 
God geschonkene behoorlijk in bezit te nemen, 
als er geen kracht is, om er den voet op te zetten, 
als er geen ijver is voor 's Heeren zaak en Naam, 
en er is dan wèl een zoeken naar hetgeen niet 
van God, maar wèl ruim en goed en schoon is, 
en dat op een onrechtmatige wijze moet worden 
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verkregen, en waar de list van de adderslang en 
de behendigheid van den jongen leeuw voor 
noodig zijn, dan — en dit zullen we allen toch 
gevoelen — dan kunnen we dit geen goed voor
beeld, geen stap in de goede richting noemen. 
Zulk een verkeerde stap wordt noodzakelijker
wijze door meerdere gevolgd, 

En we zagen het reeds, daar in het goede 
land, vergat Dan den Naam en den dienst van 
Jehovah. Hij zocht daar een naam voor zichzelven 
en richte in zijn stad een officiëelen afgoden
dienst in. 

Als jaren later de eerste koning over de tien 
stammen om politieke redenen, eigenlijk ook om 
zelfbehoud, te Dan en te Bethel de kalveren stelt, 
dan vindt deze Jerobeam te Dan den akker reeds 
geploegd, want afgodendienst was aldaar helaas 
geen vreemde zaak. Het treurig einde van de 
afwijking — oogenschijnlijk zoo klein begonnen 
— was derhalve, dat Jehovah werd vergeten en 
Zijn Naam • plaats moest maken voor den eigen 
naam van Dan! 

Deze laatste gedachte brengt ons terug tot de 
woorden, hier boven reeds neergeschreven: 

„En wellicht zal Dan voor een korten tijd nóg 
eenmaal zijn volk richten." 

Met zekerheid valt niets te zeggen, daar de 
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Schrift niet met name den stam vermeldt, waar
uit de antichrist zal voortkomen. Wel verzwijgt de 
Schrift een naam ! Maar we vermoeden en vragen: 
Wie zal het zijn, die zal komen in zijn „eigen 
naam" en dan zal worden aangenomen? (Joh. 5:43). 

De antichrist, zegt ge. 
Voorzeker. 
Maar zal deze misschien ook uit Dan zijn? 
Al wat aan God, aan Israëls Jehovah herinnert, 

zal de antichrist eenmaal wegnemen. 
Misschien denkt een lezer: „Maar dat deed 

toch Dan niet?" 't Is waar, maar aanschouwen 
we in het beeld van den antichrist niet de vol
making van het kwaad, het einde van de dalende 
lijn? En zal de antichrist niet de afgoderij ten 
top voeren? Den afgodendienst in zijn meest 
verfijnden, meest aantrekkelijken vorm instellen? 
Zal niet een beeld aller bewondering opwekken? 
Zal niet een beeld, dat leeft en spreekt, worden 
aangenomen ? En zal het gebrek aan ijver voor 
den Naam des Heeren, zich volkomen ten kwade 
ontwikkelende, niet ontaarden in felle haat tegen 
God en Zijn Gezalfde, een haat, die dan neer
komt op het hoofd der getrouwen, die aan den 
Naam en aan de verwachting van den Messias 
vasthouden? (Zie 2 Thess. 2 en vooral ook 
Openbaring 13). 

Is niet de sluwheid der slang vereenigd met 
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de behendigheid van den jongen leeuw in den 
antichrist? 

Zal ook de antichrist niet zijn tijd en gelegen
heid afwachten, om zijn sprong te doen en zijn 
gif over te storten in zijn prooi? 

Bijt hij niet het ros in de verzenen ? 
Zoodat de berijder achterover valle? 
Zal hij niet eerst met vleierij (de schööne 

woorden van Naftali) velen aan zich verbinden, 
d.i. met „de velen" d.z. de Joden in massa, een 
verbond maken, de eerste helft van de zeventigste 
week? (Dan. 9:27). 

Maar zal hij dan niet plotseling — zooals de 
stofslang opwipt, en de jonge leeuw zijn sprong 
doet — in de tweede helft der week, in de 
tweede „drie-en-een-half-jaar," in de bekende 
„twee en veertig (lijdens) maanden," in „een tijd 
en tijden en een halven tijd," zijn waren aard 
foonen, zijn zelfzucht, zijn zoeken van eigen 
naam en eer? 

Zal hij zich niet als God laten aanbidden ? 
Zal hij niet woeden en neerslaan? 
O, wat benauwde tijden zullen onder de re

geering van dezen afvalligen Jodenkoning aan
breken ! Zóó benauwd, dat de Heere Jezus heeft 
gezegd: „Wee de zwangeren en de zoogenden 
in die dagen!" (Matth. 24:19). 

Maar God lof! de getrouwen gaan het Rijk binnen! 
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Velen zullen vallen. Hun dood is kostelijk 
(dierbaar) in de oogen des Heeren. 

Anderen blijven bewaard, wijl voor hen de 
dagen worden verkort. 

Maar allen gaan toch het Rijk binnen ! 
Zij, die geen merkteeken hebben aan hoofd en 

hand van den antichrist, zij hebben het „zegel des 
levenden Gods." Zij behooren tot de getelden. 
Hun namen staan in de rij van Openb. 7 :5—8. 
En met eerbied voor den heldenmoed dier ge
trouwen, schrijven we hun namen: Juda — voorop. 
Voorts Ruben, en dan Gad, en Aser, Naftali, 
Manasse, Simeon, Levi, Issaschar, Zebulon, Jozef 
en Benjamin. 

