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VOORWOORD

De volgende bladzijden maken geen aanspraak origineel te zijn in de 
strikte zin van dat woord. De auteur heeft met aandacht, veel dat is 
geschreven over profetische onderwerpen door anderen, gelezen; en 
hij heeft nooit geaarzeld gebruik te maken van iedere gedachte die 
instemming vindt bij hem als in overeenstemming zijnde met het woord 
van God. Hoe veel hij zo verschuldigd is aan hen die hem voorgingen 
zou onmogelijk zijn voor hem om vast te stellen. Van sommige in dit 
deel besproken onderwerpen is hij zich niet bewust dat hij dergelijke in 
enig voorgaand werk heeft gezien; maar wat deze betreft, evenals alle 
andere die dit deel bevat, zou hij willen dat begrepen werd dat hij geen 
uitdrukking heeft gegeven aan iets (tenzij aangeboden als louter een 
suggestie) dat door hem niet is beoordeeld in vergelijking met de enige 
test van waarheid dat het de leer van Gods gezegende boek is. De lezer 
wordt dringend verzocht streng alles wat deze bladzijden bevatten aan 
dezelfde proef te onderwerpen. 

Meer dan tien jaren zijn sindsdien verlopen sinds de eerste editie 
begon. Dat hij nu, door nauwkeurig doorlezen van de papieren voor de 
huidige editie, behalve voor de duidelijkheid van uitdrukkingen, hier 
en daar zo weinig zou vinden om te veranderen, is voor de schrijver 
een zaak van oprechte dankbaarheid tot God. De waarheid is, evenals 
haar goddelijke Auteur onveranderlijk. Om ‘heen en weer bewogen en 
rondgedreven te worden door elke wind van leer’ is niet het gevolg 
van ons leren van God, maar van mensen. Mogen we allen afgehouden 
worden van’ de bedriegerijen van de mensen, door [hun] sluwheid 
waardoor ze’ zo velen ‘door listen doen dwalen’ 
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De voorgaande editie was anoniem; maar de Franse vertaling die 
gepubliceerd is onder de naam van de auteur, hoewel zonder zijn kennis 
van dat feit, daarom is er geen bezwaar dat hier achterwege te laten.

Geve God in zijn oneindige genade dat deze bladzijden door Hem 
gebruikt zouden mogen worden om de aandacht wakker te maken 
voor de profetische onderwerpen en om onderzoekers te helpen bij 
het onderzoeken van zijn Woord met betrekking daarop. En mogen 
zowel lezers als schrijvers worden gevonden, (indien ze nog op aarde 
zijn wanneer de Meester komt) met omgorde lendenen en brandende 
lampen en zij zelf ‘als mensen die op hun Heer wachten’. 

Opmerkingen bij editie 2022

Deze bladzijden zijn vertaald door T. Hanenburg voor zijn persoonlijke 
bijbelstudie. Zijn zoon Piet heeft deze nu bewerkt en ter beschikking 
gesteld voor publicatie op de site. Er zal beslist e.e.a. aan te merken zijn 
op de vertaling. Op veel bladzijden vindt u het bladzijde nummer van 
het origineel. De gebruikte Engelse tekst vindt u via onderstaande links 
ter referentie:

https://bibletruthpublishers.com/plain-papers-on-prophetic-and-other-
subjects/w-trotter/lbd15133

https://www.brethrenarchive.org/media/362170/trotter-william-plain-
papers-on-prophetic-subjects.pdf

https://archive.org/details/plainpapersonpro00trotuoft/mode/1up

Redactie OudeSporen
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1. DE HEMELSE HOOP

Of wat is de hoop van de christen; en wat is de hoop van de 
gemeente?

Het kan nauwelijks nodig zijn voor mij om uit te leggen dat de 
bovenstaande vragen betrekking hebben op het voorwerp van de 
hoop; en dus dat zij insluiten, wat is het voorwerp van de hoop voor 
de Christen en wat is het voor de gemeente? Ook kan het niet nodig 
zijn om uitvoerig te verklaren dat het voorwerp van de hoop waarnaar 
gevraagd wordt er niet één is die werkelijk, als een feit door christenen 
wordt vervolgd, of door de gemeente, maar wat is het voorwerp van 
de hoop dat voor onze aandacht geplaatst wordt in de Schrift? Wat 
wordt ons daar onderwezen om op te hopen hetzij beschouwd als 
individuele christenen, of als deel vormende van de gemeente van 
God? Gewichtige vraag! Volgend op de vraag betreffende de redding 
van de mens, er kan geen vraag van groter belang zijn dan die waarmee 
we ons nu gaan bezighouden. 

De mens was niet gemaakt voor de tegenwoordige tijd (het ogenblik) 
en de tegenwoordige tijd was nooit bedoeld om de mens te bevredigen. 
Wat ooit ook de bestemming van de mens mag zijn geweest als hij 
niet gevallen was gebleven, we zijn ons er allen van bewust dat zijn 
val was voorzien en dat Degene voor wie, zowel als door wie, alle 
dingen werden gemaakt, niet de eerste mens was die uit de aarde was, 
stoffelijk, maar ‘de tweede mens, de Heer uit de hemel’ (1 Kor. 15:47). 
Het is in verbinding met zijn heerlijkheid, die hiernamaals zal worden 
geopenbaard, dat we de ware bestemming van ons geslacht vinden, 
waarvoor de mens werd geschapen en waarvoor de hemelen en de 
aarde werden geformeerd. Wanneer ‘alles wat in de hemelen en op 
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de aarde is onder één hoofd is samengebracht, in Christus’, dan, en 
niet eerder dan dat, zullen het eerste en tweede grote einde van de 
schepping en van de verlossing - vol heerlijkheid voor God en vol zegen 
voor de schepping - zijn voltooid. 

DE MENS GEMAAKT VOOR DE TOEKOMST

De heerlijkheid van God wordt niet in het tegenwoordige toneel van 
verwarring en van duisternis, van mysterie en van kwaad volbracht en 
tot volmaaktheid aan de dag gelegd (openbaar gemaakt). Ook in de 
gehaaste doortocht van de mens van de wieg tot het graf wordt de 
bestemming van zijn bestaan niet waargemaakt. Het tegenwoordige 
voert inderdaad verder tot de volle ontplooiing van Gods heerlijkheid 
in de toekomst; en in de tegenwoordige tijd wordt alle zaad van de 
toekomst van de mens gezaaid. Maar in de toekomst zal de oogst 
worden binnengehaald en zal God in het resultaat worden verheerlijkt. 
De mens bestaat voor de toekomst, niet voor de tegenwoordige tijd. 

De tegenwoordige tijd was nooit bestemd om de mens te bevredigen. 
Dat het dat inderdaad niet doet wordt bevestigd door het bewustzijn 
van allen. Het karakter van het heden en de omvang van de toekomst 
moge zijn hoe het ook zij, het tegenwoordige schenkt geen bevrediging 
en het hart zucht en smacht naar de toekomst. Hoe streeft het kind van 
twee of drie jaar naar het deel van de schooljongen; de schooljongen 
snakt er naar een jongeling te zijn, de jongeling om een man te zijn 
en de man, hoe zijn omstandigheden ook mogen zijn, vindt niet in 
deze omstandigheden dat wat zijn hart bevredigt en het vervult, 
maar streeft naar dat wat de toekomst in het vooruitzicht stelt. Het 
is niet in de mens om tevreden te zijn met het tegenwoordige. Het 
is inderdaad waar, zijn eerzuchtig streven kan beperkt zijn tot de 
tegenwoordige bestaanstoestand. Maar zijn tegenwoordig deel in deze 
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bestaanstoestand is niet dat wat hem tevreden stelt: het is de toekomst 
waarvan hij verwacht dat ze dit doet, zelfs als het een toekomst hier 
is - een toekomst binnen de grenzen van deze nauwe wereld en dit 
korte leven. De mens leeft in werkelijkheid voor de toekomst, niet nu; 
evenals we gezien hebben dat het voor de toekomst is, niet voor de 
tegenwoordige tijd, dat de mens gemaakt werd. Het is met de toekomst 
dat de hoop van doen heeft. ‘Een hoop die men ziet, is geen hoop; want 
wie hoopt er op wat hij ziet (of bezit)? Maar als wij hopen op wat wij 
niet zien, dan verwachten wij het met volharding’ (Rom. 8:25) Dit is 
waar voor alle hoop. Het is de hoop van de christen die wordt bevestigd; 
maar het is werkelijke hoop wat haar karakter of haar voorwerp ook 
moge zijn. Tenminste zoveel is waar, dat waar wij op hopen is datgene 
wat wij nú nog niet bezitten. 

DE INVLOED VAN DE HOOP

En zo wordt hoop zulk een prikkel tot inspanning, zulk een troost in 
smart, zulk een licht temidden van de omgevende duisternis, zulk een 
steun wanneer er geen andere steun overblijft. Blus de hoop uit, en het 
geluk is weg. Laat het geringste glimpje hoop blijven, en de ellende van 
een mens is niet compleet. Arme onbekeerde zondaar! Het is de meest 
trieste plek in de ellende van die hel waar u zich naar toe spoed (naar toe 
snelt). Dat er daar geen hoop is, valse hoop kan je strelen en bedriegen 
totdat je geworpen wordt in die put van duisternis; maar wanneer je 
daar eenmaal bent, zal geen enkele straal van hoop, waar of vals, ooit 
de eeuwige duisternis binnendringen. De Heer moge je wakker maken, 
voor het te laat is, voor het besef van het verschrikkelijke vooruitzicht 
dat je wacht indien je verder zou leven en sterven in de zonde en in 
ongeloof! 
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Mijn onderwerp is echter hoop, gezegend zij God, geen wanhoop! En 
wat is machtiger in haar invloed dan hoop? Het is de hoop op de oogst 
die de landman bij zijn zware arbeid aanmoedigt De banneling wordt 
ondersteund in zijn omzwervingen door de hoop om nog eens zijn 
geliefde land te aanschouwen. Het is in de hoop om zijn geboortekusten 
opnieuw te bezoeken dat de zeeman ploegt door de zee en de storm 
trotseert. De koopman wordt geprikkeld door de hoop op winst - de 
student door het vooruitzicht op succes - de strijder door de hoop op 
overwinning, en misschien op roof. Neem van dezen de hoop weg op het 
beveiligen (verzekeren) van de voorwerpen die zij elk voor zich navolgen 
en alle motivatie tot inspanning of lijdzaamheid houdt op. Beroof die 
moeder van de hoop om haar kinderen gelukkig en gewaardeerd te 
zien, of tenminste de hoop dat ze zo zijn, hetzij zij zou leven om het 
te zien of niet, en wat laat je na om haar te ondersteunen te midden 
van haar dagelijkse en nachtelijke angst en arbeid/inspanning? Ah, het 
is zo dat, zelfs in deze wereld, hoop verder gaat dan de grenzen van 
het individuele leven en mensen leidt tot leven en tot handelen voor 
een toekomst in het welzijn van hun nakomelingschap wanneer hun 
eigen loopbaan op aarde tot een einde zal zijn gekomen. En hoop, zelfs 
met betrekking tot de dingen van dit leven, maakt de bitterste beker 
zoet en geeft kracht onder de zwaarste last van aanwezige ellende en 
droefheid. 

DE GROTE VRAAG VOOR DE EEUWIGHEID

Maar als het tegenwoordige dus altijd teleurstelt om te bevredigen, en 
als de hoop, waarop het hart leeft en die het voedt, gebonden is door 
de tegenwoordige staat (stand) van het bestaan, dan volgt dat, als die 
dingen waarop gehoopt werd in bezit komen, dat zij bevonden worden 
even onbevredigend te zijn als alle andere en zo is de geschiedenis van 
het menselijk leven de geschiedenis van teleurgestelde hoop. Of het 
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voorwerp van de hoop is nooit verkregen, óf wanneer de verkrijging 
de toekomst in het nu heeft veranderd, wordt dat wat voor de hoop 
schitterend is geweest dof en smakeloos wanneer we het bezitten en 
het hart zucht nog en verlangt naar iets wat het niet bezit. We spreken 
natuurlijk over het natuurlijke hart. De som van alles dat het zoekt 
zowel als van alles dat het bezit is ijdelheid en kwelling van de geest. 

Wat is het een oneindige genade te midden van de drukte en opwinding 
van deze ijdele en vergankelijke wereld, dat alles zijn aandacht moet 
hebben geboeid door eeuwige werkelijkheden! Er zijn werkelijkheden 
zowel van leed als van vreugde die nooit voorbij gaan. En wanneer 
het licht van de eeuwigheid schijnt in de ziel, hoe ernstig is dan de 
veroordeling (overtuiging) die drukt op het geweten dat niet alleen 
iemand’ s leven is verwoest door het volgen van iets dat niet bevredigt, 
maar erger dan verwoest, als doorgebracht in zonde en in opstand 
tegen God! Zo lang mijn gedachten zijn beperkt tot tijd en gevoel, kan 
ik misschien niets dan mijzelf beschouwen - of, wat op hetzelfde neer 
komt, mijn eigen onmiddellijke omgeving, wat een soort tweede ik 
wordt. Maar op het moment dat ernstig aan de eeuwigheid gedacht 
wordt moet God er bij gebracht worden; en dan ontdek ik dat al mijn 
rusteloos verlangen (hunkeren) en zoeken naar iets dat mij bevredigt 
en mijn hart vult, de vrucht is van het hart dat vervreemd is van God. 
Wanneer eenmaal deze ontdekking gedaan wordt houdt de vraag 
op, ‘hoe word ik bevredigd?’ Die éne alles geheel in beslag nemende 
vraag wordt: ‘Hoe kan God worden bevredigd? Hoe kan zijn verdiende 
toorn worden gestild? Hoe kan zijn gunst worden verkregen?’ Gelukkig 
de mens wiens aandacht door zulke vragen grondig gewekt wordt! 
Drievoudig gelukkig hij die ze al heeft opgelost bij het licht dat het 
evangelie verschaft betreffende de persoon en het werk van Christus!
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RUST EN VREDE IN JEZUS

Lieve christelijke lezer, zulke vragen zijn niet alleen in uw geweten 
opgewekt, maar u hebt ze tot genoegdoening beantwoord. U hebt 
begrepen dat indien u zichzelf niet kunt bevredigen, het nutteloos is 
om te veronderstellen dat u God genoegdoening kunt geven. Dat is ook 
niet nodig. U bent er toe gebracht te zien, hoe toornig God ook - terecht 
toornig - tegen de zonde is, en hoe ernstig ook de verdiende gevolgen 
voor de zondaar zijn die leeft en sterft in de zonde, God de zondaars 
heeft gezien, ja een hele wereld van zondaars, met zulk een erbarming 
en liefde om ‘zijn eniggeboren Zoon te geven, opdat wie in Hem 
gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ (Joh. 3:16) In zijn 
bloedstorting op het kruis hebt u waargenomen hoe God ‘rechtvaardig 
kan zijn en hem rechtvaardigt die gelooft in Jezus’. En wat betreft hoe 
de gunst van God verzekerd is, begrijpt u volledig dat het niet door uw 
berouw of verbetering is, door uw gehoorzaamheid of godsvrucht, uw 
vasten of gebed of tranen - ‘niet door werken van gerechtigheid die wij 
gedaan hebben’, of hopen te doen - veel minder door enige priesterlijke 
invloed is die uw mede zondaars namens u kunnen gebruiken. Nee, u 
hebt uw recht op vergeving en aanneming in de heerlijke persoon, de 
volmaakte gehoorzaamheid, het verzoenende bloed, van Gods heilige 
Lam. De verzekering van God’ s oneindige verzoening door Hem en 
met allen die in Hem geloven ziet u in God die Hem uit de dood deed 
opstaan en hem plaatste aan zijn rechterhand in de hemel. En daar u 
zich bewust bent dat u Christus trouw blijft (aanhangt) als uw enige 
vertrouwen en vrijmoedigheid in Gods tegenwoordigheid, hoe zoet is 
dan de vrede die Hij in uw geest blaast, als Hij teder met zijn eigen lippen 
u verzekert: ‘Omdat Ik leef, zult u ook leven’. U behoeft tenminste niet 
langer te weifelen, rusteloos te onderzoeken, Wie zal ons enig goeds 
tonen? U hebt het ware, het eeuwige goede gevonden. Het licht van 
Gods gunst - de aanneming in Jezus - de vrede door zijn bloed - een 
geweten gereinigd van de zonde - het voorrecht om in het Heilige der 
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Heiligen in te gaan door het bloed van Jezus; dit met de liefde van God 
in uw hart uitgestort door de Heilige Geest , zodat u zich kunt verblijden 
in God Zelf door onze Heer Jezus Christus - dat zijn de zegeningen van 
zodanig karakter (van dusdanige aard) dat uw hart op doeltreffende 
wijze bevrijd wordt van de tienduizenden voorwerpen waaraan het 
eens zijn tijd verspilde; en u kunt de woorden van de Heiland begrijpen 
die Hij tot de arme Samaritaanse vrouw sprak, ‘Ieder die van dit water 
drinkt, zal weer dorst hebben; maar ieder die drinkt van het water dat 
Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst hebben; maar het water 
dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een bron van water dat springt 
tot in [het] eeuwige leven’ (Joh. 4:14)

DE WERELDLING EN DE CHRISTEN 
TEGENOVER ELKAAR GESTELD

Het geheim van het geluk - waar geluk, bevredigend, niet falend geluk 
- is u geopenbaard (ontvouwd)’. Waarom dan gesproken mag worden 
gezegd, ‘van de christelijke hoop?’ Dit is niet uw vraag, lieve christelijke 
lezer. Hij die deze vraag zou stellen is niet ingewijd in wat u bezit. 
Het is waar dat u werkelijk geluk hebt gesmaakt, eeuwig leven in de 
kennis van de Vader en van Jezus die Hij gezonden heeft. Maar dit wil 
niet zeggen dat u het volle, volmaakte, ongehinderde genot van dit 
geluk, van dit leven hebt. Dat ligt nog voor u als het voorwerp van uw 
hoop. ‘Bovendien is de christen geen bevrediging gegeven, meer dan 
anderen?’ Dat mag voor de mens uit de wereld zo schijnen, en het is 
geheel waar dat in zekere zin de christen niet bevredigd is; maar het is 
in een heel andere betekenis dan waarin de mens uit de wereld dat niet 
is, en om heel verschillende redenen. De wereldling is niet bevredigd 
omdat hij niets weet, niets bezit, dat noch nu, noch in toekomende tijd 
hem bevredigt. De christen kent Iemand die kan, en is het bezit van 
Iemand die hem kan bevredigen. Hij kent Christus - hij bezit Christus - 
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hij verheugt zich in Christus. Christus is zijn leven - Christus is zijn vrede 
- Christus is zijn vreugde - Christus is zijn deel; maar voor alsnog heeft 
hij Christus nooit gezien. Hij kent door geloof, door geloof bezit hij, 
door geloof verheugt hij zich in Hem; maar des te meer hij Hem kent 
en zich in Hem verheugt, des te meer verlangt hij er naar Hem te zien. 
‘Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem lief; hoewel u Hem nu niet 
ziet, maar gelooft, verheugt u zich in Hem met een onuitsprekelijke en 
verheerlijkte vreugde, terwijl u het einde van uw geloof ontvangt, de 
behoudenis van uw zielen’ (1 Petr. 1:8, 9). Ja, mijn broeders, terwijl we 
in Christus geloven die we niet gezien hebben, hebben we Hem lief; we 
verheugen ons in Hem met onuitsprekelijke vreugde; wij ontvangen de 
behoudenis van onze zielen. 

CHRISTUS ZELF DE CHRISTELIJKE HOOP

Maar om Christus te zien - om de behoudenis die Hij bewerkte op het kruis 
toegepast te hebben op onze lichamen als op onze zielen - dat volmaakt 
te hebben in onze religieuze ervaring evenals het betrekking heeft op 
onze zielen - het dus volkomen te hebben in allen die mededeelgenoten 
zijn met ons van Christus - met Hem te zijn en met hen in het huis van 
onze Vader - zijn heerlijkheid te zien die de Vader hem gegeven heeft 
- om met Hem in heerlijkheid te verschijnen als Hij verschijnt - om met 
Hem te regeren over een verloste en bevrijde en gelukkige schepping 
- om ons deel te vervullen in de universele harmonie van allen in de 
hemel en op de aarde wanneer allen hun knie voor Jezus zullen buigen, 
wanneer iedere tong Hem als Heer zal erkennen en alle stemmen zich 
zullen verenigen om Hem lof te brengen; dit en veel meer dan dit - veel 
meer dan het hart kan denken of de tong kan verklaren, is het waar 
wij op wachten; en bovenal, wij wachten op Hem wiens terugkeer ons 
zal inbrengen in deze volmaakte zegening - wij ‘verwachten Gods Zoon 
uit de hemelen, die Hij uit de doden heeft opgewekt, Jezus, die ons 
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redt van de komende toorn’. HIJ IS ONZE HOOP. Wij kennen Hem nu 
door geloof als onze Heiland, onze Heer, ons leven, onze vrede, onze 
vreugde, ons alles. EN HIJ IS ONZE HOOP. Het wordt duidelijk zo gezegd 
in 1Tim. 1:1’Paulus, apostel van Christus Jezus naar [het] bevel van God, 
onze Heiland, en van Christus Jezus, ONZE HOOP’. En wat Hij dus is 
wordt in veel duidelijke woorden uitdrukkelijk verklaard in dit gedeelte, 
Hij wordt bewezen dat te zijn door het eensluidende, onveranderlijke 
getuigenis van de evangeliën, de Handelingen, de Brieven en de 
Openbaringen. Over weinige onderwerpen is het getuigenis van de 
Schrift woordenrijker (wijdlopiger); over geen is het meer eensluidend 
en uitdrukkelijk dan over dit. De Heer geve ons dit te beschouwen tot 
ons voordeel. 

DE HOOP IS EEN HEMELSE HOOP

Laten we eerst naar het onderwerp kijken van de kant van de individuele 
christen. 

Zou de vraag aan bijna iedere christen worden gesteld - wat is het dan 
dat het voorwerp van onze individuele hoop is? Het antwoord zou in 
de meeste gevallen zijn - de hemel. En dit is zeker in overeenstemming 
met het woord van God. Daar lezen we van ‘de hoop die voor u is 
weggelegd in de hemelen’ (Kol. 1:5). We lezen van wedergeboren doen 
worden ‘tot een levende hoop door [de] opstanding van Jezus Christus 
uit [de] doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke 
erfenis, in de hemelen weggelegd voor u’ (1 Petr. 1:3,4). De hemel is 
voorzeker dus het voorwerp van onze hoop; en bij het beginnen van 
een serie voordrachten over profetische onderwerpen is het belangrijk 
dit te plaatsen in een zo duidelijk mogelijk licht. Niets doet christenen 
zo voor profetische studies terugdeinzen als de gedachte waaraan te 
veel schrijvers over profetie hun bekrachtiging hebben gegeven - nl. dat 
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het toekomstige deel van de gemeente er één is van zaligheid op aarde 
- inderdaad vernieuwd en gereinigd - maar toch op aarde. Nu, hierin is 
de intuïtie van de christen juist. 

DE HOOP VAN DE GEMEENTE IS EEN HEMELSE, GEEN 
AARDSE HOOP

De hemel, niet de aarde is onze toekomstige woonplaats. Wat er ook 
voor verbindingen mogen zijn in die dag tussen hemel en aarde - welke 
heilzame invloed van de gemeente door God moge worden gebruikt om 
op de aarde en haar inwoners uit te oefenen - de hemel en niet de aarde 
is onze duidelijke plaats en ons deel. ‘Heilige broeders, deelgenoten 
van de hemelse roeping’ (Hebr. 3:1) ‘Gezegend met alle geestelijke 
zegening in de hemelse gewesten’ (Ef. 3:1). ‘Want ons burgerschap is 
in de hemelen’ (Fil. 3:20). Zelfs de aartsvaders ‘verlangden naar een 
beter, dat is een hemels [vaderland]’ (Hebr. 11:16). Inderdaad zou het 
resultaat van profetische onderzoeken droevig zijn, als zij uitlopen op het 
verplaatsen van onze hoop uit de hemel naar de aarde Gelukkig er van 
verzekerd te zijn dat de nuchtere en geduldige studie van God’ s Woord 
niet een dergelijk effect heeft. De profetie openbaart de toekomstige 
geschiedenis van deze aarde; en het is belangrijk dat we weten wat God 
heeft behaagd ons te vertellen over een dergelijk onderwerp, of juister 
over alle onderwerpen die in dit éne zijn omvat; maar wees verzekerd, 
lieve lezer, dat u niets zult vinden in enig deel van Gods woord dat de 
hoop van de hemel, gewekt door het eerste binnenkomen van Gods 
Woord in uw ziel, zal verontrusten of zal doen wankelen. 
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HET GELUK VAN DE GESTORVEN HEILIGEN

Er is een ander punt, waarin het geloof en de hoop van christenen 
overeenkomstig Gods woord zijn. Ik bedoel de verwachting om gelukkig 
te zijn met Christus in de hemel na de dood, ingeval die gebeurtenis 
zich zou voordoen. De Schrift leert zeker en uitdrukkelijk dat omdat 
voor een christen te leven Christus is, ‘het sterven gewin is’ (Fil. 1:21) 
Hiervan was de apostel zo overtuigd dat hij spreekt van ‘het verlangen 
te hebben heen te gaan en met Christus te zijn, <want> dit is verreweg 
het beste’ (Vs. 23) Zie het gehele gedeelte precies aangehaald. Paulus 
bevestigt elders, ‘liever ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij 
de Heer in te wonen’ (2 Kor. 5:8). Deze gedeelten, met de verzekering 
van onze Heer aan de stervende boosdoener, ‘Heden zult u met Mij 
in het paradijs zijn’ (Luk. 23:43), plaatst buiten alle twijfel, het feit van 
ons bewust en gelukkig bestaan in de tegenwoordigheid van de Heer 
tussen dood en opstanding. Gezegend zij God voor gedeelten die zo 
duidelijk en zo afdoend (beslissend) zijn. Maar ik denk, dat het stellen 
van de zaak als boven, onder voorwaarde - het zeggen van de dood ‘in 
geval die gebeurtenis zich zou voordoen ‘, sommige lezers moet hebben 
doen schrikken en in hun gedachten de vraag doen ontstaan: ‘En zijn 
er mensen bij wie deze gebeurtenis ZICH NIET ZAL VOORDOEN’ - is het 
niet zeker dat wij allen zullen sterven? Nee, lieve lezer, dat is niet zeker. 
De Schrift zegt, ‘We zullen niet allen ontslapen, maar we zullen allen 
veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk’ (1 Kor. 
15:51). En omdat het heel zeker is en op haar plaats zeer belangrijk, dat 
de ontslapen heiligen gelukkig zijn bij Christus in de hemel, het is niet 
deze staat zonder lichaam, deze staat van geluk, van heengegane zielen, 
wat in de Schrift ons voorgesteld wordt als onze hoop. De gedeelten die 
ik heb aangehaald zijn - met twee uitzonderingen1, allen die gevonden 

1 Een van deze is Hand. 8:59; de andere, ‘Gelukkig de doden die in [de] Heer 
sterven’ (Openb. 14:13) Als deze passage zo wordt aangehaald dan mag 
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worden in het Nieuwe Testament omtrent dit onderwerp: en heerlijk 
en kostbaar zoals deze gedeelten, zijzelf bevestigen niet dat deze staat 
zonder lichaam het volle en uiteindelijke voorwerp van onze hoop is. 
Nee, één van hen bevestigt duidelijk het tegendeel. 

DE VERHEERLIJKTE TOESTAND, DE UITEINDELIJKE HOOP

Ik verwijs naar 2 Kor. 5:1 waar de apostel nadat hij gezegd heeft. ‘Want 
wij weten, dat als onze aardse tent waarin wij wonen, afgebroken 
wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen 
gemaakt, een eeuwig [huis], in de hemelen’, er aan toe voegt, ‘Immers, 
in deze [tent] zuchten wij terwijl wij vurig verlangen met onze woning 
die uit [de] hemel is, overkleed te worden’. Wat is deze woning die ‘uit 
[de] hemel is ‘? Het kan zeker niet onze staat zonder lichaam zijn terwijl 
wij in de hemel wachten op de opstanding van het lichaam! Nee, het is 
het opstandingslichaam zelf waarvan de apostel zegt dat waarnaar we 
vurig verlangen ‘als we’, gaat hij verder, ‘namelijk, hoewel bekleed, niet 
naakt bevonden worden’. Nee, hij gaat door en zegt, ‘Immers, wij die 
in deze tent zijn, zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed (of zonder 
lichaam) maar overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het 
leven verslonden wordt’. De apostel wacht niet op en verlangd niet naar 
en zucht niet om de dood en een gelukkige toestand tussen de dood 
en de opstanding. Het is naar de opstandingstoestand, het overkleed 
worden met het huis dat van de hemel is, het verzwolgen worden van 
het sterfelijke in het leven. Naderhand laat hij doorschemeren dat 

het schijnen te verwijzen naar de gelukzaligheid van de rechtvaardige 
doden in het algemeen. Maar het hele gedeelte is: ‘Gelukkig de doden 
die in [de] Heer sterven, van nu af aan’. En het zou schijnen te refereren 
aan een zekere klasse personen die moeten sterven na een gegeven 
profetisch tijdstip. 
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zelfs zonder lichaam te zijn beter is dan in deze sterfelijke tabernakel 
te zijn. ‘Daarom hebben wij altijd goede moed, en weten dat wij, 
zolang wij in het lichaam wonen, niet bij de Heer wonen. . . maar we 
hebben goede moed en willen liever ons verblijf in het lichaam verlaten 
en bij de Heer inwonen,’ (vs. 8) Zo was de toestand van het gemoed 
(de gedachte) van de apostel over dit belangrijke onderwerp. Zolang 
hij in dit lichaam, of tabernakel was kon hij niet anders dan zuchten. 
Waarom? Omdat hij terwijl hij in het lichaam, of deze tabernakel was 
(woonde), niet bij de Heer inwoonde. Op deze grond was hij bereid en 
in Fil. 1:23 zegt hij dat hij een wens had ‘heen te gaan en met Christus 
te zijn’. Maar hoewel hij de voorkeur gaf om heen te gaan boven de 
tegenwoordige staat, zuchtte en wachtte hij niet op de ontbonden 
toestand als het definitieve, uiteindelijke voorwerp van zijn hoop. 
‘Omdat wij niet ontkleed maar overkleed willen worden’ (2 Kor. 5:4b) 
Hij verlangde naar het opstandingslichaam, de opstandingstoestand, 
de opstandingsheerlijkheid. En opstanding, niet de dood, is de hoop 
van de gelovige. 

DE KOMST VAN CHRISTUS IS NIET DE DOOD

Maar, christelijke lezer, het belangrijkste is dat de hemel onze hoop is 
en dat als de Heer zou dralen om te komen en wij in slaap zouden vallen 
voordat Hij terugkomt wij met Hem gelukkig in de hemel zullen zijn tot 
aan de opstanding. Maar deze toestand van gescheiden geesten wordt 
ons niet voorgesteld in de Schrift als onze hoop, maar wel de terugkeer 
van Jezus om de slapende heiligen te wekken en hen te veranderen 
die nog leven en overblijven opdat beiden worden opgenomen om 
Hem te ontmoeten in de lucht, opdat we zo, in lichamen gelijk aan zijn 
verheerlijkt lichaam mogen ‘voor eeuwig bij de Heer zijn’. Dit is de hoop 
die ons als individuele gelovigen voorgesteld wordt. Sommige gedeelten 
die dit bevestigen zijn reeds aangehaald. Keren we nu naar een aantal 
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andere gedeelten die dit duidelijk verklaren en het onweerlegbaar 
bewijzen. 

Ik ga voorbij aan alle gedeelten in andere evangeliën naar een 
welbekend gedeelte in Johannes, nl. Joh. 14:1-3. Tot zijn discipelen, 
juist op de avond van zijn vertrek en zich onderhoudende met hen daar 
over, zegt Jezus:’ Laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, 
gelooft ook in Mij. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen; als het 
niet zo was, zou Ik het u hebben gezegd, <want> Ik ga heen om u plaats 
te bereiden. En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik 
weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben’. Hier 
hebben we niet alleen het feit van zijn terugkeer naar zijn discipelen, 
maar het voorwerp er van, tenminste voor zover als het hen betreft. 
We vinden dat Hij voor hen komt, als ook tot hen. Het is voor ons, mijn 
broeders, dat Hij naar de Vader is gegaan - om een plaats voor ons bij 
Hemzelf in het vaderhuis gereed te maken. En even zeker als Hij voor 
dit doel is weg gegaan, zo zeker zal Hij terugkomen en ons bij Hemzelf 
ontvangen opdat waar Hij is wij ook mogen zijn. Als het niet zo geweest 
was dan zou Hij het ons gezegd hebben. En met de verzekeringen zoals 
deze van de eigen lippen van de Redder, wat anders kan onze hoop 
zijn behalve deze beloofde terugkeer van Hem om ons bij Hemzelf te 
ontvangen opdat waar Hij is wij voor eeuwig zullen zijn? 

DE WEDERKOMST VAN DE HEER JEZUS

Maar komt Jezus niet tot ieder van ons wanneer we sterven? En blijft 
niet de vertrokken geest van de heilige in zijn tegenwoordigheid vanaf 
het moment van haar/zijn vertrek (overlijden)? Zeker, lieve lezers, zoals 
we vanuit de Schrift hebben gezien, de geest van de overleden heilige 
blijft bij Jezus vanaf het moment dat zij het lichaam verlaat. Wat betreft 
het gezag van de Schrift kan er hier omtrent geen vraag zijn; maar waar 



27

wordt het gezegd in de Schrift dat Jezus tot een ieder van ons komt 
wanneer we sterven? Hij is bij ons door de Geest - gezegend zij zijn 
naam! - in de momenten van ons verscheiden. Maar Hij is dus bij ons 
vanaf het moment van onze bekering. In deze zin (betekenis) hoeft Hij 
niet tot ons te komen in de momenten van ons sterven. Hij is reeds 
lang van te voren gekomen om nooit te vertrekken. Maar verder zegt 
de Schrift, dat wij tot Jezus gaan, niet dat Jezus tot ons komt wanneer 
we sterven. ‘Ik verlang er naar heen te gaan en met Christus te zijn’ (Fil. 
1:23). 

De stervende martelaar ziet Jezus, staande aan de rechterhand van God, 
gereed om zijn geest te ontvangen als de stenen van de moordenaars 
hun werk gedaan hebben (Hand. 7:56). Verder nog, de woorden: ‘opdat 
ook u zult zijn waar Ik ben’, worden bijna letterlijk herhaald door de 
apostel waar hij zegt ‘zo zullen we altijd met de Heer zijn’ (1 Thess. 
4:17). Maar wat bedoelt hij met ‘zo’? - ‘zo zullen we altijd met de Heer 
zijn?’ Is dat door dit leven te verlaten - doordat onze zielen afzonderlijk 
en ontbonden in zijn tegenwoordigheid worden ontvangen, terwijl onze 
lichamen tot stof vergaan in het graf - is dat het wat de apostel zegt wij 
zullen altijd bij de Heer zijn? Nee, mijn broeders, lees het gedeelte voor 
uzelf en zie hoe de woorden van de Heiland moeten worden vervuld 
- ‘Ik kom weer en zal u tot Mij nemen en opdat ook u zult zijn waar Ik 
ben’ (Joh. 14:3). Komt Hij door, of bij de dood? Hoor de apostel: ‘Maar 
wij willen niet dat u onwetend bent, broeders, wat betreft hen die 
ontslapen, opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de overigen die geen 
hoop hebben’ (1 Thess. 4:13). Wat kon hun leed verzachten en hun 
harten troosten? Dat Jezus tot hen gekomen was en zijn woord vervuld 
had? Nee; ‘Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan 
evenzeer zal God ook de door Jezus ontslapenen met Hem brengen’. 
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DE INVLOED VAN DE HOOP VAN DE GELOVIGE

Het is de wederkomst van Jezus, begeleid door zijn heengegane 
heiligen. ‘Want dit zeggen wij u door [het] woord van [de] Heer, dat 
wij, de levenden die overblijven tot de komst van de Heer, (zodat onze 
hoop in geen enkel opzicht de dood is, maar de komst van de Heer, 
die ons levend moge vinden en verwachtende tot dat ogenblik) de 
ontslapenen geenszins zullen vóórgaan. Want de Heer Zelf zal met een 
bevelend roepen, met [de] stem van een aartsengel en met [de] bazuin 
van God neerdalen van [de] hemel; en de doden in Christus zullen eerst 
opstaan; daarna zullen wij, de levenden die overblijven (dat is onze 
hoop) samen met hen in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet 
in de lucht; en zó zullen we altijd met [de] Heer zijn’. Het is dus door 
zijn persoonlijke wederkomst om ons allen tot Hemzelf in de lucht te 
ontvangen, dat Hij zijn woord zal vervullen. ‘Ik kom weer en zal u tot Mij 
nemen opdat ook u zult zijn waar Ik ben’ (Joh. 14:3). ‘Zó zullen wij altijd 
met [de] Heer zijn’ (1 Thess. 4:17b). Welk een hoop! Moge haar volle 
vertroosting en bezielende kracht in onze harten worden gerealiseerd. 
De hemel dan, mijn broeders, ik herhaal het, is de plaats waar wij voor 
eeuwig hopen te wonen; maar het is de hemel als we er zullen worden 
ingeleid samen met alle heiligen, de gestorvenen of de levenden, bij 
de komst van onze Heer Jezus Christus; en het is Christus Zelf die op 
het punt staat terug te komen en ons bij Hem te ontvangen die zo onze 
hoop is. Wij zien gelovend terug naar het kruis van Christus en hebben 
volmaakte vrede; we zien vooruit naar de komst van Christus als onze 
hoop. En deze hoop, zoals ze ons voorgesteld wordt in de Schrift, is 
van algemene (allesomvattende) invloed op de geest en het karakter 
en het gedrag van de heilige. Er is niet één een christelijke genade, of 
één vrucht van de Geest waarmee dit niet uitdrukkelijk is verbonden. 
Er is geen vorm van christelijke toegewijdheid waarmee het niet is 
verbonden. Zou de Geest van God ons aansporen tot de geduldige en 
vreugdevolle lijdzaamheid om te lijden ter wille van Christus? 
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BEWEEGREDENEN GETROKKEN UIT 
DE HOOP VAN DE GELOVIGE

Hij herinnert ons er aan dat wij zijn ‘erfgenamen van God en mede 
erfgenamen van Christus, als wij inderdaad met [Hem] lijden, opdat wij 
ook met [Hem] verheerlijkt worden’ (Rom. 8:17). Met zulk een hoop 
zegt de apostel ‘Want ik acht dat het lijden van de tegenwoordige tijd 
niet waard is [vergeleken te worden] met de toekomstige heerlijkheid 
die aan ons geopenbaard zal worden ‘ (Rom. 8:18). Is het een kwestie 
van de bevestiging (bekrachtiging) van de heiligen tot het einde? ‘Zodat 
het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze 
Heer Jezus Christus verwacht, die u ook zal bevestigen tot het einde toe, 
[zodat] u onstraffelijk [bent] op de dag van onze Heer Jezus <Christus>’  
(1 Kor. 1:7, 8). Moeten wij overijlde en haastige beoordeling van personen 
en dingen aan de ene kant vermijden; en versterkt worden in onze 
eigen zielen tegen zulke oordelen over ons aan de andere kant? ‘Maar 
het betekent voor mij het minste, dat ik door u of door een menselijk 
gericht word beoordeeld; ja ik beoordeel ook mijzelf niet. Want ik ben 
mij van niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd; maar 
Hij die mij beoordeeld is [de] Heer. Oordeelt daarom niets vóór [de] tijd, 
totdat de Heer komt, die ook wat in de duisternis verborgen is, aan het 
licht zal brengen en de raadslagen van de harten openbaar zal maken’ 
(1 Kor. 4:3-5). Moet de heilige opgewekt worden tot ijver en vuur en 
onvermoeide inspanning? De apostel behandelt het hele onderwerp 
van de opstanding en de komst van Christus. Want evenals in Adam 
allen sterven zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 
Maar ieder in zijn eigen orde; Christus als eersteling, daarna die van 
Christus zijn, bij zijn komst’ (1 Kor. 15:23). Hij spreekt over verschillende 
heerlijkheden, van hemelse en van aardse, van natuurlijke en van 
geestelijke lichamen en dan besluit hij met een gedeelte dat reeds 
gedeeltelijk is aangehaald ‘Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen 
niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een 
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ondeelbaar [ogenblik], in een oogwenk, bij de laatste bazuin; want de 
bazuin zal klinken, en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt 
en wij zullen veranderd worden’. Dit is duidelijk de gebeurtenis die 
behandeld wordt in het gedeelte dat wij hebben beschouwd in 1 Thess 
4. Maar welk gebruik maakt de apostel hier van het onderwerp? Na er 
verder over uit te wijden en een kort artikel van heilige verrukking aan 
te heffen als hij de laatste vijand onder de voeten van de overwinnaar 
ziet, concludeert hij aldus, ‘Daarom, mijn geliefde broeders, weest 
standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig in het werk van de Heer, 
daar u weet, dat uw arbeid niet vergeefs is in [de] Heer’. 

ZELFKASTIJDING, HEILIGHEID, TROOST

Als het grote motief voor een niet aardse geest en een toegewijde 
wandel gebruikt dezelfde apostel het ergens anders. Nadat hij de 
heiligen gesmeekt heeft te wandelen zoals zij hem als voorbeeld 
hadden, en hen onder tranen verteld had van sommigen die vijanden 
van het kruis van Christus waren, die aardse dingen bedachten, gaat 
hij zo verder: ‘Want ons burgerschap is in de hemelen, waaruit we ook 
[Heer] Jezus Christus als Heiland verwachten, die het lichaam van onze 
vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van 
zijn heerlijkheid, naar de werking van de macht die Hij heeft om ook 
alles aan Zich te onderwerpen. Daarom, mijn geliefde broeders, naar 
wie ik ook verlang, mijn kroon en blijdschap, staat zo vast in [de] Heer, 
geliefden!’ (Fil. 3:21- 4:1). Deze hoop blijft staan, gelijkelijk verbonden 
met de kastijding van onze natuurlijke, zondige geneigdheid. ‘Want 
u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. 
Wanneer Christus uw leven, geopenbaard wordt, dan zult ook u met 
Hem geopenbaard worden in heerlijkheid Doodt dan uw leden die op 
de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de 
hebzucht, die afgodendienst is’ (Kol. 3:3 - 5). In 1 en 2 Thessalonicenzen 
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wordt de komst van Christus in ieder hoofdstuk vermeld. De hoop er 
van is ten dele waartoe zij waren bekeerd, ‘u hebt zich bekeerd van de 
afgoden tot God, om [de] levende en waarachtige God te dienen en zijn 
Zoon uit de hemelen te verwachten’. Paulus verwachtte om bij de komst 
van Christus de volle vreugde van het succes van zijn werken onder 
de Thessalonikers te hebben. ‘Want wat is onze hoop of blijdschap of 
kroon van de roem? Bent u het niet juist tegenover onze Heer Jezus bij 
zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap?’(1 Thess. 
2:20) De apostel bidt de Heer om hen te doen toenemen en overvloedig 
te doen zijn in liefde tot elkaar en tot alle mensen ‘tot het eind’ als hij 
er aan toevoegt, ‘opdat Hij uw harten versterkt om onberispelijk te zijn 
in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus 
met al zijn heiligen ‘(1 Th. 3:13) 

GELOVIG VERTROUWEN, GODSVRUCHT, 
GEDULD VAN DE MARTELAAR

Na het lange en interessante gedeelte, dat al beschouwd werd, 
betreffende de opstanding van de ontslapen heiligen, de verandering 
van de levenden, en de opneming in de hemel van beiden om de Heer 
te ontmoeten in de lucht en om zo altijd met Hem te zijn, voegt hij er 
aan toe om de waarde en het gebruik van de leer te tonen die hij had 
onderwezen, ‘Vertroost daarom elkaar met deze woorden’. ‘De hoop 
van de behoudenis’ - niet de behoudenis van de ziel, die we nu reeds 
hebben, maar de volmaakte behoudenis die de komst van Christus 
ons zal brengen - is ‘de helm’ waartoe we worden vermaand om die te 
dragen. Tenslotte bidt de apostel voor de Thessalonikers - ‘ Moge nu 
de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen en moge geheel uw 
geest en ziel en lichaam onberispelijk worden bewaard bij de komst van 
onze Heer Jezus Christus’ (1 Thess. 5:23). Hoe verbindt deze hoop zich 
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met alles in zijn gedachten! In het volgende hoofdstuk spreekt Paulus 
over wat zal gebeuren bij de wederkomst van Jezus, ‘Wanneer Hij komt 
om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te 
worden in allen die hebben geloofd’ (2 Thess. 1:10). Dit zet zijn hart 
in vuur en hij voegt er aan toe. ‘Daarom bidden wij ook altijd voor u, 
dat onze God u de roeping waard acht en alle welbehagen van [zijn] 
goedheid en [het] werk van het geloof in kracht vervult’ (vs. 11). ‘De 
komst van onze Heer Jezus Christus en onze bijeen vergadering tot 
Hem’ en vormt de basis van alle aansporing en onderwijs in het tweede 
hoofdstuk en in hoofdstuk 3:5 bidt hij dus - ‘De Heer nu moge uw 
harten richten tot de liefde van God en tot de volharding van Christus’. 
Aan deze geliefde Timotheüs schrijft hij: ‘Ik betuig voor God en Christus 
Jezus, die levenden en doden zal oordelen, en zijn verschijning en zijn 
koninkrijk: predik het woord, wees paraat gelegen en ongelegen’. Terwijl 
hij in hetzelfde hoofdstuk bij voorkeur de hoop beschrijft waardoor 
hijzelf werd ondersteund aan de vooravond van het martelaarschap. 
Gereed om opgeofferd te worden, de tijd van zijn verscheiden nabij, de 
strijd gestreden te hebben, de loop geëindigd, het geloof behouden. 
‘Overigens is voor mij de kroon van de gerechtigheid weggelegd, die de 
Heer, de rechtvaardige Rechter, mij in die dag zal geven; en niet alleen 
mij, maar ook <allen> die zijn verschijning hebben liefgehad’. Wat een 
krachtige, opbeurende hoop! 