Waar is Dan. ? 
Ontbreekt hij, misschien daarom, omdat de 

antichrist wellicht uit Dan zal voortkomen ? 
Al deze getrouwen — de 144000 — worden 

uitgeholpen. 
De hemel opent zich. 
Het teeken van den Zoon des menschen ver

schijnt. 
De Ruiter, door de adderslang in de verzenen 

gebeten (op het kruis), snelt ter hulpe. Want 
toen de duivel het zaad der vrouw de verzenen 
vermorzelde, vermorzelde Christus de oude slang 
den kop! 

Hoor wat Jakob stervende zegt: 
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„Dan zal een slang zijn aan den weg, eene 
adderslang nevens het pad, bijtende de verzenen 
des paards, dat zijn rijder achterover valle." 
(Gen. 49 : 17.) 

Het protetisch oog van den aartsvader — zoo 
kunnen we het ons zoo goed voorstellen, al wordt 
het ook niet vermeld — dat oog ziet somber in 
de verre toekomst. Maar op eens verheldert de 
sombere blik. De patriarch ziet het licht opgaan. 
Want als de afvallige stam nog eenmaal, en 
maar een korten tijd, zal hebben geregeerd, dan 
zal de zalige heerschappij aanbreken van het 
eeuwig koninkrijk. En Israël roept opeens uit: 

„Op Uwe zaligheid wacht ik, Heere." 
(Gen. 49 : 18). 

Hoe zal het gejuicht hebben in het binnenste 
van den stervenden, zegenenden aartsvader. De 
duisternis zwicht. Het licht triomfeert! 

De Leeuw uit den stam van Juda zal den vijand 
vertreden ; de slang wordt gebonden ; satan wordt 
duizend jaren in den afgrond opgesloten, wach
tend op het finale oordeel, als wanneer hij zal 
worden geworpen in den poel des vuurs. 

* 

„Hebt de wereld niet lief." 
Daaraan herinnert Naftali. 
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De losgelaten hinde. 
Die schoone woorden geeft. 

't Was wel een heerlijk lot, dat zesde van 
Naffali: Jozua 19 : 32—38, „negentien steden 
en hare dorpen," tegen het Zuiden grenzend aan 
Zebulon, en tegen het Westen aan Aser, en tegen 
het Oosten aan den Jordaan, zoodat Mozes zegende: 
^Wees verzadigd — Naftali — wees vol van den 
zegen des Heeren ; bezit erfelijk het Westen en 
het Zuiden." — 

En het was daarom vooral zoo'n heerlijk „lot," 
omdat het zou worden geheiligd en verheerlijkt 
door den voetstap van Immanuël, God met ons. 
Kapernaüm (in Naftali's gebied) is tot den hemel 
toe verhoogd ! Aan de oevers van het meer van 
„Kinnéreth" — (joz. 19 : 35) d. i. Gennezareth, 
wandelde de Zoon van God. Op een der bergen, 
ook weer van Nafiali's gebied, vloeiden de woorden 
der eeuwige wijsheid — de Bergrede — van Zijn 
lippen. Hij leerde de schare van het schip, dat 
van den oever een weinig was afgestoken. Voor
waar, toen gaf Naftali „ schoone woorden." 

Als het gaat over „het schoone," over „de 
kunst," dan ontmoeten we Naftali. Denk aan 
Salomo's tempel. Als de koperen pilaren moeten 
worden gemaakt, de kapiteelenmetde kunstelijke 
granaatappelen, met het leliewerk, en de koperen 
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zee met de knoppen in het rond, geplaatst op 
twaalf koperen runderen ; de stellingen met de 
raderen, de waschvaten, en verder al wat maar 
kostelijk en schoon was voor den tempel, dan 
wordt Hiram gehaald, de zoon van een weduw-
vrouw uit den stam van Naftali, die gehuwd was 
met een man uit Tyrus (1 Kon. 7). Zin voor 
het schoone maakt zoo licht en zoo onge
merkt wereldgelijkvormig. Zoo had dan ook 
Hirams moeder hare afzondering niet bewaard. 
Geboeid wellicht door het schoone, was zij er 
toe gekomen zich aan een heiden uit het schoone, 
maar ook heidensche Tyrus te verbinden. Merk
waardig is de boodschap van Koning Hiram aan 
Salomo, ons vermeld in 2 Kron. 2 : 12—16. 
Daar getuigt koning Hiram van den zoon uit 
Naftali, Hiram Abi genaamd, dat hij is „de zoon 
eener vrouw uit de dochteren van Dan" (de ware 
afkomst was dus niet bekend) en „wiens vader 
een man geweest is van Tyrus" en verder, hoe 
deze Hiram Abi kunstvaardig was in allerlei werk, 
zoowel in goud, zilver, koper, ijzer, steenen en 
hout, als in purper, hemelsblauw, fijn linnen en 
karmozijn, om „te bedenken allen vernuftigen 
vond, die hem zal voorgesteld worden." 