VREUGDE, IJVER, ZORG VOOR DE KUDDE

In de brief aan Titus wordt ons uitdrukkelijk verteld dat de genade van 
God ons onderwijst om naar deze hoop uit te zien. En het uitzien er naar 
is de bekronende les van de door de apostel opgesomde lessen als ons 
door de genade van God onderwezen is. ‘Want de genade van God, heil 
brengend voor alle mensen is verschenen en onderwijst ons, dat wij met 
verzaking van de goddeloosheid en de wereldse begeerten ingetogen, 
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rechtvaardig en godvruchtig zouden leven in deze tegenwoordige 
eeuw, in de verwachting van de gelukkige hoop en verschijning van de 
heerlijkheid van onze grote God en Heiland Jezus Christus’ (Tit. 2:11-
13) In het licht van deze hoop wordt geduld ingeprent. ‘Want u hebt 
volharding nodig, opdat u na de wil van God gedaan te hebben de belofte 
ontvangt. ‘Want nog een zeer korte tijd [en] Hij die komt zal komen en 
niet uitblijven’ (Hebr. 10:36,37). Jacobus gebruikt het op dezelfde wijze: 
‘Hebt dan geduld, broeders, tot de komst van de Heer’ (Jac. 5:7). Petrus 
handelt uitvoerig over ons wedergeboren zijn tot een levende hoop, 
tot een overgankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, in [de] 
hemelen weggelegd voor u, die in [de] kracht van God door [het] geloof 
bewaard wordt tot [de] behoudenis, die gereed is om in [de] laatste tijd 
geopenbaard te worden (1 Petr. 1:4, 5). Hij spreekt van de heiligen die 
zich in deze hoop zeer verheugen, zelfs hoewel ze nu voor een korte tijd 
zo nodig bedroefd zijn door allerlei verzoekingen. Het einde van zulke 
beproevingen wordt gezien in de komst van Jezus. ‘Opdat de beproeving 
van uw geloof, veel kostbaarder dan die van goud, dat vergankelijk is en 
door vuur beproefd wordt, blijkt te zijn tot lof en heerlijkheid en eer bij 
de openbaring van Jezus Christus’. Het is deze hoop waardoor Petrus, 
evenals Paulus, de heiligen wilde bemoedigen onder al de bezoekingen 
die zij hadden te verduren. ‘Maar naarmate u deel hebt aan het lijden 
van Christus, verblijdt u, opdat u zich ook verblijdt met vreugdegejuich 
bij de openbaring van zijn heerlijkheid’ (1 Petr. 4:13). De goddelijke zorg 
voor de kudde bij hen die de zorg er voor hebben zet hij kracht bij door 
hetzelfde motief. ‘Hoedt de kudde van God die bij u is (1 Petr. 5:2). . . 
En wanneer de overste Herder is verschenen, zult u de onverwelkelijke 
kroon van de heerlijkheid ontvangen’ (5:4). 
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DE AFSLUITENDE WOORDEN VAN DE SCHRIFT

De discipel die Jezus liefhad en die aanlag in de schoot van Jezus is 
niet, zoals we misschien wel veronderstellen, ten achter bij de rest 
in zijn vreugdevolle verwachting van de terugkeer van de Heer. ‘En 
nu, kinderen, blijf in Hem, opdat wij, als Hij geopenbaard wordt, 
vrijmoedigheid hebben en niet beschaamd worden voor Hem bij zijn 
komst’. ‘Geliefden’, zegt hij, ‘nu zijn wij kinderen van God, en het is nog 
niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Wij weten dat als Hij geopenbaard 
zal zijn, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij 
is’ (1 Joh. 3:2). De heiligende invloed van deze verwachting verklaart 
hij op de meest nadrukkelijke wijze: ‘ En ieder die deze hoop op Hem 
heeft, reinigt zich zoals Hij rein is’ (vs. 3). Wat betreft de Openbaringen, 
genadig toegestaan aan deze bevoorrechte apostel - het boek waarmee 
de Schrift afsluit - is het onmogelijk dit zelfs te verstaan, als de komst 
van Jezus, zoals wij zo uitvoerig hebben gezien, niet de hoop van de 
christen is. Het is waar, dat het de komst van Christus is om het oordeel 
uit te voeren dat het meest in het oog vallend in dit boek behandeld 
wordt, met de aangekondigde oordelen die deze plechtige gebeurtenis 
inluiden, en de regering van vrede en zegen die daarop volgt. Maar 
wanneer Christus zo komt, dan komt Hij met zijn heiligen; wanneer Hij 
zo regeert, regeren zijn heiligen met Hem; en dit alles sluit stilzwijgend 
in dat zij van te voren opgenomen zijn tot Hem en verheerlijkt zijn. Zij 
zijn het die deel hebben aan de eerste opstanding, die leven en regeren 
met Christus duizend jaren. Ik vergenoeg mij op het moment echter 
met aanhalingen uit het laatste hoofdstuk van dit boek - het afsluitende 
hoofdstuk uit dit deel van de inspiratie - een gedeelte dat op de meest 
treffende wijze toont wat de waarde van deze hoop is, zowel voor het 
hart van Jezus als voor de harten van zijn heiligen. Over de komst van 
Christus wordt in ditzelfde hoofdstuk tweemaal gesproken op een 
waarschuwende wijze: ‘Zie Ik kom spoedig’ (Openb. 22:12 ) 
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DE GEZAMENLIJKE HOOP

Maar voordat het boek afsluit kondigt Jezus Zichzelf aan bij zijn volk. ‘Ik, 
Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze dingen te betuigen voor de 
gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende 
Morgenster’ (Openb. 22:16) Deze aankondiging van wat Hij is ontlokt 
aan de Gemeente een uitnodiging aan Hem om te komen. ‘En de Geest 
en de bruid zeggen: Kom!’ Iedereen die oren heeft om te horen wordt 
uitgenodigd om bij de kreet aan te sluiten: ‘En laat hij die het hoort, 
zeggen: Kom! Dorstige zondaars worden ook uitgenodigd, ja, en laat 
hij die wil het levenswater nemen om niet. Dan, na een intermezzo 
(tussenzin) over een geheel ander onderwerp (vs. 18 - 19), antwoordt 
Jezus op deze uitnodiging. Het is geen alarmroep - ‘Ja, Ik kom spoedig!’ 
Het is een verzekering aan de harten van hen die naar Hem verlangen 
en zij nodigen Hem uit dat Hij het niet lang zal uitstellen (vertragen). 
‘Hij die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig!’. De gemeente 
beantwoordt opnieuw, ‘Amen, kom, Heer Jezus!’ De zegenwens voor de 
heiligen van de apostel is alles wat overblijft van de Openbaringen of 
van de Schrift. Het is, als ik mag wagen om mij zelf zo uit te drukken, met 
deze roerende dialoog tussen Christus en zijn gemeente, wat Hemzelf 
betreft en zijn spoedige wederkomst, dat de Bijbel besluit. Kan iemand 
er aan twijfelen dat het de bedoeling was dat de wederkomst van Jezus 
de hoop van de christen zou zijn? Ik zou willen dat het meer levendig 
verwerkelijkt zou worden in ons aller hart!. Deze laatste passage heeft 
inderdaad betrekking op de hoop van de gemeente in haar zedelijk 
karakter als de bruid van Christus. De Geest en de bruid zeggen kom. 
Maar de hoop van de gemeente is dezelfde als die van de individuele 
gelovige; en bovendien wordt in de harten van de individuele gelovigen 
de hoop van de gemeente gekoesterd. De gemeente wordt als zedelijk 
lichaam gevormd door individuele gelovigen en ondertussen, gezien in 
haar zedelijk karakter, heeft de gemeente verbindingen met Christus 
die de gelovige niet heeft (Een gelovige is niet het lichaam van Christus 
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of de bruid van Christus - dat is de gemeente. ) het is niettemin in de 
gevoelens en het geweten van de individuele gelovige dat deze relaties 
van de Gemeente tot Christus moeten worden herkend en hun gevolg 
hebben. 

SCHRIFTUURLIJK OORDEEL VAN DE WERELD

Vandaar de identiteit (volkomen gelijkheid) van de hoop van de 
gemeente en de individuele hoop van de gelovige. Hét moment dat tot 
de gelovige alles, waarnaar hij verlangt en waarop hij gewacht heeft, 
brengt in de terugkeer van de nu afwezige Heer en Heiland, en voor 
de gemeente brengt de vervulling van haar geluk en heerlijkheid als de 
gemeente, de bruid van Christus. De bruidegom en de bruid verenigd 
in de lucht. Het lichaam wordt verheerlijkt met haar Hoofd. De Schrift 
vereenzelvigt de gemeenschappelijke en de individuele hoop; die van 
de gemeente en die van de christen. In de gedachten van de mens 
en in zijn systemen worden deze twee gescheiden. Ten eerste, de 
mensen, als individuele christenen, stellen de hoop (op zichzelf waar 
betreffende allen die sterven) der gelukzaligheid met Christus na de 
dood, in de plaats van de ware gezegende hoop op zijn wederkomst 
zoals in de Schrift ons voorgesteld wordt en die we hebben beschouwd 
en in heel veel meer. Dan wanneer de dood gemaakt is tot het zekere 
eindpunt van onze aardse pelgrimage, en de toestand van gelukkige, 
heengegane heiligen, dat alles waarop of waarnaar wordt uitgezien aan 
de andere zijde, dan is de enige overblijvende hoop voor de gemeente, 
gezamenlijk beschouwd, de valse, misleidende hoop die door velen 
wordt gekoesterd, dat als generaties elkaar opvolgen en de loop der 
tijden voortgaat, dat de christenheid zich geleidelijk zal verspreiden 
en de gemeente zal toenemen in aantal en in invloed, totdat de 
wereld de gemeente wordt, totdat alle volken worden bekeerd tot het 
christendom. 
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Lieve lezer, is dit de visie van de toekomst betreffende de gemeente en 
de wereld die u gewend bent te koesteren? Waar is dit van afgeleid? 
Is uw antwoord ‘Vanuit het woord van God?’ Laat mij u dan dringend 
verzoeken om dat woord nog eens te lezen. Zoek nuchter, ernstig en 
onder gebed door de heilige bladzijden vanaf het begin tot het einde 
en zie of zij de minste schaduw van een schijn van zodanige een hoop 
hebben. 

Eens, beste lezer, was ik uw mening toegedaan. Ook ik keek er naar uit dat 
de christenheid zich universeel zou verspreiden en naar de geleidelijke 
bekering van de wereld. Wakker geworden door de omstandigheden 
om te onderzoeken naar een Schriftuurlijke grondslag voor deze hoop 
onderzocht ik de heilige Schrift van Genesis tot de Openbaringen. 

DE ZENDING VAN DE GEMEENTE EN HAAR GEVOLGEN

Wat ook het resultaat van uw onderzoek moge zijn, ik beken u openlijk 
dat het resultaat van mij - een resultaat dat mij geen kleine verwondering 
kostte - was, een zeer grondige overtuiging die tot vandaag zich heeft 
verdiept en versterkt dat er niet een dergelijke leer is in de Schrift - 
dat er niets is dat de minste gelijkenis aan een zodanige leer toelaat 
(ondersteunt), nee, eerder dat de leer van de Schrift helemaal 
tegengesteld hieraan is als maar even mogelijk kan zijn. De leer die 
ik in de Schrift vond was dat de ware gemeente tijdens haar verblijf 
hier beneden wordt onderscheiden van de wereld, evenals schapen of 
lammeren worden onderscheiden van de wolven die hen verslinden - 
zoals een balling wordt onderscheiden van de natie onder wie hij zijn 
akelig verblijft doorbrengt- als een maagd uitgehuwd aan een ander, 
maar niet getrouwd, onderscheiden zou zijn van de moorddadige 
populatie van een stad, of land, wiens handen rood zijn van het bloed 
van hem aan wie zij was verloofd. De gemeente is die verlatene ‘als een 



38

Eenvoudig commentaar

reine maagd aan Christus’ (2 Kor. 11:2) Christus is de bruidegom aan 
wie haar hart, met al haar genegenheden en wensen en verwachtingen 
gegeven is. Zij kent de wereld alleen als de plaats waar Hij is gedood 
en haar overvloedige miljoenen herkent zij als het volk op wie de 
ernstige verantwoordelijkheid rust dat zij haar Heer, haar Redder, haar 
Bruidegom op gruwelijke, schandelijke wijze hebben gedood. God heeft 
haar inderdaad geleerd, dat door zijn dood voor haar zonden is geboet 
en haar redding is verzekerd. God heeft haar ook getoond dat Hij Jezus 
uit de dood heeft opgewekt en Hem aan Zijn rechterhand heeft gezet, 
waar zij door geloof Hem kent als de bron en oorsprong van haar leven, 
haar vrede, haar vreugde, haar kracht, haar troost en als het enige 
voorwerp van al haar hoop. Jezus, die zij vooralsnog niet heeft gezien, 
heeft haar verzekerd dat het Zijn wens is dat zij bij Hem zou zijn2 en dat 
Hij weldra zal komen en haar bij Hemzelf zal ontvangen. 

HET OORDEEL VAN DE WERELD EN HAAR GEVOLG

Is dit alles er op gericht in enig opzicht haar met de wereld te 
verzoenen? Juist het tegendeel. Zij weet dat als zij, om de vriend van de 
wereld te zijn, ontrouw aan Christus moet zijn en een vijand van God 
is. Het is waar, als het vat van de sympathie van Christus en de held 
en de boodschapper van de liefde van de Vader, zowel als de zuivere 
en schitterende uitdrukking er van, beschouwt zij de wereld niet met 
vijandschap, maar weent met deernis over haar, zoals Jezus weende 
over de stad van zijn keus, en Zich verheugde om de dienst van de 
verzoening te vervullen, terwijl Hij de mensen smeekte om zich met 
God te verzoenen. Zij weet dat dit het doel is waarvoor zij hier is gelaten 
evenals het aangewezen middel voor haar eigen volmaking. Maar waar 

2 Zie Joh. 17:24, ‘Vader, Ik wil dat waar ik ben, ook zij bij Mij zijn, opdat zij 
mijn heerlijkheid aanschouwen’. 
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ziet zij naar uit als het resultaat? De vreugdevolle ontvangst van haar 
boodschap en de toetreding van alle naties tot haar gelederen? Nee; zij 
denkt aan wat de Heer gezegd heeft: ‘Herinnert u het woord dat Ik tot 
u zei: Een slaaf is niet groter dan zijn heer. Als zij Mij hebben vervolgd, 
zullen zij ook u vervolgen; als zij mijn woord hebben bewaard, zullen zij 
ook het uwe bewaren. Maar dit alles zullen zij u doen om mijn naam, 
omdat zij Hem niet kennen die Mij gezonden heeft’ (Joh. 15:20,21) Zij 
vindt dat wat de geliefde discipel zegt waar is -’ Daarom kent de wereld 
ons niet, omdat zij Hem niet gekend heeft’ (1 Joh. 3:1b) Zij weet uit Gods 
woord dat het karakter van de wereld onveranderd zal blijven tot aan 
het eind van deze bedeling - nee, dat zij aan haar einde een voorkomen 
en een houding zal aannemen van meer open en vermetele uitdaging 
en opstand dan ooit en bezocht zal worden door de uitstorting van 
de schalen van Gods wraak en haar volledige eeuwige omverwerping 
(te niet doen) bij de komst van de Zoon des mensen van de hemel zal 
ontvangen. Zij ziet echter naar Hem uit in een voorafgaande fase van 
zijn wederkomst. Zij ziet naar Hem uit, niet als de Zoon des mensen die 
komt om oordeel uit te oefenen over de goddelozen, maar als de Zoon 
van God, het Hoofd en de Bruidegom van zijn gemeente, die komt om 
de vreugde van de bruiloft en de hemelse heerlijkheid te ontvangen, 
de gemeente die Hem gekend en beleden heeft in welke zwakheid dan 
ook gedurende zijn verwerping door een trotse en ongelovige wereld. 

DE KOMST EN DE REGERING VAN CHRISTUS

Zij weet dat Hij ten oordeel komt, zij zal de metgezel zijn van Zijn 
triomf en de deelgenoot in zijn glorie. En ook dit, ze kent het tijdstip 
van de bevrijding van de schepping en de verandering (bekering ?)van 
de wereld. De wereld moet worden veranderd - Israël moet worden 
hersteld - de schepping moet worden bevrijd - gerechtigheid en vrede 
moeten de overhand hebben van kust tot kust en van de rivieren tot 
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aan de einden der aarde. Maar dit wordt niet teweeg gebracht door de 
tegenwoordige evangelische arbeiders van de gemeente, noch minder 
door de omslachtige en wereldse machinerie en vleselijke aardse 
invloeden waarmee deze arbeiders worden gehinderd of worden 
belemmerd. Het oordeel moet het toneel van aardse bedervers en 
vernietigers schoonvegen. De komst van Christus naar de aarde zal de 
oordelen brengen die dit tot stand brengen. Menigten zullen inderdaad 
gespaard worden door de soevereine genade en deze menigten, 
bekeerd en gered, zullen de kern vormen, het begin van de populatie 
van de aarde van het duizendjarige rijk. De vijand zal gebonden worden. 
Christus en zijn heiligen zullen regeren. Dan en zo zullen de talloze 
voorzeggingen van universele vrede, en gerechtigheid en vreugde 
worden vervuld welke christenen tevergeefs hebben verondersteld dat 
zij zouden vervuld worden door het succes van hun eigen werkers en de 
geleidelijke verspreiding van de waarheid

Maar voordat de crisis van de volkomen zondigheid van de mens 
- voordat de oordelen waardoor zijn trotse gebluf wordt tot zwijgen 
gebracht, of eerder wordt veranderd in wenen en geweeklaag en van 
tandengeknars - en zeker vóór de regering van Christus in gerechtigheid 
en vrede, zal Christus Zelf komen. Zijn heiligen die leven en op Hem 
wachten zullen veranderd worden naar zijn heerlijk beeld. De ontslapen 
heiligen, de rechtvaardige doden zullen worden opgewekt, beiden 
samen zullen worden opgenomen om de Heer in de lucht te ontmoeten; 
zo zullen we altijd bij de Heer zijn. Dit is de hoop van de gemeente zoals 
het ook die van de christen is. Wanneer de heiligen zo opgenomen zijn 
zal de ongerechtigheid op aarde toenemen, het huwelijk van het Lam 
zal plaatsvinden. De dolle en verblinde volken zullen zich vergaderen 
tegen God en tegen het Lam; lang beproefd geduld zal plaats maken 
voor gerechtvaardigde vergelding, Christus zal tevoorschijn komen 
vergezeld door zijn heiligen. De poel van vuur zal de hoofden in het 
kwaad ontvangen, die daar levend in zullen worden geworpen; hun 
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legers zullen worden verslagen. Oordeel na oordeel zullen allen inhalen 
en verdelgen behalve die de genade zal sparen. 

CHRISTUS ZELF DE HOOP VAN DE GEMEENTE

En dan zal de aarde rusten van haar zesduizend jaar van arbeid en 
rampzaligheid onder het zwaard van de overweldiger - rust onder de 
vredevolle scepter van de lang verworpen, verachte, en gehoonde 
Heer. En als Hij zo triomfeert, mijn broeders, zullen wij triomferen. 
Wanneer Hij regeert, zullen wij regeren. Wanneer zijn scepter vrijheid 
en vreugde verspreidt over de reusachtige uitgestrektheid van de 
schepping zullen wij geëerd worden en het voorrecht hebben de vaten 
te zijn voor de tentoonspreiding van Zijn heerlijkheid, de kanalen voor 
de verspreiding van Zijn koninklijke milddadigheid, de werktuigen in 
de toepassing van zijn genezing en tedere invloeden. Maar behalve 
al deze officiële waardigheid en uiterlijke glorie (heerlijkheid) - ja 
behalve de weldadige voldoening van verleende zegeningen aan de 
inwoners van een vernieuwde en gelukkige aarde - zal de vreugde 
van de tegenwoordigheid van Hem zijn die zijn tehuis tot ons tehuis 
gemaakt heeft, zijn deel tot ons deel, zijn vreugde tot onze vreugde! 
Vanaf het moment dat wij Hem ontmoeten zal dit zijn in haar volheid en 
zonder bij mengsel of verhindering van ons. Hij is onze hoop. De aarde 
is een wildernis niet louter, nee, noch hoofdzakelijk vanwege haar 
beproevingen en haar ontberingen, haar leed en haar angsten, haar 
teleurstellingen en nederlagen (tegenslagen) - maar omdat Hij daar 
niet is. De hemel zou niet de hemel zijn voor de heiligen als Jezus daar 
niet was. Hij, zijn tegenwoordigheid, en, als dat wat ons er binnenleidt, 
zijn komst, is onze hoop - de hoop van de christen, de hoop van de 
gemeente. 



42

Eenvoudig commentaar

SLOT OPMERKINGEN

Mogen onze harten het koesteren zoals we nog nooit gedaan hebben. 
Moge haar schittering ons zo aantrekken, dat de schoonste, de 
liefelijkste, de meest betoverende tonelen van de aarde in zichzelf 
waardeloos mogen zijn voor onze harten, als ons afhoudende van het 
Voorwerp van onze hoop! Moge dat Voorwerp ons zo bezielen, dat ‘s 
werelds hevigste bezoekingen - de smalste, geringste, de meest ruwe 
en de meest doornige delen van de smalle weg - ons welkom mogen 
zijn als het pad dat ons naar het doel van onze verwachting leidt, 
het tehuis van onze harten, de Jezus wiens aanwezigheid het maakt 
tot wat het is, wiens liefde Hem een enger en donkerder pad dan dit 
deed bewandelen en wiens glimlach van onuitsprekelijke voldoening 
het geloof zal bekronen dat Hem heeft vertrouwd, de liefde die Hem 
gevolgd is, en het geduld van de hoop dat op Hem heeft gewacht 
door deze sombere reis heen, langs deze nauwe weg temidden van de 
donkerheid en eenzaamheid van deze lange en trieste (sombere) nacht. 

Geen poging werd gedaan om hier de bewijzen van de Schrift over vele 
dingen te geven, die in het laatste gedeelte van deze voordracht zijn 
vermeld. De illustratie en het bewijs van deze uiteenzettingen, zowel als 
van menige andere onderwerpen van gelijke interesse (belang) zal het 
onderwerp van volgende verhandelingen zijn. 
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2. NADERENDE OORDELEN

Het is mogelijk, dat een paar jaar geleden deze woorden dringender 
en ernstiger aandacht dan op het moment zouden hebben verkregen. 
Toen hongersnood rondwaarde door het zuster koninkrijk en de pest 
haar op de hielen volgde - toen zelfs in dit land het handelsdeel van 
de gemeenschap werd overvallen door moeilijkheden en de werkende 
klasse leed door gebrek - toen op het continent tronen werden 
omver geworpen en scepters gebroken, bijna sneller dan door de 
(intelligentie) inlichtingendienst kon worden meegedeeld - toen allen 
die enig aandeel hadden in de samenleving beefden bij het denken aan 
wat het einde van dit onheil en beroering zou kunnen zijn; toen zou het 
hebben schrijven van ‘een naderend oordeel’ er zijn geweest om de 
schrikaanjagende aandacht van velen te versterken, wier ‘harten het 
bestierven van bangheid en verwachting van de dingen die over het 
aardrijk ‘ schenen te komen (Luk. 21:26). De waarschuwende stem zou 
toen veel weerklank hebben gehad uit de diepten van verontruste en 
bevende harten. 

VERSCHIJNINGEN DIE NIET TE VERTROUWEN ZIJN

Maar nu3 de storm voorbij gegaan schijnt te zijn en de elementen tot 
bedaren zijn gebracht, nu die vele glimlachen en de welvaart aan alle 

3 Het bovenstaande werd geschreven in Jan. 1853, en is precies gelaten 
zoals het verscheen in de eerste uitgave. De gebeurtenissen die 
de tussenruimte hebben gevuld zijn zo geweest om, aan de meest 
bloeddorstigen te demonstreren, het bedrieglijke karakter van de 
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kanten overvloedig is; nu, die rust en orde overal des te vaster gevestigd 
schijnt voor de voorlopige anarchie waardoor ze werd bedreigd, terwijl 
bronnen van ongetelde rijkdom gouden vooruitzichten openen voor de 
myriaden die hun toevlucht daartoe nemen door het streven naar winst 
om de waarschuwende stem te verheffen en te spreken van oordelen 
die aan de deur liggen, zal voor velen een vreemde en ongemotiveerde 
zaak zijn. Ik kan me wel voorstellen dat velen uitroepen, ‘Oordelen! 
Naderende oordelen! Waarom, wanneer als er minder aanleiding leek 
voor vrees? Wanneer was de lucht zo rustig, de horizon zo helder, het 
vooruitzicht zo verrukkelijk?’ Lieve lezer, wij moeten niet oordelen naar 
de schijn, maar naar het Woord van God. En weet u niet wat dat woord 
verhaalt (vermeldt) in de geschiedenis van het verleden, evenals wat 
het voorzegt van de geschiedenis van de toekomst? De mensen van 
voor de zondvloed dachten dat Noach gek was om te prediken van een 
zondvloed en een ark gereed te maken. ‘Want zoals zij waren in de dagen 

tijdelijke stilte, die voor een voorbijgaand moment de naties een periode 
van rust scheen te beloven Nauwelijks hadden de gelukwensen van de 
menigten, die zich verdrongen naar de grote Wereldtentoonstelling in 
1851, tussen hen plaats gevonden - een lange regering van universele 
vrede die de bijna gehele universele vooruitloper was - toen de eerste 
geruchten van oorlog met Rusland begon gehoord te worden. Haar 
bloedige geschiedenis is te diep geschreven op menig beproefd hart dat 
verdere zinspeling er op hier nodig heeft ; maar de feestelijkheden aan 
haar einde werden spoedig gevolgd door de uitbarsting in het Oosten 
van die vreselijke opstand, die voor een tijd, het hele gebouw van de 
Britse regering in India bedreigde. Toen kwam de vrijheidsoorlog in Italië; 
en nu, terwijl deze woorden geschreven worden voeren het Noordelijke 
en de Zuidelijke staten van de eens gigantische Amerikaans Unie een 
dodelijke strijd met elkaar; terwijl van alle hoeken van de aarde tijdingen 
worden gehoord van onrust, ontevredenheid en vrees. ‘Oorlogen en 
geruchten van oorlog’ hebben waarlijk, bijna vanaf de tijd dat onze 
eerste uitgave werd gedrukt, onze waarschuwingen gerechtvaardigd, 
niettegenstaande de hoopvolle verschijning van alles op het moment 
toen het werd geschreven. 
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voor de zondvloed, etend en drinkend, trouwend en uithuwelijkend, 
tot op de dag dat Noach in de ark ging’ - en wat toen? - ‘de zondvloed 
kwam en hen allen wegnam’ (Matth. 24:39). Zo was het ook met de 
steden van de vlakte (Sodom en Gomorra) ‘Zij aten, zij dronken, zij 
kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden’ (Luk. 17:27). En de 
natuur schijnt te lachen om hun streven. De zon rees als gebruikelijk op 
de morgen van hun te niet gaan. De Schrift zegt: ‘De zon was over de 
aarde opgegaan, toen Lot te Zoar aankwam’ (Gen. 19:23). Wat volgde? 
‘Toen liet de HERE zwavel en vuur op Sodom regenen, van de HERE, uit 
de hemelen Hij keerde die steden om, benevens de gehele Streek, met 
al de inwoners der steden en het gewas van de aardbodem’. Maar wat 
heeft dit alles ons te zeggen?’ vraagt u misschien. Laat onze Heer Zelf 
antwoorden: ‘Op dezelfde wijze zal het zijn op de dag dat de Zoon des 
mensen wordt geopenbaard’ (Luk. 17:30). Ah ja, vrede en overvloed, 
orde en rust en de voortgang van de wetenschap en de groei van het 
verstand, zijn geen tekenen dat het oordeel ver weg is! ‘Wanneer zij 
zullen zeggen: Vrede en veiligheid, dan zal een plotseling verderf over 
hen komen zoals de barensnood over een zwangere, en zij zullen 
geenszins ontkomen’. 

OORDELEN TOENEMEND VERWACHT

En omdat het helemaal waar is dat zij die alleen verschijningen op 
aarde verwachten mogen veronderstellen dat alles de bestendiging 
bespreekt van vrede en voorspoed, er zijn er die weten dat Gods woord 
‘voor eeuwig stand houdt in de hemelen’ en wie wil, door zijn genade 
wil luisteren naar wat dat woord bekend maakt over het naderende 
oordeel, verlatenheid en ellende. Want bovendien, hetzij de mensen 
die willen horen of hetzij zij het zullen nalaten, zij aan wie de kennis 
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van deze dingen zijn toevertrouwd moeten, om hun eigen zielen te 
bevrijden, hun stemmen verheffen en luid schreeuwen en niet zuinig. 

Er kunnen echter sommigen zijn die deze bladzijden lezen, die niet zo 
verblind zijn door de schijn om te veronderstellen dat de tegenwoordige 
tijdelijke stilte zal voortduren, die toch geen voldoende voorstelling 
hebben van de natuur en omvang van de ernstige veranderingen die 
op komst zijn. U ziet, lieve lezer, dat er geen verband moet worden 
geplaatst met de soort rust die op dit moment bestaat. U weet goed 
dat de atmosfeer nooit zo rustig is als juist voor het losbarsten van 
een heftige en verwoestende storm en zie, mogelijk in de Schrift, 
dat er grote stuiptrekkingen plaats zullen vinden voordat de wereld 
wordt onderworpen aan de scepter van Immanuël kun je hiernaar 
uitzien als zijnde ophanden. Maar dan zijn uw verwachtingen van deze 
stuiptrekkingen en van de weeën en rampspoeden die onafscheidelijk 
zijn van zulke gebeurtenissen, in uw gedachten verbonden met de 
gedachte dat per slot van rekening de wereld bekeerd moet worden en 
het millennium moet worden ingevoerd door werkingen en invloeden 
van een soort die nu reeds hiervoor in werking zijn. U ziet inderdaad 
dat in het langzame tempo waarin het christendom voortgang heeft 
gemaakt, zelfs waar het haar grootste overwinningen heeft behaald, 
dat alleen kan zijn na het verloop van bijna eindeloze eeuwen dat het 
algemeen wordt onder de mensheid. Haar krachten lijken zo zwak en 
weinig en de tegenstand die zij ontmoeten is zo formidabel, dat er geen 
vooruitzicht verschijnt van universele triomf binnen enige periode die 
het verstand kan overbruggen. Maar u denkt oordeel moet helpen het 
werk te bespoedigen. En alles wat u verhaast op het punt van oordeel 
is, dat nationale beroeringen en politieke omverwerpingen vergezelt 
misschien door kastijdingen door de Voorzienigheid zoals honger, 
pestilentie en dergelijke de weg zal openen voor de uitgebreidere, 
snellere en meer doeltreffende verspreiding van het evangelie. 
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HOPELOZE ZAAK INDIEN IN DE HANDEN VAN DE MENS

Het Pausdom zal, zoals u veronderstelt, omver geworpen worden; het 
Mohammedanisme wordt beroofd van politieke kracht, regeringen die 
vijandig zijn voor de verspreiding van de waarheid maken plaats voor 
andere die haar pleegvaders zullen zijn; China, Japan en het land van 
de Tartaren worden geopend voor de christelijke zendelingen; terwijl 
op deze en andere wijzen de God van de voorzienigheid tussen beide 
zal komen om de uiteindelijke universele triomf van het evangelie van 
zijn genade tot stand te brengen. Dit zijn de gedachten die door veel 
christenen op het moment worden gekoesterd. 

Twee punten met het oog op deze dingen, komen met geweld op in 
iemands gedachten. 

Ten eerste dit, vooruitlopen op de tussenkomst van de voorzienigheid 
en van machtige nationale beroeringen is op zichzelf een vooruitlopen 
op de gedachten die in het algemeen door christenen van dertig of 
veertig jaar geleden werden gekoesterd. We hoorden van niets dan 
alleen van de kracht van de waarheid, de uitstraling van de Geest, 
de verspreiding van het evangelie, de snelle en universele triomf van 
zendingen met alle verwante wetten en pogingen voor de bekering van 
de wereld. De ondervinding van de laatste halve eeuw heeft in zo verre 
de verwachtingen van velen ontnuchterd dat zij nu de noodzakelijkheid 
van sommige grote voorzienige bemiddelingen erkennen (toegeven), 
om obstakels, die anders onoverkomelijk zijn, te verwijderen en om dus 
het einde te verzekeren waarvan zij eens verwachtten het alleen door de 
zegen van God op menslievende krachtsinspanningen en evangelische 
werken te verkrijgen. Dit is op zichzelf vooruitgang met het oog op de 
waarheid. Maar dan, en dit is het tweede punt waar naar verwezen 
wordt, als het noodzakelijk is dat God tussenbeide moet komen, en als 
het in zijn Woord is geopenbaard dat Hij dit zal doen, waar moeten wij 
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de aard en de omvang van deze tussenkomst leren? Waar anders dan 
in hetzelfde ‘zekere woord van profetie’, dat ons bekend maakt dat zulk 
een tussenkomst zal plaats vinden? 

DE GESTELDE VRAAG

Als, zoals velen nog denken, de bekering van de wereld in menselijke 
handen wordt gelaten, afhankelijk van menselijke ijver en de 
vooruitgang van menselijke verhoudingen (zaken), dan kunnen 
speculatie en calculatie beide van dienst zijn bij het vaststellen (bepalen) 
van het mogelijke (uitzicht op het) aspect van de toekomst - en alles 
wat men in dit geval kan zeggen is, als het verleden een voorteken 
van de toekomst moet verschaffen, helaas voor ons!, helaas voor de 
Gemeente!, helaas voor de wereld!4 Maar als het erkend wordt dat God 

4 Laten we niet veronderstellen dat deze woorden uitdrukking geven aan 
enig gebrek aan vertrouwen in het evangelie, of in de kracht van de Geest 
om het in de bekering van de mens krachtdadig te maken Dat de wereld 
nu nog niet is bekeerd is niet uit gebrek aan geschiktheid bij de één of 
kracht bij de ander. De voor ons liggende zaak is eenvoudig een zaak 
van feiten. Welke vooruitgang is gemaakt in 1800 jaren met het oog op 
de bekering van het hele menselijke geslacht? Dit is de eerste vraag en 
de tweede, veronderstel de zaken moeten worden overgelaten aan het 
moment, wanneer kunnen we de bekering van de wereld verwachten ? 
‘Ja’, zou kunnen worden geantwoord. ‘als de zaken worden gelaten als 
op het moment. Maar we veronderstellen niet dat de zaken zo worden 
gelaten ‘ God kan, en zal ongetwijfeld tussen beide komen met veel 
grotere kracht dan tot hier toe’. Precies; maar dit verandert geheel de 
grondslag ingenomen door de opponenten. Het stemt toe dat wat wij 
betwisten, dat God tussen beide moet komen; en als God tussen beide 
moet komen, dan is Hij het alleen die kan gelasten betreffende hoe en 
wanneer hij tussen beide zal komen Het antwoord van de Schrift op 
deze vragen is wat we proberen vast te stellen. 
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op een buitengewone wijze tussen beide zal komen; en als het verder 
wordt erkend dat de Schrift voorzegt dat Hij tussenbeide zal komen; 
dan vraag ik, waar moeten wij de wijze leren, de manier, de kracht 
van zo’n tussenkomst dan in die Schrift die ons waarschuwt omtrent 
haar nadering? Hier is geen plaats voor speculatie. Van berekening 
van de toekomst vanuit het verleden kan geen sprake zijn. Niets zal 
helpen dan eenvoudige onderwerping aan God’ s woord als een kind, 
volgzame aanname van wat Gods woord ook verklaart. God geeft ons 
een dusdanige geest in het onderzoeken van wat het getuigenis van de 
Schrift is, betreffende het ernstige onderwerp dat nu voor ons ligt. 

Voor echter het directe getuigenis van de Schrift over dit onderwerp 
te overleggen (te voorschijn te halen), zou ik deze ene opmerking 
willen maken, nl. dat het hier als waar wordt aangenomen dat er 
een Millennium zal zijn. Bewijzen hiervan vanuit de Schrift kan onze 
aandacht later misschien bezig houden evenals veel dat in verband 
staat met het karakter van de zegening van het Millennium. Voor het 
moment zou ik willen aannemen, dat mijn lezers mede werken in het 
geloof - allesbehalve algemeen onder christenen - dat er een lange 
periode van universele vrede en gerechtigheid op de aarde moet zijn 
Dit is niet onze momentele vraag. 

DE TWEEDE KOMST VAN CHRISTUS

De vraag die voor ons ligt is: ten eerste, of de oordelen niet deze 
periode van universele zegening introduceren? Ten tweede, Wat is de 
aard en wat is de omvang van deze oordelen? We zullen niet alleen 
vinden dat het Millennium door oordelen wordt ingevoerd, maar dat 
deze oordelen van een volslagen weergaloos karakter zijn. Nationale 
beroeringen zullen er ongetwijfeld zijn en politieke omverwerpingen 
zoals waarvan deze aarde nog nooit getuige is geweest, ook plagen van 
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de voorzienigheid, hongersnood, pestilentie, aardbevingen, orkanen 
en elke soort verschrikkelijke afwijking van de gebruikelijke loop der 
dingen Maar dit alles, zo ver af van ondergeschikte gebeurtenissen, 
bestemd om de triomf te versnellen en het succes van welwillende 
machten die reeds werkzaam zijn te verzekeren zijn zelf óf de 
voorlopers óf volgelingen van een gebeurtenis die de tegenwoordige 
bedeling uitsluit en een nieuwe invoert; een gebeurtenis waarmee 
geen andere (behalve één) in de gehele geschiedenis van deze wereld 
in het verleden of nu of in de toekomst maar een moment kan worden 
vergeleken. Die gebeurtenis is de tweede komst, de verschijning van 
onze Heer Jezus Christus. De enige uitzondering, Zijn eerste komst 
in vernedering, was inderdaad nog verwonderlijker. De engelen zijn 
begerig er een blik in te werpen; maar de tweede komst van Christus 
is de grote gebeurtenis die ons te wachten staat; een gebeurtenis 
waarnaar de christen en de gemeente inderdaad mogen uitkijken met 
intens verlangen en verwachting, maar die in haar betrekking tot de 
wereld is verbonden met die verschrikkelijke oordelen die de trots van 
de mensen zal vernietigen, die voor eeuwig de opgeblazenheid en het 
gebluf van het kwaad zal berispen, de aarde van haar bedervers en 
vernietigers zal reinigen en zal binnen leiden in de gelukzalige periode 
van de regering van Christus met zijn verheerlijkte heiligen over de 
gespaarde en begenadigde en vernieuwde inwoners van de aarde van 
het millennium. 

Laten we eerst de Schrift vluchtig door zien en proberen haar algemene 
stem bijeen te brengen (te vergaren), haar eenstemmig getuigenis. 
Henoch, de zevende van Adam, is de eerste wiens stem we horen. Het 
is waar dat het Judas is, niet Mozes die zijn profetie verhaalt; en hij 
verhaalt het om alsnog vervuld te worden. En wat bewijst dit behalve 
dat de Geest van de profetie in Henoch verder dan de zondvloed 
keek, verder dan de oordelen op Sodom en Gomorra, verder dan alle 
tussenliggende eeuwen en gebeurtenissen, tot die verbazingwekkende 
eeuw die voor ons is? 
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VROEGE GETUIGEN

Hoor, zijn woorden; ‘Zie, [de] Heer is gekomen temidden van zijn heilige 
tienduizenden, om oordeel uit te oefenen tegen allen en elke ziel te 
bestraffen om al hun werken van goddeloosheid die zij goddeloos 
bedreven hebben en om alle harde [woorden] die goddeloze zondaars 
tegen Hem gesproken hebben’(Judas:15). Naar wat anders verwijst 
de ziener uit Midian (Bileam) als hij zegt:’ Ik zie hem, maar niet nu; 
ik schouw hem maar niet van nabij; een ster gaat op uit Jacob, een 
scepter rijst op uit Israël en verbrijzelt Moabs slapen en verpletterd 
alle zonen van Set’? Hij zegt verder ‘Hij zal heersen uit Jacob en de 
vluchtelingen uit de stad verdelgen’ ( Num. 24:17; 19). Ook is het niet 
enkel vanwege lokale omstandigheden dat deze buitengewone man 
door God wordt geïnspireerd om te handelen. De profetische Geest ziet 
ver en veelomvattend en spreekt niet alleen over Moab en Set, over 
Israël en haar glorieuze ster, maar over Edom en Amelek, de Kenieten 
en Assur, Eber en de schepen van de kust van de Kittiërs. In verbinding 
met al dezen en met de totale vernietiging van de bozen onder hen, 
vindt deze grote interventie (tussenkomst) van de macht van God 
plaats. En wat roept Bileam uit, met het oog op dit alles? ‘Hij hief ook 
zijn spreuk aan en zei: Wee! Wie zal leven, als God dat tot stand zal 
brengen?’ (Num. 24:23). Zo hebben we reeds vroeg in de Schrift de 
profetische verwachting van God Die het werk doet van oordeel als om 
de vraag wakker te maken, ‘Wie zal leven als God dit doet?’ 

Maar mijn onmiddellijk doel is niet in de eerste plaats te discussiëren 
over afzonderlijke passages, maar zo snel als mogelijk te kijken langs de 
stroom van Schriftgetuigenis en profetisch onderricht, opdat we enig 
idee zouden hebben van haar algemene last en toon. 
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HET GETUIGENIS VAN DE PSALMEN

Luisteren we dan naar een Mozes die ons de woorden van de Almachtige 
voordraagt: ‘Voorwaar, Ik hef mijn hand ten hemel en zeg: Zowaar Ik 
in eeuwigheid leef: als Ik mijn bliksemend zwaard wet en mijn hand 
grijpt naar het gericht, dan zal Ik wraak oefenen aan mijn tegenstanders 
en vergelding brengen over wie Mij haten. Ik zal mijn pijlen dronken 
maken van bloed, en mijn zwaard zal vlees verslinden: het bloed der 
verslagenen en der gevangenen, de harige hoofden der vijanden’ (Deut. 
32:40-42)

Luister naar een Hanna die zingt: ‘Wie met de HERE twisten worden 
gebroken; over hen dondert Hij in de hemel. De HERE richt de einden 
der aarde; Hij geeft sterkte aan zijn koning en verhoogt de hoorn van 
zijn gezalfde’ (1 Sam. 2:10)

Luister ook een ogenblik naar de zoon van Jesse, de gezalfde van de God 
van Jacob, de lieflijke psalmist van Israël. Het zijn ‘zijn laatste woorden’ 
die ik op het punt sta aan te halen - woorden geuit temidden van de 
droevige vrucht van zijn eigen zonde en met het diepe bewustzijn dat 
hij niet in staat geweest is het hoofd te bieden aan de vijanden die zijn 
zonde rondom hem had opgewekt. Maar het is niet enkel uitstraling van 
hem zelf dat zijn pen optekent of zijn lippen uitspreken: ‘De Geest des 
HEREN spreekt door mij, zijn woord is op mijn tong; Israëls God spreekt, 
Israëls Rots zegt tot mij: Een rechtvaardige heerser over de mensen, 
een heerser in de vreze Gods’. Helaas! Hijzelf had hierin gefaald. Maar 
hij loopt vooruit op de komst van de Ene die niet zou falen en die zijn 
zou ‘als het morgenlicht bij het opgaan der zon, een morgen zonder 
wolken’. Ik hoef niet te zeggen naar wie dit verwijst. Maar wat is er hier 
betreffende oordelen? Niets voor alsnog, maar lees wat er volgt. ‘Doch 
de nietswaardigen (de zonen van Bileam) - zij zijn allen als verstrooide 
doornen; voorwaar, zij worden niet met de hand aangevat: moet 
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iemand ze aanraken, dan voorziet hij zich van ijzer of lansschacht, en 
met vuur worden ze op de plaats zelf geheel verbrand!’ (2 Sam. 23:6,7)

Maar het getuigenis van David kan niet zo in het kort worden afgedankt. 
Ik sta niet op het punt de verschillende gedeelten in de psalmen die 
over naderende oordelen handelen te analyseren. Dit te doen zou een 
boekdeel vereisen en een groot deel, in plaats van een paar bladzijden 
zoals deze. 

HET GETUIGENIS VAN DE PROFETEN

Maar kijk door het boek der psalmen, laat ter zijde ieder gedeelte dat 
een vraag toelaat betreffende haar verband met ons huidige onderwerp 
en wat blijft er dan nog over? Waarom de gebeurtenis bij bijna iedere 
omkeer van vooruitlopen op of van voorspellingen als de volgende?