Wel stond dus deze afstammeling van Naftali 
bekend om zijn wijsheid en kunstvaardigheid. 
Trouwens in zijn naam ligt het reeds uitgedrukt 
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Hiram, d. i. de edelste. En Abi, d. i. de grond
legger, stichter of vader. Misschien had deze 
zoon van Naftali wel een school gesticht, waar
schijnlijk was hij een kunstenaar, gezocht door 
vele leerlingen, en beroemd ver buiten de grenzen 
van zijn land. Hoe groot was Go,ds genade, dat 
Hij dezen man het voorrecht schonk aan den 
Tempel te doen, wat Bezaleël en Aholiab voor 
den Tabernakel hadden verricht. God-Zelf had 
dezen Hiram Abi de kunstgave geschonken. In 
hem gelegd het wondere vermogen, schoone en 
edele gedachten een tastbaren vorm te geven. 
En nu kwam de genade dezen man, buiten de 
Israëlietische erve woonachtig, tot zulk een heerlijk 
werk roepen voor den Naam en dienst des Heeren. 

Laat ons, als God ons wellicht kunstgaven 
geschonken heeft, als Hij ons het vermogen heeft 
geschonken, op eenigerlei wijze, schoone gedachten 
in een schoonen vorm te vertolken, laat ons dan 
die van hem ontvangen gaven gebruiken tot Gods 
eer, in 's Heeren dienst en tot verheerlijking van 
's Heeren Naam. Doch laat ons dan ook bedenken, 
dat we ons — zooals een kunstenaar op het ge
bied van het woord het zoo schoon gezegd heeft 
— „ongemerkt zoo licht den strik van het schoone 
der wereld om de enkelen winden." 

Naftali geeft schoone woorden. 
Heeft Barak ze niet gebruikt, toen hij door 



BILHA'S ZONEN. 177 

Debora werd geroepen, en toen deze richteres 
tot hem sprak: „Ga henen en trek op den berg 
Tabor, en neem met u tienduizend man van de 
kinderen van Naftali en van de kinderen van 
Zebulon en Ik zal aan de beek Kison tot u trekken 
Sisera, Jabins krijgsoverste, met zijne wagenen 
en zijne menigte, en ik zal hem in uwe hand 
geven?" (Richt. 4 :6 , 7). 

Zeker, Barak, de zoon van Ahinoam uit Kedes-
Naftali gehoorzaamt. Maar toch weet hij door 
een bescheiden woord Debora aan zijn veldtocht 
te verbinden. „Indien gij met mij trekken zult, — 
zoo spreekt Barak tot Debora — zoo zal ik 
henentrekken; maar indien gij niet met mij zult 
trekken, zoo zal ik niet trekken." 

Barak had een zeer groote verwachting van 
het schoone woord, dat hij de schoone woorden 
van de door Qod zoo rijk begaafde Debora 
(denk aan haar prachtig, onvolprezen lied) niet 
wilde missen. 

Maar dan komt nog meer te voorschijn. 
Als het gaat om de vijanden des Heeren, om 

den strijd tegen Jabin en Sisera, dan overwint 
Naftali alle vreeze en het ziet de ware schoonheid 
van den strijd des Heeren. Om 's Heeren wil 
stort het zijn ziel uit in den dood. 

Debora zingt zoo treffend: „Zebulon, het is 
een volk, dat zijne ziel versmaad heeft ten 
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doode, ingelijks Naftali, op de hoogten des 
velds." (Richt. 5 : 18). 

Stel het u voor. 
Het heele volk is verlamd van schrik. Er was 

geen kracht. „Werd er ook een schild gezien, of 
eene spies, onder veertig duizend in Israël ?" 
vraagt Debora. 

Maar Barak verzamelt zijn helden op den Tabor. 
En dan melden ze zich aan, de mannen varr 
Zebulon en van Naftali, om de frontlinie te 
vormen, om zich ten doode te wijden, en om 
den Naam van Jehovah heerlijk te maken aan de 
beek Kison door een glorieuze overwinning. 

O, dat is heerlijk, wanneer „zin voor het 
schoone" ons helden maakt voor God. Als de eer 
Zijns Naams ons het schoonste wordt in hemel 
«n op aarde! 

j . T. 
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De verborgenheden 
der Schrift. 

I). tiet koninkrijk der hemelen. 

e Heere Jezus heeft, als de aan het 
volk van Israël door God gezonden 
Koning, het komen of de oprichting 
van het koninkrijk der hemelen ge

predikt, en ook door Zijn twaalf apostelen, al& 
ook door de zeventigen laten aankondigen, nadat 
reeds te voren Johannes de Dooper het had 
gepredikt. (Matth. 3 : 2 ; 9: 35 en 10:7.} 

Het volk Israël heeft echter „den tijd zijner 
bezoeking niet erkend." (Luk. 19 : 44). In Mattheüs 
11 wordt ons voorgesteld, hoe de Heer door het 
volk werd verworpen in hetgeen Hij leerde, en 
in hoofdstuk 12, naar aanleiding van het uitwerpen 
van een duivel uit den man, die blind en stom 
was, (het beeld van het volk, dat geen oog had 
om den Messias te zien, en geen stem om God 
daarvoor te danken), hoe men Hem verwierp in 
Zijn werken, door het vreeselijke woord, hetwelk 
men den Heer durfde toevoegen: „Deze werpt 
de duivelen niet uit dan door Beëlzebul, den 
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overste der duivelen." (Vs. 24). De Heer spreekt 
daarop het oordeel over hen uit, waarna Hij Zijn 
handen uitstrekt over Zijn discipelen, en de 
liefelijke woorden laat hooren: „Zie, mijne moeder 
en mijn broeders! Want al wie den wil doet 
mijns Vaders, die in de hemelen is, die is mijn 
broeder, en zuster, en moeder." 

„En op dien dag ging Jezus uit het huis, en 
zette zich neder bij de zee." (Matth. 13:1). De 
Heer zal Zich nu voortaan niet meer uitsluitend 
bij de Joden bepalen in Zijn leering en open
baring Zijner Goddelijke kracht, maar Zich tot 
allen, zonder onderscheid, wenden. Waar Israël 
het op te richten koninkrijk verwierp, daar zou 
op een nieuwe, geheel andere wijze, het koninkrijk 
der hemelen worden gesticht en opgericht, nl. in 
4e harten van allen, die het Woord Gods, door 
den Heere Jezus gesproken, geloofden. Het 
koninkrijk der hemelen is nl. niet de hemel, 
maar het is bij hem of haar, die het Woord van 
God uit den hemel gelooft, eerbiedigt en vreest. 

De Heer onderwijst daarom de schare, die 
Jiederzit bij de zee, door de eerste gelijkenis, 
hoe het koninkrijk der hemelen zou ontstaan, 
en spreekt dan over „den Zaaier, die uitging om 
te zaaien." -

De Heer-Zelf is de Zaaier, en Hij heeft „het 
-goede zaad" gezaaid, n.1. het Woord van God. 
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(Vs. 37). Nu is dit zaad gevallen op vierderlei 
plaats, en slechts een vierde deel heeft de ge-
wenschte vrucht voortgebracht. Er viel een deel 
bij den weg; en de vogels kwamen, en aten het 
op. De Heer heeft dit verklaard met de woorden: 
„Als iemand het woord des koninkrijks hoort, 
en niet verstaat, zoo komt de booze en rukt 
weg, hetgeen in zijn hart gezaaid was." Wanneer 
het Woord in een hart gezaaid wordt, dat het 
niet verstaat; wanneer het geen verbinding des 
verstands, des gevoels of des gewetens tusschen 
het hart en God te voorschijn roept, dan neemt 
de vijand het weg; het blijft niet in het hart. 
Die het hoorde, is echter niet onschuldig, daar 
hetgeen wat in zijn hart gezaaid was, passend 
is voor elke behoefte, voor de natuur en den 
toestand des menscheu. 

„Een ander deel viel op rotsachtige plaatsen, 
waar het niet veel aarde had; en het kwam 
terstond op, omdat het geen diepte van aarde 
had. Maar. toen de zon opgegaan was, is het 
verbrand; en omdat het geen wortel had, ver
dorde het." 

De oogenblikkelijke ontvangst van het Woord, 
mét vreugde in dit geval, strekt tot bewijs, dat 
het hart het niet bewaren zal; want het is in 
zoodanigen toestand haast niet mogelijk, dat het 
geweten is aangeroerd. Als het Woord het ge-
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v/eten getroffen heeft, wordt men ernstig. Men 
ziet zichzelven in de tegenwoordigheid Gods. 
Als het geweten niet is geraakt, bestaat er geen 
wortel, en vervolging of verdrukking om des 
Woords wil doet hem, die eerst zoo met vreugde 
het Woord aannam, zich van dat Woord afwenden. 

„Een ander deel viel tusschen de doornen; 
en de doornen schoten op, en verstikten het." 
De „doornen" worden door den Heer verklaard 
te zijn : de zorgvuldigheid dezer wereld en de 
verleiding des rijkdoms; twee gevaarlijke factoren, 
die het vruchtbaar worden van het zaad des 
"Woords in den weg staan. Armoede en rijkdom! 
Hoe vele hoorders des Woords zijn er, die of 
door het een öf door het ander zich laten terug
houden, zoodat de gewenschte vrucht niet te 
voorschijn gebracht kan worden! 

„Een ander deel viel in de goede aarde, en 
gaf vrucht, het een honderd-, het ander zestig-, 
het ander dertigvoud." — Hoe nu is de ver
klaring des Heeren van dit vierde of laatste deel 
Zijns Woords? „Die nu in de goede aarde ge
zaaid is, deze is het, die het Woord hoort en 
verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, 
de een honderd-, de ander zestig-, de ander 
dertigvoud." Het ware verstaan des Woords brengt 
de ziel in verbinding met God, wijl het Woord 
Gods openbaart, uitdrukt, wat Hij is. Verstaat 



DE VERBORGENHEDEN DER SCHRIFT 183 

men het, dan kent men Hem, en de ware kennis 
van God (n.1. van den Vader en van Zijnen 
Zoon, Jezus Christus fjoh. 17:3) is het eeuwige 
leven. De op deze wijze door het zaad des Woords 
geborenen, zullen in onderscheiden mate de 
vruchten des levens uit God voortbrengen. Dezen 
zijn de kinderen des koninkrijks, hetwelk aanving 
met het verkondigen van het getuigenis Gods 
door den Heere Jezus aan allen, die „ooren had
den om te hooren," en hetwelk dus, tijdens het 
verblijf des- Heeren op aarde, alleen bestond uit 
ware geloovigen. Aan dezen heeft de Heer ook 
„de verborgenheden van het koninkrijk der he
melen" kunnen mededeelen. (Vs. 11.) 