‘Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel,
de einden der aarde tot uw bezit. 
Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots,
hen stukslaan als pottenbakkers werk’ (Ps. 2:8,9)

‘De volken zijn gezonken in de kuil die zij dolven;
in het net dat zij verborgen, raakte hun voet verward. 
De HERE deed zich kennen, Hij handhaafde het recht;
In het net van zijn handen is de goddeloze verstrikt’ (Ps. 9:16)

‘Hij regent op de goddelozen vurige kolen en zwavel,
schroeiende wind is het deel van hun beker’ (Ps. 11:6)

‘Uw hand zal al uw vijanden vinden
Uw rechterhand al Uw haters vinden. 
. Gij zult hen maken als een vurige oven
Ten tijde dat Gij verschijnt, o HERE. 
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In zijn toorn zal Hij hen verslinden
en het vuur zal hen verteren’ (Ps. 21:8,9)

‘Komt, aanschouwt de werken des HEREN
die verwoesting op aarde aanricht’ (Ps. 46:9)

‘De God der goden, de HERE, spreekt en roept de aarde
vanwaar de zon opgaat tot waar zij ondergaat. 
Onze God komt en zal niet zwijgen,
vuur verteert voor zijn aangezicht
rondom Hem stormt het geweldig’ (Ps. 50:1-3)

‘De rechtvaardige zal zich verheugen,
wanneer hij de wraak aanschouwt;
en hij zal zijn voeten wassen in het bloed van de goddeloze. 
En de mensen zullen zeggen :
Toch is er loon voor de rechtvaardige. 
Toch is er een God, die recht doet op aarde’ (Ps. 58:11, 12)

‘Zeg tot God: Hoe geducht zijn uw werken;
vanwege uw machtige grootheid
brengen uw vijanden U veinzend hulde. 
De ganse aarde aanbidde U,
En psalmzinge U, zij psalmzinge uw naam. 
Komt en ziet Gods daden;
Hij is geducht in zijn doen jegens de mensenkinderen’ (Ps. 66:3-5)

‘Uit de hemel deed Gij het oordeel horen,
de aarde vreesde en werd stil,
toen God opstond ten gerichte
om al de ootmoedigen op aarde te verlossen’ (Ps. 76:9,10)

‘De Heer is aan uw rechterhand. 
Hij verplettert koningen ten dage van zijn toorn;
Hij houdt gericht onder de heidenen, hoopt lijken op,



55

verplettert hoofden op het wijde veld’ (Ps. 110: 5,6)

Dit zijn maar een paar uit een hele klasse gedeelten die door het hele 
boek der Psalmen lopen. Hoe duidelijk wijzen zij op een tussenkomst 
van Gods oordeel zoals de aarde nog nooit heeft gezien. 

DE AARDE LEEG EN WOEST GEMAAKT

De wet, de profeten en de psalmen waren de drie grote afdelingen van 
het Oude Testament overeenkomstig de woorden van onze Heer Zelf 
(Luk. 24:44) Het getuigenis van twee van deze, de wet en de psalmen 
hebben we reeds gehoord. Als we ons nu naar de profeten wenden wat 
vinden we dan aan het begin? 

‘Daarom luidt het woord van de Here, De HERE der heerscharen, de 
machtige Israëls: Wee, Ik zal wraak oefenen aan mijn tegenstanders 
en Ik wil Mij wreken op mijn vijanden... Sion zal door recht verlost 
worden en wie daaruit zich bekeren, door gerechtigheid maar er zal 
verplettering zijn van de overtreders en de zondaars tezamen en wie de 
HERE verlaten zullen vergaan’ (Jes. 1:24-28) In het volgende hoofdstuk 
wordt ons van de dag van de Heer voorzegd - een dag van macht en 
verschrikking die zal zijn ‘tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al 
wat zich verheft opdat’ zegt de profeet, ‘het vernederd worde’. ‘Te dien 
dage zal de mens zijn zilveren en gouden afgoden, die hij zich gemaakt 
had om zich daarvoor neer te buigen voor de ratten en de vleermuizen 
werpen bij zijn vlucht in de rotsholten en in de bergspleten vanwege de 
verschrikking des HEREN en de luister zijner majesteit, wanneer Hij op 
staat om de aarde te verschrikken’ (Jes. 2:20- 21)
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DE OVERSTROMENDE GESEL

Zulk een getuigenis wordt overal ondersteund. We lezen van de Heer 
die opstaat om te pleiten en die opstaat om het volk te richten. Er wordt 
gewag gemaakt van ‘de dag der bezoekingen en bij de verwoesting die 
uit de verte komt’ (Jes. 10:3) We lezen dat de wereld wordt gestraft 
voor haar kwaad en de bozen voor hun ongerechtigheid - van een man 
(de sterveling) die kostbaarder is dan goud, zelfs van de mensen dan 
fijn goud van Ofir (Jes. 13:12). Ons wordt verteld over: ‘een besluit dat 
gemaakt is over de ganse aarde;’ en dat ‘dit de hand is die uitgestrekt is 
over alle volken’ (Jes. 14:26) Het is de Heer der HEREN die het besloten 
heeft en wie zal het vernietigen? Zijn hand is uitgestrekt en wie zal haar 
terug nemen? Alle inwoners van de wereld en bewoners op de wereld 
worden opgeroepen om een teken te zien dat zal worden opgericht en 
om een trompet te horen die geblazen zal worden; en deze oproep tot 
universele aandacht wordt verbonden met een stormloop van de volken 
en van menigten van volk evenals de loop van machtige wateren (Jes. 
17:13) De volken zullen zo losstormen, maar God - wordt ons verteld 
- zal ze dreigen en zij zullen ver weg vluchten en als kaf voor de wind 
worden opgejaagd en als een wervelwind voor de storm uit (Zie Jes. 17 
en 18) Bovendien lezen we van de bedoeling van de Heer, ‘die pralende 
trots te ontluisteren en om alle geëerden der aarde verachtelijk te 
maken (Jes. 23:9). We lezen van de Heer die de aarde ontledigt en 
verwoest; van de inwoners die door een gloed verteerd worden en er 
blijven weinig stervelingen over (Jes. 24:6) zo weinig - tenminste in het 
centrum en het speciale toneel van deze oordelen - als vergeleken met 
het schudden van een olijfboom, en de druiven bij de nalezing wanneer 
de druivenoogst gedaan is (Jes. 24:13) Over de aarde wordt gesproken 
als zijnde volslagen vervallen, zich ontbindende en uiterst bewogen We 
horen een uitnodiging tot Gods volk om in hun binnenkamers te gaan 
en zichzelf te verbergen a.h.w. voor een klein ogenblik tot de gramschap 
voorbij is, want de Heer verlaat zijn plaats om de ongerechtigheid der 
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bewoners van de aarde aan hen te bezoeken De aarde moet ook het 
bloed aan het licht brengen en haar verslagenen niet langer bedekken 
(Jes. 26:20,21)

DE TOEKOMST VAN DEZE OORDELEN

Een voortstormende gesel trekt door, oordeel moet worden gelegd 
op de gedachtegang en het recht tot meetsnoer; de hagel moet de 
leugenschuilplaats weg vagen en het water om de verborgen plaatsen 
(de toevlucht) weg spoelen (Jes. 28:17). Zo dikwijls als hij zal doortrekken, 
zal hij u grijpen; want morgen aan morgen zal hij doortrekken, bij dag 
en bij nacht en het verstaan van de openbaring zal louter verschrikking 
zijn (vs. 19) De HERE zal opstaan zoals op de berg Perazim; Hij zal in 
beweging komen, zoals in het dal bij Gibeon om zijn werk te doen - 
vreemd zal zijn werk zijn; en om zijn daad te verrichten - ongewoon 
zal zijn daad zijn (Jes. 28:21). De mensen worden gewaarschuwd niet 
te spotten opdat uw banden niet nog vaster worden want ‘ik heb 
gehoord van de Here, de Here der heerscharen van een verdelging - en 
zij is vastbesloten - over het gehele land’ (Jes. 28:22). We lezen van 
de naam des HEREN die van verre komt- zijn toorn brandt en een zeer 
zware toorn stijgt op, zijn lippen zijn vol gramschap, zijn tong is als een 
verterend vuur (Jes. 30:27). Ons wordt verteld dat: ‘Dan zal de HERE 
zijn machtige stem doen horen en zal Hij doen zien het neerkomen van 
zijn arm in grimmige toorn: een verterende vuurvlam, overstroming, 
stortbui en hagelstenen (Jes. 30:30). Dit is niets anders dan nationale 
beroering! Niets dan politieke omverwerping. Nee; ‘Nu zal Ik opstaan, 
zegt de HEERE; nu zal Ik Mij verheffen, nu Mij oprichten’ (Jes. 33:10). 
De volken worden opnieuw uitgenodigd om te luisteren, het volk om 
te horen; de aarde en al wat daarin is; de wereld en alle dingen die 
eruit voortkomen. En waarom? ‘Want de HERE koestert toorn tegen 
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alle volken en grimmigheid tegen al hun heer; Hij heeft hen met de 
ban geslagen, hen ter slachting overgegeven. Hun verslagenen liggen 
neergeworpen en de stank van hun lijken stijgt op, ja de bergen 
versmelten van hun bloed. Al het heer des hemels vergaat en als een 
boekrol worden de hemelen samengerold; al hun heer valt af, zoals 
het loof van de wijnstok en zoals het blad van de vijgenboom afvalt’ 
(Jes. 34:2-4). Zo is de leer van de profeet Jesaja: zo zijn de naderende 
oordelen waarvan hij getuigenis aflegt. Hij spreekt van Iemand die de 
wijnpers alleen zal treden: die het volk in zijn toorn zal treden en hen 
in zijn grimmigheid zal vertreden; terwijl hun bloed op zijn klederen zal 
spatten en Hij zijn ganse gewaad zal bezoedelen. 

Hij trad zijn volk in zijn toorn en vertrad hen in zijn grimmigheid. ‘De 
HEER zal komen als vuur en zijn wagens zullen zijn als een storm om zijn 
toorn te openbaren in gloed en zijn dreiging in vuurvlammen. Te vuur 
en te zwaard zal de HERE gericht oefenen over al wat leeft, en de door 
de HERE verslagenen zullen talrijk zijn’ (Jes. 66:15,16) 

Sommigen kunnen zeggen, ‘Dit zijn ongetwijfeld voorzeggingen van 
vreselijke oordelen; maar welke garantie hebben wij om te concluderen 
dat zij toekomstig zijn en universeel? Is het niet mogelijk dat zij reeds 
vervuld zijn in rampen van een plaatselijk karakter die nu historische 
zaken zijn? Hoe moeten we deze oordelen, die lokaal gedeeltelijk en 
vervuld zijn onderscheiden van die die nog toekomstig en universeel 
zijn? Op deze vragen zou ik willen antwoorden dat veel van de 
aangehaalde en naar verwezen gedeelten het bewijsmateriaal van 
hun toekomstigheid en universaliteit aan de oppervlakte dragen. Is 
God ooit al opgestaan om de aarde verschrikkelijk te doen schudden 
om er de oorzaak van te zijn dat mensen hun afgoden voor de ratten 
en vleermuizen werpen, zodat Hij alleen verhoogd wordt als het 
resultaat? Is de wereld ooit gestraft voor haar ongerechtigheid zodat 
een mens kostbaarder wordt gemaakt dan goud - dan het goud van 
Ofir? - kostbaar, niet in intrinsieke waarde, wat natuurlijk altijd het 
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geval is, maar met het oog op schaarsheid), zoals het gedeelte duidelijk 
inhoudt? Heeft het verbruik waartoe besloten is op de hele aarde ooit 
nog plaats gevonden? Is het gedeelte van Jes. 63:1-6, ooit vervuld? 
De profeet ziet in een gezicht een machtige krijger die overwinnend 
terugkeert van het verslaan van zijn vijanden, zijn kleding rood met hun 
bloed en verbaasd door het gezicht vraagt hij: ‘Wie is het die van Edom 
komt, in helrode klederen van Bosra, die daar praalt in zijn gewaad fier 
vooruit schrijdt in zijn grote kracht?’ Wat is het antwoord? ‘Ik ben het, 
die in gerechtigheid spreek, machtig om te verlossen ‘ (Jes. 63:1) Kan 
dit iemand anders zijn dan Jezus, de leeuw uit de stam van Juda? Zou 
iemand anders dan Hij zo’n taal kunnen gebruiken en geen godslastering 
uitspreken? Hoor Hem verder: ‘Ik heb de pers alleen getreden en van 
de volken was niemand bij Mij, Ik trad hen in mijn toorn en vertrad 
hen in mijn grimmigheid; toen spatte hun bloed op mijn klederen en ik 
bezoedelde mijn ganse gewaad’ (Jes. 63:3). 

HET GETUIGENIS VAN JEREMIA

Sommigen verklaren dit inderdaad het lijden van Christus te zijn 
gedurende de tijd dat Hij hier was achttien honderd jaar geleden. Maar 
wat meer dan het eenvoudige lezen van het gedeelte is nodig om aan 
te tonen dat Hij niet met zijn eigen bloed zijn kleding bezoedelde, maar 
met dat van de tegenstanders? ‘Ik trad hen in mijn toorn en vertrad 
hen in mijn grimmigheid; toen spatte hun bloed op mijn klederen en Ik 
bezoedelde mijn ganse gewaad’ (Jes. 63:3) Verder zegt Hij, ‘Ik vertrapte 
volken in mijn toorn, maakte hen dronken in mijn grimmigheid en deed 
hun bloed ter aarde stromen’ (Jes. 63:6). Is dit het karakter van actie 
dat ooit aan de zachtmoedigen heeft toebehoord, tot de nederige 
Lijder die zei, terwijl Hij het doel van zijn zending beschreef: ‘De Zoon 
des mensen is niet gekomen om zielen van mensen te verderven maar 
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te behouden’. Hoe duidelijk dat dit gedeelte, en de hele klasse van 
passages waartoe het behoort, wijst op een tussenkomst van Christus 
bij het verwoestende oordeel dat nu nog toekomst is!

Jeremia, de wenende profeet neemt de droevige toon aan en voegt 
zijn getuigenis toe aan alles dat nu is opgesomd. Hoe herinneren zijn 
tranen iemand er aan dat de geest waarin een arme zondaar, gered 
door genade, zijn mede zondaars zou moeten waarschuwen voor de 
naderende oordelen, die is van een wenende smeekbede, meer dan 
van een strenge, hardvochtige aanklacht en verwijt. ‘O mijn binnenste, 
mijn binnenste! Ik moet ineenkrimpen. O wanden mijns harten! Mijn 
hart jaagt in mij, ik kan niet zwijgen; want bazuin geschal hoor ik, 
strijdrumoer!’ (Jer. 4:19). En wat was het dat zijn hart zo beroerde tot 
haar binnenste diepten? ‘Ik zag de aarde en zie, zij was woest en ledig; 
ik zag naar de hemel en zijn licht was er niet. Ik zag de bergen, en zie, zij 
beefden, en alle heuvelen schudden. Ik zag, en zie, er was geen mens, 
en al het gevogelte des hemels was weggevlogen. Ik zag, en zie, de 
gaarde was woestijn en al zijn steden waren in puin gestort, voor de 
HERE, voor zijn brandende toorn (Jer. 4:19, 23 -26). 

DE LEER, HET DOGMA VAN EZECHIËL

Het is inderdaad waar dat de profetieën van Jeremia in het algemeen 
verwijzen of zelfs exclusief, naar zijn geliefde natie en de stad van 
zijn hart, Jeruzalem, dat in zijn dagen een prooi begon te zijn van de 
vernietiger van de heidenen. Maar dit is niet altijd het geval. ‘Zie, een 
stormwind des HEREN, gramschap vaart uit, een (alles) meesleurende 
storm! Op het hoofd der goddelozen zal hij neerkomen. De brandende 
toorn des HEREN zal zich niet afwenden, totdat Hij de plannen van 
zijn hart volvoerd en verwerkelijkt heeft; in het laatst der dagen zult 
gij dat inzien’ (Jer. 30:23-24) Beste lezer, dit is een andere visie van de 
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toekomst dan wat de meeste mensen in gedachte hebben. Maar dit is 
het wat werkelijk komt. Merk op deze laatste woorden: ‘In het laatst der 
dagen zult gij dat inzien’. Wat er ook van voorafschaduwingen mogen 
zijn geweest van deze verschrikkelijke tussenkomst van de macht van 
God in oordeel, het feit zelf heeft haar vervulling ‘in het laatst der 
dagen’. We zouden willen dat zelfs nu, in deze laatste dagen, de mensen 
mogen gewaarschuwd en geleid worden om deze ernstige en voor de 
deur staande bezoekingen van Gods wraak te overwegen. 

Aan Ezechiël werd een boekrol voorgesteld door een hand die ze 
voor hem uitspreidde. Wat was haar inhoud? ‘Zij was beschreven 
aan de voorzijde en aan de achterzijde: daarop waren klaagliederen 
geschreven, gezucht en gejammer’ (Ezech. 2:10) Hij werd geroepen om 
een passend zinnebeeld van het getuigenis te dragen! Het is inderdaad 
waar dat het, evenals dat van Jeremia, hoofdzakelijk tot het volk Israël 
was gericht en een groot gedeelte er van m. b. t. de omstandigheden 
die zich in die tijd voor deden of ellenden in die tijd die op het punt 
stonden hen te bezoeken. Maar in het laatste gedeelte van het boek ziet 
hij verder dan Israël en verder dan omstandigheden die of gebeurden 
of die in die tijd toen hij schreef voor de deur stonden. Hij profeteert 
over oordelen op de hele omgeving en zelfs over al de verder afgelegen 
volken; niet alleen Ammon en Moab en Edom en de Filistijnen, maar 
Tyrus, Sidon, Egypte, de eilanden van Chittim, Perzië, Lud en Put, Javan, 
Tubal, en Mesech, en meerdere aantallen - te veel om op te noemen. 

In Ezechiël lezen we over een grote vergadering van de vijanden van 
God wiens meerderheid zo vreselijk is dat hun wapens zeven jaar 
lang een hele natie van brandstof kunnen voorzien en dat er zeven 
maanden voor nodig zijn om de doden te begraven. De vogels van 
de hemel worden uitgenodigd om hun vlees te eten en hun bloed te 
drinken. Zij moeten het vlees van de machtigen eten en het bloed van 
de prinsen van de aarde drinken. ‘Tot verzadiging toe zult gij vet eten, 
tot dronkenschap toe bloed drinken van het slachtoffer dat Ik voor u 
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geslacht heb, ja, gij zult u aan mijn tafel verzadigen, aan paarden en 
ruiters, aan helden en allerlei krijgslieden, luidt het woord van de Here 
HERE zo zal Ik mijn heerlijkheid onder de volken brengen en zullen alle 
volken het gericht zien dat Ik voltrokken heb en de hand die Ik op hen 
heb gelegd’ (Ezech. 39:21) Wie verwacht zulk een tussenbeide komen 
van goddelijke macht en gerechtigheid als dit?

DE KLEINE PROFETEN

De kleine profeten weerspreken dit niet maar bevestigen het getuigenis 
van de anderen. Daniel profeteert van een machtig beeld, het embleem 
van de grote monarchieën van deze wereld en van een vernietiging die 
haar overvalt waarin ‘het ijzer, de klei, het koper, het zilver en het goud 
verbrijzeld worden en als kaf op een dorsvloer in de zomer worden, 
en de wind voerde ze mee zodat er geen spoor meer van te vinden 
was’ (Dan. 2:35). Hij stelt dezelfde grote koninkrijken voor in een ander 
hoofdstuk door de symbolen van vier grote beesten, waarvan de 
laatste van de vier de verschrikkelijkste is. Hij kijkt toe tot de tronen zijn 
opgesteld en de Oude van dagen zich zet, een stroom van vuur welde op 
en vloeide voor Hem uit terwijl duizenden hem dienden en tienduizend 
maal tienduizenden vóór hem stonden. De vierschaar zette zich neder 
en de boeken werden geopend. Hij aanschouwt het nog totdat het 
beest wordt gedood en zijn lichaam wordt vernietigd en prijsgegeven 
wordt aan de brand van het vuur (Zie Dan. 7). Ik behoef niet te stoppen 
om te discussiëren over de betekenis van deze symbolen. Voor zover 
het ons huidige onderwerp betreft, is hun taal voldoende duidelijk. Het 
spreekt van oordelen die nog moeten komen, die zoals we vonden, ons 
aangekondigd werden door alle profeten naar de voorzeggingen van 
wie we vooralsnog hebben verwezen. 
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DE AFSLUITING VAN HET OUDE TESTAMENT

Joël getuigt van een dag van duisternis en van donkerheid, een dag 
van wolken en van dikke duisternis; een dag aangekondigd door 
wonderen in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. Hij 
spreekt over God die zit in het dal van Josafat om de volken rondom te 
oordelen. ‘Menigten’, zegt hij ‘menigten in het dal der beslissing, want 
nabij is de dag des HEREN in het dal der beslissing’ (Joël 3:12,14) In de 
profetie van Micha horen we dat God zegt: ‘Ik zal in toorn en gramschap 
wraak oefenen over de volkeren die geen gehoor gegeven hebben’. 
Zefanja getuigt van de grote dag van de Heer: ‘Die dag is een dag van 
verbolgenheid, een dag van benauwdheid en van angst, een dag van 
vernieling en vernietiging, een dag van duisternis en van donkerheid, 
een dag van wolken en van dikke duisternis’ (Zef. 1:15). Hij spreekt 
over God die benauwdheid over de mensen brengt ‘zodat ze gaan als 
blinden. . . en hun bloed zal worden uitgestort als stof en hun ingewand 
als drek’ (Zef. 1:17). De stem van Haggaï tot ons is, ‘Want zo zegt de 
HERE der heerscharen: Een ogenblik nog, een korte wijle, dan zal Ik 
de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. Ja, Ik zal alle 
volken doen beven. ‘ En opnieuw: ‘Ik zal de hemel en de aarde doen 
beven, Ik zal de troon der koninkrijken omverwerpen, de kracht van 
de koninkrijken der volken verdelgen, de wagens en wie daarop rijden, 
omverwerpen en de paarden en hun ruiters zullen neerstorten, ieder 
door het zwaard van de ander’ (Haggaï 1:7 en 2:23). 

Voorbij gaande aan Zacharia, die niettemin heel duidelijk getuigt van 
deze naderende oordelen, komen we bij Maleachi, de laatste van 
de profeten van het Oude TestamentEn wat is de boodschap die hij 
heeft? ‘Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen 
alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als 
stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken - zegt de HERE 
der heerscharen - welke hun wortel noch tak zal overlaten’. ‘Gij zult de 
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goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw voetzolen 
op de dag die Ik bereiden zal, zegt de HERE der heerscharen’ (Mal. 
4:1,3). Met deze voorsmaak van ‘de grote en geduchte dag des HEREN 
‘ (vs. 5), sluit het Oude Testament

VERDERF EN ONDERGANG VAN HET CHRISTENDOM

Haar allereerste aanduidingen van die toekomst die deze arme, dwaze, 
gedachteloze, trotse en pochende wereld wacht zijn in volmaakte 
en plechtige harmonie met de waarschuwingen waarmee het boek 
eindigt. God geve dat deze vluchtige blikken op de ernstige verklaringen, 
gedaan door deze vele getuigen op verschillend tijden gedurende een 
periode van duizenden jaren niet verloren moge gaan aan de gewetens 
van hen die deze passages lezen. Nu we naar het Nieuwe Testament 
gaan moeten we in gedachten houden dat haar grote onderwerp niet 
oordeel is, maar genade. ‘Want de wet is door Mozes gegeven, de 
genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden’ (Joh. 1:17). 
‘God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, terwijl Hij hun 
overtredingen hun niet toerekende’ (2 Kor. 5:19). Ook is het getuigenis 
niet enkel van profeten waarnaar we luisteren in het Nieuwe Testament 
‘God Die vroeger vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken 
had in de profeten, heeft in het laatst van deze dagen tot ons gesproken 
in [de] Zoon’ (Hebr. 1:1). Maar terwijl de genade van de boodschap en de 
goddelijke waardigheid van de boodschapper zo wonderlijk met elkaar 
overeenstemmen, wat moet dan worden gezegd van de schuld van hen 
die de boodschap verwerpen en de boodschapper verachten? En dit 
is de schuld waaronder de wereld ligt. Enkelen in elke opeenvolgende 
generatie hebben hun harten geopend gehad door almachtige genade 
om de een te ontvangen en de ander te verwelkomen. Dezen, indien 
overgelaten aan hun eigen genegenheden zouden, evenals de rest 
doorgegaan zijn met beiden te verwerpen. Maar wat de massa van de 
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mensheid betreft, ja, zelfs in die landen waar Christus in naam erkend 
wordt, verenigen zij zich eenstemmig om Gods vredesgezant gering te 
schatten (te veronachtzamen), te negeren, te verachten. Nee, erger dan 
dit, in de in naam christelijke landen wordt de naam en het schijnbare 
gezag van Christus gebruikt om de zonden, waarvoor Hij kwam om ons 
er van te bevrijden, te heiligen (in te zegenen),- om de ketenen en de 
kluisters waarvoor Hij kwam om ons er van te bevrijden, vaster op de 
zielen van mensen te binden. 

De christenheid - in plaats van de wereld te bekeren, zoals het pochen van 
onze dag is - heeft zichzelf verdorven en is het middel in deze bedorven 
toestand, om mensen onder te dompelen (met mooier voorkomen ) 
in diepere morele vernedering dan dat waarin ze gevonden werd5. Het 
is vanwege dit dat het oordeel aan de deur ligt. . God heeft geduld en 
wij weten dat zijn lankmoedigheid redding is. Hij wil niet dat iemand 
verloren gaat maar dat allen tot berouw zouden komen. Maar weldra 
zal Hij die eens in vernedering kwam in heerlijkheid komen. Hij die 
eens kwam om te lijden en te redden zal komen om te oordelen. Eerst 
moeten de mede-erfgenamen van zijn heerlijkheid levend gemaakt 
worden om Hem te kennen en te belijden; en wanneer deze allen door 
genade zijn ingebracht, zal Degene die door hen in zijn verwerping is 
erkend komen, - zoals we in een vorige verhandeling zagen, - om hen 
tot Zich te ontvangen. 

5 Er zij aan herinnerd, dat het Romanisme en de Griekse kerk verreweg 
het grootste deel, vormen van wat de naam Christenheid draagt. Kan 
iemand die bekend is met de geschiedenis van beide het bovenstaande 
te streng beoordelen? Zelfs wat betreft Protestantse landen is het wel 
bekend dat de grootste hindernissen die onze zendelingen ontmoeten 
bij het brengen van het evangelie aan de heidenen worden gemaakt 
door de ongoddelijke gewoonten van zogenaamde christenen met wie 
zij in contact zijn gekomen . 
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Dit is de eerste fase in zijn wederkomst naar de aarde. Maar als Hij zo 
de ware Gemeente heeft weggenomen zal de boosheid op de aarde 
gekomen zijn tot haar hoogtepunt en zal Hij neerdalen vergezeld of 
gevolgd door zijn verheerlijkte heiligen om het oordeel waarvan wij 
gehoord hebben in het Oude Testament uit te voeren en waarvan we ook 
overvloedige waarschuwingen hebben in de talrijke en uitdrukkelijke 
voorzeggingen van het Nieuwe Testament Ik verwijs nu niet naar hen 
als bewijzen van de spoedige komst van Christus. We zullen, als de 
Heer het wil, die bewijzen van de komst weldra beschouwen. Ik voer 
ze nu aan als volgende in de reeks van die reeds geciteerde uit het 
Oude Testament , als waarschuwend van deze naderende oordelen, die 
binnenkort zullen uitbarsten over een verbaasde en verschrikte wereld. 

STEMMEN VAN HET NIEUWE TESTAMENT

Wat kan ernstiger zijn dan het getuigenis van onze Heer Zelf. Vertelt 
Hij ons niet van het onkruid vermengd met de tarwe en wat doorgaat 
tot de tijd van de oogst? Verklaart Hij niet dat ten tijde van de oogst de 
wikke bijeen zal worden vergaderd in bundels om te worden verbrand 
en de tarwe in de schuur zal worden verzameld? En verzekert Hij 
ons niet in de uitlegging van deze gelijkenis dat aan het eind van de 
eeuw :’de Zoon des mensen zijn engelen zal uitzenden en zij zullen uit 
zijn koninkrijk verzamelen alle aanleidingen tot vallen en hen die de 
wetteloosheid doen en zij zullen hen in de vuuroven werpen; daar zal 
het geween zijn en het tandengeknars?’ (Matth. 13:41) Past Hij niet de 
woorden van de psalmist betreffende de verworpen steen die tot een 
hoofd des hoeks wordt op Zichzelf toe? (Matth. 21:42) En terwijl Hij laat 
doorschemeren dat ieder die gedurende deze gehele periode, op deze 
steen valt of er over struikelt, verbrijzeld zal worden, waarschuwt Hij 
ons zo ook niet dat de steen zelf op het punt staat om te vallen en dat op 
wie ze valt zij die zal verpletteren? Vertelt Hij ons niet van een tijd van 
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grote verdrukking zoals er niet geweest is van het begin van de wereld 
af tot nu toe en er ook geenszins meer zal komen en die onmiddellijk 
gevolgd zal worden door tekenen in de hemel, de zon zal verduisterd 
worden, de maan geeft haar licht niet meer, de sterren zullen van de 
hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen wankelen? ‘En dan’, 
voegt Hij er aan toe, ‘zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen 
in de hemel en dan zullen alle stammen van het land weeklagen en zij 
zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel met 
kracht en grote heerlijkheid’ (Matth. 24). 

DE BENARDHEID VAN DE VOLKEN

Spreekt onze Heer in een ander evangelie niet de woorden uit, 
aangehaald aan het begin van deze verhandeling? ‘En zoals het is 
gebeurd in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de 
Zoon des mensen; zij aten, zij dronken, zij trouwden, zij huwelijkten 
uit, tot op de dag dat Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en 
hen allen verdelgde. Evenzo, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij 
aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden; 
op de dag echter dat Lot uit Sodom ging, regende het vuur en zwavel 
van [de] hemel en verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het zijn 
op de dag dat de Zoon des mensen wordt geopenbaard. ‘ (Luk. 17:26 
- 30). Stelt Hij niet voor ons het gehele onderwerp van zijn verwerping 
en afwezigheid en terugkeer in de gelijkenis van de heer die naar een 
ver vreemd land ging om voor zich een koninkrijk te ontvangen en 
terug te keren? ‘Zijn burgers echter haatten hem en zonden hem een 
gezantschap achterna om te zeggen: Wij willen niet dat deze over ons 
regeert’ (Luk. 19:14 ). Zijn slaven werden achtergelaten om bezig te zijn 
tijdens zijn afwezigheid. Als Hij terugkomt, verdeelt Hij onder hen de 
tekenen van zijn goedkeuring of misnoegen, maar wat wordt van de 
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inwoners die hem haatten en zich niet wilden onderwerpen aan zijn 
regering? ‘Maar deze mijn vijanden die niet wilden dat Ik zou regeren 
over hen, breng ze hier en sla ze voor mij dood’. Dat zijn de woorden 
van Jezus. En nog verder spreekt Hij van de dag van wraak tegen de 
Joden, dat alle dingen die geschreven zijn vervuld zullen worden. 
Maar zijn naderende oordelen tot hen begrensd? Nee, verre van dat. 
‘En er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren, en op de aarde 
benauwdheid onder de volken, in radeloosheid door [het] bruisen 
van zee en watergolven, terwijl mensen het besterven van bangheid 
en verwachting van de dingen die over het aardrijk komen; want 
de krachten van de hemelen zullen wankelen’ (Luk. 21:25,26) Het is 
waar, het woord tot het overblijfsel is: ‘Als nu deze dingen beginnen te 
gebeuren, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing 
is nabij’ (vs. 28) Dat wat de wereld vult met voorgevoelens, bezielt met 
sterkere hoop hen die de stem van de Heer hebben gehoord. Maar zelfs 
tot dezen zegt Hij, ‘Past echter op uzelf, dat uw harten niet misschien 
worden bezwaard door roes en dronkenschap en zorgen van het leven, 
en die dag u plotseling overvalt als een strik. ‘Want hij zal komen over 
allen die gezeten zijn op het hele aardoppervlak’ (Luk. 21:34,35) Hoe 
schrikwekkend zijn deze woorden! Zijn enige van dergelijke woorden 
aangehaald uit het Oude Testament meer geladen met ernstige 
waarschuwing en aanmaning?

DE KOMST VAN CHRISTUS NIET VERWACHT

Maar hoe is dit? Hoe kunnen de harten van mensen hen in de steek 
laten uit vrees en door het kijken naar deze dingen die over de 
aarde zullen komen en zal toch deze verschrikkelijke dag als een strik 
komen over allen die gezeten zijn op het hele aardrijk? Er is hier geen 
tegenstrijdigheid. De waarschuwende rampen zullen de angsten van de 
mensen doen ontwaken en de oorzaak er van zijn dat hun harten falen 
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evenals veel harten faalden temidden van de beroeringen van enkele 
jaren geleden. Maar wij hebben er rondom ons de bewijzen van hoe 
spoedig de vrees van de mens kan zijn gekalmeerd; hoe een tijdelijke 
stilte al tot diepere slaap sust; slaap, die niet verstoord wordt, maar 
nog meer noodlottig zoet, door dromen van zekerheid en voorspoed 
en vrede en overvloed en alles wat het hart begeert om een paradijs 
te vormen hier beneden Het zal op zo’n tijd zijn dat de dag van de Heer 
hen opeens als een valstrik zal omsluiten in de greep van die vreselijke 
oordelen waaruit geen ontsnapping is. Zoals Paulus getuigt: ‘ Want u 
weet zelf nauwkeurig dat [de] dag van de Heer komt als een dief in 
[de] nacht. Wanneer zij zullen zeggen: Vrede en veiligheid, dan zal 
een plotseling verderf over hen komen zoals de barensnood over een 
zwangere, en zij zullen geenszins ontkomen’ (1 Thess. 5:2,3) 

Hoe droevig te denken dat de fouten van het eigen volk van de Heer 
- hun afvalligheid, door dwaling van zijn grootste genaden - kan 
bijdragen tot deze valse vrede. Tot welk gebruik is ‘de wederopleving’ 
van de laatste drie jaar door velen veranderd? Ze is gebruikt als een 
onweerlegbaar bewijs dat het millennium snel nadert en dat het door 
‘oplevingen’ en niet door oordelen is, of door de komst van Christus 
is dat het zal worden ingevoerd. Maar zijn onze broeders, die zulke 
gevolgtrekkingen trokken uit de huidige genadige handelingen van God 
met ons, vergeten dat het hele Israël van God onder de bescherming 
van het bloed van het Pascha geplaatst moest worden voordat de 
engel des verderfs rondging door het land van Egypte? Van wat was 
de herleving ten dage van Josia de voorbode? Geen zodanige herleving 
had plaatsgevonden in de geschiedenis van Israël; maar hoe spoedig 
werd het gevolgd door een diepere afval dan ooit en door het oordeel 
waarvan de Chaldeeën de uitvoerders waren!
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APOCALYPTISCHE WAARSCHUWINGEN

Ook in de apostolische tijden toen drie duizend werden bekeerd op 
één dag en de getrouwen spoedig daarna tot vijfduizend telden, en 
een groot gezelschap van priesters gehoorzaam werd aan het geloof; 
waarvan was al deze voorspoed de inleiding (het voorspel)? Was het 
de bekering van Jeruzalem of de omverwerping van Jeruzalem? Reeds 
hebben we gezien dat de zegen in Amerika werd opgevolgd de gesel 
van de oorlog en het is nodig de waarschuwing ter harte te nemen. Des 
te sneller en machtiger het werk van bekering sinds de lente van 1859 
is, des te luider proclameert het in het oor dat geïnstrueerd is, dat de 
dag van de Heer naderbij komt. We hebben van een oefening (een kort 
werk) van oordeel gehoord die de Heer op de aarde zal doen en het lijkt 
er op dat een zaak van genade vooraf gaat aan deze zaak van oordeel. 
Wees daar zeker van, God is de zijnen uit het toneel van oordeel bijeen 
aan het brengen opdat zij veilig bij Hem zelf zijn wanneer de oordelen 
over de aarde komen. 

Gebrek aan ruimte dwingt mij voorbij te gaan aan alle tussen liggende 
getuigenissen, opdat we een ogenblik mogen luisteren naar de geliefde 
discipel, de profeet van Patmos en naar die wondere openbaringen die 
het hem vergund waren te ontvangen en mede te delen. Wat hebben 
we als één van de vroegste verwachtingen in zijn profetie? ‘Zie, Hij komt 
met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken 
hebben; en alle stammen van het land (de aarde) zullen over Hem 
weeklagen’. Gezichten van oordeel, de één na de ander worden gezien 
door de apostel. Zegels worden geopend, trompetten klinken, violen 
wraak worden uitgegoten. Oorlog, hongersnood, pestilentie, vervolging 
van de heiligen; aardbevingen, oordelen over natuurlijke voorwerpen, 
en oordelen over de handel, en oordelen over al de bronnen van morele 
invloed waardoor mensen worden beïnvloed, een onthouden van het 
licht dat van tevoren genadig verleend was, het loslaten van de éne na 
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de andere bende van duivelse vijanden en kwelgeesten, totdat men de 
dood zal zoeken en niet zal vinden, men zal verlangen te sterven terwijl 
de dood van hen vlied; dit zijn enkele van de weeën die in dit boek over 
de wereld van de goddelozen worden uitgesproken. De uiteindelijke 
crisis van menselijke zondigheid wordt geschilderd en de principes 
waarvan deze crisis de volle ontwikkeling zal zijn worden aangewezen. 

HET LOT VAN BABYLON

Dan wordt ons verteld van nog ergere oordelen. De schalen (violen) van 
God’ s wraak worden uitgegoten (Hfst. 16) - uitgegoten over de aarde 
en de zee en de rivieren en de waterfonteinen; over de zon en de zetel 
van het beest, over de grote rivier; dan ten laatste, op de lucht. ‘En de 
zevende engel goot zijn schaal uit op de lucht, en er kwam een luide 
stem uit de tempel vanaf de troon, die zei: Het is gebeurd! En er kwamen 
bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er kwam een grote 
aardbeving, zoals er niet geweest is sinds er een mens op de aarde is 
geweest; zo’n aardbeving, zo groot!’(Openb. 16:17, 18) Dan wordt ons 
verteld van een hagelplaag, waarvan iedere steen ongeveer een talent 
zwaar was. Verder hebben we details van onderwijs betreffende de 
geestelijke afval en de opstand tegen God van de keizerlijke (regerende) 
macht op de aarde. We hebben de ondergang van Babylon, met al haar 
luxe, gevoeligheden en beschaafdheden en de hemel die zich over haar 
val verblijdt. Een machtige engel die een steen ophief (Hfst. 18:21) 
zo groot als een molensteen en die in de zee wierp en zei: ‘Zo zal de 
grote stad Babylon met geweld neergeworpen worden en zal geenszins 
meer gevonden worden. En geluid van harpspelers, toonkunstenaars, 
fluitspelers en bazuinblazers zal geenszins meer in u gevonden worden 
en geen enkele beoefenaar van kunst zal meer in u gevonden worden 
en geluid van een molen zal geenszins meer in u gehoord worden, en 
lamplicht zal geenszins meer in u schijnen en de stem van bruidegom 
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en bruid zal geenszins meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden 
waren de groten der aarde, want door uw toverij zijn alle naties misleid’ 
(Openb. 18:21-23). Dan opent de hemel zich tenslotte; een wit paard 
komt naar voren en Hij die op dat paard zit, genoemd Getrouw en 
Waarachtig oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. Hij is gekleed in 
een in bloed gedoopt kleed. Hij heeft op zijn kleding en op zijn heup 
een naam geschreven: ‘Koning der koningen en Heer van de heren’. De 
legers die in de hemel waren (van te voren daar opgenomen zoals we 
in ons laatste nummer zagen) volgen hem op witte paarden, gekleed 
in wit, rein, fijn linnen. Uit de mond van de Glorieuze komt een scherp 
zwaard waarmee Hij de volken slaat. Hij zal hen hoeden met een ijzeren 
staf en Hij treedt de wijnpersbak van de grimmigheid van de toorn van 
God de Almachtige. Het beest en de koningen der aarde en hun legers 
verzamelen zich om oorlog te voeren tegen Hem die op het paard zit 
en tegen zijn legers. Het beest en de valse profeet worden gegrepen en 
worden levend geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. En 
hun volgelingen worden gedood met het zwaard van Hem die op het 
paard zit. 

HET EINDE VAN DEZE EEUW

Zo is het eind van de loop van deze eeuw! Haar handel en haar 
genoegens, haar politiek en haar religie, haar filantropie en haar 
misantropie, haar hypocrisie en haar godslastering, haar moraliteit en 
haar openlijke boosheid, alles vindt zijn einde hier. Lezer, wie u ook bent, 
als u gescheiden bent van deze boze wereld door Gods openbaring aan 
uw hart van zijn Zoon Jezus Christus, dan is dit het einde waarnaar u 
zich haast. U bent er onwetend van, maar dit maakt uw situatie er niet 
één haar veiliger op. U bent als een man in een boot die afdrijft in een 
snelle stroom, met zijn rug naar het gevaar en die zichzelf vermaakt 
als hij kijkt naar de rivier met al de vrolijke, plezierige voorwerpen die 
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fladderend aan hem voorbijgaan. Maar daar ieder moment hem dichter 
bij de val brengt waar hij weldra zal worden verpletterd, zo mijn lezer, 
zo glijdt u met de arme wereld af naar de ondergang. Er is geen hoop 
om het vat te stoppen, het moet vergaan. God kan u hier uitrukken en 
u redden van de val en dit is de enige hoop die men betreffende u kan 
hebben. Geve God dat deze bladzijden voor dat doel gebruikt mogen 
worden! 

Christelijke lezers, wat moeten we van deze dingen zeggen? Het 
bijzondere bewijs er van, dat de oordelen waarvan we gehoord hebben 
van voorgaande en ingevoerde zegen van het duizendjarige rijk is en 
dat het de persoonlijke wederkomst van Christus is die deze oordelen 
zal brengen, wordt opzettelijk bewaard voor een andere gelegenheid. 
Maar kunnen wij denken aan zulk een lot dat de wereld waarin wij 
verkeren wacht en niet bedroefd zijn over (wenen over) haar schuldige, 
veroordeelde bewoners? Jezus weende over één stad en zei Hij: Och, 
mocht op deze <uw> dag ook u erkennen wat tot <uw > vrede [dient]. 
Nu is het echter verborgen voor uw ogen. ‘ (Luk. 19:42) en zullen 
niet onze harten smelten - zullen onze tranen niet vloeien - voor een 
hele wereld die in verdorvenheid ligt en dagelijks rijp wordt voor de 
ondergang? En zullen wij tevreden zijn met tranen te storten? 

ROEP TOT IJVER EN VLIJT

Het uur van het oordeel, hoe dicht bij het moge zijn, is nog niet 
gekomen. De deur der genade staat nog open, ja nog opent ze naar 
dat toneel van hemelse verrukkingen en bruilofts- heerlijkheden die 
Christus en de gemeente zullen delen, voordat Hij te voorschijn komt 
van de bruiloft om wraak over zijn vijanden uit te oefenen. En zullen we 
de gelegenheid niet gebruiken om het evangelie van Gods genade te 
doen weerklinken? Als het waar is dat het oordeel voor de deur staat, 
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in plaats van de geleidelijke vredevolle invoering van de zegen van 
het millennium, zullen we op die grond minder dringend zijn in onze 
smeekbeden, minder vurig in ons werk, minder dringend en ernstig 
in onze gebeden zijn? God verhoede dat. Kennende de oordelen die 
de wereld rondom ons wacht, wetende dat genade ons gered heeft 
van die oordelen, en dat wanneer zij worden uitgeoefend wij zelf bij 
Hem die ze uitoefent zullen zijn, is het mogelijk dat we dan zelfzuchtig 
de gedachte kunnen genieten van onze eigen zekerheid en de arme 
wereld zonder waarschuwing laten, de genade van Christus en de liefde 
van de Vader niet proclameren of arme zondaars niet uitnodigen om- 
vrijwillig - zonder dringend verzoek te vluchten tot de bescherming van 
zijn open armen? O, voor meer ernstige liefde tot Christus en dieper 
medelijden voor arme zielen! Broeders de tijd is kort. De momenten 
glijden snel voorbij. Spoedig zal de enige gelegenheid voorbij zijn die 
we ooit zullen hebben om onze Meester te belijden en zijn heerlijkheid 
te zoeken, temidden van een wereld die Hem óf openlijk verwerpt óf 
vastbeslotener Hem werkelijk verwerpt door Hem te erkennen in zijn 
verschijning en in woord. Moge zijn eigen Geest ons opwekken! Moge 
de gemeenschap met Hem de oorzaak zijn de fonteinen van deernis 
voor hen rondom ons uit te storten! Mogen zielen tot Hem vergaderd 
worden tot zijn armen van genade! Moge zijn volk aangezet worden om 
te bidden en te waken en te werken. Mogen wij onszelf verontmoedigen 
en aanzetten en de één de ander vermanen en dat des te meer als we 
zien dat de dag nadert! 
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3. DE KOMENDE CRISIS EN 
HAAR GEVOLGEN

52. Het getuigenis van de Schrift betreffende de naderende oordelen 
was datgene wat onze aandacht de vorige keer in beslag nam. 
Betreffende deze oordelen kunnen drie dingen worden bevestigd. 

1�  Zij introduceren het millennium 

2� Zij zijn de voorlopers of de begeleiders van de tweede verschijning 
van Christus. 

3� Zij zijn verbonden met een totale verandering van de bedeling. 