De gelijkenis van het onkruid des akkers geeft 
ons den allereersten uitwendigen vorm aan, die 
het koninkrijk der hemelen zou aannemen, nadat 
de Heer ten hemel gegaan was. Het koninkrijk, 
aan de handen der menschen toevertrouwd, wordt 
door de onwaakzaamheid verdorven. Terwijl de 
menschen sliepen, kwam de vijand, en deze zaaide 
onkruid midden onder de tarwe, en ging heen. 
De Heere Jezus, de Zoon des menschen, heeft 
„het goede zaad" gezaaid; — de vijand, de duivel, 
zaaide het onkruid. Het goede zaad, zijn de zonen 
•des koninkrijks; het onkruid zijn de zonen des 
ioozen. Wij zien dus dat, waar de Heer zaaide, de 



184 DE MORGENSTER. 

duivel op de loer lag, en van de gelegenheid der 
zorgeloosheid en zwakheid der menschen gebruik 
gemaakt heeft om ook te zaaien. De duivel heeft daar
toe in de dagen der apostelen reeds gebruikt joodsch-
gezinde leeraars en heidensche filosofen, waardoor 
allerlei verkeerde beginselen ingang'hebben gevon
den, en zelfs niet ware geloovigen met ware geloovi-
gen vermengd werden, en het door den Heer goed 
en zuiver opgerichte koninkrijk zóó werd be
dorven, dat er door de hand des menschen geen 
reiniging of herstelling mogelijk is. De akker, 
waarin goed zaad en onkruid samen opwast, is 
de wereld, zooals de Heer dit Zijn discipelen 
verklaard heeft. (Vs. 38). In de gelijkenis vraagt 
de dienstknecht zijnen heer: „Wilt gij dan, dat 
wij heengaan, en het onkruid bijeenlezen ?" Doch 
zijn heer zeide: „Neen, opdat gij het onkruid 
bijeenlezende, niet tegelijk daarmede de tarwe 
uittrekt. Laat beide te zamen opwassen tot aan 
den oogst; en in den tijd des oogstes zal ik tot 
de maaiers zeggen: „Leest eerst het onkruid 
bijeen, en bindt het in bossen, om het te ver
branden ; maar brengt de tarwe samen in mijne 
schuur." (Vs. 28—30). 

Er is alzoo een tusschentijd, waarin men de 
vermenging van tarwe en onkruid laten moet 
Het uittrekken van het onkruid is den mensch 
niet toevertrouwd, daar hij geen volmaakt onder-
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scheidingsvermogen bezit tot schifting van het 
goede en kwade; en zoo hij dit al bezat, dan 
zouden alle niet bekeerden, de ongeloovigen, 
uitgerukt, d.w.z. gedood moeten worden. Doch 
dit laatste zal in den dag des oogstes worden 
opgedragen en toevertrouwd aan de engelen, die 
naar Gods gedachten volkomen zullen kunnen 
onderscheiden; zoodat, waar er twee op het veld, 
op het bed of in den molen gevonden worden, 
de een weggenomen en de ander gelaten wordt. 
(Matth. 24:40, 41.) Ja, bij de komst van den 
Zoon des menschen in heerlijkheid, wanneer 
deze het koninkrijk in macht aanvaarden zal, 
zullen Zijn engelen eerst de ergernissen, het 
onkruid, bijeenlezen en in den oven des vuurs 
werpen, en dan zullen de rechtvaardigen, de 
kinderen des koninkrijks, blinken gelijk de zon 
in het koninkrijk huns Vaders. 

De gelijkenis van het mosterdzaad toont ons, 
hoe het koninkrijk der hemelen een groote macht 
op aarde verkrijgen zou. Onder het beeld van 
boomen worden ons Farao, de Assyriër en Ne&u-
kadnezar voorgesteld in Ezech. 17:23, 24 en 
31 : 3 ; Dan. 4: 10; — ja, reeds in den tijd der 
Richteren sprak Jotham een fabel uit, en stelde 
de boomen voor, die uitgingen, om een koning 
over zich te zalven. (Richt. 9:8—15.) 
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Het koninkrijk, aanvankelijk klein, gelijk het 
mosterdzaad, zou langzamerhand den vorm aan
nemen eener groote macht, op aarde een naam 
makende, zoodat anderen daaronder een schuil
plaats zochten, gelijk de vogelen onder de takken 
eens booms. Dit is inderdaad zoo geworden. De 
Christelijke regeeringshoofden, keizers en ko
ningen, hebben allen het kruis boven hun kroon; 
en vele duivelsche geesten (demonen) hebben 
zich in de takken genesteld. De vogelen des 
hemels zijn volgens de gelijkenis van den Zaaier, 
immers het beeld van den duivel? 