Elk van deze vermeldingen hoop ik, met behulp van de Heer, vast te 
stellen door een duidelijk en overvloedig getuigenis van de Schrift. Ik 
zou nu de aandacht van mijn lezers willen vestigen op dit eerste en 
tweede punt. Het bewijs van het derde punt zal zichzelf uit de aard 
der zaak meer presenteren wanneer sommige andere punten zijn 
beschouwd. 

Oordeel werd vaak uitgeoefend op de bozen. De zondvloed, het teniet 
doen van Sodom, de verwoesting van de Kanaänietische stammen, 
de verwoesting van Jeruzalem, hetzij door Nebukadnezar of door de 
Romeinen, het ten val brengen van Babel door de Meden en de Perzen, 
zowel als andere dergelijke gebeurtenissen, verschaffen ieder een 
voorbeeld van de uitvoering van rechtvaardig oordeel op de bozen. 
Wat is het dan dat dit tussenbeide komen van God in oordeel wat 
nu nog toekomstig is, (en wat we zagen in ‘Naderende oordelen’, die 
door de Schrift worden voorzegd) van alle andere oordelen zoals ze 
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zijn opgesomd? Het verschil ligt hierin dat de vreselijke oordelen die 
bijna aangebroken zijn, het millennium introduceren; en verder, dat 
Christus Zelf komt in verbinding met deze oordelen. Laten we kijken 
naar het bewijsmateriaal van deze dingen in de Schrift. Maar ik zou 
mijn christelijke lezers er ernstig aan willen herinneren, dat het niet de 
komst van Christus naar de aarde is om oordeel uit te oefenen die onze 
hoop is, maar zijn komst in de lucht om ons te ontvangen bij Hemzelf. 

VERBOND TEGEN CHRISTUS

53. Dit was het wat wij trachtten in ‘De hemelse hoop’ op de voorgrond 
te plaatsen en zo wordt het onderwerp in het Nieuwe Testament 
voorgesteld, echter het kan nodig zijn om ook gewaarschuwd te zijn 
voor de komt van Christus om oordeel uit te oefenen. Als Hij zo komt, 
zullen wij met Hem komen. Moeten we niet van tevoren tot Hem 
vergaderd zijn? 

Geen gedeelte is meer algemeen of meer terecht aangehaald als bewijs 
dat er een Millennium moet zijn, dan dat waarin Jahweh aan zijn Zoon 
belooft om Hem de heidenen als zijn erfdeel, en de einden der aarde 
tot zijn bezit te geven (Ps. 2:8). Maar ga naar Psalm 2 waar deze belofte 
wordt vermeld en u zult vinden dat dit tot stand gebracht wordt door 
de uitoefening van verschrikkelijke oordelen over de bozen. Het wordt 
niet vreedzaam, of door onderwerping van de mens teweeggebracht 
door het evangelie en door genade, dat de rechtvaardige Erfgenaam 
bezit neemt van zijn heerschappij. We lezen van een verbond tegen 
Hem: ‘Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? 
De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers 
spannen samen tegen de HERE en zijn gezalfde. Hun roep is, ‘Laat ons 
hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen’ (Ps. 2:1-3) 
Inderdaad, we leren uit Hand. 3 dat dit verbond in de dagen van Pontius 
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Pilatus, Herodes en de leiders van de Joden werd gevormd (Hand. 4:25-
27) Maar dan hebben we de aanduiding in de psalm dat er een periode 
zou zijn gedurende welke de Heer zou lachen om hun nietige wraak. Hij 
zou voor alsnog niet in oordeel tussen beide komen, Hij zou hen a.h.w. 
veroorloven om tot de lengte van hun ketting te gaan, maar met totale 
bespotting hun pogingen behandelen om zijn bedoelingen buiten 
werking te stellen en om de zaken van de aarde naar de eigen wensen 
van hun harten te regelen. ‘Die in de hemel zetelt, lacht; de HERE spot 
met hen’ (Ps. 2:4). Maar aan deze periode van geduldige lijdzaamheid 
komt een einde. Er voor in de plaats komt oordeel. ‘Dan spreekt Hij tot 
hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap’ (Ps. 2:5). 

HAAR OMVERWERPING BIJ DE KOMST VAN DE HEER

54. Gods doel is onherroepelijk. Hun woede en tegenstand kan dat niet 
veranderen. ‘Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige 
berg. Ik wil gewagen van het besluit des Heren en Hij sprak tot Mij: Mijn 
Zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt. Vraag Mij en Ik zal volken geven 
tot uw erfdeel, en de einden der aarde tot uw bezit’ (Ps. 2:6-8). Tot nu 
toe is dat gedeelte vaak aangehaald. Maar wat volgt onmiddellijk? Hoe 
worden de rechten van Gods gezalfde, maar door de aarde verworpen, 
Zoon gevestigd? ‘Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen 
stukslaan als pottenbakkerswerk’ (Ps. 2:9). Zou er enige taal kunnen 
worden gebruikt om duidelijker of indrukwekkender te leren dat het 
door oordeel over de bozen is dat het heerlijke koninkrijk zal worden 
geïntroduceerd?

Wij zien zo hoe het Gods onherroepelijke besluit is dat zijn Zoon 
zal regeren over de hele aarde en hoe ijdel en nietig alle menselijke 
pogingen zijn om het te voorkomen. Wendt u totPsalm 96 en u zult zien 
dat de hele aarde wordt uitgenodigd om een nieuw lied te zingen tot 
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de Heer. Het is in afwachting van de zegeningen van zijn regering dat 
universele lofzangen aldus worden gevraagd. Het is waar, dat het door 
kracht in oordeel is dat zijn regering zal worden ingeleid en gevestigd; 
en de voor ons liggende psalm erkend dit. . Maar universele zegen zal 
zijn regering opluisteren en daarom de roep om universele vreugde 
en lofprijzing. Maar het is niet enkel de uitvoering van oordelen uit 
voorzienigheid die deze heerlijke periode invoert en deze universele 
harmonie doet ontstaan. Nee, de Heer komt om te oordelen en 
komt om te regeren. ‘Zegt onder de volken: De HERE is Koning, vast 
staat nu de wereld, zodat zij niet wankelt; Hij zal de volken richten in 
rechtmatigheid. De hemel verheuge zich, de aarde juiche, de zee bruise 
in haar volheid, het veld en al wat daarop is, verblijde zich; dan zullen 
alle bomen des wouds jubelen voor de HERE, want Hij komt, want Hij 
komt om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid 
en de volken in zijn trouw’ (Ps. 96:10-13). Zo ook aan het slot van Psalm 
98: ‘Psalm zingt de HERE met de citer, met de citer en met luide zang, 
met trompetten en met bazuingeschal; Juicht voor de Koning, de HERE. 
. . . dat de stromen in de handen klappen, de bergen tezamen jubelen 
voor het aangezicht des HEREN, om de aarde te richten; want Hij komt 
om de aarde te richten, Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de 
volken in rechtmatigheid’. Lezer, hebt u ooit deze gedeelten overdacht? 
Zij gaan niet over het oordeel voor de grote witte troon. Want hemel en 
aarde moeten vluchten voor het aangezicht van Hem die op de troon zit 
en geen plaats wordt voor hen gevonden. Hier worden hemel en aarde 
opgeroepen zich te verheugen bij de komst van de Heer, bij zijn komst 
ten oordeel, als datgene wat de periode van zijn universele regering 
inleidt en van de universele zegening en verrukking van de aarde. 
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55. Een ander gedeelte dat wondermooi de gelukkige dagen afschildert, 
die toch aanbreken op deze gekwelde en zuchtende aarde is dat 
welbekende gedeelte in Jes. 11. Heerlijk is het (of de taal letterlijk 
moet worden verstaan van een verandering in de redeloze schepping 
of figuurlijk6 van vrede en harmonie onder de mensen) te denken aan 
de wolf die woont bij het lam; de luipaard die nederligt bij het bokje; 
de koe en de berin en het jong gemeste dier tezamen; en zo teder dat 
een klein kind hen zal hoeden. ‘Men zal geen kwaad doen noch verderf 
stichten op gans mijn heilige berg; want de aarde zal vol zijn van kennis 
des HEREN, zoals de wateren de bodem der zee bedekken’ (vs. 9) Welk 
een verrukkelijk vooruitzicht voor deze ellendige wereld. Maar hoe 
worden deze dagen van vrede en van vroomheid en universele zegening 
ingeluid? Door de tussenkomst van Iemand wiens nederige genade en 
volmaakte oprechtheid en heiligheid zo treffend worden voorgesteld in 
de beginverzen van dit hoofdstuk. Het kan voor de christen geen vraag 
zijn om te zeggen wiens beeld het is dat ons hier wordt verschaft. Maar 
zijn genade en nederigheid en volmaakte trouw de enige trekken die 
ons worden voorgesteld? Nee, ons wordt verteld over zijn handelingen 
zowel als over zijn morele voortreffelijkheden - handelingen zoals Hij 
die nooit uitvoerde toen Hij hier van te voren was. ‘Want Hij zal de 
geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in 
billijkheid rechtspreken, maar Hij zal de aarde slaan met de roede zijns 
monds en met de adem zijner lippen de goddeloze doden’ (Jes. 11:4) 
De profetieën van het Millennium volgen. 

6 Hier wordt niet bedoeld enige twijfel op te wekken betreffende de 
bedoeling van het gedeelte Ik zelf twijfel niet dat het letterlijk moet 
worden opgenomen. 
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DE BOZE

56 Maar als we ons wenden tot 2 Thess. 2:8, waar de apostel deze 
profetie schijnt aan te halen, vinden we aanvullend onderwijs op twee 
punten. Ten eerste vinden we dat het de antichrist is, de mens der zonde, 
die wordt bedoeld met de term ‘de boze’. Zowel in het Hebreeuws van 
Jesaja. 11 als in het Grieks van 2 Thess. 2, is de term in het enkelvoud 
en betekent letterlijk ‘de boze’. Maar zonder hier op aan te dringen, het 
is genoeg om er melding van te maken dat in 2 Thess. 2 onze Engelse 
vertalers hebben aangegeven dat het iemand of iets is, die uitblinkt in 
kwaad, dat wordt voorgesteld door het gebruik van een hoofdletter in 
het woord ‘Boze’. En dan zal de Wetteloze geopenbaard worden, die de 
Heer <Jezus> zal verteren door de adem van zijn mond en te niet doen 
door de verschijning van zijn komst’. Dit is het andere punt dat hier 
wordt opgevoerd: het gebeurd door de verschijning van de komst van 
de Heer dat de antichrist, deze Boze, zal worden vernietigd. Maar laten 
we iets meer precies het gezamenlijke getuigenis van deze met elkaar 
verbonden gedeelten bezien. 

De apostel deelt de Thessalonikers mee dat de dag van Christus niet zal 
komen tenzij niet eerst de afval gekomen is en de mens van de zonde 
geopenbaard wordt. Hij had hen van deze dingen verteld toen hij onder 
hen aanwezig was en herinnert hen er nu aan dat zij weten wat de 
openbaring van deze mens van de zonde tegenhield. ‘De verborgenheid 
van de wetteloosheid werkt al’ zegt hij, ‘Alleen hij die nu tegenhoudt, 
[blijft] totdat hij weggenomen wordt. En dan zal de wetteloze 
geopenbaard worden’. De verborgenheid van de wetteloosheid werkte 
toen al en zou doorgaan met werken totdat de verhindering zou zijn 
weggenomen, het zou uitlopen in de openbaring van de mens der 
zonde, die Boze, ‘die de Heer <Jezus> zal verteren door de adem van 
zijn mond en te niet doen door de verschijning van zijn komst’ (vs. 8) Zo 
hebben we de doorgaande werking en de vooruitgang van het kwaad 
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vanaf haar kiem, die zelfs bestond in de dagen van de apostelen tot aan 
haar volle ontwikkeling in deze mens der zonde, die zijn lot alleen vindt 
bij de komst van de Heer en door de komst van de Heer. 

DE REGERING VAN DE HEER DER HEREN

57 Jesaja neemt het onderwerp op daar waar de apostel het vaststelt 
en toont ons de gezegende gevolgen van deze glorieuze tussenkomst - 
de vrede, de harmonie, het geluk van de regering van de Messias; de 
aarde vol van de kennis van de Heer zoals de wateren de zee bedekken. 
De twee gedeelten samen verschaffen het meest afdoende bewijs 
van alles wat wij proberen vast te stellen, dat het Millennium wordt 
ingeleid door oordelen over de bozen en dat deze oordelen de komst 
van de Heer vergezellen. 

Mijn lezers zullen zich de aanhalingen uit Jesaja 24:19,20 herinneren, 
wat betreft de aarde die geheel open barst, hevig schudt, vervaarlijk 
wankelt, zeer waggelt als een beschonkene, etc. Het zou goed zijn dit 
hele hoofdstuk te lezen. Hoe eindigt het? Wat is het vervolg op deze 
verpletterende oordelen die ze ons leert te verwachten. Vs. 23: ‘Dan 
zal de blanke maan schaamrood worden, en de gloeiende zon zal zich 
schamen, want de HERE der heerscharen zal koning zijn op de berg Sion 
en in Jeruzalem, en er zal heerlijkheid zijn ten aanschouwen van zijn 
oudsten’ (Jes. 24:23). De oordelen beginnen en leiden deze glorieuze 
universele regering in. Ik zeg universeel, want omdat Sion en Jeruzalem 
haar bijzondere aardse7 centrum zijn. Haar zegeningen zullen zich 
uitstrekken tot de gehele aarde. Dus een paar verzen verder dan de 
juist aangehaalde, na Gods tussenkomst in oordeel opnieuw te hebben 
gehuldigd, dat Hij van een stad een steenhoop heeft gemaakt, een 

7  Onze plaats, de plaats van de gemeente, zal zijn in de hemelen. 
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beschermde stad tot een ruïne heeft gemaakt, de burcht der vreemden 
gebracht heeft tot wat geen stad meer is, het gezang der geweldenaars 
gedempt heeft (hfst. 25:2-5) spreekt de profeet van het einde, het gevolg 
van deze oordelen. ‘En de HERE der heerscharen zal op deze berg voor 
alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten, een feestmaal 
van belegen wijnen: van mergrijke, vette spijzen, van gezuiverde, 
belegen wijnen. En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle 
natiën omsluiert, en de bedekking, waarmede alle volken bedekt zijn’. 
Dan in het volgende hfst. 26:8, 9 worden de rechtvaardigen voorgesteld 
als zeggende: ‘Ook in de weg uwer gerichten hebben wij U verwacht, 
o HERE; naar uw naam en naar uw gedachtenis ging ons zielsverlangen 
uit. Van ganser harte verlang ik naar U in de nacht, ja, uit het diepst 
van mij gemoed zoek ik U; want wanneer uw gerichten op de aarde 
zijn, leren de inwoners der wereld gerechtigheid’. Hier is de definitieve 
absolute verklaring dat door Gods oordelen de inwoners van de wereld 
gerechtigheid zullen leren. 

DE OPSTANDING VAN DE HEILIGEN

58 Maar wat is het speciale karakter van deze oordelen, dat zij zulk 
een gevolg zullen hebben? Laat mijn lezer dit gedeelte vergelijken met  
1 Kor. 15:54 en hij zal vinden dat deze overweldigende gebeurtenissen 
verbonden zijn met de komst van de Heer en de opstanding van de 
heiligen. Het is wel bekend dat 1 Kor. 15 volledig over het onderwerp 
van de opstanding gaat: ‘Want evenals in Adam allen sterven, zo 
zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in 
zijn eigen orde; Christus als eersteling, daarna die van Christus zijn’ - 
Wanneer?- ‘bij zijn komst’(vs. 22 -23) De opstanding van de heiligen 
dan vindt plaats bij de komst van Christus. Maar wat is het verband 
van dit met Jes. 25? Dat zullen we direct zien. De apostel verklaart dat 
we niet allen zullen ontslapen - dat de nog levende heiligen veranderd 
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zullen worden wanneer de ontslapenen worden opgewekt: ‘want 
dit vergankelijke’, zegt hij, ‘moet onvergankelijkheid aandoen en dit 
sterfelijke onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit vergankelijke 
onvergankelijkheid zal aandoen en dit sterfelijke onsterfelijkheid zal 
aandoen, dan zal het woord uitkomen dat geschreven staat: ‘De dood 
is verslonden tot overwinning. ’ Waar is dit gezegde opgeschreven? 
Slechts in één plaats in de Schriften en wel in Jes. 25:8 8. We hebben 
de vreselijke oordelen in hfst. 24, en aan het eind daarvan de regering 
van de Heer der heerscharen (vs. 23) op de berg Sion. Dan, in hfst 25 
vinden we dat op deze berg de HERE der heerscharen een feest voor 
alle volken, een feestmaal voor alle volken zal aanrichten en de sluier zal 
vernietigen en de bedekking zal verwijderen (vs. 6,7) De door de apostel 
aangehaalde woorden volgen onmiddellijk : ‘De dood is verslonden tot 
overwinning’ ( Jes. 25:8 en 1 Kor. 15:54b). In één woord, de apostel 
vertelt ons wanneer de profetie van Jes. 24, 25 zal vervuld zijn. . ‘En 
wanneer dit vergankelijke onvergankelijkheid zal aandoen, en dit 
sterfelijke onsterfelijkheid zal aandoen, dan zal het woord uitkomen dat 
geschreven staat, (in Jes. 25), ‘de dood is verslonden tot overwinning’. 
En wanneer zal dit vergankelijke onvergankelijkheid aandoen? Wanneer 
worden de doden opgewekt? ‘Maar ieder in zijn eigen orde: Christus 
als eersteling, daarna die van Christus zijn, bij zijn komst’. Zou er meer 
afdoend bewijs kunnen zijn dat de komst van Christus, de opstanding 
van de ontslapen heiligen en de verandering van hen die nog leven, de 
vreselijke oordelen die de bozen zullen vernietigen en het begin van de 
regering van Christus alle onverbreekbaar met elkaar verbonden zijn? 
Dat alles is ingesloten en vormt het grote tijdperk waarnaar alles zich 
uitstrekt, en waarmee niets in de geschiedenis van de mens of van de 
wereld kan worden vergeleken. 

8  Nw. vert. N. B. G. : ‘Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen’
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ISRAËL’S MORELE TOESTAND

59. Een ander opmerkelijk getuigenis voor hetzelfde gevolg hebben we 
in Jes. 59:12 - 15 ‘Want onze overtredingen zijn talrijk voor U en onze 
zonden getuigen tegen ons; van onze overtredingen zijn wij ons bewust 
en onze ongerechtigheden kennen wij: overtreden, verloochenen van 
de Here, afvallen van onze God spreken van onderdrukking en afwijking, 
zwanger gaan van leugentaal en die uit het binnenste voortbrengen. 
Het recht wordt teruggedrongen en de gerechtigheid blijft verre staan, 
want de waarheid struikelt op het plein en oprechtheid vindt geen 
ingang. Zo ontbreekt de waarheid en wie wijkt van het kwade, wordt 
het slachtoffer van uitbuiting. Maar de HERE zag het en het was kwaad 
in zijn ogen, dat er geen recht was’. Ongetwijfeld heeft de profeet in 
dit gedeelte speciaal het oog op Israël en haar morele toestand. Maar 
wat een beeld mijn broeders, hebben we hier van de toestand die er 
tegenwoordig bestaat! De HEER wordt voorgesteld als tussen beide 
komende. Op welke wijze? ‘Hij bekleedde Zich met wraak als met een 
gewaad en Hij hulde Zich in ijver als in een mantel. Naar de daden zal 
Hij vergelden: grimmigheid aan zijn tegenstanders, vergelding aan 
zijn vijanden; aan de kustlanden zal Hij vergelding doen. En men zal 
vanwaar de zon ondergaat de naam des HEREN vrezen en vanwaar zij 
opgaat zijn heerlijkheid’ (vs. 17 - 19b). 

DE KOMST VAN DE VERLOSSER TOT SION

60 Zouden woorden meer precies kunnen uitdrukken, zou taal meer 
uitdrukkelijk kunnen aankondigen, het werkelijke standpunt dat 
wij proberen te vestigen? Wat is dat standpunt? Dat de naderende 
oordelen, die wij in ons vorige gedeelte beschouwden de oordelen zijn 
die het Millennium introduceren. Wat is het getuigenis van het gedeelte 
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dat voor ons ligt? Dat alle kracht van oordeel en getuigenis hebben 
gefaald en moreel onder de mensen hebben opgehouden. De Heer Zelf 
zal opstaan om oordeel door kracht uit te voeren, de mensen terug 
zal betalen overeenkomstig hun daden, aan de eilanden beloning zal 
vergelden, zo universeel zal deze tussenkomst van God zijn. En wat zal 
haar gevolg zijn? ‘En men zal vanwaar de zon ondergaat de naam des 
HEREN vrezen en vanwaar zij opgaat zijn heerlijkheid’ (Jes. 59:19a). Rond 
de wereldbol zal de vrees voor de naam en de heerlijkheid des HEREN 
zich uitbreiden als het gevolg van deze vergeldings oordelen over de 
bozen. Als er geen andere gedeelten zouden zijn geweest in de Schrift 
over dit onderwerp dan zouden we hebben kunnen veronderstellen dat 
het getuigenis hiervan volkomen beslissend zou zijn geweest. 

Maar werpt dit gedeelte niet meer licht op ons huidige onderwerp? 
Verschaft het geen duidelijkheid op beide waarheden die we proberen 
te bevestigen? Hier het antwoord: ‘Maar als Verlosser komt Hij voor 
Sion en voor wie zich in Jacob van overtreding bekeren, luidt het woord 
des HEREN’ (Jes. 59:20). Dit wordt ook aangehaald in het Nieuwe 
Testament Paulus haalt het aan in Rom. 11:26. Hij heeft het tijdelijke 
opzij plaatsen van Israël behandeld, maar verklaart dat dit slechts 
tijdelijk is; ‘dat er voor een deel over Israël verharding is gekomen, 
totdat de volheid der volken is ingegaan; en zo zal heel Israël behouden 
worden, zoals geschreven staat: ‘Uit Sion zal de Redder komen; Hij 
zal de goddeloosheden van Jacob afwenden’. Ongetwijfeld zijn mijn 
lezers zich er van bewust dat voor de Nieuwe Testament tijden, het 
Oude Testament is vertaald in het Grieks en dat uit deze vertaling - de 
Septuaginta - menige aanhaling in het Nieuwe Testament is gemaakt. 
Dit verklaart het verschil in woorden in veel van zulke gevallen als die 
nu voor ons liggen. 
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DE HEER SMEEKT ALLE VLEES

61 Maar niemand kan er aan twijfelen dat het gedeelte dat door de 
apostel wordt aangehaald het gedeelte uit Jesaja 59 is. Ook is het niet 
mogelijk het bewijs te ontwijken dat door de twee wordt geleverd, dat 
het bij Zijn komst is dat de Heer vergelding aan zijn vijanden en aan de 
eilanden verleent, zodat zij zijn Naam en zijn heerlijkheid zullen vrezen 
van gebied tot gebied. 

Laten we ons nu wenden tot Jesaja 66. Daar lezen we, temidden van 
de sterkste kreten van verbazing, dat de aarde er toe gebracht wordt 
in één dag een natie voort te brengen die opeens geboren wordt; ‘Sion 
heeft nauwelijks barensweeën gekregen, of zij baarde haar kinderen’ 
(Jes. 66:8),zegt de profeet. Allen die Jeruzalem liefhebben worden 
opgeroepen zich met haar te verheugen. ‘Want zo zegt de HERE: Zie, 
Ik doe haar de vrede toestromen als een rivier en de heerlijkheid der 
volken als een overvolle beek dan zult gij zuigen, gij zult op de heup 
gedragen en op de knieën gekoesterd worden’ (Jes. 66:12), Wie kan hier 
niet de schitterende voorsmaak onderscheiden van de zegeningen van 
het millennium? Maar hoe zal zo’n zegen worden ingevoerd? ‘Er klinkt 
gedruis uit de stad! Het klinkt uit de tempel! De stem van de HERE, die 
vergelding brengt over zijn vijanden!’ Dan opnieuw: in vs. 14b; ‘De hand 
des HEREN zal zich aan zijn knechten doen kennen en Hij zal toornen 
op zijn vijanden’ Ons wordt verteld ‘Te vuur en te zwaard zal de HERE 
gericht oefenen over al wat leeft, en de door de HERE verslagenen zullen 
talrijk zijn’ (vs. 16) Niet alle vlees zal worden gedood. Velen, zo velen die 
wat betreft de omschrijving tarten en alle beschrijving te boven gaan, 
zullen worden gedood; maar er zullen velen gespaard worden. Door 
vuur en door zijn zwaard zal de Heer aldus smeken met alle vlees, en 
wat zal het resultaat zijn? ‘Want Ik ken hun werken en hun gedachten; 
(de tijd) komt om alle volken en talen te vergaderen; zij zullen komen en 
mijn heerlijkheid zien. Ik zal onder hen een teken doen en Ik zal uit hen 
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de ontkomenen zenden naar de volken - naar Tarsis, Put en Lud, die de 
boog spannen, naar Tubal en Jawan, de verre kustlanden, die de tijding 
aangaande Mij niet hebben gehoord noch mijn heerlijkheid hebben 
gezien - opdat zij mijn heerlijkheid onder de volken verkondigen’ (vs. 
18 -19) 

HET RESULTAAT

62 Wat volgt verder? De volmaakte bijeenvergadering van Gods aardse 
volk Israël, als een offer gebracht tot de Heer uit alle naties naar Gods 
heilige berg Jeruzalem; ‘en ook uit hen zal Ik er nemen tot priesters, 
tot Levieten, zegt de HERE’ (vs. 21). Wordt alleen Israël in de zegen 
gebracht? Nee. 

‘En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat 
tot sabbat, dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht neer 
te buigen, zegt de HERE’ (vs. 23) Ik ga niet in op één van de kwesties 
die zijn opgekomen betreffende de juiste betekenis van deze woorden. 
Allen zijn het er over eens dat zij, op de één of andere wijze het 
universele overwicht van de ware religie in het Millennium uitdrukken. 
En zeker het hele hoofdstuk laat ons niet in twijfel wat betreft haar 
bestaan (wezen) door verplettering, troosteloze oordelen, waardoor 
deze periode zal worden ingevoerd. Maar verder, de gedachtenis aan 
deze oordelen moet in zeker opzicht blijven. ‘Zij zullen uitgaan en de 
lijken aanschouwen der mannen, die van Mij afvallig geworden zijn; 
want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitdoven en zij 
zullen voor al wat leeft een afgrijzen wezen’ (vs. 23-24) 

M.b.t. dit hoofdstuk zal ik alleen toevoegen dat het ook het oordeel over 
de volken en de inleiding van het millennium verbindt met de komst van 
de Heer. ‘Want zie, de HERE zal komen als vuur en zijn wagens zullen 
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zijn als een storm, om zijn toorn te openbaren in gloed en zijn dreiging 
in vuurvlammen’ (vs. 15) Dan, bij de komst van de Heer, zal Hij zijn zaak 
uitéén zetten door vuur en door zijn zwaard met alle vlees en de hele 
wereld onderwerpen door zijn zwaard (Moeilijk te vertalen voor mij)

DE OMVER WERPING VAN GOG

63 Mijn lezers zullen zich het gedeelte herinneren dat aangehaald 
werd uit Ezechiël in ‘Naderende oordelen’, een gedeelte dat zulke 
verschrikkelijke oordelen aankondigde en een zo overweldigende 
verwoesting dat er zeven maanden nodig zijn om de doden te begraven. 
Ik zou hier een gedeelte willen toevoegen betreffende hetzelfde 
onderwerp uit het voorgaande hoofdstuk’. En in mijn naijver, in het vuur 
van mijn verbolgenheid zal Ik spreken: Waarlijk, te dien dage zal een 
zware aardbeving het land van Israël teisteren. Ja, beven zullen voor Mij 
de vissen der zee, het gevogelte des hemels, het gedierte des velds en al 
het kruipend gedierte dat op de aardbodem kruipt en alle mensen die 
op de aarde leven; de bergen zullen neerstorten, de bergwanden zullen 
vallen, elke muur zal ter aarde storten. Dan zal Ik op al mijn bergen het 
zwaard tegen hem oproepen 9,luidt het woord van de Here; het zwaard 
van de één zal tegen de ander zijn. Ik zal met hem in het gericht treden 
door pest en door bloed; stromende regen en hagelstenen, vuur en 
zwavel zal Ik doen neer regenen op hem, op zijn krijgsbenden en op de 
vele volken die met hem zijn’ (Ezech. 38:19-23). En wat zal het resultaat 
zijn onder de mensen van dit vreselijke tussen beide komen? ‘Ik zal Mij 

9 Dat is tegen Gog. Maar laten mijn lezers niet verwarren de Gog en 
Magog uit Ezechiël met de Gog en Magog uit Openb. 20. De laatsten 
zullen opstaan tot na het millennium. De eersten, zoals we zien uit 
het bovenstaande hebben hun bestaan en val bij haar begin (van het 
millennium)
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groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten aanschouwen van vele 
volken; en zij zullen weten dat Ik de HERE ben’. 

Dan na de vreselijke voorzeggingen in het volgende hoofdstuk, in 
ons laatste hoofdstuk uitvoerig aangehaald, hebben we de volgende 
woorden: ‘Zo zal Ik mijn heerlijkheid onder de volken brengen en 
zullen alle volken het gericht zien dat Ik voltrokken heb en de hand 
die Ik op hen heb gelegd’ (Ezech. 39:21). En hoewel de voorzeggingen 
betreffende de zegen van het millennium dat volgt beperkt zijn tot 
Israël, zij worden zo uitgedrukt als om onweerlegbaar aan te tonen dat 
het het millennium is waarover ze handelen en dat het bij het begin van 
het millennium is dat deze vreselijke oordelen plaats vinden. Het vers 
dat onmiddellijk aansluit op het laatste aangehaalde is als volgt: ‘Het 
huis van Israël zal weten, dat Ik de HERE hun God ben, van die dag af 
en voortaan’ (vs. 22) Hoe duidelijk is het dat het bij het tijdstip van deze 
vreselijke oordelen is dat hun nationaal herstel zal plaats vinden. Niet 
alleen hun bekering, hun nationaal herstel zal dan ook plaatsvinden. 
‘Daarom, zo zegt de Here HERE, nu zal Ik een keer brengen in het lot 
van Jacob en Mij ontfermen over het gehele huis Israëls en ijveren voor 
mijn heilige naam’ (vs. 25) 

HET BEELD VAN DANIEL

64 Nadat ze dus bekeerd en hersteld zijn, zullen ze nooit meer afvallig 
worden. Hun zegening moet permanent zijn. ‘En zij zullen weten dat Ik 
de HERE hun God ben, zowel wanneer Ik hen in ballingschap wegvoer 
onder de volken, als wanneer Ik hen weer in hun eigen land verzamel, 
zonder dat Ik iemand van hen daarginds achterlaat. Ik zal mijn 
aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik mijn Geest over 
het huis Israël’s heb uitgestort, luidt het woord van de Here HERE’. (vs. 
28-29) Zou er meer afdoend bewijs zijn dan dat wat het gehele gedeelte 
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oplevert, dat de oordelen waar over deze twee hoofdstukken handelen 
aan het begin van de periode van het millennium zijn?

Als we naar Dan. 2 gaan wat is het dan dat volgt op het verbrijzelen 
van het beeld op zijn voeten door de steen die zonder toedoen van 
mensenhanden handen los raakte? De verwoesting van het beeld is 
totaal; maar wat volgt er op, wat neemt zijn plaats is? ‘Toen werden 
tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud 
verbrijzeld, en zij werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer, en 
de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was; 
maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die 
de gehele aarde vulde’ (Dan. 2:35,36). Betreffende de betekenis van dit 
alles worden we gelukkig niet aan onze eigen gedachten overgelaten. 
De profeet geeft ons niet alleen de symbolen, maar ook de uitleg er van. 
Toch hebben de mensen hun eigen veronderstellingen en speculaties 
van de duidelijke woorden van de profeet er voor in de plaats gesteld. 
Het wordt in het algemeen niet betwist dat de verklaring van het 
eerste deel van het gezicht juist is. Allen zijn het er over eens dat vier 
keizerrijken of universele koninkrijken worden vermeld; ook is er niet 
veel dispuut wat betreft welke koninkrijken het zijn. Over Babylonië, 
Medo-Perzië, Griekenland en Rome is men het bijna van alle kanten 
nagenoeg eens dat zij de vier rijken van het beeld vertegenwoordigen. 
Maar van de Steen wordt abusievelijk door velen verondersteld dat zij 
het evangelie vertegenwoordigt en dat wat wordt voorzegd betreffende 
haar, dat het zich geleidelijk zal verspreiden totdat de hele wereld - deze 
vier koninkrijken inclusief - door middel van haar zal worden tot het 
koninkrijk van Christus. Maar wie ziet niet dat er zo geen vernietiging 
van het beeld zou zijn of van de keizerrijken die het vertegenwoordigt? 
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DE ZETEL VAN DE OUDE VAN DAGEN

65 Wat voorzegd is betreffende de steen is niet dat gelijktijdig met het 
bestaan en de oppermacht van de vier rijken, de steen langzaam en 
geleidelijk zou toenemen en terwijl zij toeneemt dat het karakter van 
het beeld verandert zoals deze valse verklaring suggereert. Nee, maar 
dat op een gegeven tijdstip de Steen het beeld aan zijn tenen zal slaan; 
dat in de laatste dagen van het vierde keizerrijk een plotselinge slag zou 
worden gegeven die fataal zou zijn voor het hele beeld en dat dán en 
eerst dán, de Steen die het beeld trof zou worden tot een grote berg 
en de hele aarde vullen. ‘Maar in de dagen van die koningen zal de 
God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal 
te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer 
zal overgaan; het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een 
einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid’ (Dan. 2:44). Hier 
hebben we de formele verklaring dat het door de omverwerping en 
de vernietiging van de vroegere bestaande koninkrijken zal zijn dat het 
uiteindelijke koninkrijk van het Millennium zal worden opgericht. 

Dan7 geeft ons nog meer volledig en duidelijk onderricht. Het is 
hetzelfde algemene onderwerp, dat veel toegevoegde bijzonderheden 
omvat, en het geheel - zo mogelijk - met grotere nauwkeurigheid 
presenteert. Vier beesten vertegenwoordigen dezelfde koninkrijken 
die in hfst. 2 worden gesymboliseerd door verschillende delen van het 
beeld van metaal. Maar het vierde wordt voorgesteld in een vorm zoals 
het nog nooit heeft aangenomen, nl. hebbende tien horens, in het 
midden waarvan een andere hoorn opkomt, een kleine hoorn, welks 
snelle groei, verbazingwekkend verstand, grote woorden en heldhaftige 
blikken de speciale en bewonderende aandacht van de profeet opwekt. 
Deze gaat door totdat de tronen worden geplaatst, de Oude van dagen 
zich zet, het gericht zich zet en de boeken worden geopend. ‘Toen keek 
ik toe vanwege het geluid der grote woorden welke de horen sprak; 
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terwijl ik bleef toekijken, werd het dier gedood, zijn lichaam werd 
vernietigd en prijsgegeven aan de brand van het vuur’ (Dan. 7:11). 
En wat is het dat dit oordeel vergezelt? En wat volgt er op? ‘Ik bleef 
toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam 
iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, 
en men leidde hem voor deze en hem werd heerschappij gegeven en 
eer en koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem. 
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan en 
zijn koningschap is één, dat onverderfelijk is’ (Dan. 7:13-14). Wie de 
Bijbel gelooft kan het bewijsmateriaal weerstaan dat zich zo ophoopt 
in onze handen, dat door zulke verwoestende oordelen als we hebben 
beschouwd, het Millennium of het universele koninkrijk van Christus, 
moet worden ingeleid?

HET BIJEEN BRENGEN VAN DE NATIES. 

66. Zefanja vertelt ons van een grote bijeenvergadering van de volken; 
van verschrikkelijke oordelen die hen overvallen wanneer zij zo vergaderd 
zijn en van de zegen van het millennium zoals dat wat volgt. Hoor zijn 
woorden: ‘Daarom, wacht op Mij, luidt het woord des HEREN, ten dage 
dat Ik zal opstaan tot de buit; want mijn vonnis is, volken te vergaderen, 
koninkrijken te verzamelen, over hen mijn gramschap uit te gieten, heel 
mijn brandende toorn, want door het vuur van mijn naijver zal de ganse 
aarde verteerd worden. Maar dan (merk op, lieve lezer, hoe God ons 
vertelt wanneer het millennium zal komen) zal Ik de volkeren andere, 
reine lippen geven, opdat zij allen de naam des HEREN aanroepen; 
opdat zij Hem dienen met een eenparige schouder. Van gene zijde der 
rivieren van Ethiopië zullen mijn aanbidders, mijn verstrooiden, mijn 
offer brengen’ (Zef. 3:8). De hele rest van het hoofdstuk beschrijft de 
gelukzaligheid van deze tijden van het millennium. 
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Zach. 14. Ik ga opzettelijk voorbij aan de tegenwoordige tijd daar zij 
later in het bijzonder moet worden beschouwd. 

Als we ons wenden naar het Nieuwe Testament kan Luk. 19 misschien 
aanspraak maken op onze eerste overweging. Kan er enige twijfel zijn 
dat wat daar genoemd wordt met de term ‘Het koninkrijk van God’, 
werkelijk het millennium is dat de profeten hadden voorzegd en wat 
aan het Joodse volk was onderwezen om te verwachten? ‘Toen zij nu 
dit hoorden, sprak Hij bovendien een gelijkenis uit, omdat Hij dicht bij 
Jeruzalem was en zij meenden dat het koninkrijk van God onmiddellijk 
openbaar zou worden’ (Luk. 19:11-12). Dachten zij dan verkeerd 
door te verwachten dat Gods koninkrijk zou worden opgericht? Nee, 
het was de verwachting van haar onmiddellijke verschijning waarin zij 
zich vergisten. In zekere zin was het zelfs onder hen en in deze betekenis 
was het van die tijd af onder de mensen. Maar het was toen nog niet 
verschenen, ook nu nog niet. 

GELIJKENIS VAN DE MAN VAN HOGE GEBOORTE

67. Luister naar de gelijkenis van onze Heer. Hij zei dan: ‘Een man van 
hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk te 
ontvangen en terug te keren’. Er kan geen misverstand zijn betreffende 
de persoon die door de man wordt voorgesteld of betreffende wat 
bedoeld wordt met zijn gaan naar een ver land. Inplaats van het openlijk 
oprichten van het koninkrijk toen Hij hier tevoren was, moest Christus 
worden verworpen door de aarde en naar de hemel worden gezonden. 
Zijn dienaren hielden zich bezig gedurende zijn afwezigheid en zijn 
burgers zonden Hem de beledigende uitdaging na: ‘Wij willen niet dat 
deze over ons regeert’. Waaraan maakt deze stand van zaken een einde? 
‘En het gebeurde toen hij terug kwam, nadat hij het koninkrijk had 
ontvangen, dat hij zei dat die slaven aan wie hij het geld had gegeven 
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bij hem geroepen moesten worden’ Zijn dienaren worden beloond 
overeenkomstig hun werken Maar is dat alles? Nee. ‘Die vijanden van 
mij evenwel, die niet wilden dat ik over hen regeerde, breng ze hier en 
slacht ze in mijn bijzijn af’ (vs. 27) Dit vers werd aangehaald op blz. 43 
in ons laatste artikel als profetisch over naderende oordelen over de 
bozen. Maar wat voert dit oordeel over de bozen in? Het koninkrijk - 
het koninkrijk in openlijke manifestatie of ontplooiing. Zij dachten dat 
het onmiddellijk zou verschijnen. Nee, zegt onze Heer, Ik zal u vertellen 
wat gebeuren moet. Wat is het dat tussen beide komt, of juister wat 
zijn de laatste tussenbeide komende gebeurtenissen? De wederkomst 
van de Heer en het oordeel over de bozen. Onze Heer stond op het punt 
te vertrekken; zijn dienstknechten werden verantwoordelijk gehouden 
voor Hem tijdens zijn afwezigheid; Hij zou het koninkrijk ontvangen, 
zou terugkeren, zou zijn dienaren belonen en straffen en dan, ten 
laatste moesten zijn vijanden worden gedood. Als dit gebeurd is, wat 
anders dan het koninkrijk kan overblijven? Het koninkrijk, niet in haar 
verborgenheid zoals tegenwoordig, maar in volheid gemanifesteerd en 
in universeel erkende heerlijkheid - m. a. w. , het millennium. 

DE ZEVENDE BAZUIN

68. Om aan een ander aantal gedeelten voorbij te gaan die zouden kunnen 
worden aangehaald, wat is het getuigenis van Openbaring11:14-18? 
Zonder nu op enkele vragen in te gaan betreffende de algemene uitleg 
van dit wonderbare boek is het genoeg mijn lezers er aan te herinneren 
dat wij, als zegel na zegel geopend is en trompet na trompet is geblazen, 
in het hoofdstuk dat voor ons ligt, komen bij een tijdstip waarvan kennis 
is gegeven in de voorafgaande hoofdstukken. Vier bazuinen geven hun 
geluid, een schelle stoot van waarschuwing en van verschrikking. : ‘En 
ik zag’ zegt de profeet, ‘en ik hoorde één arend vliegen in [het] midden 
van de hemel, die met luider stem zei: Wee, wee, wee hun die op de 
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aarde wonen, vanwege de overige stemmen van de bazuin van de 
drie engelen die gaan bazuinen’ (Openb. 8:13) Dan wordt een andere 
machtige engel gezien door de apostel, zijn rechter voet staat op de zee 
en zijn linker voet staat op de aarde. Zijn stem is zoals een leeuw brult; 
en toen hij riep, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. 
Deze engel heft zijn rechterhand op naar de hemel en zweert bij Hem 
die leeft tot in alle eeuwigheid dat er geen uitstel meer zal zijn, ‘maar in 
de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij zal bazuinen, 
zal ook de verborgenheid van God voleindigd worden, zoals Hij aan zijn 
slaven, de profeten, heeft verkondigd’(Openb. 10:7). 

Zo zijn de uitdrukkingen waarin de laatste drie en in het bijzonder de 
laatste van de zeven bazuinen van te voren worden aangekondigd. 
Wat is dan de taal van ons hoofdstuk zelf? ‘Het tweede ‘Wee!’ is 
voorbijgegaan, zie, het derde ‘Wee!’ komt spoedig. En de zevende engel 
bazuinde, en er kwamen luide stemmen in de hemel die zeiden: Het 
koninkrijk van de wereld van onze Heer en van zijn Christus is gekomen, 
en Hij zal regeren tot in alle eeuwigheid’ (Openb. 11:14-15)� 

69. Hebben wij, mijn broeders, nog enig ander getuigenis nodig? Welke 
fantasieën mensen mogen hebben toegegeven, en hoe ook overleg 
(berading) mag zijn verduisterd door een veelheid van woorden zonder 
kennis, (zoals het helaas vaak geweest is!) niemand droomt dat dit 
tijdstip is aangekomen, dat de voorspellingen van de juist aangehaalde 
verzen zijn vervuld. De koninkrijken van deze wereld zijn nog niet 
geworden tot het koninkrijk van onze Heer en van zijn Christus. Wanneer 
zullen zij dit worden? Wanneer de eerste en de tweede bazuin hebben 
geklonken en het derde wee, dat spoedig volgt en dat het geluid van 
de zevende engel begeleidt, is uitgewoed over schuldige inwoners van 
de aarde, dan zal het geheimenis van God zijn geëindigd; dan zullen de 
vele stemmen in de hemel de overdracht van de soevereiniteit van de 
hele aarde aan onze God en aan zijn Christus proclameren. 



96

Eenvoudig commentaar

Maar luister! Er is een derde koor:’. En de vierentwintig oudsten die vóór 
God zitten op hun tronen, vielen op hun gezichten en aanbaden God en 
zeiden: Wij danken U, Heer, God de Almachtige, die is en die was, dat U 
uw grote kracht hebt aangenomen en uw koningschap hebt aanvaard. 
En de naties zijn toornig geworden (niet bekeerd), en uw toorn is 
gekomen en de tijd van de doden om geoordeeld te worden en om het 
loon te geven aan uw slaven de profeten en aan de heiligen en aan hen 
die uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om te verderven hen 
die de aarde verderven’((Openb. 11:16-18). O ja, zo wordt dus de 
universele (alomvattende) regering van Christus ingevoerd. De naties, 
zoals we weten zullen toornig zijn (zie Ps. 2) maar wanneer de zevende 
engel bazuint en God zijn grote macht op Zich neemt en zijn haat komt 
en de tijd van de doden dat zij geoordeeld zullen worden en beloning 
aan de heiligen zal worden gegeven, terwijl de vernietigers van de aarde 
zelf worden vernietigd, wanneer dit tijdstip er is, dan en niet eerder 
zullen de koninkrijken van deze wereld worden tot het koninkrijk van 
onze Heer en van zijn Christus en zal Hij voor eeuwig regeren. Door 
oordelen, verpletterende en toch snel naderende oordelen wordt het 
millennium ingeleid. 