De gelijkenis van het zuurdeeg. Een vrouw 
neemt zuurdeeg, en verbergt dit in drie maten 
meel, totdat het geheel gezuurd is. Wij behoeven 
hier niet lang stil te staan bij het feit, dat zuur
deeg in Gods Woord altijd als iets kwaads, en 
nimmer als iets goeds vermeld wordt. Dertien 
maal lezen wij van zuurdeeg, van Exod. 12 af 
tot Gal. 5 toe, maar altijd is het „wegdoen,'* 
„uitzuiveren" en „wacht u" voor zuurdeeg ! Zou
den wij dus van die dertien voorkomende plaat
sen, eenmaal mogen afwijken, en juist op de 
gelijkenis van het koninkrijk der hemelen het 
zuurdeeg als iets goeds mogen aanwenden ? Neen,. 
zeker niet. Het zuurdeeg hier is ook kwaad, ver-
derfwerkend. Worden wij hier niet onwillekeurig 



DE VERBORGENHEDEN DER SCHRIFT. 187 

herinnerd aan de woorden van den apostel Petrus, 
in zijn Tweeden Brief, waar deze spreekt van 
verderfelijke sekten „bedektelijk" invoeren ? (2 Petr. 
2 : 1.) Wij moeten hier denken aan verkeerde, 
van de waarheid Gods afwijkende stelsels, welke 
het geheel zouden doordringen, zooals de Chris
tenheid zich sedert eeuwen ook heeft doen zien. 
Zoo vinden wij dus kwaad, dat verborgen werkt 
(zuurdeeg); macht en heerschappij (de mosterd
boom) ; onkruid onder de tarwe (het werk van 
den booze). 

Zoover het menschelijk oog kan waarnemen, 
is dus het geheele koninkrijk der hemelen in een 
toestand van verdorvenheid; en zoo de Heer in 
Zijn leering het hierbij gelaten had, zouden wij 
zeker niet anders kunnen denken, dan dat alles 
wat Hij, als de Zaaier, begonnen is, vergeefsch 
was. Doch, dank zij Zijn Naam! de Heer doet 
ons meer vernemen en zien! Hij, die Zijn mond 
opende om verborgenheden, die van de grond
legging der wereld af verborgen zijn geweest, te 
spreken, (vs. 35), heeft ons in de twee volgende 
gelijkenissen : „de schat in den akker" en „de 
paarl van groote waarde," bekend gemaakt met 
de innerlijke, voor Hem van alle waarde zijnde 
kern in het koninkrijk, nl. Zijn Gemeente, door 
Hem zóó geliefd, dat Hij Zichzelven voor haar 
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heeft overgegeven. En hoe opmerkelijk is het,, 
dat, waar God door den Heiligen Geest den
apostel „de verborgenheid der Gemeente" bekend 
gemaakt heeft, Paulus ook schrijft: „Die in andere 
geslachten den zonen der menschen niet bekend 
gemaakt is," (Efez. 3 :5 ) ; en in den Brief aan 
deKolossers: „De verborgenheid, die van eeuwen 
en geslachten her verborgen is geweest." (Kol. 
1 :26). 

De gelijkenis van den schat in den akker. 
„Een mensch vindt een schat, verborgen in den 

akker, welken hij gevonden hebbende, verbergde ; 
en van blijdschap daarover, gaat hij heen, en 
verkoopt al wat hij heeft, en koopt dien akker." 
Een mensch vindt den schat, en koopt den akker, 
teneinde in het bezit van den schat te komen. 
De akker was niet het doel, maar de daarin ver
borgen schat. Daarom heeft Christus den akker 
(d.i. de wereld, zie vs. 38), gekocht; Hij heeft 
recht op haar bezit. Het gaat Hem om den schat, 
daarin verborgen, d.i. Zijn Gemeente — het 
eigenlijke voorwerp van Zijn verlangen en van 
de opoffering des Heeren, als hetgeen wat Zijn 
hart in deze wereld gevonden heeft, overeen
komstig de raadsbesluiten en gedachten Gods. 
Ja, inderdaad heeft Christus van alles afstand 
gedaan, alles verkocht, om te koopen den akker, 
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waarin de door Hem gevonden schat (de Ge
meente) verborgen was. Hij ontledigde niet alleen 
Zichzelven om hen, die in Hem zouden gelooven, 
te koopen. (Fil. 2 : 7), maar Hij ontzegde Zich 
alles, wat Hem toekwam als mensch, als Messias 
op aarde; Hij gaf de beloften, Zijn koninklijke 
rechten, ja Zijn dierbaar leven prijs, om de 
wereld te bezitten, waarin dezijnen (Zijn Gemeente) 
waren. De verlosten in den hemel vangen immers 
het nieuwe lied aan met te zingen: „Gij zijt 
waardig het boek te nemen, en zijne zegelen te 
openen; want Gij zijt geslacht, en hebt Gode 
gekocht met Uw bloed uit alle geslacht, en taal, en 
volk, en natie?" Terwijl na den zondeval alles in 
het bezit en onder de macht des duivels gekomen 
is, zal straks alles uit diens macht genomen en 
aan Christus, den Zoon des menschen, gegeven 
worden, wat Ps. 8 en Hebr. 2 ons mededeelen: 
„Gij doet Hem heerschen over de werken uwer 
handen; Gij hebt alles onder zijne voeten gezet; 
schapen en ossen, alle die, ook mede de dieren 
des velds; het gevogelte des hemels en de visschen 
der zee; hetgeen de paden der zeeën doorwandelt." 