DE TIJD VAN ONGEËVENAARDE VERWARRING

70 Dan. 12:1 leert ons, ‘Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote 
vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van 
grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken 
bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al 
wie in het boek beschreven wordt bevonden’. Waarom haal ik dit aan? 
Vanwege de aanhaling van onze Heer in Matth. 25. Hij voorzegt een 
tijd van ongekende verdrukking. Maar zou dat niet geweest kunnen 
zijn bij de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen? Neen, 
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omdat het gedeelte, pas aangehaald uit Dan. 12, zegt dat de tijd van 
de verdrukking, ongeëvenaard door enige andere tijd sinds er een 
natie was, die tijd is wanneer de Joden, Daniël’s volk, zijn bevrijd - niet 
verspreid. Houdt dit in gedachten, mijn lezers. De verdrukking die de 
bevrijding van de Joden vergezelt is er één zoals tot op toen er nooit 
was geweest. Zo zegt Daniel. Nu dit zegt dat het geen gebeurtenis kon 
zijn die voorbij was toen onze Heer sprak. ‘Want er zal dan een grote 
verdrukking zijn zoals er niet geweest is van [het] begin van [de] wereld 
af tot nu toe en er ook geenszins meer zal komen’ (Matth. 24:21) Er 
kunnen geen twee van zulke periodes zijn want onze Heer verklaart dat 
dit ongeëvenaard is met alles wat er aan voorafgaat of met alles wat 
erna komt. Het moet toekomstig zijn want de Joden zijn nu nog niet 
bevrijd en Daniël verzekert ons dat er dan een door alles ongekende 
vervolging zal zijn tot op die tijd. Het is dan duidelijk dat onze Heer 
spreekt van dezelfde periode als van Daniël’s profetie. Even duidelijk 
is het dat het op de toekomst slaat. Maar waarom zo angstvallig om 
dit vast te stellen? Gaan we naar Matth. 24. 29. Wat hebben we daar? 
‘Terstond na’ - merk op lezer, geen duizend of duizenden jaren, maar 
onmiddellijk na - ‘de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd 
worden en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen 
van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen wankelen. 
En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen in de hemel; 
en dan zullen alle stammen van het land weeklagen en zij zullen de 
Zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht 
en grote heerlijkheid,’ Ah, dit is de gebeurtenis die de tegenwoordige 
bedeling tot een eind moet maken en in zal leiden in de periode van 
universele gerechtigheid en vrede. 
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DE KOMST VAN DE ZOON DES MENSEN

71 Wenden we ons nu tot Zach. 14. ‘Zie, er komt een dag voor de HERE, 
waarop de buit, op u behaald, binnen uw muren verdeeld zal worden. 
Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen’ (vs. 1,2a) 
Hier pauseer ik. Veel gedeelten spreken van een bijeen- vergadering 
van alle naties. ‘(De tijd) komt om alle volken en talen te vergaderen’ 
(Jes. 66:18) ‘Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een 
keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal Ik alle volken 
verzamelen,’ (Joël 3:1,2a) ‘Wel zijn nu vele volken tegen u vergaderd. 
. . . Hij verzamelt hen als schoven op de dorsvloer’ (Micha 4:11,12a). 
‘Want mijn vonnis is, volken te vergaderen, ‘ (Zef. 3:8b) Over hetzelfde 
onderwerp handelt de passage die voor ons ligt. ‘Dan zal Ik alle volken 
tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de 
huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft 
van de stad zal weg trekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal 
in de stad niet uitgeroeid worden’ (Zach. 14:2) Dat zijn de moeilijkheden 
waartoe de teruggekeerde Joden zullen worden gebracht in die tijd van 
ongeëvenaarde verdrukking waarvan Daniel en onze Heer spreken. 
Hoe moeten ze worden bevrijd? ‘Dan zal de HERE uittrekken om tegen 
die volken te strijden zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg’ 
(Zach. 14:3) Maar is dit iets meer dan een zinnebeeldige voorzegging 
van de één of andere opvallende tussenkomst van de Voorzienigheid 
bij de samenloop van omstandigheden waar naar verwezen werd? Lees 
wat volgt: ‘Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die 
vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor 
splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene 
helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts; 
en gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal der 
bergen zal reiken tot Asel; ja, gij zult de vlucht nemen, zoals gij de vlucht 
genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning 
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van Juda. EN DE HERE, MIJN GOD, ZAL KOMEN, EN ALLE HEILIGEN MET 
HEM’ (Zach. 14:4-5). 

DE KOMST VAN DE HEER MET AL ZIJN HEILIGEN

72 Als dit niet de komst van de Heer met al zijn heiligen tijdens de 
periode van deze grote bijeen vergadering van alle volken voorzegt, waar 
zou dan de taal kunnen worden gevonden waarin zulk een voorzegging 
wordt omkleed? En wat volgt op deze gebeurtenis? Waartoe is het de 
inleiding? Tot een periode waarin, zoals ons wordt verteld, ‘levende 
wateren uit Jeruzalem vlieten,. . zowel in de zomer als in de winter’ 
(Zach. 14:8) zullen zij vloeien. Maar meer dan dit - ‘En de Heer zal 
koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de Here de enige 
zijn en zijn naam de enige’ (vs. 9) Hier hebben we de gehele materie. 
Verwoestend oordeel over Gods verzamelde tegenstanders; de komst 
van de Heer wat dit oordeel brengt en als gevolg zijn vredevolle regering 
over de hele aarde. Lieve lezer ga nu naar Openbaring19 en 20. Te 
voren werd ons verteld (hfst. 16:14) over drie onreine geesten, ‘geesten 
van demonen die tekenen doen [en ] die uitgaan naar de koningen van 
het hele aardrijk, om hen te verzamelen tot de oorlog van de grote 
dag van God de Almachtige’. Hier in deze hoofdstukken hebben we de 
beslissing van deze verzameling. De apostel zegt: ‘En ik zag de hemel 
geopend, en zie, een wit paard, en Hij die daarop zit, <heet> Getrouw 
en Waarachtig en Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid’ (hfst. 
19:11) Wij worden niet in het onzekere gehouden wie dit is. ‘En Hij is 
bekleed met een in bloed gedoopt kleed, en zijn naam wordt genoemd: 
het Woord van God’ (vs. 13) Hij komt ook niet alleen. Zoals we in Zach. 
14:5b. gelezen hebben ‘En de HERE, mijn God, zal komen, alle heilige 
met Hem’, zo ook hier, ‘En de legers <die> in de hemel <zijn> volgden 
Hem op witte paarden, bekleed met wit, rein, fijn linnen’ (vs. 14) In vs. 8 



100

Eenvoudig commentaar

lezen we: ‘want het fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen’. 
Dus Hij komt begeleid door zijn heiligen. 

DE BERIJDER VAN HET WITTE PAARD

73 Wee dan voor de bozen! ‘En uit zijn mond komt een scherp zwaard, 
opdat Hij daarmee de naties slaat. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren 
staf en Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmigheid van 
de toorn van God de Almachtige’ (vs. 15) Ja, de stoutmoedigheid van 
Gods vijanden zal hen dan niet beschermen voor zijn wraak. Bovenmate 
verblind zullen zij inderdaad zich storten in de strijd, maar het zal zijn 
tot hun eeuwige te niet doening ‘. En ik zag het beest en de koningen 
van de aarde en hun legers verzameld om oorlog te voeren tegen Hem 
die op het paard zaten tegen zijn leger En het beest werd gegrepen en 
met hem de valse profeet die de tekenen in diens tegenwoordigheid 
had gedaan . . . Levend werden deze twee geworpen in de poel van 
vuur die van zwavel brandt’. Onderscheiden boven alle anderen in 
boosheid, zullen zij dus schrikwekkend onderscheiden zijn in hun lot 
En zullen hun volgelingen ontsnappen? Helaas neen! ‘En de overigen 
werden gedood met het zwaard dat kwam uit de mond van Hem die 
op het paard zat, en alle vogels werden verzadigd van hun vlees’. Wat 
volgt op deze glorieuze komst van Christus en zijn heiligen en deze 
totale omverwerping van zijn vijanden? Lees hfs. 20 en u zult satan 
voor duizend jaren gebonden vinden terwijl Christus regeert met zijn 
opgestane en verheerlijkte heiligen tijdens die zegenrijke periode. 
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ONS HEMELS BURGERSCHAP

74 Hier pauzeer ik. De ruimte verbiedt verder bewijs op dit moment 
van datgene wat echter volledig bewezen is door alle Schriften die de 
revue gepasseerd zijn, dat het door oordeel is en door de komst van 
de Heer, dat het millennium wordt ingeluid. Betreffende wat het is dat 
deze oordelen noodzakelijk maakt, worden we niet in onwetendheid 
gelaten. De Schrift informeert ons volledig. En dit is één ding wat de 
studie van de profetie van zulk onmetelijk praktisch belang maakt. 
Het is niet zo, mijn broeders, dat wij op aarde zullen zijn wanneer 
deze oordelen worden uitgevoerd. Onze schriftuurlijke hoop, zoals we 
probeerden aan te tonen in ons eerste document, is om opgenomen 
te worden om de Heer te ontmoeten in de lucht en zo met Hem te 
komen wanneer Hij komt om oordeel uit te oefenen op de bozen. Maar 
wij worden omgeven door zulke principes, invloeden, en systemen die 
rijp worden, tot die volle ontwikkeling van kwaad die de mensheid zal 
bereiken voordat deze oordelen komen. God zal ze oordelen bij de 
komst van Christus als ze volledig tot rijping zijn gekomen. Maar heeft 
bekendheid met deze onderwerpen niet de neiging om ons gescheiden 
te houden van zulke boosheid nu? Zeker heeft het dat en dat we zo 
geheiligd mogen zijn of van het kwaad gescheiden, is één doel dat God 
heeft met het oog op de openbaring van deze dingen aan ons. De ware 
opvoeding wordt niet verzekerd door opwindende toepassingen van 
profetie op voorbij gaande gebeurtenissen. De natuurlijke geest kan de 
diepste interesse hebben in profetisch onderzoek dat zo geleid wordt, 
maar de Schrift was nooit bedoeld om ons te leren wat zich voordoet 
in de arena van politieke strijd of om onze zielen bezig te houden 
met zulke onderwerpen. Ons burgerschap is in de hemel. Met zulke 
twisten houdt Gods openbaring over de toekomst zichzelf niet bezig. 
Zij waarschuwt ons in algemene termen dat oorlogen en geruchten 
van oorlogen kunnen worden verwacht tot God in kracht tussen beide 
zal komen voor de vestiging van zijn grote geschil met de mensheid 
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- tot als gevolg van dit tussenbeide komen de scepter van universele 
heerschappij door de Vorst des vrede zal gehanteerd worden. Maar het 
is betreffende deze tussenkomst in oordeel en de naderende climax van 
ongerechtigheid wat haar onvermijdelijk vergeldt, dat de profetie ons 
onderricht. En zelfs wat dit betreft, het is niet omdat de Gemeente op 
aarde moet zijn, temidden van de troosteloosheid van de crisis die zo 
snel nadert, dat zij deze openbaringen betreffende dit ontvangt. Voordat 
de komende crisis begint op de aarde zal de gemeente opgenomen zijn 
in de hemel bij het neerdalen van Christus in de lucht. Ik ga hier niet in 
op het bewijs hiervan. Het behoort eigenlijk tot een verdere fase van 
onze onderzoekingen. Maar ik zou hier niet de uitdrukking van deze 
overtuiging willen achterhouden; mijn lezers dringend verzoekend de 
Schrift betreffende dit voor zichzelf te onderzoeken en vertrouwende 
dat, als de Heer het wil, de gronden van deze overtuiging binnenkort 
volledig mogen worden geleverd in de voortgang van dit kleine werk. 
De gemeente wordt niet onderricht door profetie betreffende de 
naderende crisis van kwaad en van oordeel omdat zij aanwezig moet 
zijn wanneer het komt, maar omdat zij nu omringd is door al deze 
actieve en verraderlijke principes van kwaad, die als ze rijp zijn door 
God geoordeeld worden. 

HET GEBRUIK VAN DE PROFETIE

75. De gemeente is dus in staat moreel en geestelijk deze dingen nu 
te oordelen die God in hun volle ontwikkeling van kwaad zal oordelen 
door de rechtvaardige vergeldingen van zijn gramschap. Alle principes 
van Babylon en van het beest met de tien hoornen zijn nu werkelijkheid 
en in werking. Hoe kan een christen met meer succes leren wat zij zijn 
en waarom en hoe zij moeten worden vermeden dan door biddende 
bestudering van Gods profetische beschrijving van hun uiteindelijke 
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vormen en van de vreselijke oordelen waardoor zij bij de komst van 
Christus zullen worden vernietigd? Niets kan hier meer ongelijk aan zijn 
in haar morele strekkingen en gevolgen dan de poging om menselijke 
politieke overwegingen en de ernstige profetische aankondigingen van 
de Schrift ineen te vlechten. De ene richting maakt rustig en heiligt, de 
andere, omdat ze de fantasie opwindt en de gedachten afleidt, is er 
krachtig op gericht de gedachten en genegenheden van de hemel naar 
de aarde te neigen. 

DRIE GEBIEDEN VAN OORDEEL

Er zijn drie heel verschillende gebieden waarop de oordelen zullen 
vallen als de Heer te voorschijn komt om de bewoners van de aarde 
voor hun zonde te straffen: 1ste Israël, 2de de volken en 3de het 
belijdende christendom. Deze zullen inderdaad allen verenigd zijn in 
de uiteindelijke climax van het kwaad en zo zal oordeel komen over 
het geheel. Toch, daar hun verantwoordelijkheden en de handelingen 
van God met hen zo zeer verschillend zijn geweest vraagt elk een 
verschillende (aparte) beschouwing. En als we moeten verstaan 
waarom het oordeel over Israël komt, dan moeten we weten wat de 
roeping en het getuigenis van Israël is en hoe dat volk daarin gefaald 
heeft. Als we de gronden moeten onderscheiden van Gods rechtvaardig 
oordeel over de heidense volken, dan moeten we bekend zijn met Zijn 
handelingen in het verleden en in de tegenwoordige tijd met hen en 
met hun gedrag onder hun speciale verantwoordelijkheden. 

76 Zo moeten we ook de schuld van het belijdende christendom 
begrijpen en wat het is dat het oordeel over de zeer begunstigde volken 
brengt, die zo aangeduid worden, we moeten weten wat de roeping 
van de ware gemeente is, wat haar getuigenis is, en in welk opzicht het 
christendom, terwijl ze zich aanmatigt dat ze de plaats inneemt en de 
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verantwoordelijkheden van de gemeente erkent, tegengesteld hieraan 
heeft gehandeld. Dit zijn ernstige onderwerpen om te onderzoeken. 
Mogen onze harten er voor toebereid zijn. Veel wat opgewekter is 
blijft over. Maar al deze dingen en nog andere moeten tot volgende 
verhandelingen overblijven. 
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4 DE ONDERGANG VAN 
HET CHRISTENDOM

of, waarom komen de oordelen?

77. Dit is een ernstige vraag en een vraag die nodig is om tot ernstige 
vrome oefening te komen voor het geweten van ieder mens die dit 
overdenkt. . De Heer geve ons de antwoorden waar te nemen (te 
onderscheiden) die hij zo duidelijk geschreven heeft in zijn heilig woord. 

Ten eerste, het is niet omdat het oordelen een genoegen voor Hem 
is. God zij waarachtig, maar ieder mens leugenachtig. ‘Zeg tot hen: zo 
waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, Ik heb geen behagen 
in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin, dat de goddeloze 
zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeert u, bekeert u van uw boze 
wegen. Want waarom zoude gij sterven, huis Israëls?’( Ezech. 33:11-11) 
Indien God Zich zo met het Israël van ouds onderhoudt dan kunnen we 
er zeker van zijn dat Hij nu niet meer dat oordeel wil uit oefenen op 
het christendom en op de volken. Nee, waar Hij deze oordelen met de 
meest ernstige bewoordingen voorzegt, spreekt Hij over opstanding, 
‘om zijn werk te doen - vreemd zal zijn werk zijn, en om zijn daad 
te verrichten - ongewoon zal zijn daad zijn’ (Jes. 28:21). Wat betreft 
deze periode die over onze hoofden voorbij gaat en waarin Hij de lang 
dreigende slag om te slaan vertraagt, het is zo dat de vertraging wordt 
verantwoord: ‘De Heer vertraagt de belofte niet zoals sommigen het 
voor traagheid houden, maar Hij is lankmoedig over u, daar Hij niet 
wil dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen’ (2 
Pet. 3:9) Nee, God heeft geen enkel genoegen in de vernietiging van 
iemand; maar de mensen helaas! de rijkdom van zijn goedheid en 
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verdraagzaamheid en lankmoedigheid versmaden en naar de hardheid 
van hun onboetvaardige harten voor zichzelf wraak tegen de dag van 
de wraak en de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God 
vergaren. 

DRIE SFEREN VAN OORDEEL

78. Lezer, is dit de toestand bij u? Als het zo is, o dat de vraag u moge 
doen ontwaken uit uw sluimering om te overdenken wat u kunt doen in 
de dag dat God met u zal handelen. ! 

Maar worden er niet verschillende gebieden van oordeel aangewezen 
in de profetie en kan het oordeel niet worden uitgevoerd in deze 
onderscheiden gebieden op verschillende en bepaalde gronden? Zeker 
mijn lezers, deze diversiteit bestaat. Er zullen oordelen over Israël 
zijn - oordelen over de volken - oordelen over het christendom. In dit 
laatste zijn we echter het meest direct geïnteresseerd en het is in elk 
geval verstandig om met onszelf te beginnen. De Heer geve ons een 
eerlijk verlangen om de hele waarheid te kennen en geve ons onszelf te 
vernederen onder zijn machtige hand! 

De apostel Paulus brengt het onderwerp voor onze aandacht op een 
meest indrukwekkende wijze in het volgende gedeelte: ‘Zie dan [de] 
goedertierenheid en [de] strengheid van God: strengheid over hen 
die gevallen zijn, maar goedertierenheid van God over u, als u in de 
goedertierenheid blijft; anders zult ook u worden afgehouwen’ (Rom. 
11:22) Laten wij deze ernstige woorden oplettend wegen. 

‘Over u, goedertierenheid, als u in de goedertierenheid blijft, anders 
zult ook u worden afgehouwen’. Wie wordt hier toegesproken? Het 
moet of een individuele belijder zijn of iemand die door de apostel 
wordt verpersoonlijkt en aangesproken als individu. Het verband 
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echter laat zien dat het niet het eerste is, maar het laatste. Het grote 
onderwerp van het hoofdstuk is het gedeeltelijk tijdelijk opzij zetten 
van Israël en het invoeren van het tegenwoordige nominale belijdende 
lichaam, hoofdzakelijk heidenen, om de plaats in te nemen van en 
de verantwoordelijkheden van Gods volk op aarde te ondersteunen. 
God die woonde binnen de voorhang van het Joodse heiligdom en die 
de Joodse natie bestuurde door de wet van Sinaï, was de God van de 
Joden; God die zijn Zoon Jezus uit de doden opwekte en Hem aan zijn 
eigen rechterhand zette in de hemel, terwijl Hij de Heilige Geest zond 
om de goede tijding aan verloren zondaars te proclameren, is ook God 
van de volkeren. 

JUDAÏSME EN CHRISTENDOM

79 Aldus toont de apostel aan het slot van Rom. 3 aan. ‘Is [God] alleen de 
God van [de] Joden? Niet ook van [de] volken? Ja, ook van [de] volken; 
er is immers de ene God, die besnedenen zal rechtvaardigen op grond 
van geloof en onbesnedenen door het geloof’. Voor de massa van de 
Joodse natie was dit ‘een steen des aanstoots en een rots [der] ergernis’ 
(Rom. 9:33) Zij verwierpen de genade en werden dientengevolge zelf 
verworpen. Maar wat is het dat hun plaats heeft ingenomen? Het in 
naam belijdende lichaam - het christendom; en dat is het lichaam dat 
hier wordt aangesproken. Maar als dit zo is, waarom wordt dan gezegd, 
‘strengheid (van God) over hen die gevallen zijn’? (Rom. 11:22) Waarom 
wordt ook niet over Israël gesproken als over een individu? Ah, hier is 
de goddelijke schoonheid van het gedeelte. Israël als een geheel was 
niet gevallen, was niet opzij gezet. Er was een overblijfsel onder hen 
overeenkomstig de uitverkiezing der genade en dit overblijfsel werd 
ingelijfd bij die heidenen, die vormden en hebben tot nu toe gevormd, 
de massa van het naam christendom. Dienovereenkomstig, gebruikende 
het beeld van een olijfboom, lezen we van sommige van de takken die 
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zijn afgebroken en van een wilde olijf die werd ingeënt. En het betreft 
dat wat door deze wilde olijf wordt voorgesteld dat de apostel hier zich 
tot zichzelf richt. ‘U zult dan zeggen: Er zijn takken afgebroken, opdat 
ik (het christendom, het belijdende lichaam) zou worden geënt. Zij (de 
natuurlijke takken, de ongelovige Joden) zijn afgebroken door ongeloof, 
en u (het christendom) staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, 
maar vrees; want heeft God de natuurlijke takken (de ongelovige Joden) 
niet gespaard, Hij mocht ook u (het christendom) niet sparen! Zie dan de 
[de] goedertierenheid en [de] strengheid van God: strengheid over hen 
die gevallen zijn (de Joden die niet geloofden), maar goedertierenheid 
van God over u (het christendom), als u in de goedertierenheid blijft; 
anders zult ook u worden afgehouwen’ (Rom. 11:19-22) Kunnen wij 
hier falen te zien de gedetailleerde vergelijking tussen de massa van het 
Joodse volk - terzijde gezet en afgebroken wegens hun ongeloof - en 
het christendom dat door de goedheid van God in de plaats is gesteld 
die zij (de Joden) vervulden als Gods volk op aarde en gesteld onder 
de onafscheidbare verantwoordelijkheden die verbonden zijn met zo’n 
plaats?

WAT HET CHRISTENDOM IS

80. Drie punten vragen om overweging:

1� Wat zou het geweest zijn voor het christendom voort te gaan in 
Gods goedheid?

2� Heeft zij dat gedaan? 

3� Indien niet, dan is het onvermijdelijke lot dat over haar is 
uitgesproken ‘anders zult ook u worden afgehouwen’. 
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Door vast te stellen wat het zou zijn geweest voor het christendom om 
in Gods goedheid voort te gaan, moeten we de speciale roeping van 
de gemeente of enige van haar hoogste voorrechten en waardigheden 
onder ogen brengen. Het is waar waar deze gekend worden, wordt de 
schuld van de gevallen gemeente door hen zeer vergroot gezien. Maar 
het gehele betoog van de apostel staat in dit hoofdstuk op een lagere 
grondslag dan dit, en genoeg is bekend onder belijdende christenen 
in het algemeen, ten minste door hen die vermoedelijk dit document 
lezen, van het verschillende karakter van de christenheid, om een 
grondslag van veroordeling te leggen betreffende wat het geweest zou 
zijn om in Gods goedheid voort te gaan en wat betreft of we dit gedaan 
hebben of niet. 

Wat is het christendom? Het is het gevolg van de werkzaamheid van 
Gods liefde in een wereld van zondaars t.o.v. hen die hopeloos verloren 
en in zichzelf te gronde gericht zijn. De hele wereld was onderworpen 
aan het rechtvaardige oordeel van God voordat de dag van Pinksteren 
daagde met haar nieuwe wonder van goddelijke weldaad en genade. 
‘Nu is [het] oordeel van deze wereld’ ( Joh. 12:31) waren de woorden 
van Jezus toen het kruis in zicht kwam. Jood en heiden hier verenigd, 
onder satan de vorst en god van deze wereld, om de erfgenaam van 
alle dingen, de Zoon van God, de Heer der heerlijkheid, te verwerpen 
en te kruisigen en te doden! Zou menselijke verdorvenheid verder 
voort kunnen gaan? Zou het tot grotere hoogte kunnen verrijzen? Niet 
alleen hadden de Joden hun wet totaal verbroken en de volken de 
kracht misbruikt die hen door God was toevertrouwd en gegaan in al 
de gruwelen die in Rom. 1 nauwkeurig worden beschreven, maar toen 
Christus kwam, de Messias van de Joden en een licht om de volken 
te verlichten, werkten Joden en volken samen om Hem ter dood te 
brengen. Wat beiden betreft werd het zo duidelijk gemaakt dat ‘dit het 
oordeel is, dat het licht in de wereld is gekomen, en de mensen hebben 
de duisternis meer lief gehad dan het licht, want hun werken waren 
boos’ (Joh. 3:19) Als dit de toestand van de wereld was, veroordeeld, 
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onder oordeel, vanwege de verwerping en het kruisigen van de Zoon 
van God, waarom werd het oordeel dan niet direct uitgevoerd?

81 Er waren diepten van erbarming en van genade die God in overvloed 
had en die met Pinksteren zouden worden ontsloten. Wat waren deze? 
Dat God zijn Zoon Jezus had opgewekt en Hem verhoogd had aan zijn 
rechterhand en dat schuldige en veroordeelde en hopeloos verlorenen 
zoals alle mensen waren, dat allen die geloofden in de naam van Jezus 
vergeving van zonden zouden ontvangen. Van het bloed van Christus, 
door de mens op aarde vergoten, kon gebruik gemaakt worden voor de 
mens in de hemel en door dit bloed maakte God nu Zichzelf bekend als 
de genadige en toch rechtvaardige Rechter van de meest schuldige die 
in Jezus geloofde. 

Zo is het Christendom. Bestaande krachtens de dood en opstanding en 
hemelvaart van de Heer Jezus Christus, neemt het aan dat de mens boos 
en veroordeeld is en de wereld onder het oordeel is voor de moord op 
Gods Zoon, maar het proclameert God als de Vergever, in plaats van de 
Wreker van de zonden van de mens - als de Rechtvaardiger, in plaats van 
de Veroordelaar van een ieder die gelooft in Jezus! Dit is Christendom. 
Overvloedige genade - vergevende genade - oneindige, onpeilbare 
liefde; en dit alles uitgeoefend op heilige wijze en rechtvaardig door het 
offer van Jezus, in de totale, vrije, eeuwige rechtvaardiging van allen die 
in Hem geloven; Ik zeg, van allen wat hun land, aard of toestand moge 
zijn. Allen hadden gezondigd, allen waren verloren, allen kwamen te 
kort aan de heerlijkheid van God. Aan allen proclameerde het evangelie, 
het christendom, deze vrije gift van gerechtigheid door het bloed van 
Jezus, aan iedereen waar dan ook die door genade in Hem gelooft! 

Nu hierin struikelden de Joden. Het was vanwege de verwerping van dit 
evangelie van een opgevaren Christus dat er tot het uiterste wraak op 
hen kwam - dat zo vele van de natuurlijke takken werden afgebroken. 
Welk een rijkdom van goddelijke goedheid om aan het christendom dit 
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licht toe te vertrouwen, door de verwerping waarvan de Joden in het 
algemeen zichzelf uitsloten van alle hoop op eeuwig leven. 

DE AFVALLIGHEID VAN HET CHRISTENDOM

82 Licht - niet alleen van volmaakte heiligheid en goddelijke liefde in de 
persoon en de wegen van Jezus zoals Hij leefde onder de mensen, maar 
het licht van goddelijke heiligheid en liefde zoals gemanifesteerd wordt 
in het kruis van Christus. Heiligheid, die niets minder als een offer voorde 
zonde kon aannemen dan alles wat Hij op het kruis verdroeg. Liefde die 
helemaal tegemoet kwam aan de volmaakte haat en boosheid van die 
mens, en die daar over triomfeerde door het voorzien en accepteren 
van een dusdanig offer en door het verlenen, door haar uitwerking 
(doeltreffendheid), van een gratie, een volmaakte gerechtigheid, ja, 
van eeuwig leven voor allen, hoewel schuldig, die terwijl ze alle andere 
toevlucht vaarwel zeggen, eenvoudig geloven in Christus. Dit is het 
licht, het zuivere, het heerlijke licht van Gods goedheid toevertrouwd 
aan het christendom. 

Is het christendom in deze goedheid bestendigd? Is ze zo zelfs leerstellig 
bestendigd? Versta mij niet verkeerd. Ik vraag niet of dit licht nog 
schijnt. Dank zij God, Hij heeft daar voor gezorgd. Ik vraag niet of er in 
alle tijden sinds de Pinksterdag sommigen geweest zijn die zich in dit 
licht hebben verheugd en bereid geweest zijn de dood te ondergaan 
in de meest verschrikkelijke vorm liever dan het licht te ontkennen of 
het onder een korenmaat te plaatsen. Dank zij God die zijn er altijd 
geweest. Maar is het christendom in Gods goedheid zo voortgegaan? 
Helaas, er kan slechts één antwoord op deze vraag zijn: DAT IS ZE NIET. 
De brief aan de Galaten laat zien dat zelfs in de dagen van de apostel 
het zuurdeeg van de tegengestelde leer ingang gevonden had onder de 
christenen uit de volken en dat dit zo energiek werkte dat het dreigde 
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het hele deeg te doorzuren. De ‘prediking van het geloof’ (Gal. 3:2 en 
5) was het waardoor de Geest hen had gediend en waardoor zij waren 
ingeleid in de volmaakte vrijheid. Er waren echter mensen tot hen 
gekomen die leerden dat tenzij ze werden besneden en de wet van 
Mozes onderhielden, zij niet gered konden worden. Het geloof dat door 
liefde werkte was niet voldoende! Zij zouden dagen en maanden en 
tijden en jaren moeten onderhouden! (Gal. 4:11) Een nieuwe schepping 
in Christus zou niet voldoende zijn voor deze leraars; besnijdenis, het 
grote vleselijke onderscheid moest er aan worden toegevoegd. ! 

HET CHRISTENDOM EEN VERVOLGER

83 Zien we niet in dit alles de kiem van wat later zich ontwikkelde 
en bloeide en volle rijpe vrucht tevoorschijn bracht; zodat helemaal 
door het christendom heen voor donkere, treurige eeuwen en door 
een groot gedeelte er van tot op vandaag, de toets van orthodoxie 
de ontkenning is van die goedheid van God waarin het christendom 
haar oorsprong had en waarvan de christenheid de heldere uitdrukking 
was? Eeuwen lang door het christendom heen en tot op vandaag - door 
twee derde er van en meer - betekent het belijden van deze deugd 
(voortreffelijkheid) dat men een ketter is; dit te ontkennen en hen 
te vervolgen die het belijden, betekent een goed orthodox lid te zijn 
van wat zich zelf er op beroemt de enige ware gemeente van Christus 
te zijn! Is het christendom in Gods goedheid bestendigd (gebleven)? 
Ingeval hen aan te klagen en te vervloeken, en tot gevangenschap en 
tot de dood toe te vervolgen, die de genade handhaven en belijden - de 
goedheid - van God moet (zal) er in worden voortgezet (bestendigd), 
dan wordt het christendom er in (bestendigd) voortgezet, maar niet 
anders. ‘Hij zij vervloekt’, is de taal van de meerderheid (van de grote 
massa) van het christendom, betreffende de man die handhaaft dat de 
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goedheid van God dusdanig is om een arme zondaar te rechtvaardigen 
en voor eeuwig te redden, die zonder enig goed werk om op te pleiten, 
of enige ritus om zich op te verlaten, eenvoudig gelooft in Jezus Christus 
en voor de redding alleen en geheel in zijn kostbaar bloed vertrouwt. 
En dit, lezer, niet voor een voorbijgaand ogenblik, onder de één of 
andere tijdelijke boze invloed, maar van de blijvende leer en blijvende 
loop van het grootste deel van het christendom, vast gelegd in talloze 
geloofsformulieren, afgedwongen in evenveel autoritaire besluiten en 
uitgevoerd met een hardnekkigheid en onbuigzaamheid die nauwelijks 
zijns gelijke heeft. 

Mijn lezers kunnen gemakkelijk zeggen, ‘Ja, maar het is het pausdom 
waar u over spreekt en niet het christendom. Het christendom kunt u 
vinden onder de martelaren en belijders met wier bloed hun handen en 
hun mantels zijn bevlekt’. Heel gaarne ben ik het hier mee eens, maar 
wat dan? Als het pausdom geen christendom is, is het de religie van 
een groot gedeelte van de christenheid; en als het christendom niet bij 
haar gevonden wordt maar bij de slachtoffers van haar wreedheid en 
wraak, wat is dit anders dan te herhalen van wat werd gehandhaafd - 
dat het christendom, waarvan Rome zo principieel een overheersend 
deel vormt - niet in Gods goedheid is gebleven? 

ROME EN DE REFORMATIE

84 Wat is de belijdenis en de grootspraak van Rome? Dat zij de 
zichtbare, historische bestendiging is van dat wat begon met de dienst 
van Christus en zijn discipelen En hoewel het waar is dat zichtbare, 
historische bestendiging of juister opvolging, alles is wat bij haar hoort, 
in plaats van morele, geestelijke identiteit met dat wat zij claimt te zijn, 
kan zij ontkomen aan de verantwoordelijkheid die verbonden is aan het 
karakter dat zij aanneemt - de aanspraken die zij maakt? Onmogelijk! 
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Ook kunnen wij of iemand van ons niet ontkomen aan de erkenning van 
het ernstige feit dat het bloed van de martelaren van Jezus voornamelijk 
is vergoten - niet door de Trajanussen en de Nero’s - maar door mensen 
die er aanspraak op maken opvolgers van de apostelen te zijn en wier 
claim erkend is door de meerderheid van hen die de naam van Christus 
dragen! Het christendom is niet gebleven in (bij) de goedheid van God. 

Het is inderdaad waar, dat God nooit, zelfs niet in de donkerste 
periode, Zichzelf zonder getuigen van zijn genade heeft gelaten. En het 
is ook waar, dat Hij in verschillende tijdperken door zijn Heilige Geest 
door bijzondere energie heeft gewerkt, zoals door de reformatie het 
gezegende licht ervan tot onze eigen tijd is afgedaald. Maar hoewel het 
woord van God a.h.w. aan het licht gebracht werd bij de reformatie en 
het glorieuze evangelie van de genade van God aan de volken werd 
geproclameerd, om tal van zielen levend en vrij te maken en een helder 
licht dat ons nog steeds omringt te doen gloeien, hoewel dit alles waar 
is, vond toen toch niets plaats, niets heeft ooit plaats gevonden om 
de toestand en het karakter van de massa van het christendom te 
veranderen. Als zo’n verandering de ondergang, die hing over het in 
naam belijdende lichaam, zou hebben kunnen omkeren, dan heeft 
zo’n verandering nooit plaats gevonden. Rome ontving ten tijde van de 
reformatie een ernstige slag; maar hoewel het voor haar de oorzaak 
was om een tijd te wankelen en te weifelen, het verdunde nooit de 
gelederen van haar aanhangers meer dan een derde; en zij verkondigt 
nu, met frisse en ongewone energie waarover allen het eens zijn, terwijl 
ze even luid als ooit blijft bij al haar godslasterlijke aanspraken en zich 
zelfs voorbereid zich te verzadigen met het bloed van haar slachtoffers. 
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JUDAÏSME IN TEGENSTELLING TOT CHRISTENDOM

85 Dan moeten mijn lezers bedenken, dat als de reformatie het 
karakter van het christendom had veranderd, dat niet zou hebben 
voorzien in de toestand van bestendigheid in het gedeelte dat voor 
ons ligt: ‘Goedertierenheid van God over u als u in de goedertierenheid 
blijft; anders zult ook u worden afgehouwen’ (Rom. 11:22). Het herstel 
is geen bestendiging, neen, het is daarmee onverenigbaar. Dat wat 
bestendig is hoeft niet en kan in feite niet worden hersteld. Bovendien, 
zoals we hebben gezien, als herstel het voor de deur staande lot van 
het christendom zou kunnen hebben afgewend, dan is er niet zoiets 
geweest. Niets kan het oordeel afwenden, en als het zou kunnen 
worden afgewend dan is er niets en is er niets geweest om het af te 
wenden; ‘anders zult ook u worden afgehouwen’. 

Tot zover is onze aandacht beperkt gebleven tot wat het geweest 
zou zijn - en dat in de geringste betekenis - voor het christendom 
om in Gods goedheid leerstellig te blijven - en we hebben gezien 
dat het behalve alle tegenstelling dat niet geweest is. Maar laten we 
verder kijken en onderzoeken of het niet de bedoeling was dat het 
christendom een levend blijk en getuigenis van Gods goedheid zou zijn 
en dat op twee manieren. Ten eerste om de tijdingen van Gods genade 
aan verloren zondaars naar alle volken over te brengen; en ten tweede 
als tentoonstellende de gezegende vrucht van zijn genade aan hen 
die beleden deelgenoten er van te zijn. Laten we zien of m. b. t. deze 
beide punten ook het christendom wel of niet is voortgegaan in Gods 
goedheid. 

Er is dit essentiële verschil tussen het Judaïsme en het christendom, dat 
het éne plaatselijk en stationair was, het andere verspreid en zending. 
Het Judaïsme was de aanbidding van een volk dat uitwendig dicht bij 
God was gebracht en dat een priesterschap nodig had waardoor ze 
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tot God naderden. Het christendom, zoals we hebben gezien, neemt 
als vanzelfsprekend aan dat alle mensen, hetzij uiterlijk dichtbij of ver 
af, werkelijk verloren zijn - dood in zonden, het proclameert de liefde 
die God tot zulke mensen heeft, het werk dat Christus voor dezulken 
gedaan heeft; en het maakt bekend dat de hele rijkdom van Gods liefde 
en de krachtdadigheid van het werk van Christus het deel zijn van elke 
arme zondaar, waar dan ook, die door genade gelooft in Christus. 

PRIESTERSCHAP VAN ALLE GELOVIGEN

86 Wat hieruit volgt is dat - daar allen door de natuur dood in zonde 
zijn en allen die geloven evenzeer nabij gebracht zijn door het bloed 
van Christus - alle onderscheiden die bestonden in het Judaïsme tussen 
de priesters en het volk, in het christendom onbekend zijn, behalve 
wat betreft onze Grote Hogepriester, de Heer Jezus Christus Zelf. . Door 
Hem naderen wij tot God, maar daar alle gelovigen gelijke rechten en 
aanspraak hebben om door Hem naderbij te komen, zijn alle christenen 
priesters en als priesters gelijk. Allen zijn gelijk ‘een uitverkoren 
geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een volk tot een 
eigendom’ geroepen om ‘de deugden te verkondigen van Hem die u 
uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht’ (1 Petr. 2:9) 
Een bevoorrechte priesterklasse, dichter bij God dan hun broeders, 
was er in het Judaïsme, maar het is een onbekend verdichtsel voor 
de christenheid. Alleen Christus heeft zulk een speciaal, kenmerkend 
priesterschap. 

Maar als een priesterklasse - wezenlijk zoals het was voor het Judaïsme 
- is ze dus onbekend in het christendom; het christendom heeft - wat 
het Judaïsme niet heeft - een dienst van liefde, die past bij haar eigen 
verwonderlijk karakter als de vrucht van de actieve tussenkomst van 
Gods liefde ten behoeve van zondaars. Ik spreek nu niet over dienst 
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binnen de gemeente waar de Heilige Geest werkt door verschillende 
gaven die hij verleent en gebruikt, ‘die aan ieder toedeelt zoals Hij wil;’ 
(1 Kor. 12:11) maar van die actieve liefdesdienst, die de hele wereld 
als haar sfeer heeft en die bestaat in het smeken van mensen om met 
God verzoend te worden. ‘God, die ons met Zichzelf heeft verzoend 
door Christus en ons de bediening van de verzoening heeft gegeven, 
namelijk dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, 
terwijl Hij hun overtredingen hun niet toerekende en in ons het woord 
van de verzoening legde. Wij zijn dan gezanten voor Christus, terwijl 
God als het ware door ons maant. Wij bidden voor Christus: Laat u met 
God verzoenen’ (2 Kor. 5:18-20)

CHRISTENDOM IN WEZEN ZENDINGSOPDRACHT

87 Dit was de dienst waardoor het christendom werd onderscheiden. 
Voor de vervulling er van werden de apostelen begiftigd met de Heilige 
Geest en betreffende dit en haar richting waren de woorden van 
Christus- ‘Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over 
u komt, en u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als <in> heel 
Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde ‘ (Hand. 1:8) ‘Gaat 
heen in de hele wereld en predikt het evangelie aan de hele schepping’ 
(Marc. 16:15) Zo was het bevel van de opgestane Heiland en hoe 
werd dat tijdelijk vervuld! Paulus bijvoorbeeld - gedwongen door de 
liefde van Christus en niet afgeschrikt door alle reusachtige machten 
die tegen hem werden opgesteld - ging voorwaarts in de zending der 
genade, terwijl hij zichzelf als schuldenaar uitriep zowel van Grieken 
als van de barbaren, zowel van de wijzen als van de onwijzen, gereed 
om, voor zover het aan hem lag, het evangelie te prediken te Rome of 
waar zijn Meester de deur er voor ook zou openen. Wat een landen 
bereisde hij! Welke zeeën doorkruiste hij! Welke gevaren trotseerde 
hij. Welke ontberingen verduurde hij. Wat een werk van God werd door 
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middel van hem volbracht! Was dit dan de geest van het onvervalste 
christendom? Wie durft te zeggen dat het niet zo was? Laten we het dan 
als maatstaf gebruiken en in het licht er van vragen, is het christendom 
in Gods goedheid doorgegaan? Helaas, zelfs in de tijd van zijn eigen 
leven moest Paulus zeggen dat hij geen mens van gelijke gezindheid 
had als zijn geliefde Timotheüs die inderdaad een waardig metgezel 
was van zijn arbeid! Maar waar zijn de Paulussen geweest, waar zijn de 
Timotheüssen geweest sinds die dag? Helaas! toen ritussen de plaats 
van Christus begonnen in te nemen, menselijke verdienste in de plaats 
kwam van Gods genade en werken in plaats kwamen van het geloof; 
toen de leer van Gods goedheid als kenmerkend van het christendom 
begon te worden verduisterd, volgde de zekere en natuurlijke 
uitwerking. Toen het enige motief voor zendingsijver en - arbeid weg 
was gegaan, hield het christendom op in haar karakter zending te zijn 

DE NEERWAARTSE GANG VAN HET CHRISTENDOM

87b Terwijl deze liefdevolle dienst aan de zielen afnam, werden 
aanspraken op gescheiden priesterschap aangevoerd; en dit paste 
voor de toestand der zielen die niet half bevrijd waren van het 
paganisme en vreemdelingen van (betreffende) de vrijheid en genade 
van het evangelie. De neerwaartse loop ging steeds sneller, totdat 
de christenheid het accepteerde in plaats van het christendom, een 
afschuwelijke, onevenredige mengeling van Judaïsme, paganisme 
en filosofie met enkele christelijke leringen en uitdrukkingen om 
het voorkomen te redden en enige verbinding in stand te houden 
met de vorm van dat zuivere en hemelse systeem waaruit de gehele 
geest en het leven was verdwenen en gevloden. De enige missies, die 
eeuwen terug voortkwamen uit het christendom, werden geleid door 
eerzuchtige priesters die valse wonderen en politieke listen gebruikten 
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om onbeschaafde horden van mensen er toe te bewegen om de valse 
christenheid die zo onder hen werd ingevoerd te omarmen en te 
subsidiëren. 

PROTESTANTSE MISSIES

88 ‘Aha!’ zegt mijn lezer, ‘maar u spreekt weer over het Romanisme. Is 
er in dit opzicht sinds de reformatie geen verandering?’ Ja, inderdaad, 
dank God dat die er geweest is. Op het moment dat het evangelie 
van Gods genade opnieuw werd geproclameerd en geloofd, begon 
het een zendingsgeest te bewerken. Om zeker te zijn werden een tijd 
lang de zendingen van de reformatie hoofdzakelijk gericht op landen 
waar het pausdom, niet het Paganisme, regeerde. Maar na de grote 
opleving in de laatste eeuw begon een zendingsgeest zich in andere 
richtingen te manifesteren; en deze eeuw is onderscheiden door 
zendingsondernemingen. En terwijl velen vragen mogen hebben 
betreffende bepaalde delen van de bovennatuurlijke machten waarmee 
zendingswerkers zijn verbonden, kan er slechts één gevoelen zijn onder 
hen die Christus liefhebben, betreffende het feit (de werkelijkheid) van 
deze werkers en van het evangelie dat naar de duistere plaatsen van 
de aarde wordt gebracht. Maar de protestantse christenheid beroemt 
zich op haar zendingen en velen verwachten als resultaat de universele 
verspreiding van het evangelie en de invoering van de dagen van het 
millennium. Ja sommigen, die dit en de voorafgaande opstellen lezen, 
kunnen de neiging vertonen gebelgd te zijn over de gedachte dat 
naderende oordelen inleidend zijn tot de zegen van het millennium, 
alsof wij ter discussie stellen de genoegzaamheid van het evangelie 
en de kracht van de Heilige Geest om het doeltreffend te maken tot 
bekering van de wereld. Als dit uw gevoel is, lieve lezer, verdraag mij 
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dan in het aandringen van uw aandacht op één of twee onderzoeken 
die u misschien niet hebt overwogen. 

DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET CHRISTENDOM

89 Gelooft u dan werkelijk dat het evangelie was bedoeld om de hele 
wereld te bekeren en dat het de gemeente was toevertrouwd en hiertoe 
met de Heilige Geest was begiftigd ? Wat zegt u dan betreffende het 
gedrag van christenen in de laatste achttien eeuwen door zo weinig zorg 
te dragen voor de verspreiding van het evangelie en zo weinig voortgang 
te maken naar het eind dat u beoogd? U zult ongetwijfeld toegeven 
dat dit bedroevend is - dat het gedrag van de gemeente onvergeeflijk 
is; maar dan hoopt u dat zij toch zal ontwaken tot plichtsbesef en zal 
voortgaan in haar macht de naties van de wereld te bekeren. Maar 
we vragen u dringend één vraag betreffende dit te overwegen. Heeft 
God geen geschil met ons van 18 eeuwen van ontkenning en ongeloof 
en zonde? Nu zonder te zeggen, zoals u zegt, dat het evangelie, of de 
gemeente, bedoeld was de wereld te bekeren, kan men wel zo vrij zijn 
twee dingen te bevestigen:

ten eerste: dat de gemeente geroepen was om zulk een getrouwe 
getuige en boodschapper van Christus te zijn, om geen enkel individu 
van de menselijke familie zonder de tijding van redding (verlossing) 
door zijn naam te laten; 

ten tweede: dat ieder individu tot wie zo’n boodschap komt 
verantwoordelijk is voor God om die te ontvangen. En wat is het anders 
dan onverschilligheid en wereldgezindheid, en het liefhebben van 
vleselijk gemak en genot, dat heeft verhinderd dat het evangelie wordt 
geproclameerd aan iedere levende persoon op de aardbodem? De 
ontdekking van goudvelden op een zeker eiland trekt in een enkel jaar 
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veertig tot vijftig duizenden daarheen. Britse christenen, had ik bijna 
gezegd; en in naam ten minste zijn ze dat. Maar als Christus slechts 
even kostbaar voor ons zou zijn, mijn broeders en zielen even kostbaar 
in onze ogen, als goud is voor het natuurlijke hart, waarom zouden 
geen veertig tot vijftig duizend zendelingen uitgaan in de loop van een 
enkel jaar om de onschatbare rijkdommen van Christus te prediken`? 
Protestantse zendelingen! Als een honderdste gedeelte van de energie 
die toegewijd werd aan het streven naar rijkdom zou worden gebruikt 
om het evangelie te verspreiden, in korte tijd zou er geen land, of stad, 
of gehucht zijn waar haar geluid niet zou zijn gehoord. En moeten 
wij, mijn broeders, geen verantwoording doen voor ontrouw in zo’n 
rentmeesterschap? Heeft God geen geschil met het christendom op die 
grond? Is het christendom in dit opzicht bij Gods goedheid gebleven? 

WAARTOE CHRISTENEN WORDEN GEROEPEN OM TE ZIJN

90 Een feit is - maar het bewijs er van moeten we bewaren voor 
een andere gelegenheid - het is het herstelde Israël dat ‘zal bloeien 
en uitspruiten zodat zij de wereld met vruchten vervullen’ (Jes. 
27:6) Als het christendom, de wilde olijfboom, vanwege haar niet-
volharden in de goedheid van God wordt afgesneden, dan worden de 
natuurlijke takken weer ingeënt op hun eigen olijfboom; en voor zover 
menselijke bemiddeling moet worden gebruikt bij dat werk, moeten ze 
instrumenten zijn om de hele wereld aan de heerschappij van Christus 
te onderwerpen. Aan christenen behoorde het voorrecht - evenals op 
hen de verantwoordelijkheid neer kwam - om getuigenis af te leggen 
van die volmaakte genade en goedheid waarin God, door het offer van 
Christus, een heilige en rechtvaardige weg vond om de ongoddelijke 
te rechtvaardigen door genade in Christus. Helaas, hoe is dit voorrecht 
versmaad! Hoe werd deze verantwoordelijkheid vergeten! Hoe heeft 
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het christendom gefaald om in Gods goedheid te blijven! Hoe zeker en 
onvermijdelijk is het gevolg - ‘anders zult ook u worden afgehouwen’ 
(Rom. 11:22) 

Een ander punt vraagt onze aandacht. Niet alleen door de actieve 
verspreiding van het evangelie werd het christendom aangewezen om 
een levende manifestatie van Gods goedheid te zijn; haar werkelijke 
uitwerking op de christenen zelf, was bedoeld om aan hetzelfde doel te 
beantwoorden. Anderen te onderwijzen wat zij zelf praktisch ontkenden 
was de zonde van de natuurlijke takken; (zie Rom. 2) en het kon nooit 
de bedoeling van God zijn dat christenen die waren ingeënt toen ze 
afgebroken werden, Hem leerstellig zouden bekend maken terwijl zij 
Hem door hun werken verloochenden. Dienovereenkomstig legden 
onze Heer Zelf en de apostelen de uiterste nadruk op de levende, 
praktische manifestatie bij christenen van die genade waardoor zij 
waren gered en waarin zij stonden. ‘U bent het licht van de wereld; 
een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. . . Laat zo uw licht 
schijnen voor het oog van de mensen opdat zij uw goede werken zien 
en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken’ (Matth. 5:16) ‘Hierin is 
mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt, en u zult mij discipelen 
zijn’ (Joh. 15:8) ‘Alleen, wandelt waardig het evangelie van Christus’ (Fil. 
1:27) ‘Opdat u onberispelijk en rein bent, onbesproken kinderen van 
God temidden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder u schijnt 
als lichten in de wereld, terwijl u het woord van het leven vertoont’ (Fil. 
2:15) 

HET CHRISTENDOM IN HAAR VROEGSTE DAGEN

91 Het zou gemakkelijk zijn om voort te gaan met het aanhalen van 
gedeelten zoals deze en evenzo om het op de gewetens van mijn lezers 
te leggen, of wij (d. w. z. belijdende christenen in het algemeen) zo God 
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hebben verheerlijkt en geschenen hebben als lichten in de wereld. Er 
zou helaas maar één uitspraak kunnen zijn wat dit betreft. Maar laten 
we de vraag inperken en zelfs tot een gemakkelijker kwestie dan dit 
brengen. Het heeft onze gezegende Heer behaagd ons op de meest 
besliste wijze bekend te maken, hoe wij de wereld zouden hebben 
moeten leiden om te geloven dat de Vader Hem heeft gezonden. Van te 
voren had Hij zijn discipelen gezegd: ‘Hieraan zullen allen weten dat u 
mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt’ (Joh. 13:35). Maar 
in het gedeelte waar ik naar verwijs is het de Vader Zelf die door de 
Heer wordt aangesproken. . Ook is het niet alleen voor de apostelen. of 
voor de dan levende discipelen dat hij bidt. Hij heeft voor hen gebeden, 
maar dit is het wat Hij verder gaat zeggen - ‘En Ik vraag niet alleen voor 
dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven, opdat zij 
allen één zijn, zoals U, Vader, in Mij en Ik in U, opdat ook zij in Ons één 
zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden’ (Joh. 17:20,21). 
Neem ik teveel aan betreffende de betekenis van deze woorden, 
door aan te nemen dat de eenheid onder zijn volgelingen, voor wie 
de Heiland vraagt, een zichtbare eenheid is? Hoe anders zou het op 
de wereld kunnen werken en hen er toe kunnen leiden om te geloven 
dat de Vader zijn Zoon gezonden had? Nu zo’n eenheid bestond in de 
eerste dagen van de christenheid. ‘En allen die geloofden waren bijeen’ 
(Hand. 2:44) ‘ De menigte nu van hen die geloofden, was één van hart en 
ziel’ (Hand. 4:32) Voor een korte tijd was er toen de openbaring zowel 
praktisch als in leer, van die goedheid van God die het christendom 
moest bekend maken.

HET CHRISTENDOM EEN STEEN DES AANSTOOTS

92 Is het christendom in dit opzicht doorgegaan in Gods goedheid? Ik 
spreek nu niet over de kerk in Rome. Zij pretendeert eenheid - zichtbare 
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eenheid. Wat het karakter en de waarde van haar eenheid is kunnen 
we zo meteen onderzoeken. Maar in de grote opleving van het licht 
van het evangelie in de Reformatie, was er een genade waarvoor we 
nooit genoeg God kunnen danken, maar was er een herontdekking 
van Gods oorspronkelijke positie en karakter met het oog op zichtbare 
eenheid? Helaas! mijn broeders, hoe beschamend de erkenning, het is 
onmogelijk voor ieder van ons dit te ontkennen, dat waar dit licht het 
meest heeft geschenen verdeling na verdeling heeft plaats gehad. Ik zeg 
niet dat deze verdelingen het gevolg zijn van het licht dat opnieuw bij 
de reformatie daagde. God verhoede het. Maar dat zij de begeleiders 
er van zijn geweest, wie kan dit ontkennen? Veronderstellende, dat wij 
in deze zaak óf zijn doorgegaan in Gods goedheid, - Rome zou geheel 
buiten beschouwing kunnen zijn gelaten - en had de zaak kunnen 
worden beperkt tot binnen de sfeer waarin het licht van de reformatie 
heeft geschenen, kan dan binnen die sfeer gezegd worden dat gelovigen 
zo duidelijk één zijn dat zij de wereld dwongen om te geloven dat de 
Vader de Zoon heeft gezonden? Broeders, is dit het geval? Of is het 
niet onloochenbaar dat onze in het oog springende en veelvuldige 
verdeeldheid, zoals ze er helaas is, tegelijkertijd de smaad van Rome 
vormt en het lievelingsspel van het ongeloof van de eeuw, wat van ons 
vraagt om het onder onszelf eens te zijn voordat we de onderwerping 
van hart en intellect aan de openbaringen die de Schrift bevat vragen. 
Het is inderdaad waar dat noch de hoon van Rome, noch de excuses van 
ongeloof de verantwoordelijkheid van de eigen ziel van de mens van zich 
kan afschudden om te luisteren naar wat God zegt - onze verdeeldheid 
kan geen werkelijk excuus zijn noch voor de één noch voor de ander - 
maar zijn we des te minder werkelijk schuldig daarvoor? Wij hadden 
door onze zichtbare eenheid een licht moeten zijn om de mensen tot 
God te trekken. In plaats hiervan zijn we door onze verdeeldheid een 
struikelblok op hun weg. Het is waar dat niemand struikelt dan zij die 
onder één of ander voorwendsel verlangen Christus te verwerpen. Maar 
zijn wij des te minder schuldig om zulke valse voorstellingen te leveren 
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aan hen die ze willen? Ik zeg niets betreffende de oorzaken van onze 
verdeeldheid; ik zeg hier niets betreffende een remedie of betreffende 
dat er één is. Het is het feit waarop ik graag de ernstige, vrome aandacht 
van mijn broeders zou willen vestigen. Het is erger dan nutteloos elkaar 
er de schuld van te geven. Wij zijn er allen verantwoordelijk voor. 
Het is onze gemeenschappelijke zonde, onze gemeenschappelijke 
schaamte. Maar dan is het verbonden, onafscheidelijk verbonden, met 
een ernstige onherroepelijke uitspraak:- ‘maar goedertierenheid van 
God over u, als u in de goedertierenheid blijft; anders (en is dit niet de 
passage die van toepassing is op ons ?) zult ook u worden afgehouwen’ 
(Rom. 11:22b)

EENHEID EN HEILIGHEID VAN GODS GEMEENTE

93 Rome maakt inderdaad aanspraak op de eenheid en beroemd zich 
daar op als één van haar voornaamste aanspraken op universele hulde. 
Maar wat is de eenheid waarop zij zichzelf beroemt? Is het de eenheid 
van de Geest, de heilige eenheid, waarvoor de Heiland bidt in het 
gedeelte dat wij hebben beschouwd? Hoe kostbaar ware eenheid ook 
is, er is iets dat er aan vooraf gaat. Zij voor wier werkelijke en duidelijke 
eenheid de Heiland bidt waren van te voren door Hem beschreven. 
En hoe had hij ze beschreven? Hoor zijn woorden: ‘Ik heb uw naam 
geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld hebt gegeven’ 
(Joh. 17:6). Zij waren aan Hem gegeven uit de wereld. Maar opnieuw: 
‘ Want de woorden die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven’. 
Maar verder: ‘Ik heb hun uw woord gegeven; en de wereld heeft hen 
gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn zoals Ik niet van de wereld 
ben’ (Joh. 17:14). Verder in vs. 16: ‘Zij zijn niet van de wereld, zoals 
Ik niet van de wereld ben’ Nog eens, ‘ Rechtvaardige Vader, - en de 
wereld heeft U niet gekend, maar Ik heb U gekend, en dezen hebben 
erkend dat U Mij hebt gezonden’ (vs. 25) Zij voor wier eenheid Jezus 
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de Vader bidt, zijn zij die temidden van een wereld die noch de Vader 
noch Jezus kent, afgezonderd zijn van de wereld door de levende kennis 
van beiden. Zij zijn niet meer van de wereld evenals Jezus dat niet was; 
bovendien voorwerpen van de haat van de wereld zoals hun Meester 
het was. Lang hier voor had Jezus gezegd tot hen die Hem officieel 
hadden willen erkennen in de wereld zoals ze toen was: ‘Mijn tijd is 
nog niet aangebroken; maar uw tijd is altijd bereid. De wereld kan u 
niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van haar getuig dat haar werken 
boos zijn’ (Joh. 7:6,7) Dit niet-wereldse karakter is dat waarbij Hij hier 
hen beschrijft voor wier geopenbaarde eenheid Hij bidt. En wat een 
antwoord op zijn gebed vertoont de gemeente in haar eerste dagen. 
Haar eenheid hebben we reeds gezien. Haar niet van deze wereld zijn en 
het effect op waarnemers van de geopenbaarde aanwezigheid van God 
in haar midden worden opvallend afgebeeld in Hand. 5:12-14: ‘Door 
de handen van de apostelen nu gebeurden vele tekenen en wonderen 
onder het volk; en zij waren allen eendrachtig in de zuilengang van 
Salomo; en van de overigen durfde niemand zich bij hen te voegen, 
maar het volk achtte hen hoog; (en er werden steeds meer gelovigen 
de Heer toegevoegd, menigten zowel van mannen als van vrouwen) ‘ 
Er was een aantrekkingskracht die niemand kon weerstaan,- het volk 
verheerlijkte hen. 

DE VALSE EENHEID VAN ROME

90 Nog altijd waren zij duidelijk de woning van God - God openbaarde zo 
zijn tegenwoordigheid onder hen - zodat de rest zich niet bij hen durfde 
aan te sluiten. Alleen ware gelovigen waagden het zo dicht tot God te 
naderen in hun samenkomst, hoewel allen hen vereerden en gelovigen 
werden toegevoegd, menigten zowel van mannen als van vrouwen 
werden toegevoegd. Kent Rome een eenheid zoals hier? Helaas, het is 
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een eenheid tot stand gebracht en in stand gehouden door het oproepen 
van de wereld tot de gemeente, terwijl men hele naties in de naam van 
Christus doopt en zich aanmatigt hen zo herboren te doen worden en ze 
binnen het gebied van de gemeente van Christus te brengen. In plaats 
van een heilige eenheid met Christus en de Vader en met elkaar, van 
hen die door de Heilige Geest er toe gebracht zijn de Vader te kennen 
en Jezus die Hij gezonden heeft, en die zo zijn gescheiden van de wereld 
die noch de Vader noch de Zoon kent, is het een eenheid van de wereld 
onder de naam van Christus; een eenheid van hen die in plaats van 
door de wereld gehaat te worden, zoals Christus, zelf de wereld zijn 
die de ware belijders van de naam van Christus haat en vervolgt tot 
gevangenschap en tot de dood. Dit is de eenheid waarop Rome pocht, 
een eenheid om apart te staan van welke men geen andere garantie 
nodig heeft en geen plechtiger noodzakelijkheid zou kunnen hebben 
dan wordt gevonden in deze woorden van de Schrift, ‘Gaat uit van haar, 
mijn volk, opdat u met haar zonden geen gemeenschap hebt en opdat 
u van haar plagen niet ontvangt’ ( 18:4) 

WERELDSGEZINDHEID VAN HET CHRISTENDOM

95 Maar moeten wij het, mijn broeders, niet ernstig voor onze gewetens 
plaatsen of het Romanisme de enige vorm van christendom is die het 
principe van eenheid met de wereld machtigt en probeert te heiligen? 
‘Tot Wie u komt, tot een levende steen, door mensen wel verworpen 
maar bij God uitverkoren en kostbaar’ (1 Petr. 2:4). De Christus met 
wie de eerste christenen werden geïdentificeerd was een Christus door 
mensen verworpen. Is dit bij ons zo, mijn broeders? ‘Overspeligen’, zegt 
een andere apostel, ‘weet u niet dat de vriendschap jegens de wereld 
vijandschap is jegens God? Wie dus een vriend van de wereld wil zijn, 
maakt zich tot een vijand van God’ (Jac. 4:4) 
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Wat is de aanklacht tegen Babylon in Openbaring17 en 18? Er zijn 
ongetwijfeld veel aanklachten en ik onderzoek ze niet allemaal. Maar 
wat is de hoofdzaak van haar ergernis? ‘Kom, ik zal u tonen het oordeel 
over de grote hoer die op vele wateren zit, met wie de koningen van de 
aarde gehoereerd hebben, en zij die de aarde bewonen zijn dronken 
geworden van de wijn van haar hoererij’ (Openb. 17:1) Het is deze 
geestelijke ontucht - dit verbond met de wereld, met haar koningen en 
haar inwoners van dat wat de naam van Christus draagt en pretendeert 
zijn echtgenote te zijn, dat is het grote overheersend kenmerkende van 
wat hier wordt beschreven. En is dat kenmerkende beperkt tot Rome? 
Ik ga niet in op de bijzonderheden; mijn onderwerp is niet het detail; 
maar ik leg het op uw gewetens, mijn broeders, kan het hervormde 
Christendom (R. F. Chr. ) hetzij in dit land, hetzij op het continent van 
Europa, of in Amerika, volkomen onwetendheid van deze geestelijke 
onreinheid verdedigen? Ik verwijs niet naar vragen tussen de 
staatskerk en de afgescheidenen, tussen de ene vorm van protestantse 
christenheid en de andere. Getuigt niet het geweten van een ieder 
dat de zonde meer of minder aan zijn eigen deur ligt? Helaas, wie van 
ons is rein? Karakteriseert niet vereniging met de wereld, in plaats van 
afscheiding er van, het christendom in haar massa - christendom, hetzij 
Grieks, Rooms of hervormd? En wat zal het einde hiervan zijn? Wat 
zegt de Schrift die we hebben overdacht? ‘Goedertierenheid van God 
over u, als u in de goedertierenheid blijft; anders zult ook u worden 
afgehouwen’ (Rom. 11:22). 

HET CHRISTENDOM MOET WORDEN AFGESNEDEN

96 En nu, mij lezers, vraag ik u, kan er twijfel zijn wat betreft deze drie 
punten die moesten worden beschouwd? Was de gemeente gebleven 
bij wat ze in het begin was, de heldere getuige van Gods vrije liefde voor 
verloren geruïneerde zondaars - heeft zij, in de activiteit van liefde en in 
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de kracht van de Heilige Geest , haar zending in het bekend maken van 
deze liefde van God aan alle schepselen vervuld - heeft zij bestendigt 
door haar bewezen eenheid, zelf een levende uitdrukking van deze 
liefde te zijn - en had zij haar heilige afgezonderd zijn van de wereld 
gehandhaafd zoals Christus dit deed terwijl hij haar diende en terwijl 
Hij daarin en voor haar getuigenis aflegde; dan was zij voort gegaan in 
Gods goedheid. Wat betreft de vraag of ze dit gedaan heeft, hebben 
we helaas gezien dat gedurende vele eeuwen de grote massa van hen 
die de naam christen hebben gedragen, verloochenaars zijn geweest 
- en nog zijn, zelfs leerstellig - van die goedheid van God die het grote 
onderscheid is van het christendom; dat in plaats van het bekend maken 
van deze goedheid aan de gehele mensheid, wij helaas zo geheel in 
beslag genomen worden door andere bezigheden dat in één kort jaar 
mammon veel meer pelgrimages kan tellen in het zoeken naar goud dan 
de gehele loop van de christelijke eeuw kan tellen in het zoeken naar 
zielen; dat in plaats van dat onze eenheid zielen tot Christus aantrekt, 
onze verdeeldheid hen afstoot en gelegenheid verschaft tot struikelen 
en aanstoot voor hen die dit willen omdat onze wereldgezindheid 
helaas op onze voorhoofden geschreven is en niemand nodig heeft het 
te verkondigen! Dan betreffende het derde punt hebben we gezien dat 
de uitwerking onvermijdelijk is. Het oordeel werd uitgevaardigd en kan 
niet worden herroepen. Uitsluiting moet plaats vinden. ‘Hij mocht ook 
u niet sparen!’( Rom. 11:22) 

PLOTSELINGE ONDERGANG

97 Wat een vooruitzicht! Hoe anders dan de dromen over toenemend 
licht en vooruitgang en zegening door de meesten gekoesterd! Hoe 
verschrikkelijk de verrassing om te ontwaken uit zulke dromen door de 
vervulling van de droevige werkelijkheid! ‘Omdat, ja omdat zij mijn volk 
hebben doen dwalen door te zeggen: vrede! zonder dat er vrede is - als 
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het een muur bouwt, zie, dan bepleisteren zij die met kalk; zegt tot 
hen die met kalk pleisteren: toch zal hij vallen! Er zal een stromende 
regen komen, en gij, hagelstenen, zult neervallen, en een stormwind zal 
losbreken. . . . . Ik zal de muur die gij met kalk bepleisterd hebt, neerhalen 
en ter aarde werpen, en zijn fundament zal worden blootgelegd; (de 
stad) zal vallen en gij zult daarin omkomen. En gij zult weten, dat Ik 
de HERE ben’ (Ezech. 13:10-14). Het is waar, deze woorden werden 
gesproken door de profeten van Israël die profeteerden betreffende 
Jeruzalem en die gezichten zagen van vrede voor haar toen er geen 
vrede was. Maar is er niets in dit gedeelte dat een waarschuwing voor 
ons moet zijn? Als God zegt dat het christendom zal worden afgesneden 
en de mens zegt dat het meer en meer zal opbloeien totdat de hele 
wereld bekeerd is en het Millennium zal zijn ingevoerd, is dat minder 
ernstig in Zijn ogen dan dat een valse vrede wordt gepredikt voor het 
Christendom, dan het was voor de valse profeten om gezichten van 
vrede voor Jeruzalem te zien toen er geen vrede was? Zal een muur, 
opgetrokken met niet behoorlijk aangemaakte kalk. duurzamer zijn in 
de tegenwoordige bedeling dan de laatste? Zegt onze Heer niet, als Hij 
spreekt van zijn dag, de dag van de komende oordelen, dat ‘hij zal komen 
over allen die gezeten zijn op het hele aardoppervlak?’ ( Luk. 21:35; zie 
ook 1Thess. 5:2, 2Petr. 3:10) Zegt Paulus ons niet: ‘Wanneer zij zullen 
zeggen: Vrede en veiligheid, dan zal een plotseling verderf over hen 
komen zoals de barensnood over een zwangere, en zij zullen geenszins 
ontkomen’ (1 Thess. 5:3). Vindt de omverwerping van Babylon plaats 
op het moment van haar meest trotse verrukking en meest volledig 
gewaande zekerheid ? ‘Want zij zegt in haar hart: Ik zit als koningin en 
ben geen weduwe en zal helemaal geen rouw zien. Daarom zullen haar 
plagen op één dag komen; dood en rouw en honger, en met vuur zal 
zij verbrand worden; want sterk is de Heer God, die haar geoordeeld 
heeft’ (Openb. 18:7) En is niet het woord tot Sardis even ernstig? ‘Als u 
dan niet waakt zal Ik komen als een dief, en u zult geenszins weten op 
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wat voor uur Ik tot u zal komen’ (Openb. 3:3). Lezer: die een oor heeft 
om te horen, laat hij horen!

DE WARE GEMEENTE WORDT OPGENOMEN IN DE HEMEL. 

98 Laten we nu echter de verwachtingen van de ware gemeente 
van Christus niet verwarren met het voor de deur staande lot van 
het christendom! Voordat de zondvloed kwam over de schuldige 
inwoners van de oude wereld, werd Henoch opgenomen in de hemel 
terwijl Noach werd bewaard door de opkomende vloed om de aarde 
opnieuw te bevolken en te vervullen. Voordat de steden van de vlakte 
werden verwoest door vuur was Abraham in gemeenschap met God 
wat hun naderend einde betreft, pleitte hij dat ze als het mogelijk zou 
zijn gespaard mochten worden, terwijl Lot werd weggezonden uit het 
midden van de streek die te niet gedaan zou worden. Wanneer de 
meeste van de natuurlijke takken zouden worden afgebroken vanwege 
hun ongeloof was er, zoals de apostel ons vertelt, een overblijfsel 
overeenkomstig de uitverkiezing der genade. En dezen, zoals we weten, 
worden ingelijfd bij de gelovigen uit de heidenen in het ene lichaam 
van Christus - het uitverkoren lichaam, tot het vol maken waarvan God 
alleen wacht voordat Hij opnieuw met de aarde in oordeel begint. De 
hevigste oordelen zullen vallen op het christendom vanwege haar niet 
voortgaan in Gods goedheid. ‘Die slaaf nu, die de wil van zijn heer heeft 
gekend en [zich] niet bereid en niet naar zijn wil gedaan heeft, zal met 
vele [slagen] worden geslagen’ (Luk. 12:47) Maar voordat het oordeel 
over het christendom komt zal de ware gemeente, evenals Henoch, 
naar de hemel zijn opgenomen. Deze hemelse hoop van de ware 
gemeente bekijken we uitgebreid in De Hemelse Hoop. De natuurlijke 
takken, een overblijfsel uit de Joden, zullen evenals Noach en als Lot 
door alle oordelen heen worden bewaard en weer worden ingeënt op 
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hun eigen olijfboom. Dezen, met veel gespaarde heidenen, zullen de 
bevolking van de aarde van het millennium vormen waar over Christus 
en zijn verheerlijkte heiligen zullen regeren. Deze Joden die geloofden 
in Christus bij het begin van de tegenwoordige bedeling worden 
ingevoerd - voorafgaand aan de oordelen die op hun natie kwamen - in 
een veel hogere en betere positie, zelfs zijn ze leden van het lichaam van 
Christus, de gemeente Derhalve, aan het einde van de tegenwoordige 
periode, voordat het vonnis van het afsnijden van het christendom 
wordt uitgevoerd, zal de ware gemeente worden verhoogd tot haar 
eigen plaats in de hemelse heerlijkheid bij haar hoofd. 

PRAKTISCHE LESSEN

99 Met Pinksteren en gedurende enige tijd daarna waren de gemeente 
en het christendom identiek; de gemeente was het christendom en het 
christendom was de gemeente. Wij weten echter hoe bepaalde mensen 
zijn binnengeslopen (Jud. 4 ), hoe de vijand onkruid onder de tarwe 
heeft gezaaid (Matth. 13), hoe wrede wolven binnen kwamen die de 
kudde niet spaarden en verkeerde mensen opstonden die de discipelen 
achter zich aftrokken (Hand. 20). Wij weten hoe de verborgenheid 
van de wetteloosheid, die zelfs in de dagen van de apostel werkte, 
voortgegaan is met werken en hoe als gevolg het christendom niet is 
gebleven in Gods goedheid. Maar, niet tegenstaande dit, is de ware 
gemeente nooit opgehouden te bestaan. Door deze gehele donkere 
periode heen hebben allen die door genade zijn levend gemaakt om te 
geloven in Christus, zich vereenzelvigd met zijn positie in de hemelse 
gewesten en zijn en worden in feite zijn lichaam waarin de Heilige Geest 
woont die hen vormt en fatsoeneert door hemelse hoop tot hemelse 
zegen en heerlijkheid. Het afsnijden van het christendom, dat moet ik 
zeggen, zal niet het leven van een enkel lid van dit uitverkoren lichaam 
raken, of van de bruid van Christus. ‘Mijn schapen horen mijn stem en 
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Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen 
geenszins verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze rukken uit 
mijn hand’ (Joh. 10:27, 28). ‘Omdat Ik leef, zult ook u leven’( Joh. 14:20). 
Maar hoe moeten wij deze kostbare zekerheid van het eeuwige leven 
gebruiken? Zeker niet om onszelf te verzoenen met dit kwaad of om het 
oogluikend toe te staan dat de hevigste oordelen van God neerkomen 
op dat wat de naam van Christus belijdt. Dat zou inderdaad zijn ‘de 
genade van God in losbandigheid veranderen’ (Jud 4) Nee, laten we 
ons verheugen in de verzekerde, niet falende zekerheid van het zijn met 
ons Hoofd en Bruidegom in de heerlijkheid die Hem gegeven is en die 
Hij ons gegeven heeft. Laten wij God er te meer voor zegenen, als we 
zien het einde dat de arme wereld rondom ons wacht - de christelijke 
wereld, (droevige paradox en tegenstrijdigheid!) zoals ze zichzelf 
noemt. Maar laten we nooit vergeten dat ‘ Ieder die deze hoop op Hem 
(Christus) heeft, zich reinigt zoals Hij rein is’ (1 Joh. 3:3) Laten we nooit 
proberen onszelf te verzoenen met iets dat niet het licht draagt van zijn 
komende glorie. [Wat die heerlijkheid zal nuttigen? is geen onderwerp 
voor onze genegenheden of om te vervolgen ?] De Heer geve ons de 
volle heiligende kracht van de hemelse hoop die soevereine genade 
voor onszelf heeft gemaakt met zulk een kostbare zekerheid 

OPROEP TOT VERNEDERING

100 Met het christendom zijn we voldoende vereenzelvigd door een 
gemeenschappelijke belijdenis van de christenheid en helaas! door 
persoonlijke deelneming in haar zonden om de zin van de uitsluiting die 
over haar is uitgesproken te voelen, om een luide oproep tot ons te zijn 
om onszelf te vernederen onder de machtige hand van God. Toen Josia 
werd meegedeeld dat niets er voor kon zorgen dat het vonnis dat tegen 
Jeruzalem en Juda was uitgesproken zou worden herroepen, terwijl 
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persoonlijke uitzondering hem inderdaad was beloofd, vernederde 
hij toch zichzelf voor de Heer en begon een reformatie te verwekken 
die tot dan geen gelijke had in de nationale geschiedenis. De oordelen 
konden niet en werden niet worden afgewend, maar het berouw van 
Josia werd volledig door God erkend en de reformatie, waarvoor hij 
gebruikt werd om ze tot stand te brengen, was een helder getuigenis 
voor God aan de vooravond van het teniet gaan van de natie. Oh, om 
iets van zijn geest te mogen hebben. ! ‘Omdat uw hart week geworden 
is en gij u verootmoedigd hebt voor het aangezicht van God, toen gij 
zijn woorden tegen deze plaats en haar inwoners hoordet, ja u voor 
mijn aangezicht verootmoedigd hebt en uw klederen gescheurd hebt 
en voor mijn aangezicht geweend hebt, zo heb Ik gehoord, luidt het 
woord des HEREN. Zie, Ik zal u tot uw vaderen vergaderen en gij zult 
in vrede in uw graf bijgezet worden en uw ogen zullen niets zien van 
al het onheil, dat Ik over deze plaats en haar inwoners breng’ (2 Kron. 
36:27,28). 

101 Wij mijn broeders, worden niet getroost door de verzekering om 
in vrede ten grave te dalen, maar door de hoop vergaderd te worden 
om de Heer in de lucht te ontmoeten, zodat als de oordelen komen, wij 
niet temidden van het toneel zullen zijn waarop zij worden uitgegoten 
maar in de hemel wanneer zij worden uitgestort. Maar zeker het gevolg 
van zo’n hoop is niet om het hart onverschillig te maken voor de oneer 
die op de naam van Christus wordt geworpen door de zonde van hen 
die zijn Naam hetzij werkelijk of alleen in belijdenis dragen. Wij worden 
vereenzelvigd met dat waaraan Christus in zijn afwezigheid, om zo te 
zeggen, zijn heerlijkheid toevertrouwt en kunnen we weigeren onze 
hoofden te buigen en door belijdenis van onze zonden en dragende de 
schaamte en het leed er van voor Hem, Hem te rechtvaardigen in die 
oordelen waardoor Hij, eerlang zijn verachte en onteerde aanspraken 
zal handhaven (rechtvaardigen) en duidelijk maken dat hoewel wij Zijn 
heerlijkheid kunnen hebben vergeten, Hij ze Zich herinnert en weet 
hoe ze te handhaven en te bewijzen tot eer van zijn Vader, de vreugde 
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van zijn heiligen, de verwarring van zijn tegenstanders en de bevrijding 
van een verdrukte en zuchtende schepping! Zijn naam zij voor eeuwig 
de heerlijkheid. 
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5. CHRISTUS EN 
DE GEMEENTE

102 De verantwoordelijkheden en het lot van het Christendom waren 
het die ons het laatst bezighielden. Maar binnen de sfeer waaraan de 
naam van Christus verbonden is, bestaat datgene wat onuitsprekelijk 
kostbaar is voor God de Vader en voor de Heer Jezus Christus. Waar 
spreken we over?, over de gemeente van God. Aan het ware deel, 
de hoogste voorrechten van de gemeente van God zowel als aan de 
verantwoordelijkheden die daaruit voortkomen gaan we opzettelijk 
voorbij. Onze aandacht werd bepaald op dergelijke meningen van de 
verantwoordelijkheid van hen die de naam van Christus dragen, zoals 
christenen in het algemeen in staat zouden zijn te herkennen. Helaas, 
dat geldt voor christenen in het algemeen, de gemeente van God is een 
onderwerp dat weinig bekend is. Ik bedoel niet dat zij geen ware gelovigen 
zijn - dat zij niet gered zijn. Iemand kan een ware gelovige zijn en weinig 
weten van de gemeente van God, iemand kan een lid van die gemeente 
zijn (zoals alle ware gelovigen tijdens de tegenwoordige periode zijn) en 
toch onbekend zijn met haar karakter en bestemming. De gemeente is 
de bruid van Christus - zijn lichaam. Zij is de woonplaats van de Heilige 
Geest Zij heeft een hemelse roeping. Haar deel en haar hoop zijn 
hemels. Haar verblijf hier is alleen om Christus te vertegenwoordigen 
en de rijkdom van Gods genade te verkondigen. Wanneer haar formatie 
en orde zijn voltooid zal ze naar haar eigen hemelse sfeer worden over 
geplaatst en dan zal God beginnen te handelen in oordeel met de 
aarde. Hoe voortreffelijk moeten de voorrechten zijn en hoe ernstig 
de verantwoordelijkheden van een dusdanig lichaam! En ziende dat 
het christendom deze plaats heeft aangenomen en pretendeert niets 
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minder te zijn dan de gemeente van God, hoe ernstig zijn daardoor haar 
eigen verantwoordelijkheden verzwaard! Laten we nu onze aandacht 
richten op dit onderwerp en nagaan welk licht hierop door Gods woord 
wordt geworpen. De Heer geve ons een heel eenvoudig geloof en een 
bescheiden geest en goddelijke vrees bij het nagaan van dit onderzoek. 

HET GESTELDE ONDERWERP

Oudtestamentische gelovigen

103 De gemeente begon pas na de dood en opstanding van Jezus. 
In het voornemen van God, zoals we zullen zien, bestond ze al vóór 
de gehele wereld. Maar wat betreft haar werkelijk bestaan op aarde, 
werd de gemeente gevormd door de afdaling van de Heilige Geest op 
de Pinksterdag. Zij die tot dan individuele gelovigen, discipelen van 
Christus, waren geweest werden door het neerdalen van de H. G in één 
lichaam opgenomen; en dat lichaam, dat van die tijd af heeft bestaan, 
is de gemeente van God. De verheerlijkte Christus is het hoofd van 
dit lichaam. Alle ware gelovigen in Christus zijn haar leden. De Heilige 
Geest verenigt de leden tot haar Hoofd en tot elkaar. Hij woont in het 
lichaam en geeft bovendien leven, kracht, leiding en zegen van het 
Hoofd aan het geheel; terwijl Zijn eigen tegenwoordigheid haar enige 
kracht om te groeien, eenheid, getuigenis en leiding vormt. Dit is de 
schriftuurlijke gedachte van de gemeente. Maar om te verstaan wat 
het Nieuwe Testament ons betreffende haar leert is het nodig dat we 
bepaalde handelingen van God met de mensheid beschouwen. 

Vanaf de tijd dat de zonde de wereld binnenkwam en God de belofte 
gaf dat het zaad van de vrouw de slang zou overwinnen, zijn er altijd 
mensen geweest die ‘door genade gered zijn d. m. v. het geloof’. Abel, 
Seth, Henoch en Noach in de tijd van het antidiluvium (de tijd vóór de 
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zondvloed); sindsdien Abraham en anderen, patriarchen, profeten, 
priesters en koningen; behalve menigten wier namen niet tot ons zijn 
overgekomen, maar die opgeschreven zijn in Hebr. 11, dat ze geleefd 
hebben in geloof en gestorven zijn in geloof en uitzagen naar een betere 
opstanding zijn zij het bewijs er van dat God Zichzelf nooit zonder een 
getuigenis liet zelfs niet in de donkerste tijden.

OUDTESTAMENTISCHE GELOVIGEN EN DE GEMEENTE. 

104 Maar deze gelovigen van vroeger werden nooit opgenomen in het 
éne lichaam. Zij werden nooit gevormd tot een vergadering waarin de 
H. G woonde en regeerde; Henoch wandelde met God. Noach vond 
genade in de ogen van de Heer. Abraham geloofde God en het werd hem 
tot gerechtigheid gerekend. Izaäk en Jacob volgden de pelgrims stappen 
van hun vader Abraham. Jozef werd door genade in staat gesteld zijn 
zuiverheid (integriteit) in omstandigheden van de meest verschrikkelijke 
verzoeking in stand te houden. Mozes had nauwe omgang met God 
gedurende veertig dagen en veertig nachten op de top van de berg. 
Jozua voerde de overwinnende legers van Israël in het beloofde land. 
Simson, Jefta, en anderen werden door God gebruikt als instrumenten 
voor de bevrijding van Israël. Samuël was het uitverkoren instrument 
en het kanaal van vernieuwde zegen nadat de ark was weggevoerd 
en het huis van God te Silo was ten val gebracht. David, de man naar 
Gods eigen hart, diende zijn eigen generatie door de wil van God en 
ging ter ruste. Anderen kunnen worden genoemd, Elia, Elisa, en velen 
bovendien. Maar deze allen worden ons voorgesteld in Gods Woord als 
individuele dienstknechten van Hem -niet als leden van een lichaam. 
Zij waren mensen van geloof. Hun godsvrucht en gehoorzaamheid 
schijnen schitterend op de bladzijden van het geïnspireerde verhaal. 
Maar er wordt niet een dergelijke gedachte bij alles wat van hen gezegd 
wordt voor de geest geroepen alsof zij leden waren van ‘het lichaam, 
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de gemeente’. Zij waren ongetwijfeld levend gemaakt door de Geest. 
Krachtens het voorziene offer van Christus waren (werden) zij vergeven 
en gered. Zij zullen allen deelhebben aan de eerste opstanding en 
deelhebben aan de hemelse heerlijkheid. Er kan wat deze dingen betreft 
geen vraag zijn. Maar geen van deze dingen, noch van hen allemaal 
tezamen, vormen de gemeente. De gemeente heeft deel aan deze 
dingen - leven, rechtvaardiging, opstanding en hemelse heerlijkheid, 
met de heiligen van het O. T; maar dat waardoor de gemeente wordt 
gevormd is iets dat verschilt van en buiten al deze dingen ligt. Het is de 
werkelijke levende eenheid met Christus en met ieder andere van hen 
die sinds de hemelvaart van Christus worden gevormd tot deze eenheid 
door de tegenwoordigheid van de Heilige Geest die uit de hemel is 
neergedaald. Was er iets als dit in de tijden van het O. T? 

ISRAËL, VAN DE UITTOCHT TOT DE GEVANGENSCHAP

105 Inderdaad, God had een volk in de tijden van het Oude Testament 
en de geschiedenis van dit volk, met de profetische details van de 
plannen en de bedoelingen van God betreffende dit volk, vormen de 
voornaamste onderwerpen van de Schriften van het Oude Testament 
Israël werd als natie niet openbaar gemaakt tot aan haar verlossing 
uit Egypte door de hand van Mozes. Lang van te voren had God aan 
de aartsvaders beloofd dat hun zaad het land Kanaän zou bezitten, 
maar nu zou deze belofte worden vervuld. Het is mijn doel niet de weg 
te beschouwen waarop God zijn belofte vervulde en hen in het land 
bracht. Mijn lezers weten goed dat dit gedaan werd en dat het volk 
Israël het land vele honderden jaren bezat. Daar geplaatst onder Gods 
direct bestuur, bewezen ze zelf in het land - wat ze reeds zelf hadden 
getoond te zijn in de woestijn - dat ze een hardnekkige en opstandige 
natie waren. God had lang geduld met hen; terwijl Hij hen nu kastijdde 
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om hun zonde en dan weer, vanwege hun belijden en het bewenen van 
hun ongerechtigheden, richters onder hen deed opstaan die hen eerst 
bevrijdden en vervolgens bestuurden. Een crisis van nationale zonde 
leidde tot het terzijde stellen van deze orde van zaken en de verhoging 
van David tot de troon. Met David maakte God een nieuw verbond en 
vanaf dit punt in hun nationale geschiedenis hing de hoop van Israël 
af van Gods verbond met David en zijn huis. Door de vervulling van dit 
verbond gaat Christus, de ware Zoon van David, regeren over het huis van 
Israël en strekt zijn koninkrijk zich over de hele aarde uit. Toen het huis 
van David, in de tijd van Achaz, uiterlijk begon te vervallen, begonnen 
de profetische boeken van de Schrift te worden geschreven. In deze 
boeken, terwijl de natie wordt opgeroepen tot berouw en om terug 
te keren tot de paden van gehoorzaamheid en gedreigd wordt met de 
meest ernstige oordelen als zij zouden weigeren, wordt de heerlijkheid 
van Christus’ koninkrijk - een koninkrijk dat gevestigd zal worden d. m. 
v. deze oordelen - in het vooruitzicht gesteld als de aanmoediging van 
ieder die luistert en berouw heeft. Dit alles ging door tot de tijd van 
Nebukadnezar, en als de zonde van de natie onverdraaglijk is geworden, 
worden zij aan de heidenen overgeleverd en in gevangenschap gevoerd. 
Na zeventig jaren keert een klein overblijfsel terug naar Jeruzalem en 
hun afstammelingen vormen de bevolking van het land bij het begin 
van de christelijke eeuw. 

CHRISTUS VERWORPEN - HET KRUIS

106 Aan hen wordt de Heer Jezus Christus voorgesteld. Erfgenaam van 
de beloften die gedaan zijn aan zowel Abraham als David, die in alle 
opzichten beantwoordt aan de profetieën die op iedere sabbatsdag 
gelezen werden in de synagogen, die door zijn werken laat zien 
dat Hij niet alleen de Messias van Israël is, maar Jahweh van Israël, 
‘Immanuël, God met ons,’ Hij werd aan de natie getoond, het lang 
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verwachte voorwerp van hun nationale verwachting en gereed om - 
waren zij gereed geweest Hem te aanvaarden - de vervuller te zijn van 
hun nationale hoop; maar alles was tevergeefs. Toen zij Hem zagen, 
ontdekten zij in Hem geen schoonheid opdat zij Hem zouden begeren. 
Zij hoonden en verwierpen Hem. Een kleine groep discipelen werd 
inderdaad rondom Hem vergaderd door de kracht van goddelijke 
genade. Allen die het gehoord en geleerd hadden van de Vader kwamen 
tot Hem. Maar met hoe weinigen waren zij! En hoevelen, die in het 
begin Hem ernstig leken te volgen, vielen terug en wandelden niet meer 
met Hem. De uitkomst was dat - na een geduldige dienst van liefde 
gedurende meer dan drie jaar - zijn uur was gekomen, het uur door de 
Vader aangewezen. Hij werd overgeleverd in de handen van de Joden 
en bijna zij allen voltooiden hun ongerechtigheid door Hem ter dood te 
brengen. Met zondige handen kruisigden zij hun koning. ! Wij weten, 
broeders, hoe dit was. Gezegend zij God, het was genade, genade voor 
zondaars, die Hem overleverde om de toorn te dragen die God tegen de 
zonde moest hebben, evengoed als ze de mens toestond om op Hem de 
meedogenloze haat van zijn eigen hart ten opzichte van God te koelen! 
Het bloed vergoten door mensen was nodig - nodig voor ons om onze 
schuldige vlekken weg te wassen! Het was nodig voor Israël zelf als de 
enige basis waarop haar gezegend zijn kan worden gevestigd. Het was 
nodig voor de heerlijkheid van God óf door een ongoddelijke wereld te 
sparen óf door zich tot haar te richten zoals op het ogenblik, in de dienst 
van de verzoening, óf om diegenen die mede erfgenamen van Christus 
zijn uit haar tot Hemzelf te brengen; zowel als in het zegenen van Israël 
en de gehele aarde straks, onder de regering van Christus wanneer de 
oordelen de aarde zullen hebben gereinigd. Maar de Joden dachten 
hier niet aan toen zij de Heer ter dood brachten. Door ‘zondige handen’ 
(Hand. 2:23) werd Hij gekruisigd en geslagen en behalve een vreselijke 
toevoeging naderhand vulde deze handeling voor het ogenblik geheel 
de mate van hun ongerechtigheid. Die misdaad, door de Joden gevoegd 
bij de kruisiging van Jezus (zie Hand. 7:54-60), was hun verwerping van 
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de genade door zijn bloed, toen die tot hen verkondigd werd door de 
Heilige Geest die van de hemel gekomen was. 