De gelijkenis der paarl van groote waarde. — 
In deze gelijkenis hebben wij dezelfde gedachte, 
doch door andere denkbeelden gewijzigd. Een 
mensch zoekt schoone paarlen. Hij weet, waar 
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het om gaat. Hij bezit kennis, onderscheiding en 
smaak ten aanzien van wat hij zoekt. Het is de 
welbekende schoonheid der zaak, waardoor zijn 
zoeken is gaande gemaakt. Hij weet, wanneer 
hij er een gevonden heeft, overeenkomende met 
zijn denkbeelden, zoodat het dè moeite waard 
is alles te verkoopen, opdat hij in het bezit er 
van kome. Dit is zij waard in de oogen desgenen, 
die haar waarde kan schatten. En hij koopt niets 
anders daarbij. Zóó heeft Christus in de Gemeente 
op zichzelve een schoonheid en een waarde ge
vonden, welke Hem alles deed prijsgeven om 
haar te verkrijgen. 

De gelijkenis van het vischnet. — De laatste 
der zeven gelijkenissen van het koninkrijk der 
hemelen, is die van het vischnet, uitgeworpen in 
de zee. Dezelfde personen, die het net uitwerpen, 
trekken het ook aan den oever, en maken de 
scheiding door de goede visschen in vaten bijeen 
te verzamelen, terwijl zij van de kwade geen 
verdere notitie nemen. De goede visschen veilig 
te stellen is het werk van hen, die het net uit
werpen en optrekken, als de visschers. Denken 
wij hier aan de woorden van den Heer tot Zijn 
discipelen: „Van nu aan zult gij menschen vangen." 
(Luk. 5:10). Het sorteeren is wel hun werk, maar 
zij hebben toch eigenlijk alleen met de goede 
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visschen te maken, die kennen zij, en die zijn 
het doel van het uitwerpen van hun net, en het 
voorwerp van hun arbeid. Deze werkzaamheid 
der visschers vormt een gedeelte van de geschie
denis van het koninkrijk der hemelen. De kwaden 
zijn niet voor hen van nut, en uit het opgetrokken 
volle net worden ze weggeworpen. In de vol
einding der eeuw, of bedeeling, zullen de engelen, 
niet de visschers, zich uitsluitend bezighouden 
met de kwaden, om die van de rechtvaardigen 
af te scheiden, en ze dan te werpen in de oven 
des vuurs, „daar zal weening zijn en knersing 
der tanden. (Vs. 50.) 

In de verklaring der tweede gelijkenis (het 
onkruid des akkers) vindt men het beslissende 
oordeel over het onkruid, waardoor vernield en 
verteerd wordt, wat op den akker gebleven, en 
tevoren onder Gods bestuur door de engelen te 
zaam gebracht en uit de tarwe afgezonderd is. 
De engelen worden aan het einde uitgezonden, 
niet om het onkruid van de tarwe te scheiden; 
want dit is dan reeds verricht, maar om het 
onkruid in het vuur te werpen, en zoodoende 
het koninkrijk te zuiveren van de ergernissen. 
ki de gelijkenis van het vischnet heeft de af
zondering in dezen tijd plaats. Er zullen recht
vaardigen (goede visschen) op de aarde zijn, en 
de kwaden zullen van de goeden worden verwijderd. 
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De praktische leering hiervan is, dat de goeden 
verzameld in vaten, ons doen denken aan de 
verschillende plaatselijke gemeenten, zooals de 
gemeente te Rome, Korinthe, Efeze, Antiochië, 
enz.; maar niet aan de verschillende partijen in 
één stad of dorp, zooals, die helaas! nu bestaan. 
Het verzamelen der goeden in vaten is op her
haalde tijden geschied ; op onderscheiden plaatsen 
zijn goeden, die tot één geheel vereenigd zijn. 
De dienstknechten des Heeren zijn de werktuigen, 
die door Hem gebruikt worden tot hetgeen in de 
gelijkenis ons wordt voorgesteld; zij werpen het 
net uit in de zee der volkeren; zij trekken het 
ook op, en sorteeren de goeden uit de kwaden. 