CHRISTUS OPGESTAAN EN OPGEVAREN

107 Maar voordat we hier verder op ingaan, laat ons eerbiedig 
onderzoeken: hoe zal het met de Gezegende Lijder aflopen? Was het 
voor het graf mogelijk Hem vast te houden of dat Hij door de banden 
van de dood zou worden vast gehouden? Neen, Petrus had Hem 
terecht beleden als ‘de Christus, de Zoon van de levende God ‘ en het 
was bij die gelegenheid dat hij Hem als zodanig beleed, dat de eerste 
vermelding werd gemaakt van de gemeente. ‘Op deze rots ‘, zei onze 
Heer, ‘zal Ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van [de] hades 
zullen haar niet overweldigen’ (Matth. 16:18) Nu, door de opstanding 
uit de doden werd Hij verklaard de Zoon van God met kracht te zijn. 
Zoals iemand anders heeft opgemerkt, ‘de Zoon van de levende God, 
die zijn gemeente bouwde zou haar in bescherming nemen tegen van 
de macht van de hades en van hem die de macht van de dood had’. 
De dood van de Messias zou de verbindingen tussen Israël naar het 
vlees en het hoofd van hun zegening kunnen verbreken, wat de genade 
achteraf ook zou kunnen doen voor dat volk; maar wat ook gebaseerd 
was op de kracht van de opstanding en (het is in de opstanding dat 
Christus verklaard werd Gods Zoon te zijn in krach) (Rom. 1:4) werd 
tegen hem beveiligd die op zijn hoogst, de macht van de dood had’. Hoe 
mooi dat de allereerste vermelding van de gemeente in de Schrift - de 
vermelding ervan toen het nog toekomstig was en nog gebouwd moest 
worden - dus zou tonen dat zij door vereniging met Hem, die de Zoon 
van de levende God is, geplaatst is boven alle macht van de dood!

107 Maar niet alleen werd Jezus opgewekt uit doden, Hij werd 
verhoogd aan de rechterhand van God; en als daar gezeten zijnde heeft 
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Hij de Heilige Geest gezonden om de gemeente te vormen en in de 
gemeente te wonen. Het neerdalen van de Heilige Geest , de Trooster, 
is verbonden, niet met de opstanding, maar met de hemelvaart van 
Jezus. ‘Dit nu zei Hij van de Geest, die zij die in Hem geloven, zouden 
ontvangen; want [de] Geest was [er] nog niet, omdat Jezus nog niet was 
verheerlijkt’ (Joh. 7:39) Zo ook in Joh. 16:7, het heengaan waarvan de 
Heiland daar spreekt tot zijn discipelen is niet zijn heengaan door de 
dood om in de opstanding terug te keren, maar zijn gaan tot de Vader. 
‘Maar Ik zeg u de waarheid: het is nuttig voor u dat Ik wegga; want als 
Ik niet wegga, zal de Voorspraak niet tot u komen; maar als Ik heenga, 
zal Ik Hem tot u zenden’. Het komen van de Heilige Geest hing af van de 
verhoging - de verheerlijking - van Christus. 

Hij verscheen inderdaad aan zijn arme, vrezende, verstrooide discipelen 
na zijn opstanding. Hij vergaderde hen a.h.w. rondom Zichzelf. Telkens 
opnieuw verscheen Hij in hun midden terwijl Hij hen leerde en troostte, 
terwijl Hij hen op verschillende wijzen betuigde dat Hij werkelijk was 
opgestaan en terwijl Hij op hen persoonlijk blies zei Hij: ‘Ontvangt [de] 
H. G’. Maar zelfs dit alles, hoe kostbaar het ook was, vormde hen niet tot 
de gemeente of bekwaamde hen niet volledig voor de plaats waarvoor 
zij bestemd waren om die te vervullen Niets minder dan de werkelijke 
persoonlijke tegenwoordigheid van de Heilige Geest op aarde was hier 
voldoende voor. En wat zijn komen betreft kregen zij opdracht om 
nog te wachten. Uitgeleid door hun Heer tot aan Bethanië, zagen zij 
Hem opvaren en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. Maar juist voor 
zijn vertrek vroeg Hij hen om in Jeruzalem te blijven en te wachten op 
de belofte van de Vader, ‘die u [zei Hij] van Mij hebt gehoord. Want 
Johannes doopte wel met water, maar u zult met [de] Heilige Geest 
worden gedoopt, niet vele dagen hierna’ (Hand. 1:5)



145

PINKSTERFEEST - VORMING VAN DE GEMEENTE

108 En toen de H. G op de Pinksterdag neer daalde met het geluid van 
een geweldige voortgedreven wind en de verschijning van tongen als 
van vuur zodat de discipelen allen vervuld werden met de Heilige Geest 
wat was het onderwerp van zijn getuigenis? Terwijl Hij de Joden door 
de mond van Petrus de moord op hun Messias ten laste legde ging Hij 
voort door de lippen van dezelfde apostel zijn heerlijk getuigenis te 
geven: ‘Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. 
Nu Hij dan door de rechterhand van God is verhoogd en de belofte van 
de Heilige Geest heeft ontvangen van de Vader, heeft Hij dit uitgestort 
wat u <én> ziet én hoort’ (Hand. 2::32,36) De drieduizend (vrucht van 
dit getuigenis) die met blijdschap het woord ontvingen en gedoopt 
werden in de naam van Jezus werden toegevoegd bij de gemeente. De 
gemeente was nu werkelijk ontstaan. De honderd en twintig discipelen 
die nu tot één lichaam verenigd waren door de aanwezigheid van de 
Heilige Geest ontvingen opeens de toevoeging van deze drieduizend 
eerste bekeerlingen en het hoofdstuk besluit met de vermelding ‘En de 
Heer voegde dagelijks bijeen die behouden werden’ (Hand. 2:47) De 
natuurlijke plaats van deze Joodse bekeerlingen was, overeenkomstig 
de profetie van Joël en van anderen, dat ze deel zouden hebben met 
het bevrijde Joodse overblijfsel. ‘En het zal geschieden, dat ieder die 
de naam des Heren aanroept, behouden zal worden, want op de berg 
Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heer gezegd heeft; 
en tot de ontkomenen zullen zij behoren die de Here zal roepen’ ( Joël 
2:32) Maar dit alles was in de veronderstelling van Israël’s berouw: 
(Zie Joël 2:17,18) en daar Israël geen hart had om berouw te hebben, 
maar haar koning gekruisigd had, stond ze nu op het punt haar schuld 
volledig te maken door de verwerping van dit getuigenis van de Heilige 
Geest van de opgevaren Jezus, en moest al deze bevrijding en zegening 
in de berg Sion en in Jeruzalem worden uitgesteld totdat Israël zou 
zeggen: ‘Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer’ (Matth. 21:9; 
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23:39) Ondertussen zouden deze bekeerlingen, die overeenkomstig de 
natuurlijke orde en de profetische hoop gered zouden zijn met deze 
aardse, Joodse bevrijding, worden ingevoerd in iets veel beters. De 
Heer voegde ze dagelijks bij de gemeente. 

HAAR BESTAAN OP AARDE GEDURENDE DE VERWERPING 
VAN ISRAËL

109 Nog talmde de genade van God over Jeruzalem en het Joodse volk 
en niemand kan de eerste hoofdstukken van de Handelingen lezen 
zonder te bemerken hoe het getuigenis in deze hoofdstukken speciaal 
gericht was tot de Joden. Als zij zelfs dan berouw van hun zonden door 
de verwerping en de kruisiging van hun Messas zouden hebben gehad, 
hoe bereid was God dan nog om te vergeven en alles uit te wissen! 
Maar helaas!, door het martelaarschap van Stefanus verwierpen zij 
geheel deze genadige aanbiedingen van de Heilige Geest die van de 
hemel gekomen was, zoals zij door de kruisiging van Jezus de Ene 
hadden geweigerd die in vlees geworden liefde en tederheid tevergeefs 
hun kinderen wilde samen vergaderen. Jeruzalem moest nu opgegeven 
worden. De discipelen worden naar alle kanten verstrooid en brengen 
het evangelie eerst naar Samaria en dan naar de heidenen; terwijl er 
één van Stefanus’ moordenaars door soevereine genade wordt gekozen 
om het speciale instrument te zijn om het volle hemelse deel en de 
heerlijkheid van de gemeente bekend te maken. Saulus van Tarsus 
wordt veranderd in Paulus de apostel en in zijn brief aan de Efeziërs 
vinden we de volledige openbaring van dit mysterie, dat tot dan toe in 
God verborgen was van voor de grondlegging van de wereld. 
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SAMENVATTING

Om een beetje de punten die aangeroerd zijn samen te vatten: 
Individuele heiligen, of gelovigen, zijn er altijd geweest, maar zij 
waren niet tot één lichaam verenigd in de tijd van het Oude Testament 
God had behalve een aards volk, een natie, die Hij bestuurde door 
zijn wetten en te midden waarvan veel van deze individuele heiligen 
werden gevonden waarvan de namen in het Woord zijn opgeschreven. 
Het volk zelf echter, d. w. z. de massa er van, bestond uit louter niet-
wedergeboren personen. Begunstigd door God boven andere naties 
werden hun privileges de middelen om hun boosheid te demonstreren, 
en niet alleen die van hen, maar ook van het hopeloze kwaad van de 
menselijke natuur geplaatst onder alle mogelijke omstandigheden van 
religieuze cultuur en voorrecht. Ten laatste, toen God zijn Zoon zond, 
maakten zij misbruik van zijn nederbuigende minzaamheid en zijn 
genade om Hem ter dood te brengen. Dit gevolgd door hun verwerping 
van Gods genade zoals die door de Heilige Geest geproclameerd werd 
door de dienst van de apostelen, maakte voor het moment een einde 
aan alle hoop van hun nationale zegen. 

110 Zij werden overgelaten aan de vreselijke oordelen die spoedig 
daarna over hen kwamen en waaronder zij nu nog blijven. We weten 
dat genade en goddelijke kracht hen als volk zal herstellen aan het eind. 
Maar voor het moment zijn ze overgelaten onder het oordeel. Wat is 
het dat de tussenruimte opvult? DE GEMEENTE!. Wanneer begon zij? 
Niet bij de vleeswording - zelfs niet met de persoonlijke dienst - van 
onze Heer. Hij kwam om vrucht bij Israël te zoeken. Helaas, die vrucht 
werd niet gevonden! Maar gedurende zijn lijdzame dienst van genade 
temidden van Israël was om Hem vergaderd, zoals we gezien hebben, 
een kleine groep discipelen. Dezen wisten, door openbaring van 
de Vader aan hun harten, dat Jezus de Christus was, de Zoon van de 
levende God. Zij waren geboren, ‘niet uit bloed, noch door de wil van 
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het vlees, noch door de wil van een man, maar uit God’ (Joh. 1:12,13) 
Toch waren zij de gemeente niet. Zij waren de materialen waaruit de 
gemeente later in eerste instantie was samengesteld, maar zij waren 
vooralsnog niet de gemeente. Voor de formatie van de gemeente 
waren twee dingen nodig - de dood van Christus en het neerdalen 
van de Heilige Geest Kajafas die hogepriester was, gebruikte bepaalde 
woorden met een geheel andere betekenis in zijn eigen gedachten, en 
profeteerde onwetend dat Jezus voor het volk der Joden zou sterven, 
‘en niet alleen voor het volk’, voegt de Heilige Geest bij de evangelist 
toe, ‘maar opdat Hij ook de verstrooide kinderen van God tot één zou 
vergaderen’ (Joh. 11:52) De dood van Christus was daarvoor nodig 
zowel in de raadsbesluiten van God als in het werkelijk wegdoen van 
de zonde. Verder, de kracht waardoor deze bijéén vergadering alleen 
kon worden volbracht was de kracht van de H. G; en Hij, de Trooster, 
kon niet komen totdat Jezus was verheerlijkt - niet alleen opgestaan, 
maar verheerlijkt. Daarom is de eerste vermelding die we historisch 
van de gemeente hebben, d. w. z. als werkelijk bestaande, in Hand. 2 
toen Christus verheerlijkt was en de Heilige Geest was afgedaald. Toen 
werd de gemeente gevormd. Het is waar dat zij voor een tijdlang geheel 
uit Joden bestond terwijl een speciaal getuigenis tot de Joden werd 
voortgezet te Jeruzalem. 

BIJZONDERE DIENST VAN PAULUS - DE GEMEENTE

111 Toen dit verworpen werd, werd Petrus tot de heidenen gezonden; 
de apostel van de volken werd geroepen; gelovige heidenen werden 
ingevoerd bij de Joden die reeds geloofden en het volle, hemelse deel 
en de eenheid en glorie van de gemeente als één met Christus door 
de Heilige Geest werd geopenbaard aan Paulus en bekend gemaakt 
in zijn dienst en brieven. De gemeente bestond vanaf de Pinksterdag, 
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maar het uitverkoren vat voor haar volledig onderwijs betreffende de 
gedachten van God wat dit betreft was Paulus; en zijn bekering vond 
niet plaats dan na de definitieve verwerping door Jeruzalem van de 
laatste weifelingen aan de goddelijke genade in het getuigenis van de 
H. G die van de hemel was neergekomen. 

Beschouwen we nu de brief aan Efeze waar we het onderwerp van de 
gemeente volmaakt ontvouwd vinden. Hoe voelt het hart, als het zich 
tot zo’n deel keert, de diepe noodzaak van wat de apostel zo treffend 
afsmeekt waar hij vraagt: ‘Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, 
de Vader der heerlijkheid, u [de] geest van wijsheid en openbaring geeft 
in [de] kennis van Hem, verlichte ogen van <uw> hart, opdat u weet wat 
de hoop van zijn roeping is, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van 
zijn erfenis in de heiligen’ (Ef. 1:17,18) De Heer geve dat het zo mag zijn 
zowel met de schrijver als met de lezers bij het verder vervolgen van het 
huidige onderzoek! 

Het eerste waar we nota van moeten nemen in wat dit hoofdstuk 
betreffende de gemeente ons leert is dit - dat hoewel, zoals we hebben 
gezien, de Gemeente het laatst tot haar bestaan geroepen werd in de 
tot ontwikkeling komende orde van Gods wegen, zij in Zijn gedachten 
en bedoelingen reeds bestond vóór de ontvouwing van zijn wegen 
begonnen. Voordat God Israël voor Zichzelf afzonderde als uitverkoren 
volk op aarde - voordat de volkeren bestonden vanuit wier midden 
Abraham en zijn zaad werden geroepen - ja, voordat de bergen 
gegrondvest werden, of de heuvels werden voortgebracht, bestond 
de gemeente reeds in het voornemen van God. ‘Zoals Hij ons in Hem 
(Christus) heeft uitverkoren vóór [de] grondlegging van [de] wereld’ (Ef. 
1:4) Het is niet het verbond met David, of de verlossing uit Egypte, of de 
roeping van Abraham, of zelfs de schepping van deze wereld waarnaar 
onze gedachten hier worden teruggevoerd als de datum van Gods 
raadsbesluiten en bedoelingen betreffende de gemeente. 
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UITVERKOREN IN CHRISTUS VAN 
EEUWIGHEID AF - HET GEHEIMENIS

112 Die zijn zonder een datum. Eeuwig als de Vader, wiens 
raadsbesluiten en bedoelingen zij zijn, en als de Zoon in wie zij alle zijn 
bevestigd en vervuld - openbaart hier de Heilige Geest (Zelf eeuwig, 
de eeuwige Geest) ze aan ons als van voor de grondlegging van de 
wereld. Nee, meer; de schepping van alle dingen was ten einde de 
vervulling van dit raadsbesluit van eeuwige wijsheid en liefde. ‘God, die 
alle dingen geschapen heeft; (door Jezus Christus), opdat nu aan de 
overheden en de machten in de hemelse [gewesten] door de gemeente 
(d. m. v. van de gemeente) de veelvoudige wijsheid van God bekend 
gemaakt wordt, naar [het] eeuwige voornemen dat Hij heeft opgevat 
in Christus Jezus onze Heer’ (Ef. 3:9-11) Welk een plaats geeft dit aan 
de gemeente! Het onderwerp, in Christus, van goddelijke gedachten en 
raadsbesluiten, in de gehele voorbij gegane eeuwigheid moet zij het 
vat zijn van de tentoonspreiding van de schitterendste heerlijkheid in 
de nog toekomende eeuw. ‘Hem nu, die in staat is zeer overvloedig te 
doen boven alles wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons 
werkt, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus, tot 
in alle geslachten van alle eeuwigheid!’(Ef. 3:20-21) Mogen onze harten 
nederig en eerbiedig de genade aanbidden die aan ons gedacht heeft 
en met ons gehandeld heeft op zodanige wijze! 

Iets anders dat de aandacht vraagt is dat de grote gedachte van God 
van eeuwigheid af niet geopenbaard was of bekend was gemaakt tot 
ten minste duizend jaren van de wereld geschiedenis zijn weg afgelegd 
had. ‘Waar u immers hebt gehoord van het rentmeesterschap van de 
genade van God, mij voor u gegeven, <dat> mij door openbaring de 
verborgenheid (HET GEHEIMENIS) is bekend gemaakt - die in andere 
geslachten de zonen van de mensen niet bekend is gemaakt, zoals zij nu 
in [de] Geest geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten: dat 
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[zij uit] de volken mede-ërfgenamen zijn en mede-erfgenamen (EN VAN 
HETZELFDE LICHAAM) en mededeelgenoten van de belofte in Christus 
Jezus door het evangelie’ (Ef. 3:2-6)Dan verder zegt hij vervolgens dat 
allen zullen zien ‘wat het rentmeesterschap is van de verborgenheid die 
van alle eeuwen verborgen was in God’(Ef. 3:9) Let op, ons wordt hier 
niets verteld van een verborgenheid, in de loutere betekenis dat het 
iets is in zichzelf boven de machten van de natuur of van begrip om te 
ontdekken. 

ONDERSCHEIDEN VAN DE TIJDEN 
VAN HET OUDE TESTAMENT

113. Al de geopenbaarde waarheden van het evangelie zijn in deze zin 
mysteries. Maar dit was een geheimenis ‘verborgen in God’ - een niet 
geopenbaard geheimenis. De apostel zegt niet alleen dat openbaring 
vereist is om het bekend te maken, maar dat het er niet geweest is tot 
het in zijn tijd door openbaring bekend gemaakt werd. ‘die in andere 
geslachten (andere tijden, andere eeuwen) de zonen van de mensen 
niet bekend is gemaakt zoals zij nu in [de] Geest geopenbaard is’ (Ef. 
3:5) Deze verklaring is van groot belang: ze trekt een brede lijn van 
onderscheid tussen dit geheimenis dat nu aan Paulus en de andere 
apostels en profeten is geopenbaard en alles wat het onderwerp van 
het Oude Testament onderricht of de profetie was geweest. Het was 
geen geheimenis verborgen in God vanaf het begin van de wereld, dat 
Christus zou komen - dat Christus zou lijden - dat Christus zou regeren. 
Het was geen niet geopenbaard geheimenis, zelfs dat Christus zou 
opstaan uit de doden en dat Hij zou plaats nemen aan de rechterhand 
van God. Psalm 16, 110 en vele andere gedeelten van de Schrift hadden 
deze dingen voorzegd. Het was geen geheimenis verborgen in God 
dat Israël gelukkig en voorspoedig zou zijn onder de regering van de 
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Messias, of zelfs dat de heidenen (volken) in een ondergeschikte plaats 
t.o.v. Israël tot zegen zouden worden gebracht onder Zijn scepter van 
vrede. Veel gedeelten in het Oude Testament voorzeggen dit alles. 
Maar dat de volken mede-erfgenamen zouden zijn, en van hetzelfde 
lichaam, niet alleen met gelovige Joden, maar met Christus Zelf; in het 
kort, dat Christus een lichaam zou hebben opgewekt en vergaderd in 
eenheid met Hemzelf door de Heilige Geest - vergaderd uit de gevallen 
mensenkinderen, zowel Joden als heidenen - een lichaam nu met Hem 
verenigd door de Geest en om voor eeuwig zijn zegen en heerlijkheid te 
delen - dit was inderdaad een geheimenis - een geheimenis verborgen 
in God en nog nooit geopenbaard totdat het aan de heilige apostelen 
en de profeten van het Nieuwe Testament door de Geest werd 
geopenbaard. Ja zo’n lichaam is de gemeente van God.

DE GEESTELIJKE ZEGENINGEN VAN DE GEMEENTE

114 Het volgende punt om te overdenken is dat de zegen(ing) van 
de gemeente compleet is; en wat betreft alles wat het verzekert en 
bevestigt reeds voltooid is. Het is geen zegen onder voorwaarde van 
gehoorzaamheid 10), zoals dat van Israël in het land was, maar zegen in 
Christus waarin we ingeleid worden, ten gevolge van zijn vervulling van 
alles wat de Vader Hem gegeven had om te doen ‘Gezegend zij de God 
en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle 
geestelijke zegening in de hemelse gewesten in Christus’ (Ef. 1:3) Die 

10 Ef. 3:5. De bedoeling is niet het in twijfel te trekken dat onze vreugde van 
de huidige openbaringen van de Vader en van Christus door de Geest 
afhankelijk is van onze gehoorzaamheid als heiligen, hetzij individueel of 
collectief; en inderdaad, in zekere zin, ook onze toekomstige beloningen. 
Maar we moeten heiligen zijn om te kunnen gehoorzamen
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ons gezegend heeft! En met ALLE geestelijke zegeningen En in Christus! 
Hoe volledig, volmaakt! Hoe zeker! Hoe onvervreemdbaar! 

Verder: de zegeningen van de gemeente zijn geestelijke zegeningen 
in de hemelse [gewesten] - geen tijdelijke zegeningen zoals die van 
Israël. Er was beloofd dat zij, indien ze gehoorzaam waren, gezegend 
zouden worden in hun mand en in hun baktrog, in de vrucht van hun 
lichaam, de vrucht van hun vee en de vrucht van hun grond (Deut. 
28:4) Zij zouden met tijdelijke zegeningen worden gezegend. En zelfs 
ten tijde van het millennium wanneer zij ook geestelijke zegeningen 
zullen genieten is het bezit van elke tijdelijke bemoediging (troost) een 
voortreffelijke trek in hun voorzegde toestand. ‘Het geboomte van het 
veld zal zijn vrucht geven en het land zijn opbrengst. Veilig zullen zij in 
hun land leven. En zij zullen weten dat Ik de HERE ben’ (Ezech. 34:27) 
Soortgelijke beloften zijn er niet voor de gemeente. Daar zij bestaat 
krachtens de vereniging met een opgestane en verheerlijkte Heer, zijn 
haar zegeningen geestelijk. Verlossing, vergeving, aanneming, kennis 
van de gedachten en de wil van God, mede-erfgenaam met Christus, 
erfgenaam van de Geest; dit en zulke als dit zijn de zegeningen waarmee 
de gemeente is gezegend. En het is ook in de hemelse gewesten. 

115 Velen lezen dit gedeelte alsof het spreekt van hemelse lichamen 
of gevoelens, of geschiktheid (plaatsing, rangschikking) of toestand 
van de geest; maar dit zou het tot hetzelfde maken als geestelijke 
zegeningen in plaats van wat het is: ‘Die ons gezegend heeft met alle 
geestelijke zegening in de hemelse [gewesten]’. Maar als wij verwijzen 
naar het laatste gedeelte van dit hoofdstuk, waar de uitdrukking 
‘hemelse [gewesten]’ opnieuw verschijnt (vs. 21), dan zal de betekenis 
van deze woorden vanzelfsprekend worden: het spreekt van Christus 
die gezet is aan de rechterhand van God in de hemelse gewesten. Zijn 
daar geen plaatsen bedoeld? Is daar geen plaats waar het verheerlijkte 
lichaam van Christus woont? In die plaats dan, of in die plaatsen wordt 
de gemeente met alle geestelijke zegeningen in Christus gezegend. In 
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Christus! Ah, dat is de sleutel voor het hele geheim! Maar we kunnen 
hier wel pauzeren (nadenken) en iets verder mediteren. De Heer geve 
ons met ongeschoeide voeten, als we staande op heilige grond, ter 
zijde te treden en dit grote schouwspel te zien!

DE MENS FAALT ALTIJD

De mens en de wereld zijn meer dan vierduizend jaar op de proef 
gesteld. De mens in onschuld was te midden van de volheid van aardse 
zegen in Eden geplaatst en had gefaald. De mensen werden tussen 
de val en de zondvloed overgelaten om hun eigen loop te gaan en 
zij vulden de aarde met geweld totdat God het menselijk ras moest 
wegvagen. Opnieuw werd de mens beproefd, het zwaard van het 
bestuur werd nu aan de patriarch Noach toevertrouwd en aan ieder die 
hem opvolgde in de plaats van gezag of bestuur. Wat deed Noch anders 
dan zichzelf te degraderen in de ogen van zijn kinderen? En wat deed 
de mensheid in het algemeen anders dan de trouwe God te verlaten 
en zich met afgoden te verontreinigen? Abraham werd geroepen en 
Israël verscheen op het toneel. Daar, binnen enge grenzen, werden de 
mens en de wereld nog strenger beproefd. Met welk resultaat? Is het 
nodig om dit te herhalen? Wie zijn Bijbel leest, weet niet hoe Israël 
geheel en al faalde? Zij faalden in de woestijn en faalden in het land. Zij 
faalden onder de richters, zij faalden onder de priesters, faalden onder 
de profeten, faalden onder de koningen. 

DE PERSOON EN HET KRUIS VAN CHRISTUS 

Ten slotte kwam Christus. Hij had recht en aanspraak verbonden met 
elke positie waarin de mens geplaatst was en waarin de mens had 
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gefaald. De ware zoon van David, Hij was de erfgenaam van de troon 
van David en als zodanig was Hij de hoop van Israël. 

116 Als zaad van Abraham zouden alle geslachten van de aarde in hem 
gezegend worden. Het zwaard van het bestuur, eerst toevertrouwd 
aan Noach, behoorde werkelijk aan Hem. Als de tweede Adam was 
Hij erfgenaam van het universele gebied dat aan de eerste Adam was 
toevertrouwd, die zelf helaas bewezen had het vertrouwen onwaardig 
te zijn. Dit zijn sommige van de aardse waardigheden en aanspraken 
van Christus en hoe duidelijk is het dat wanneer Hij die waar maakt (tot 
stand brengt) universele zegen op de aarde het gevolg zal zijn. Maar Hij 
moest eerst worden voorgesteld aan de mens om Hem aan te nemen 
en de mens en de wereld zouden zo een nog verdere beproeving 
krijgen Hoe werd hij ontvangen. Hij werd ter dood gebracht! Calvary’s 
kruis en het graf van de rijke man was alles wat de aarde haar koning 
kon aanbieden! ? Het zaad van de vrouw, de slang verbrijzelde zijn hiel. 
Satan bewees de vorst van de wereld te zijn doordat hij in staat was de 
verwerping en de kruisiging van haar rechtmatige Heer te verhaasten. 
Moest God Christus zenden om te worden verworpen en om voor 
een tweede keer te lijden? Onmogelijk! Nee, de wereld bleef onder 
het oordeel. ‘Nu is [het] oordeel van deze wereld’ (Joh. 12:31) Satan 
en de wereld worden schuldig bevonden aan de dood van Christus 
en worden hiervoor veroordeeld. Waar is Jezus dan? Opgevaren naar 
de hemel. Verworpen op de aarde, wordt nu hemelse aanbidding aan 
zijn voeten gedaan terwijl de hoogste heerlijkheid zijn gelaat omgeeft. 
Hoe komt het dat Hij niet al lang oordeel heeft uitgeoefend op de 
aarde? Het geheim dat wij beschouwd hebben moest zowel vervuld als 
geopenbaard worden. Er waren krachtiger heerlijkheden in de persoon 
van Jezus dan die welke wij hebben opgenoemd. Hij was meer dan 
de Zoon van David - meer dan het zaad van Abraham - meer dan de 
tweede Adam. Hij was hoger dan de engelen, Hij was God geopenbaard 
in het vlees. Hij was de Zoon van de Vader; de Zoon van de levende 
God. Daarom is zijn dood - zijn bloed - van oneindige uitwerking. 
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DE GEVOLGEN VAN HET KRUIS

117 Wat is het eerste grote bewijs van haar kracht? Waarom dit - dat Hij 
die zo werkelijk ‘tot zonde werd gemaakt’ zodat Hij moest zeggen: ‘Mijn 
God, mijn God waarom hebt U mij verlaten?’ de zonde zo werkelijk door 
zijn bloed heeft weggedaan, zodat Hijzelf nu aan Gods rechterhand is! 
Wat is het tweede grote bewijs van haar krachtdadigheid (uitwerking?) 
Dit, dat de gemeente daar met Hem verenigd wordt! Maar laten we 
luisteren naar de apostel in het laatste gedeelte van Ef. 1. Hij bidt dat 
de heiligen zullen weten ‘wat de uitnemende grootte van zijn (Gods) 
kracht is jegens ons die geloven, naar de werking van de macht van 
zijn sterkte, die Hij heeft gewerkt in Christus door Hem uit de doden 
op te wekken en Hem aan zijn rechterhand te zetten in de hemelse 
[gewesten], boven alle overheid, gezag, kracht en heerschappij en elke 
naam die genoemd wordt die genoemd wordt, niet alleen in deze, 
maar ook in de toekomstige eeuw. En Hij heeft alles aan zijn voeten 
onderworpen en Hem als hoofd over alles gegeven (merk nu op, lieve 
lezer, wat volgt - gaf Hem om hoofd te zijn over alle dingen) aan de 
gemeente, die zijn lichaam is, de volheid van Hem die alles in allen 
vervult’(Ef. 1:19-23). Merk in dit gedeelte op: 

1� Dat Christus, om Gods heilige majesteit te handhaven en zijn 
raadslagen van heilige liefde te vervullen, in de dood gegaan zijnde, 
- Hij, de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, 
Hem heeft opgewekt uit de dood en Hem heeft verhoogd aan zijn 
rechterhand in de hemelse gewesten en Hem gemaakt heeft tot 
hoofd over alle dingen terwijl alle dingen onder Hem gesteld zijn. 

2� De gemeente is het lichaam van Hem aan wie alle dingen in hemel 
en op aarde zijn onderworpen. 
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3� De kracht die nu werkt in de gelovige is de kracht die werkte in 
Christus toen Hij verhoogd werd vanuit het graf tot de rechterhand 
van God. 

4� De werking van deze kracht in de gemeente is overeenkomstig 
haar werking in Christus toen Hij werd opgewekt uit de dood en 
in heerlijkheid werd opgenomen. In één woord, de aarde die Jezus 
heeft verworpen en de hemel die Jezus ontving, de gemeente is het 
lichaam van Hem die dus verworpen is door de éne en ontvangen 
is door de andere. 

En waar kan de gemeente haar zegeningen hebben? Op aarde die 
Christus verworpen heeft of in de hemel die Christus opnam? Op 
deze vragen kan er slechts één antwoord zijn. ‘Gezegend zij de God 
en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met 
alle geestelijke zegening in de hemelse [gewesten] in Christus’ ( Ef. 1:3) 
Moge het hart van elke christen die deze pagina’s leest zich aansluiten 
om dit te zeggen!

DE GEMEENTE GEÏDENTIFICEERD MET CHRISTUS

118 Maar de apostel gaat door. Nadat hij de verhoging van Christus 
heeft laten zien en dat de gemeente zijn lichaam is, de volheid van 
Hem die alles in allen vervult, keert hij zich tot de heiligen van Efeze 
en schrijft alsof hij zowel hen als zichzelf zou willen herinneren aan 
de rots waaruit zij waren gehouwen, de kuil van de groeve waaruit 
zij waren opgegraven. Allen, hetzij Joden of heidenen waren dood in 
zonden en kinderen van de toorn. ‘Maar God’, zegt de apostel, ‘die rijk 
is aan barmhartigheid heeft ons vanwege zijn grote liefde waarmee 
Hij ons heeft lief gehad, toen ook wij dood ware in de overtredingen 
levendgemaakt met Christus (uit genade bent u behouden) en heeft 
[ons] mee opgewekt en mee doen zitten in de hemelse [gewesten] in 
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Christus Jezus’ ( Ef. 2:4-6) Zo geheel wordt de gemeente met Christus 
geïdentificeerd dat wat van de één wordt bevestigd ook bevestigd wordt 
van de ander. Stierf Christus voor de zonde omdat wij dood waren in de 
zonde en werd Hij opgewekt uit de doden waartoe Hij Zich vernederde 
die te ondergaan? God heeft ons met Hem levend gemaakt! 11 

119 Heeft Christus Zich gezet in hemelse plaatsen? (Ef. 2:6) God heeft 
ons mee doen zitten in de hemelse gewesten in Christus Jezus. De 
gemeente is in Christus zij is Zijn lichaam, Zijn volheid. In een door 
iemand anders gebruikte taal, ‘Zoals het lichaam het complement is 
van het hoofd om de mens volledig te maken, zo is het met Christus 
en de gemeente. Hij als sturend hoofd die alle autoriteit uitoefent over 
de gemeente - zijn Lichaam; maar de gemeente als het lichaam, dat de 
complete mystieke mens bewijst te zijn (weergeeft) overeenkomstig de 
eeuwige raadsbesluiten van God. Het is duidelijk dit is geen kwestie 
omtrent de goddelijke Persoon van Christus. Maar in de raadslagen van 
God, zou de (mystieke) Christus niet compleet geweest zijn zonder de 
gemeente’. Hoe duidelijk is het dus dat we samen zitten in de hemelse 
(gewesten ) met Hem. 

11 Het is niet eenvoudig het levend maken van dode zielen waarover dit 
gedeelte handelt. Alle geredde zielen worden levend gemaakt van de 
tijd toen satan triomfeerde en de mens dood werd in zonden. En terwijl 
de Geest altijd de tussenpersoon was bij het geven van geestelijk leven, 
(‘Wat uit de Geest geboren is, is geest’. ) is de macht om levend te 
maken zowel een eigenschap (kenmerk) van de Vader als van de Zoon 
(zie Joh. 5:21) Zo’n levend maken van zielen was ongetwijfeld altijd 
het gezamenlijke werk van alle Personen in de Godheid. De macht om 
levend te maken werd geclaimd en uitgeoefend door de Zoon toen Hij 
in vernedering op aarde was even werkelijk als toen Hij verhoogd aan 
de rechterhand van de macht was. De macht (kracht) en de handeling 
zijn beide essentieel goddelijk. ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: er komt 
een uur, en het is nu, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen 
horen en zij die deze hebben gehoord, zullen leven’ (Joh. 5:25) 
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DIT IS NIET GEOPENBAARD IN HET OUDE TESTAMENT 

Ik kan niet nalaten hier nog enige woorden meer van dezelfde pen 
aan toe te voegen. ‘Het is deze gedachte die volkomen verborgen 
(verborgen in God) was onder het Oude Verbond en die in het gehele 
Oude Testament niet te vinden is. De gedachte van een Christus Die 
niet eenvoudig volmaakt is in Zijn eigen Persoon, als een individu, 
zou onbegrijpelijk zijn voor de meest ver gevorderde heilige van het 
Oude Testament Er moest zegen zijn onder zijn regering - maar het zijn 
van deel van Christus, als een lid van zijn lichaam, zou onbegrijpelijk 
geweest zijn’. Zeker dit is waar. En hebben we geen zeer eenvoudig 
geloof nodig, mijn broeders, wij die de gelukkige onderwerpen zijn 
van dit nu geopenbaarde geheimenis om de openbaring er van in onze 

Maar het onderwerp in Ef. 2 is dat wij levend gemaakt zijn samen met Christus, 
samen opgewekt zijn en samen gezet zijn in de hemelse [gewesten] in 
Christus Jezus. (Ef. 2:5,6) Het is niet de handeling van Christus als de 
Zoon, die ons levend maakt, maar ons deelhebben door de machtige 
kracht van God in het levend maken, de opstanding en het plaatsen 
in de hemelse gewesten van de Mens Jezus Christus Zelf toen Hij zijn 
leven had afgelegd in het offer voor de zonde. Zulk een deelname kon er 
niet zijn totdat Christus Zelf door de dood was gegaan en te voorschijn 
was gekomen opgewekt en geplaatst in de hoge door de Ene die 
Paulus aanspreekt als ‘de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader 
der heerlijkheid’ (Ef. 1:17) Oude Testament gelovige hadden goddelijk 
leven en zagen in geloof en hoop vooruit naar de beloofde Verlosser. 
De heiligen van het millennium zullen ook goddelijk leven hebben en 
gelukkig zijn onder de glorieuze regering van Christus. Maar we lezen 
van niemand - behalve van de gemeente, het lichaam en de volheid van 
Christus - die door goddelijke kracht deel heeft aan het levend maken, 
de opstanding en het geplaatst worden in de hemelse gewesten van 
de Zoon des mensen Zelf toen Hij voor de heerlijkheid van zijn God en 
Vader was gegaan in het stof des dood. 
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harten te ontvangen? We zouden willen dat we het in grotere eenvoud 
en kracht zouden kunnen ontvangen! 

Eén ding volgt onmiddellijk in het hoofdstuk dat wij beschouwen. Dat 
is, dat in de tegenwoordigheid van deze eenheid met Christus en met 
elkaar alle aardse verschillen verdwijnen. : 

JOOD EN HEIDEN ÉÉN IN CHRISTUS

120 Geen aards verschil zou zo groot kunnen zijn als tussen Joden en 
heidenen. Het was een verschil door God Zelf gevestigd, Die Israël voor 
Zichzelf als zijn eigen speciale volk had afgescheiden. Het was een 
verschil onafscheidelijk van de wet die terwijl ze het instrument van 
Gods regering van de Joden was, terwijl de heidenen niet zo werden 
geregeerd duidelijk maakte dat God, de God van de Joden was, terwijl 
de heidenen ‘zonder God in de wereld’ waren Maar nu de aarde niet 
langer zo gezien wordt als het toneel van Gods onderscheid makend 
bestuur, worden de mensen gezien overeenkomstig wat zij werkelijk 
zijn en dus gezien worden, Joden en heidenen, als allen gelijk, ‘dood 
in zonden’. Er is geen verschil. Een Jood moge uiterlijk nabij zijn en een 
heiden uiterlijk ver af; ‘maar nu, zegt de apostel ‘Maar nu, in Christus 
Jezus, bent u die vroeger veraf was, nabij gekomen door het bloed 
van Christus. Want Hij is onze vrede die beiden één gemaakt en de 
scheidsmuur van de omheining weggebroken heeft, toen Hij in zijn vlees 
de vijandschap, de wet van de geboden [die] in inzettingen [bestaat], te 
niet gedaan had, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou 
scheppen, vrede makend, en die beiden in één lichaam met God zou 
verzoenen door het kruis, terwijl Hij daardoor de vijandschap gedood 
heeft’ (Ef. 2:13-16) Alles wat de Jood van de heiden scheidde, evenals 
alles dat beiden van God scheidde, heeft Christus door het kruis buiten 
werking gesteld, vrede makende door zijn bloed, en beiden tot God 
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in één lichaam verzoend. Wat was het doel hiervan? Het was ‘om die 
twee in Zichzelf tot één nieuwe mens te scheppen’. ; deze nieuwe 
mystieke mens waarvan Hijzelf, Christus, verheerlijkt het Hoofd is, en 
waarvan Joden en heidenen die werkelijk geloven, gelijk op leden zijn. 
De Jood genomen uit zijn natuurlijke positie, en de heiden genomen uit 
de zijne, worden beide gebracht in deze nieuwe verwonderlijke positie 
- leden van deze nieuwe mystieke mens te zijn - ‘leden van Christus’. 
Wonderbaarlijke genade! Moge de betekenis er van ons praktisch tot 
elkaar verenigen. Wat is het onderscheid tussen lid van de staatskerk 
en afgescheidenen van de staatskerk, Methodist en Presbyteriaan 
vergeleken met het verschil, ook goddelijk gegrondvest, tussen Jood en 
heiden? Heeft de eenheid in Christus de één geabsorbeerd en de ander 
vernietigd? Waarom zou het niet de anderen ook vernietigen? Eén 
lichaam met elkaar en met Christus - ik zou willen dat we dat zouden 
realiseren en deze eenheid in volle mate dan we nu doen manifesteren. 

DE GEMEENTE EEN GETUIGE 
TEGENOVER HEMELSE WEZENS

121 Wat betreft het slot van Ef. 2, waar over de gemeente wordt 
gesproken als de woonplaats van God door de Geest, haal ik opnieuw 
de pen aan die reeds meer dan één passage heeft geleverd. ‘De christen 
was gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten - van 
het Nieuwe Testament vergelijk hfst. 3:5 - terwijl Jezus Christus Zelf de 
hoeksteen is. De volken werden samen met de Joden gebouwd tot de 
woonstede van God door de Heilige Geest Zoals Israël gescheiden was 
van de volken, zo was de gemeente gescheiden van de wereld. Zij was 
niet langer van haar (de wereld). De formatie op aarde begon na het 
wegbreken, door het kruis, van de scheidsmuur van de omheining. Als 
nieuwe mensen werden Joden en heidenen in één lichaam met God 
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verzoend. Bovendien vinden we dat, in plaats van een met handen 
gemaakte tempel waar Jahweh woonde, deze vereniging van Joodse 
en heidense gelovigen in één lichaam, de woonplaats van God op 
aarde vormde en dat deze woonplaats er was door de Heilige Geest 
Deze laatste waarheid geeft ons het ware karakter van de gemeente op 
aarde; een karakter, dat is duidelijk, van de meest belangrijke betekenis. 
Het is een karakter dat de grootste verantwoordelijkheid insluit en laat 
het me zeggen, de meest kostbare, want de verantwoordelijkheden 
van christenen vloeien alle voort van de genade die hen is betoond. Dit 
karakter van het zijn van de inwoning van God is er één, kortom, die 
de gemeente niet kan verliezen omdat het afhankelijk is gemaakt van 
de genade en de belofte van God, dat deze andere Trooster, de Geest 
der waarheid, niet zou weggaan zoals Christus, maar altijd bij hen zou 
blijven die de zijnen waren’. (Joh. 14:17)

Ef. 3, dat laat zien hoe dit alles een geheimenis was van alle eeuwen 
verborgen in God, is reeds beschouwd en het wordt hier slechts 
opgemerkt om de aandacht van mijn lezers te vestigen op het tiende 
vers. Hoe belangrijk moet de plaats zijn die in het goddelijk raadsbesluit 
ingenomen wordt door de gemeente wanneer we zien dat het d. m. v. 
de gemeente is dat de veelvoudige wijsheid van God bekend gemaakt 
wordt aan de overheden en machten in de hemelse [gewesten] Wij 
denken natuurlijk aan de wereld, en de christen voelt het belang van 
een waar en getrouw getuigenis voor God in de wereld; en zo behoort 
hij te voelen. 

DE EENHEID VAN DE GEEST

122 Maar hier wordt voor ons ontsloten dat God Zichzelf bekend maakt 
in de hemel zowel als op de aarde; en dat Hij in de gemeente - de vrucht 
als zij is van zijn eigen maaksel, (zie hfst. 2:10) - aan de overheden en 
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de machten in de hemelse gewesten zijn eigen veelvoudige wijsheid 
bekend maakt (Ef. 3:10) Wat een onuitsprekelijk vereerde plaats voor 
de gemeente is dit om het vat te zijn voor de tentoon spreiding van 
Gods heerlijkheid, niet alleen, niet voornamelijk voor hen die op de 
aarde zijn, maar voor hen die in de hemel zijn! 

Efeze 4 begint met het praktische gebruik van de leer van de gemeente 
- terwijl ze de bescheidenheid en zwakheid, de lankmoedigheid en 
liefdevolle verdraagzaamheid inprent die past bij de wandel van hen die 
in zo’n intieme verbinding met Christus zijn gebracht. Hij, als de Zoon 
van God kon zeggen: ‘Niemand kent de Zoon dan de Vader’ en ‘Alles 
is Mij overgegeven door mijn Vader’. Toch kon Hij er aan toevoegen 
ja, als de volmaakt feitelijke uitdrukking van al deze goddelijke en 
onuitsprekelijke heerlijkheid: ‘Neemt mijn juk op u en leert van Mij, 
want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart!’(Matth. 11:27-29) Deze 
Gezegende is nu niet langer op aarde temidden van de omstandigheden 
waarin zijn nederigheid en zachtmoedigheid zo wonderlijk werd 
tentoongesteld maar Hij bracht ons, arme geredde zondaars, in 
vereniging met Hemzelf in de hoge, dat als leden van zijn lichaam en 
aangedreven door zijn Geest, zijn zachtmoedigheid en nederigheid 
moge worden geopenbaard - geopenbaard in ons die op het toneel zijn 
en temidden van de omstandigheden die de gelegenheid verschaft om 
ze uit te oefenen. En waar zal zulk een gelegenheid worden gevonden, 
zo van ganser harte als binnen de gemeente zelf? ‘Beijvert u de eenheid 
van de Geest te bewaren in de band van de vrede’ (Ef. 4:3) We zouden 
wensen dat al onze gewetens, de gewetens van alle heiligen, zeer 
gevoelig gemaakt zouden worden voor onze heerlijke, heilige, ernstige 
verplichtingen wat dit betreft! 