Terwijl de visschers alzoo werkzaam zijn, gaat 
de Heer — de Koning en tevens de Zaaier — 
buitenslands. Hij verlaat de aarde en gaat naar 
den hemel, om op den tijd, door den Vader 
bepaald en gekend, weder te keeren, en dan uit 
de hand Zijns Vaders het koninkrijk te ontvangen. 
Zie Matth. 25:14—30 en Luk. 19:12—27. In 
den tijd Zijner afwezigheid vertrouwt Hij eenige 
Zijner goederen (nl. gaven des H. Qeestes) aan 
Zijn knechten, om daarmede te handelen. In 
Matth. 25 wordt ons meer de vrijmacht en de 
wijsheid van den Gever voorgestelt, die Zijn 
.gaven doet verschillen naar de geschiktheid zijner 
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knechten; in Luk. 19 vinden wij meer in het 
bijzonder de verantwoordelijkheid der knechten,, 
die allen hetzelfde pond ontvangen, waarmede 
de een, in zijns meesters belang, meer wint dan 
de ander. In Mattheüs wordt den getrouwen 
dezelfde en alles overtreffende zaak toegezegd, 
nl. „Ga in in de vreugde uws Heeren;" doch 
in Lukas wordt den een gezag gegeven over tien 
steden, aan den ander over vijf steden, d.w.z. 
een iegelijk ontvangt een aandeel in het koninkrijk, 
naar evenredigheid van hetgeen hij gearbeid heeft. 
De dienstknecht verliest niet wat hij gewonnen 
heeft, al won hij het voor zijn heer; een iegelijk 
heeft van zijn winst genot. Dit is echter niet het 
geval met dien knecht, die zijn pond niet ge
bruikte ; hetgeen hem was toevertrouwd, wordt 
gegeven aan dien, die tien ponden gewonnen 
heeft. Wat wij in geestelijk opzicht hier winnen 
aan geestelijk inzicht en aan kennis van God in 
macht, is niet verloren in de andere wereld. 
Integendeel, wij ontvangen meer, en de heerlijkheid 
der erfenis wordt ons geschonken in evenredigheid 
van ons werk. — Doch, alles is genade ! 

Er is evenwel nog een ander beginsel in de 
geschiedenis van het koninkrijk der hemelen. 
De medeburgers van „den welgeboren man," ver
werpen niet alleen den Koning, maar, wanneer 
Hij is weggegaan om het koninkrijk te ontvangen, 
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zenden zij hem een gezantschap na, zeggende: 
„Wij willen niet, dat deze over ons koning zij." 

In de. Handelingen der Apostelen lezen wij, dat 
de Joden het getuigenis Gods, door Petrus ge
sproken, verwierpen. Als Petrus hen in herinne
ring brengt, wat zij misdaan hebben aan den 
Heilige en Rechtvaardige; dat zij den Vorst des 
levens gedood hebben ; dat zij, gelijk hun oversten, 
het door onwetenheid hebben gedaan, maar God 
aldus vervuld heeft, hetgeen hij door den mond 
van al de profeten te voren verkondigd had, dat 
zijn Christus lijden zou. Wanneer zij dan door 
Petrus worden aangemaand berouw te hebben, 
en zich te bekeeren, ten einde hun zonden uit-
gewischt mochten worden, en de tijden der ver
kwikking van het aangezicht des Heeren mochten 
komen, en God Jezus Christus, die hen te voren 
verordend is, zenden mocht; dien de hemel moet 
opnemen tot op de tijden der herstelling aller 
dingen, dan slaat men de handen aan de ge
zanten van den ten hemel gevaren Koning, en 
men werpt hen in de gevangenis. En niet alleen 
dit. Maar eenigen tijd later — in Hand. 7 — 
zenden de Joden Stefanus den Heer, om zoo te 
zeggen, achterna. Door Stefanus de stad uit te 
werpen en te steenigen, verklaren zij, dat zij niet 
wilden, dat Jezus over hen Koning zou zijn. 
Arme, verblinde, ongelukkige medeburgers! 
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Stefanus zeide tot hen : „Zie, ik zie de hemelen 
geopend, en den Zoon des menschen staande 
ter rechterhand Gods." (Hand. 7 : 56). Zij werden, 
als het ware, herinnerd aan het getuigenis van 
den Heer-Zelf, gesproken tot den hoogepriester 
Kajafas: „Van nu aan zult gij den Zoon des 
menschen zien zitten aan de rechterhand der 
kracht, en zien komen op de wolken des hemels." 
(Matth. 26 : 64). 

Wanneer de Koning in heerlijkheid wederkeert, 
worden Zijn vijanden voor Zijn oogen doodge
slagen. De verwerpers van Christus ontvangen 
de straf voor hun opstand. (Luk. 19 : 27.) 

Waar wij in Matth. 13 door den Heer de „ver-
borgenheden" van het koninkrijk der hemelen 
aan de schare hooren mededeelen, lezen wij in 
Matth. 5—7 hoe Hij Zijn discipelen „de begin
selen" van Zijn koninkrijk in het licht stelt; wij 
zouden deze woorden des Heeren „de grondwet" 
van het koninkrijk der hemelen kunnen noemen. 

Worden zij, waar het zaad in de goede aarde 
viel, kinderen des koninkrijks genoemd; de Heer 
oDenbaart aan dezen de Vader. (Matth. 5 : 16, 
45; 6 : 1, 4, 6, 8, 9, 15, 18, 26, 32; 7 : 11,21.) 

In de Evangeliën van Markus en Lukas wordt 
het koninkrijk der hemelen telkens het koninkrijk 
Gods genoemd. Het is het koninkrijk Gods, dat 
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geregeerd /.al worden in kracht en groote heer
lijkheid door Christus, waarvan ons in Mattfc. 
17 : 1—8, Mark. 9 : 2—8 en Luk. 9 : 28—36, 
in de verheerlijking op den berg, een beeld 
getoond wórdt, en waaraan Petrus ons herinnert, 
als hij Schrijft: „Want wij zijn geen kunstig 
verdichte fabelen gevolgd, toen wij u bekend 
gemaakt hebben ëe kracht en de komst van 
onzen Heer Jezus Christus, maar wij zijn oogge
tuigen zijner Majesteit geweest." 

D. R. 

* 