Deze praktische zinspeling op de eenheid van de Geest schijnt voor de 
ziel van de apostel de gehele leer van de eenheid van de gemeente te 
voorschijn te brengen en hij gaat door haar opnieuw uiteen te zetten 
op de meest eenvoudige, treffende en krachtige wijze. ‘Want er is Eén 
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lichaam en één Geest zoals u ook geroepen bent in één hoop van uw 
roeping’ (Ef. 4:4)

CHRISTUS EN DE GEMEENTE DE NIEUWE MYSTIEKE MENS

123 Hij spreekt van de hemelvaart, er bijzondere aandacht aan 
schenkende dat Hij eerst afdaalde naar de lagere delen van de aarde 
en dat Hij die afdaalde Dezelfde is die ook opvoer ver boven alle 
hemelen opdat Hij alles zou vervullen’. Vanaf deze plaats van de 
hoogste heerlijkheid tot waarnaar Hij opvoer, wordt Hij voorgesteld als 
Degene die gaven geeft voor de groei en opvoeding van zijn lichaam, 
de gemeente’. En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen 
als evangelisten, anderen als herders en leraars, om de heiligen te 
volmaken, tot het werk van de bediening, tot [het] opbouwen van het 
lichaam van Christus; totdat wij allen komen tot de eenheid van het 
geloof, en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, 
tot [de] maat van [de] volgroeidheid van de volheid van Christus’ (Ef. 
4:11-13) Let op, het is niet tot ieder is gekomen tot een volwassen man 
of tot we allen zijn gekomen tot volwassen mensen; d. w. z. het is hier 
geen individueel bereiken, hoewel natuurlijk de groei van de individuen 
ingesloten is in de groei van het lichaam. Maar dat is niet het punt dat 
hier voorgesteld wordt. Het is tot wij allen komen tot een volwassen 
man. Het is het voltooien, het afmaken van de nieuwe mystieke 
mens van wie Christus persoonlijk, het verheerlijkt Hoofd is, terwijl 
de gemeente zo beschouwd, zijn volheid is. De mate van de gestalte 
van de volheid van Christus is die welke het geheel heeft bereikt. 
En let op, het is de gehele gemeente die gezien wordt - het is geen 
plaatselijke gemeente. Vandaar spreekt de apostel over ‘het hoofd, 
Christus, uit wie het hele lichaam, samengevoegd en verbonden door 
elk gewricht dat de ondersteuning verleent naar (de) werking van elk 
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deel is toegemeten, de groei van het lichaam bewerkt tot opbouwing 
van zichzelf in liefde’ (Ef. 4:16) Wat een afbeelding van Christus en van 
zijn lichaam de gemeente, overeenkomstig de geest en de gedachten 
van God! Voor zover het ‘t Hoofd betreft, gezegend zij God, blijft alles 
in volledige volmaaktheid van zegen en heerlijkheid. En voor zover het 
betrekking heeft op onze onvervreemdbare plaats en ons deel in Hem 
blijft dit eveneens. Maar wat betreft wat ons is toevertrouwd in onze 
verantwoordelijkheid, voor de manifestatie, de openbaring van deze 
goddelijke gedachte, wat zullen wij zeggen? 

DE EVA VAN DE TWEEDE ADAM

124 Waar mijn broeders is er iets dat beantwoordt aan dit beeld van de 
eenheid van de gemeente in Ef. 4? Helaas dan moeten we onze hoofden 
buigen. Mogen we genade hebben om dit te doen met ongeveinsde 
vernedering voor God. En mogen we er niet voor terug deinzen om in 
Zijn licht te zien, in het licht van zijn Woord,. de gehele volmaaktheid 
waarmee wij de tegenwoordige werkelijke toestand van de gemeente 
hebben te vergelijken als wij haar juist voor Hem zouden beoordelen. 

In hfst. 5 veronderstelt de apostel een wandel van de Christenen die past 
bij hun hoge roeping en breidt hij zijn vermaning uit tot alle verhoudingen 
van het leven. Door zo echtgenoten en vrouwen te vermanen wordt hij 
er toe geleid een nieuw inzicht van de relatie tussen Christus en de 
gemeente voor te stellen. Hij spreekt over de man als het hoofd van de 
vrouw, ‘evenals ook Christus het hoofd is van de gemeente’. ‘Mannen,’, 
zegt hij, hebt uw vrouwen lief, evenals ook Christus de gemeente heeft 
lief gehad en Zichzelf voor haar heeft overgegeven opdat Hij haar zou 
heiligen, haar reinigend door de wassing met water door [het] woord, 
opdat Hij de gemeente voor Zich zou stellen, heerlijk, zonder vlek of 
rimpel of iets dergelijks, maar opdat zij heilig en onberispelijk zou zijn’ 
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( Ef. 5:23-27) Dan verder: ‘Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf 
lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en 
koestert het, evenals ook Christus de gemeente. Want wij zijn leden van 
zijn lichaam, <van zijn vlees en van zijn gebeente>’. Ja, de gemeente is 
de Eva van de tweede Adam, de Heer van de hemel. Maar Adam ontving 
zijn Eva uit de hand van de Here God, voordat zijn eigen proeftijd was 
vervuld; en zij werden feitelijk beiden tegelijk op de proef gesteld. Alle 
dingen in deze lagere schepping werden onder Adam gesteld en Eva 
was met hem verbonden in dit hoofdschap over de gehele aarde. Maar 
beiden moesten worden beproefd en iedereen weet dat, als gevolg, 
het de vrouw was die werd misleid. De tweede Adam ontving zijn 
Eva, de gemeente, niet totdat het satan werd toegestaan Hem tot het 
uiterste te beproeven, noch totdat Hij de verlossing van de gemeente 
heeft vervuld door het verbazingwekkende (overweldigende) offer 
van Hemzelf. De gemeente wordt de bruid van Christus krachtens dat 
Hij haar heeft liefgehad en Zichzelf voor haar heeft overgegeven. Hoe 
gezegend en hoe zeker moet haar positie zijn!

DE LIEFDE VAN CHRISTUS TOT DE GEMEENTE

125 Het gedeelte dat voor ons staat stelt drie dingen betreffende 
Christus en de gemeente voor:

1� Zij is het voorwerp van zijn genegenheid - een genegenheid die Hij 
heeft getoond door Zichzelf voor haar over te geven. Zo onschatbaar 
was de gemeente in de ogen van Christus dat Hij haar wilde kopen 
niet alleen ten koste van zijn leven, zijn bloed, maar van ‘HEMZELF’. 
Hij gaf Zichzelf voor haar. 
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2� TToen Hij zo de gemeente had gekocht, vormde Hij haar door het 
Woord - haar reinigende, wassende, heiligende overeenkomstig 
het verlangen van zijn eigen hart. 

3� Hij doet dit opdat Hij aan het eind de gemeente aan Zichzelf kan 
voorstellen zonder vlek of rimpel, zonder zijn oog te ergeren 
of zijn hart te grieven (te bedroeven); ook getooid met een 
heerlijkheid passend voor de plaats die zij met Hem moet innemen 
en beantwoordend aan de diepten van zijn eigen oneindige, 
onuitsprekelijke liefde. 

Verderop haalt de apostel bijna woordelijk de vreugdevolle uitroepen 
van Adam aan toen hij zijn bruid ontving uit de handen van de Schepper. 
Adam zei: ‘Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van 
mijn vlees; deze zal ‘mannin’ heten, omdat zij uit de man genomen is. 
Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw 
aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn’ (Gen. 2:23-24) Wat zegt de 
apostel? ‘Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij 
voedt en koestert het, evenals ook Christus de gemeente. Want wij zijn 
leden van zijn lichaam, <van zijn vlees en van zijn gebeente>. Daarom 
zal een man <zijn> vader en <zijn> moeder verlaten, en zijn vrouw 
aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Deze verborgenheid is 
groot, MAAR IK DOEL OP CHRISTUS EN DE GEMEENTE’ (Ef. 5:31,32) 
Inderdaad een verwonderlijk mysterie. 

Wat betreft de werkelijke vereenzelviging (identificatie) van de 
gemeente met Christus en de wijze waarop het komt geïdentificeerd 
te zijn met Hem hebben we een opmerkelijk getuigenis in 1 Kor. 12. 
Johannes de Doper was getuige geweest van de doop met de H. G als 
dat wat Christus speciaal moest onderscheidden van allen die aan Hem 
waren vooraf gegaan als profeten of boodschappers van God. 
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DE DOOP MET DE HEILIGE GEEST

126. Van dezen was Johannes naar algemeen wordt erkend de grootste; 
maar let op hoe hij spreekt van het contrast tussen hemzelf en Jezus - 
‘Ik doop u wel met water tot bekering; maar Hij die na mij komt, is 
sterker dan ik, Wiens sandalen ik niet waard ben te dragen; Hij zal u 
dopen met [de] Heilige Geest en vuur’ (Matth. 3:11; zie ook Mc. 1:8; 
Luk. 3:16; Joh. 1:33) De eigen woorden van onze Heer tot zijn discipelen 
na zijn opstanding tonen aan dat Hij ze niet gedoopt had met de Heilige 
Geest Juist voordat Hij ten hemel voer wordt ons verteld: ‘En terwijl 
Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun zich niet van Jeruzalem te 
verwijderen, maar op de belofte van de Vader te wachten, die u [zei 
Hij] van Mij hebt gehoord. Want Johannes doopte wel met water, maar 
u zult met [de] Heilige Geest worden gedoopt, niet vele dagen hierna’ 
(Han. 1:4,5) Het was op de Pinksterdag dat deze belofte van de Vader 
werd vervuld. De woorden van Petrus laten geen ruimte voor de vraag 
wat dit betreft: ‘Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen 
getuigen zijn. Nu Hij dan door de rechterhand van God is verhoogd en 
de belofte van de Heilige Geest heeft ontvangen van de Vader, heeft Hij 
dit uitgestort wat u <én> ziet én hoort’ (Han. 2:32-34)

Gaan we nu naar 1 Kor. 12:12-13. ‘Want zoals het lichaam één is en vele 
leden heeft, en alle leden van het lichaam, hoewel vele, één lichaam 
zijn, zo ook Christus’. Zo absoluut geïdentificeerd zijn Christus en zijn 
leden dat het gehele lichaam (Hoofd en leden) genoemd wordt Christus 
- ‘zo ook Christus’. Hoe wordt deze eenheid, deze absolute identiteit, 
van de leden en het hoofd in één lichaam bewerkt? Door de doop met 
de Heilige Geest. ‘Immers, wij allen zijn door één Geest tot één lichaam 
gedoopt, hetzij Joden hetzij Grieken, hetzij slaven hetzij vrijen, en ons 
allen is van één Geest te drinken gegeven’. De doop met de Heilige 
Geest vond nooit plaats tot aan de dag van Pinksteren. Op die dag vond 
het plaats en het gevolg er van was deze eenheid van de gelovigen met 
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Christus in één lichaam zodat het gehele lichaam, gevormd door Hoofd 
en leden, de Christus wordt genoemd. 

DE GODDELIJKE TITELS VAN CHRISTUS 

127 De brief aan de Kolossenzen gaat over hetzelfde kostbare mysterie 
met een iets ander aspect. Het hoofdschap van Christus van dit 
lichaam wordt genoemd als één van de vele titels en heerlijkheden 
die Hem toebehoren. Over Hem wordt gesproken als ‘het beeld van 
de onzichtbare God,[de] eerstgeborene van (d. w. z. het hoofd over) 
de hele schepping’ (Kol. 1:15) Ons wordt verteld: ‘In Hem zijn alle 
dingen geschapen in de hemelen en op de aarde, de zichtbare en de 
onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, 
hetzij machten: alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen. En Hij 
is voor alle dingen en alle dingen bestaan samen in Hem’ (Kol. 1:16,17) 
Dit zijn essentieel goddelijke aanspraken. De schepping van alle dingen 
in hemel en op aarde (vs. 16a) - het recht van bezit van alle dingen die 
geschapen zijn door Hem als zowel tot Hem (vs. 16 b) - voorrang voor 
alle dingen (vs. 17a)- en het werkelijke bestaan van alle dingen, zodat in 
Hem alle dingen bestaan (vs. 17b) - dat zijn de namen waarin Christus 
hier wordt voorgesteld. Hieraan wordt toegevoegd - ‘En Hij is het hoofd 
van het lichaam, de gemeente, Hij die [het] begin is, [de] eerstgeborene 
uit de doden, opdat Hij in alle dingen de eerste plaats zou innemen’ 
(Kol. 1:15-18) Wat zijn de waarheden die ons hier worden voorgesteld? 

Ten eerste: Dat de Persoon bij wie de gemeente is, door wonderbare 
genade vereenzelvigd (gelijkgesteld) als haar hoofd, Degene is tot wie 
in Zichzelf al deze goddelijke rechten en aanspraken behoren. 

 Ten tweede: Dat hoe onuitsprekelijk dichtbij de verhouding tussen de 
Gezegende het Hoofd, en Zijn lichaam de gemeente, ook is, toch het 
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hoofdschap zelfs hier Hem toebehoort. Als de genade ons zo dichtbij 
Christus heeft gebracht zodat wij één lichaam met Hem zijn, dat we 
ons toch hebben te herinneren dat wij slechts zijn lichaam zijn en dat 
Hij het hoofd is - opdat Hij in alle dingen de eerste plaats zou innemen 
(vs. 18b) 

Ten derde: Hij neemt als opgestaan deze plaats van hoofdschap in t.o.v. 
zijn lichaam, de gemeente - ‘Hij die [het] begin is, [de] eerstgeborene 
uit de doden’ (vs. 18) Het belang van de laatstgenoemde waarheid - dat 
het is als opgestaan (de Opgestane) dat Hij het hoofd van de gemeente 
is geworden, is verder duidelijk uit wat volgt. ‘Want het behaagde de 
hele Volheid in Hem te wonen en door Hem alle dingen tot Zichzelf 
te verzoenen, na vrede gemaakt te hebben door het bloed van zijn 
kruis, <door Hem,> hetzij de dingen op de aarde, hetzij de dingen in de 
hemelen. 

HET GEHEIMENIS - CHRISTUS IN U, DE 
HOOP DER HEERLIJKHEID. 

128 En u, die er vroeger vreemd aan was en vijandig gezind was door 
uw boze werken, heeft Hij echter nu verzoend in het lichaam van zijn 
vlees door de dood, om u heilig, onberispelijk en onstraffelijk voor 
Zich te stellen’ (Kol1:20-22) Alle dingen (let op, niet personen!) in 
hemel en op aarde moeten verzoend worden door Christus krachtens 
dat Hij vrede gemaakt heeft door het bloed van zijn kruis; maar wat 
de gemeente betreft, haar verzoening is reeds voltooid - u heeft Hij 
echter nu verzoend. De gemeente - reeds ‘verzoend in het lichaam 
van Christus’ vlees door de dood’, terwijl vrede gemaakt is door zijn 
bloed - is door de opstanding zijn lichaam geworden. Van dit lichaam 
is Hij Zelf het begin, de eerstgeborene uit de doden, het eeuwig - 
levende en glorieuze hoofd. Hij is ook - door goddelijke rechten van het 
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schepper zijn, de onderhouder en door eigenaar te zijn - het Hoofd van 
de gehele schepping; en Hij neemt werkelijk deze plaats in wanneer 
Hij, krachtens hetzelfde vredemakende bloed waardoor de gemeente 
reeds is verzoend, alle dingen verzoent die in de hemel en op de aarde 
zijn. De gemeente heeft Hij reeds verzoend, zodat wanneer Hij deze 
plaats inneemt, de gemeente met Hem kan worden voorgesteld, 
‘heilig, onberispelijk en onstraffelijk in zijn ogen’. Dit is de hoop van 
het evangelie, waarvan Paulus ons vertelt dat hij er een dienaar van 
was geworden (vs. 23). Hij spreekt er ook over zich te verblijden ‘om 
in zijn vlees aan te vullen wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van 
Christus, voor zijn lichaam, dat is de gemeente’. Hij getuigt hier verder, 
als in de Efez. brief, dat dit een geheimenis is, of om zijn eigen woorden 
aan te halen: ‘de verborgenheid, die van alle eeuwen en geslachten 
verborgen is geweest, maar die nu geopenbaard is aan zijn heiligen. 
Aan hen heeft God willen bekend maken welke de rijkdom is van de 
heerlijkheid van deze verborgenheid onder de volken, welke is Christus 
in u, de hoop van de heerlijkheid’ (Kol. 1:26-27) Het was inderdaad een 
geheimenis waarvan niemand in voorafgaande eeuwen enige gedachte 
had kunnen hebben. Het was duidelijk genoeg geopenbaard in het Oude 
Testament hoe de Messias zou regeren in heerlijkheid over zijn volk 
Israël en over de gehele aarde (wereld), en hoe Hij dus de heerlijkheid 
van zijn volk Israël zou zijn. 

DE GEMEENTE CHRISTUS’ TEGENWOORDIGE 
VERTROUWELING. 

129 Maar dat wie ook, en het meest van allen dat de volken het lichaam 
van Christus zouden vormen, zodat wat een apostel zou prediken zou 
zijn: ‘Christus in u;’ en toch dat dit zou gebeuren voor de openbaring 
van Zijn heerlijkheid als Hoofd en Verzoener van alle dingen; zodat 
het is ‘Christus in u, de hoop der heerlijkheid;’ - dit was inderdaad 
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een geheimenis dat van te voren niet geopenbaard was! Helaas! Voor 
hoeveel Christenen kan het evengoed alsnog nog niet geopenbaard 
gebleven zijn; ik bedoel wat betreft enige kennis of genot ervan het te 
bezitten voor hun zielen. De Heer doordringe zijn geliefd volk van een 
gewaarwording door geloof van wat hun werkelijke plaats en deel en 
voorrechten en vooruitzichten zijn! Het zou goed zijn hier even terug 
te kijken naar de brief aan de Efeziërs, naar een gedeelte waar we in 
ons laatste nummer doelbewust aan voorbij gegaan zijn toen we deze 
brief onder ogen hadden. We lezen in hfst. 1:7-12 ‘naar de rijkdom van 
zijn (van God de Vader) genade, waarmee Hij jegens ons overvloedig is 
geweest in alle wijsheid en inzicht; daar Hij ons de verborgenheid van 
zijn wil bekend heeft gemaakt, naar zijn welbehagen, dat Hij Zich had 
voorgenomen in Zichzelf aangaande [de] bedeling van de volheid der 
tijden, om alles wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd 
samen te brengen in Christus; in Hem, in Wie wij ook erfgenamen zijn 
geworden, waartoe wij tevoren bestemd waren naar het voornemen 
van Hem die alles werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn 
tot lof van zijn heerlijkheid, wij die vooraf in Christus hebben gehoopt’. 
Verscheiden dingen in dit veelomvattende gedeelte vragen om onze 
biddende overweging. 

Ten eerste, de gemeente staat in zo’n relatie tot Christus - ze is zo intiem 
verenigd met Hem en in Hem zo dicht bij God gebracht - dat God onze 
Vader in de rijkdom van zijn genade ‘jegens ons overvloedig is geweest 
in alle wijsheid en inzicht, en ons de verborgenheid van zijn wil bekend 
gemaakt heeft ‘. Zoals Jozef, voor zijn verhoging, een uitlegger was van 
dromen en openbaarmaker van Gods gedachten, zo is aan de gemeente 
juist nu - voordat de bedeling van de volheid der tijden wordt ingeleid 
- toevertrouwd de kennis van de verborgenheid van de wil van God 
betreffende dit. Het gehele verstandelijke universum zal dit geheimenis 
weten wanneer de tijd voor haar openbaring gekomen is; maar aan de 
gemeente wordt de kennis er van toevertrouwd terwijl het nu nog niet 
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is geopenbaard, en wat het feit betreft, nog niet vervuld is. ‘Maar wij 
hebben het denken van Christus’ (1 Kor. 2:16). 

VERZOENING EN BIJEEN VERGADERING VAN ALLE DINGEN

 130 Ten tweede - Het geheimenis van de wil van God, waarvan de 
kennis aan de gemeente is toevertrouwd, heeft betrekking op een 
periode die hier genoemd wordt ‘de bedeling van de volheid der tijden’ 
(vs. 10) Velen hebben verondersteld dat dit duidt op de tegenwoordige 
bedeling doordat ze het verwarren met een andere uitdrukking die 
gebruikt wordt in Gal. 4:4: ‘Maar toen de volheid van de tijd gekomen 
was, zond God zijn Zoon’. Maar de volheid van de tijd en de bedeling 
van de volheid van de tijden zijn twee heel verschillende uitdrukkingen. 
‘Toen de tijd, aangegeven in goddelijke raadsbesluiten volledig gekomen 
was, zond God zijn Zoon’ zou de duidelijke voor de hand liggende 
betekenis van de ene schijnen te zijn. De andere duidt een tjdperke 
aan, ‘de bedeling van de volheid der tijden’, waarin alle dingen in hemel 
en op aarde tot één vergaderd moeten worden, dat is in Christus. . Dit is 
duidelijk iets toekomstigs. De verzoening van alle dingen in hemel en op 
aarde, zoals we reeds zagen in Kol. 1, is toekomst hoewel vrede reeds 
gemaakt is door het bloed van het kruis. De gemeente is nu verzoend; 
maar de dingen in hemel en op aarde moeten nog verzoend worden. 
Zo hier in Ef. 1 - de gemeente is gezegend met alle geestelijke zegening 
in de hemelse [gewesten] in Christus en aan haar wordt toevertrouwd 
de kennis van de verborgenheid van Gods wil; maar de dingen in de 
hemelen en de dingen op de aarde, zijn nu nog niet bijeen vergaderd, 
nog minder werkelijk bijeen vergaderd in één, in Christus. De gemeente 
zelf wordt bijeen vergaderd voor de hemel; maar het zijn de dingen 
die in de hemel zijn en de dingen die op de aarde zijn waarvan gezegd 
wordt dat zij alle tezamen in Christus moeten worden bijeen vergaderd. 
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DE GEMEENTE ZAL DEELHEBBEN AAN 
DE ERFENIS VAN CHRISTUS

131 Ten derde, wat de betekenis van de uitdrukking betreft, ‘volheid der 
tijden’ is het belangrijk op te merken dat er bepaalde tijden of perioden 
zijn die ieder hun karakteristieke trekken hebben die alle doorgaan 
totdat zij a.h.w. komen en aflopen in de bedeling die nog moet komen. 
Zoals iemand anders schrijft: De bedeling van de volheid der tijden is 
die waarin al deze verschillende tijden aan het einde zijn en waarin zij 
alle nu lopen. Als de Heer Jezus de rechterhand van God verlaat, dan 
zal God zichtbaar tussen beide komen door alles dat door deze tijden 
beoordeeld wordt. De tijd van wanbestuur eindigt bij het aanvaarden 
door Christus van zijn macht en regering. De tijd van getuigenis eindigt 
bij de oordelen. De tijd van het lijden van de gemeente eindigt met 
haar verheerlijkt worden (zijn) met de Heer. De tijd van de verblindheid 
van Israël eindigt als de bedekking zal zijn weggenomen. De tijd van de 
overheersing van de volken eindigt met de Steen die zonder handen 
afgehouwen wordt en het beeld verwoest. De tijd van de slavernij van 
de schepping eindigt bij de manifestatie van de zonen van God; en 
dit is, zoals we weten wanneer Jezus zal worden gemanifesteerd. En 
satan die tijdens de dienst van onze Heer gevraagd had niet vóór de 
tijd te worden gepijnigd zal dan weten dat de tijd van zijn beteugeling 
is gekomen, hoewel zijn oordeel zelfs dan in het verschiet ligt (Matth. 
8:29; Mc. 5:1-20; Luk. 8:26-39) Zeker, een bedeling zo gekenmerkt is 
van het grootste belang - een bedeling waarin alle schijnbare fouten 
van God zullen bewijzen slechts de middelen te zijn geweest van het 
tentoonstellen van zijn macht en wijsheid. 12 

Ten vierde, in de bedeling van de volheid der tijden, wanneer Christus 
het middelpunt is van de eenheid en zegen voor alles in hemel en op 

12  Zie ‘The Prospect’, vol. 2, pag. 111?
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aarde, terwijl alles onder zijn hoofdschap en samen vergaderd is in één, 
in Hem, zal de gemeente met Hem deze erfenis van alle dingen delen 
- ‘in Wie wij ook erfgenamen zijn geworden’ (Ef. 1:11) Niet alleen is 
Christus de tweede Adam, aan wie universele heerschappij op aarde 
toebehoort; God heeft ‘Hem aan zijn rechterhand doen zitten in de 
hemelse gewesten, boven alle overheid, gezag, kracht en heerschappij 
en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de 
toekomstige eeuw. En Hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen en 
Hem als hoofd over alles gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam 
is, de volheid van Hem die alles in allen vervult’. Het is in de bedeling 
van de volheid der tijden dat Hij gemanifesteerd zal worden als hoofd 
over alle dingen in hemel en op aarde. En de gemeente zal als zijn 
lichaam, zijn bruid worden gemanifesteerd. Wonderlijke bestemming! 
Reeds zit Hij aan Gods rechterhand in de hoge; maar Hij wacht op deze 
erfenis van alle dingen zowel in de hemel als op de aarde. Wij zitten 
nu in hemelse plaatsen in Hem en wachten op het moment wanneer 
we in deze erfenis van alle dingen zullen delen met onze nu verworpen 
Redder, Hoofd en Heer. 

DE HEILIGEN ZULLEN REGEREN MET CHRISTUS

132 Enkele Schriftplaatsen mogen nu worden beschouwd die dit 
verbonden erfgenaamschap van de gemeente met Christus uitéén 
zetten. De algemene waarheid dat, wanneer de Messias zijn koninkrijk 
inneemt, er heiligen zullen zijn die met Hem zullen regeren was 
geopenbaard in het Oude Testament In de evangeliën vinden we onze 
Heer die deze waarheid op een zeer definitieve manier toepast op de 
twaalf apostelen. Hij zegt hen dat ‘in de wedergeboorte, wanneer de 
Zoon des mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid’, zij die hem 
gevolgd waren, ‘u ook op twaalf tronen zult zitten om de twaalf stammen 
van Israël te oordelen’ (Matth. 19:28) Dit is, zoals duidelijk is, alleen van 
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toepassing op de twaalf apostelen. De Heiland spreekt van een bredere 
spreiding van macht en waardigheid onder de volgelingen in Luk. 19. 
Daar worden zij beschouwd als dienstknechten aan wie de goederen 
van hun meester worden toevertrouwd tijdens zijn afwezigheid; en 
overeenkomstig de mate van hun getrouwheid in het gebruik er van 
is ook de mate van gezag die hen bij zijn terugkeer wordt verleend. De 
één regeert over tien steden, een ander over vijf. In de gelijkenis van de 
talenten in Matth. 25 wordt iedere trouwe dienstknecht, na beproefd 
te zijn, geroepen om in te gaan tot de vreugde van zijn Heer. Het is niet 
eenvoudig een gave van gedelegeerd gezag, maar het is deelneming 
met zijn Heer in de vreugde van zijn koninkrijk. 

Dit alles echter zijn slechts hints en voorbereidende aankondigingen - 
inderdaad suggestieve (beelden oproepende) hints van de wonderbare 
waarheid, dat geredde zondaars van Adam’s geruïneerd geslacht deel 
zullen hebben aan de heerlijkheden van ‘de overste leidsman van hun 
behoudenis’ (Hebr. 2:10), maar die deze waarheid niet verklaren in 
haar volle lengte en breedte en volheid. Aan het slot van het evangelie 
van Johannes begint het licht van dit verbazingwekkende vooruitzicht 
volledig tot ons door te stralen. ‘En de heerlijkheid die U Mij hebt 
gegeven, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn zoals Wij één zijn: Ik 
in hen en U in Mij; opdat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld 
erkent dat U Mij gezonden hebt en hen hebt liefgehad zoals U Mij hebt 
liefgehad’ (Joh. 17:22,23) 

VERDER GETUIGENIS VAN DEZELFDE WAARHEID 

133 In dit gedeelte verklaart Jezus duidelijk dat Hij de heerlijkheid die 
Hem gegeven is heeft geschonken aan zijn discipelen en dat ten gevolge 
daarvan de wereld nu moet weten dat de Vader hen heeft liefgehad 
zoals Hij Jezus lief had. Wanneer het volk van Christus gezien wordt 
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door de wereld in dezelfde heerlijkheid als Christus Zelf, zal het bekend 
zijn dat zij de voorwerpen van dezelfde liefde zijn. 

In de brieven hebben we talrijke verzekeringen met hetzelfde resultaat. 
Ons wordt gezegd dat de Geest Zelf getuigenis geeft met onze geest dat 
wij kinderen van God zijn ‘. En zijn wij kinderen, dan ook erfgenamen: 
erfgenamen van God en mede erfgenamen van Christus, als wij 
inderdaad met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden’ 
(Rom. 8:16,17) ‘God is getrouw,’ wordt gezegd, ‘door wie u geroepen 
bent tot [de] gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer’ 
(1 Kor. 1:9) Zelfs ons miserabele lichaam moet worden ‘veranderd 
tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid’ (Fil. 3:21) 
‘Wanneer Christus, uw leven geopenbaard wordt, dan zult ook u met 
Hem geopenbaard worden in heerlijkheid’ (Kol. 3:4) Ons wordt gezegd: 
dat we geroepen zijn tot het verkrijgen van [de] heerlijkheid van onze 
Heer Jezus Christus’ (2 Thess. 2:14) ‘Als we verdragen zullen wij ook 
met [Hem] regeren’ (2 Tim. 2:12) Dit zijn enkele van de goddelijke 
getuigenissen betreffende deze glorieuze waarheid. 

 Maar er is één in de Hebr. brief die om uitgebreidere beschouwing 
vraagt. Het is waar, het is niet de gemeente zoals ze nu met Christus in 
de hemelse gewesten is verbonden die hier wordt voorgesteld; - d. w. 
z. , het is niet de gemeente in dit karakter. De heiligen die de gemeente 
vormen, worden in Hebr. 2 eerder beschouwd als de broeders van 
Christus dan als zijn lichaam. De eenheid waarvan gesproken wordt 
is eerder die van de familie dan van die van het lichaam. Toch is het 
eenheid met Christus. ‘Want èn Hij Die heiligt èn zij die geheiligd 
worden, zijn allen uit één; daarom schaamt Hij Zich niet hen broeders 
te noemen’ (Hebr. 2:11) Maar laten we het gedeelte als één geheel 
beschouwen. 
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PSALM 8 EN HEBREEËN 2 

134 Het was Gods geopenbaarde bedoeling vanaf het begin dat deze 
hele lagere schepping onder de heerschappij van de mens zou zijn. 
‘Heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en 
over al het gedierte, dat op de aarde kruipt’ (Gen. 1:28) Dat waren de 
woorden van God tot Adam. In verantwoordelijkheid tot zijn Schepper 
was Adam geplaatst aan het hoofd van deze lagere schepping. Hij 
faalde spoedig. Bedrogen door de vijand, leverde hij zichzelf en de 
schepping waarover hij gesteld was over in de handen van de vijand. 
Maar werd Gods bedoeling om de aarde aan de heerschappij van de 
mens te onderwerpen te niet gedaan of terzijde gesteld? Nee; Psalm 
8 getuigt van een ‘Mensenkind’ die de heerschappij zal erven van het 
aan de eerste Adam toevertrouwde gebied. ‘Wat is de mens, dat Gij 
zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet? Toch hebt 
Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister 
gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uwer handen, alles 
hebt Gij onder zijn voeten gelegd: schapen en runderen altegader en 
ook de dieren des velds, de vogelen des hemels en de vissen der zee, 
hetgeen de paden der zeeën doorkruist’ (Ps. 8: 5-9) Hier hebben we 
een duidelijke verwijzing naar de oorspronkelijke gave van gezag aan 
Adam; maar het is de Zoon des mensen, die bijna goddelijk gemaakt 
werd, (die een weinig minder gemaakt is dan de engelen: St. vert. ) 
op wie de taal hier wordt toegepast; met de opmerkelijke toevoeging 
van de woorden - ‘Gij hebt alles onder zijn voeten gelegd’. Nu, deze 
woorden worden telkens in het Nw. Test. aangehaald - op een dergelijke 
manier aangehaald die geen ruimte laat voor twijfel betreffende 
Degene die hier wordt bedoeld. Eén van deze aanhalingen is uit Ef. 
1:22 en is reeds beschouwd; een andere is uit Hebr. 2:8,9. De apostel 
onderricht ons dat God niet aan de engelen de komende wereld heeft 
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onderworpen,13maar aan de mens. Dan haalt hij vanPsalm 8 hetzelfde 
aan wat wij beschouwen en past dat op Christus toe : ‘Alles hebt Gij 
onder zijn voeten gelegd’. ‘Maar nu’, zegt de apostel, ‘zien wij nog niet 
alles aan Hem onderworpen, (d. w. z. , dat is zo in Gods voornemen en 
betreffende Christus’ recht, alleen zien we nu nog niet de werkelijke 
vervulling) MAAR WIJ ZIEN JEZUS, die een weinig minder dan de 
engelen gemaakt was vanwege het lijden van de dood met heerlijkheid 
en eer gekroond’ (Hebr. 2:8,9)

DE RECHTEN VAN CHRISTUS T.G.V. DE VERLOSSING

135 Jezus is Degene die een weinig minder dan de engelen gemaakt 
was, onder wiens voeten alle dingen (rechtens en in de goddelijke 
bedoeling, hoewel nog niet in feite) zijn gesteld. Hij is de erfgenaam van 
al de waardigheid en heerschappij toevertrouwd aan Adam en waarvan 
Adam zelf bewees onwaardig te zijn. Christus is de Tweede Adam, DE 
MAN, aan wie de komende wereld onderworpen zal zijn. 

Maar hoe kon dit recht op de universele suprematie (oppermacht) over 
de aarde tot stand worden gebracht? Door de zonde van Adam was deze 
suprematie in werkelijkheid (hoe bedekt ze ook mag zijn) overgegaan 
in de handen van de overweldiger en in het rechtvaardige misnoegen 
van God tegen de zonde van de mens, werd het satan toegestaan de 
macht van de dood te hebben en te hanteren tegen de schepping en 
haar gevallen bewoners. Hoe was hij uit het bezit gestoten? De loutere 
uitoefening van macht, echter onbeperkt, zou niet in de behoefte van 

13 Onder deze uitdrukking moeten we niet verstaan een ondefinieerbare 
staat van bestaan na de dood, zoals het in het algemeen wordt 
verondersteld. De uitdrukking betekent letterlijk ‘de bewoonbare 
komende aarde’. 
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de zaak voorzien, want de heerlijkheid van de heiligheid en majesteit 
van God moest worden gehandhaafd op het toneel waar zij zo diep 
waren onteerd. Verzoening is de enige sleutel om het mysterie te 
ontsluiten. Het zaad van de vrouw moest uiteindelijk de kop van de 
slang verbrijzelen; maar eerst moest, door de slang, Zijn eigen hiel 
worden verbrijzeld. De tweede Adam moest, zoals we hebben gezien, 
universeel gezag hebben; maar eerst zien we Hem, Jezus, vanwege het 
lijden des doods een weinig minder dan de engelen gemaakt (Hebr. 
2:7) Wat aan zijn lijden en dood hun oneindige uitwerking geeft is dat 
terwijl Hij werkelijk mens en de Zoon des mensen is, Hij ook de Zoon 
van God is. Hij is de Enige die door God is aangewezen als erfgenaam 
van alle dingen, door wie Hij ook de werelden gemaakt heeft. Hij is 
de uitstraling van Gods heerlijkheid, de afdruk van Zijn persoon en Hij 
draagt alle dingen door het woord van zijn kracht (Hebr. 2:14) Toen 
Hij door Zichzelf onze zonden had gereinigd, ging Hij zitten aan de 
rechterhand van de Majesteit in de hoge. 

DE GLORIEUZE RESULTATEN VAN DE VERLOSSING

136 Hier vinden we welke glorieuze namen van Hem zijn, zowel 
krachtens wat Hij in essentie is, als krachtens het verzoeningswerk 
dat Hij volbracht heeft. Verbazingwekkend mysterie! De Zoon van God 
wordt Zoon des mensen. Hij die door de engelen wordt aanbeden, 
is een weinig minder gemaakt dan de engelen. De Schepper van alle 
werelden neemt deel aan vlees en bloed (Hebr. 1:1-4) Hij die alle dingen 
draagt door het woord van zijn kracht (Hebr. 1:3) ‘smaakt de dood voor 
alles’ (Hebr. 2:9) Hoe kon dit? Welke noodzaak kon er zijn voor zo’n 
verbazende handeling? Hoor het antwoord - ‘Want het paste Hem, om 
Wie alle dingen zijn en door Wie alle dingen zijn, dat Hij, om vele zonen 
tot heerlijkheid te leiden, de overste leidsman van hun behoudenis door 
lijden volmaakte’ (Hebr. 2:10) De heerlijkheid van God vereiste dit. ‘Het 
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paste hem’. Niet alleen is Christus DE MENS aan wie de toekomende 
wereld naar de goddelijke bedoeling is onderworpen; - er moesten 
vele zonen tot heerlijkheid worden geleid - en het was alleen door het 
lijden van de overste leidsman van hun behoudenis dat dit kon worden 
tot stand gebracht. De tweede Adam moest alles weer opnemen dat 
de eerste had verbeurd. Maar alles moest worden teruggebracht door 
bloed voordat het door kracht of macht kon worden genomen. Zou het 
bloed van alleen een mens of van enkel een schepsel hiervoor baten? 
Onmogelijk! Maar de tweede Adam is God, geopenbaard in het vlees. 
Vandaar de doeltreffendheid van zijn bloed. Vandaar de wonderen die 
het heeft volbracht. Zonden gereinigd; de duivel, die de macht van 
de dood had bedwongen en te niet gedaan; de slachtoffers van de 
niet ophoudende vrees voor de dood; de vele zonen tot heerlijkheid 
gebracht; Christus gemanifesteerd als de eerstgeborene onder vele 
broeders; en de bewoonbare toekomstige aarde, de duizendjarige 
aarde, onderworpen gemaakt niet aan de engelen, maar aan de mens, 
ja aan de verheerlijkte Zoon des mensen en de vele zonen die Hij tot 
heerlijkheid zal hebben geleid, - dat zijn sommige van de resultaten 
die voortvloeien uit de vernedering en het lijden en de dood van Hem 
die zowel Zoon van God als Zoon des mensen is. Mogen onze harten 
hiermee meer vertrouwd zijn en met Hem van wie de zegetekenen van 
de overwinning zijn. 

DE BRUID, DE VROUW VAN HET LAM

Voorbij gaande aan de verschillende voorsmaken van hun regering met 
Christus, uitgedrukt door de hemelse heiligen in Openbaring1 en 5, 
evenals aan het visioen er van beschreven door de apostel in hfst. 20, 
zouden we voor een moment kunnen pauzeren met het oog op een 
ander gezicht dat door dezelfde geïnspireerde pen wordt verhaald in de 
Openbaring 21:9 - 22:5. Het is een gezicht van de heerlijkheid van de 
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gemeente in haar verbinding met de aarde van het millennium ‘En één 
van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven 
laatste plagen, kwam en sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de bruid, 
de vrouw van het Lam tonen’. Van de bruiloft van het Lam was van te 
voren getuigd in hfst. 19:7 Nu, terwijl ze gereed gemaakt wordt onder 
de hand van haar goddelijke Vormgever, de Heilige Geest , wordt van 
de gemeente gezegd dat zij ‘aan één man verloofd is om als een reine 
maagd voor Christus gesteld te worden’ (2 Kor. 11:2) Het gedeelte waar 
juist naar verwezen werd in Openb19 verkondigt de vervulling van de 
vereniging. ‘Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid 
geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft 
zich gereedgemaakt’ (Openb. 19:7) Het laatste gedeelte van hfst. 19 
laat ons de geopende hemel zien en de Berijder die tevoorschijn komt 
op het witte paard om te oordelen en om te oorlogen en vertelt ons; 
de legers die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, bekleed 
met wit, rein, fijn linnen’ (vs. 14) Van het fijne linnen wordt gezegd, in 
vs. 8, dat het zijn ‘de gerechtigheden van de heiligen’. Het is daarom 
duidelijk dat de gemeente en ongetwijfeld alle opgestane heiligen 
worden bedoeld met ‘de legers <die> in de hemel <zijn>: maar als 
zodanig volgen ze of vergezellende Christus tot het oordeel. Er wordt 
niet over hen gesproken als zijn bruid, noch worden zij zo in hfst. 20 
aangeduid. Van hen wordt gezegd dat zij koningen en priesters zijn en 
dat zij met Christus regeren; maar andere heiligen, zoals ons verzekerd 
wordt, zullen dit koninklijke en priesterlijke karakter met hen die de 
gemeente vormen delen. Het gezicht van hfst. 21:9 - 22:5, is beperkt 
tot de gemeente, ‘de bruid, de vrouw van het Lam’. Zij ziet dat Johannes 
door een engel wordt ontboden (aangesproken) En wat ziet zij? ‘En Hij 
voerde mij weg in [de] geest op een grote en hoge berg en toonde mij 
de heilige stad, Jeruzalem, die uit de hemel neerdaalde van God en de 
heerlijkheid van God had’. 

138. We verwijzen hier nu niet naar om het in detail te beschouwen, 
maar om de aandacht er op te vestigen dat het de speciale plaats is 
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van de gemeente in heerlijkheid, zowel in relatie tot Christus als zijn 
bruid en tot de aarde van het millennium in verbinding met dat is wat 
hier wordt voorgesteld. Let op, het is als de ‘Bruid, de vrouw van het 
Lam’, dat we haar hier zien zien, niet als de bruid van de koning, maar 
als de Bruid, de vrouw van het Lam. Zij, die door genade Hem heeft 
gekend en geliefd in zijn verwerping; zij, die deelgenomen heeft aan 
het karakter en het leed van Hem die als een lam ter slachtbank werd 
geleid en die stom was als een schaap voor zijn scheerders en geen 
mond open deed; zij wordt in heerlijkheid gemanifesteerd als de bruid, 
de vrouw van het Lam. En het is bijzonder mooi om op te merken dat 
de enige invloed waarin ze wordt voorgesteld, die ze uitoefent in dit 
karakter op de aarde van het millennium, een genadige en zegenende 
invloed is. Zij wordt voorgesteld als een stad waarvan de Here God de 
Almachtige en het Lam beiden het licht en de tempel zijn, en waarin 
de troon van God en van het Lam is. Van de gespaarde volken wordt 
gezegd dat zij wandelen in het licht van deze glorieuze stad en de 
koningen der aarde brengen tot haar, zo lezen we, hun heerlijkheid. 
Van de troon van God en van het Lam ging een rivier van levenswater 
uit aan welks beide zijden [de] boom van [het] leven was waarvan de 
bladeren tot genezing van de naties zijn. Dus, de gehele verbinding met 
de aarde die de verheerlijkte gemeente zal hebben in dit karakter van 
‘de bruid, de vrouw van het Lam’ is een karakter van licht, genezing, 
een gezegende invloed. Daar zal inderdaad gerechtigheid door macht 
worden gehandhaafd gedurende de periode van het millennium; maar 
het zal gezien worden dat het aardse Jeruzalem het speciale instrument 
is bij de handhaving hiervan (Vergelijk Ps. 95 en Jes. 60:12) De relatie 
van de gemeente, duidelijke getuige en volledige uitdrukking, zoals ze 
dan zal zijn, van de buitengewone rijkdom van Gods genade - speciaal 
verbonden met Christus als het Lam eerder dan als de koning, hoewel zij 
natuurlijk zal regeren met Christus - haar relatie tot het toneel beneden, 
zal in harmonie zijn met dit karakter, is er één van liefde en goedheid 
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eerder dan van vergeldende rechtvaardigheid of van onderdrukking 
van het kwaad door macht. 

139. De verhouding van Christus tot de aarde zal in die tijd deze 
beide karakters hebben. Het aardse Jeruzalem - (en het kan zijn, 
deze opgestane en verheerlijkte heiligen die geen deel uitmaken van 
de gemeente) - zal in het bijzonder14 met Hem verbonden zijn in het 
karakter van regeren - in dat van rechtvaardigheid; de gemeente in het 
andere karakter, dat van genade. 

De laatste blik die we hebben op de gemeente in de Schrift is waar 
haar houding en wens, als de bruid van Christus worden uitgedrukt 
in deze gedenkwaardige woorden - ‘De Geest en de Bruid zeggen: 
Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, 
komen; laat hij die wil. [het] levenswater nemen om niet’ (Openb. 
22:17) Aannemende dat de eerste uitnodiging gericht is tot Christus, 
de Bruidegom, (en tot wie anders zou de bruid zeggen ‘kom’, dan tot de 
Bruidegom?) welk een uitzicht geeft deze passage ons van de eigenlijke 
houding en de wens en hoop van de gemeente! Aangedreven door de 
Geest roept zij tot haar Heer en Bruidegom, Kom. Zij wendt zich tot 
ieder die zou kunnen horen - individuele heiligen, die werkelijk deel 
van de gemeente uitmaken, maar die als nog de positie en de relatie 
van de gemeente niet kennen, - zich aan te sluiten bij de oproep. Maar 
dan nodigt zij - als reeds inwonende door de Geest en beginnende te 
getuigen van de genade van haar afwezige Heer - ieder die dorst heeft 
en die wil om te komen tot de wateren van het leven en verfrissing, die 
zo vrijelijk stromen vanuit het Hoofd, door de leden tot iedere dorstige 

14 Speciaal - niet exclusief; want terwijl wij weten dat het herstelde Israël 
zal zijn ‘als een dauw van de HEERE, als droppelen op het kruid’, (Micha 
5:6), wij zijn er even zeker van dat zij die de gemeente vormen, de Bruid, 
met al de opgestane heiligen zullen regeren met Christus en zo zullen 
delen in de uitoefening van zijn rechtvaardige regering. Het is wat ieder 
die van boven handelt speciaal karakteriseert. 



185

ziel die misschien tot Jezus zou kunnen worden uitgedreven door de 
dienst van de verzoening die haar is toevertrouwd. De gemeente, zoals 
ze hier wordt voorgesteld, heeft slechts één voorwerp - Christus. Hetzij 
zij Hem uitnodigt om te komen, of arme smachtende en dorstige zielen 
uitnodigt om tot Hem te komen, Hij en Hij alleen is haar object (doel). 

DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEMEENTE

140 Maar dat kan ons er wel toe leiden een beetje meer minutieus 
en aandachtig de verantwoordelijkheid van de gemeente die er mee 
verbonden is, en er uit voortkomt, om alles wat voorbij gegaan is 
onder ogen te nemen. De Heer geve ons een nederige geest en een 
teer geweten om ons te keren tot dit praktische gezichtspunt van het 
onderwerp. 

Het zal goed zijn om één opmerking te maken om misverstand te 
voorkomen. Terwijl het onmogelijk is dat iemand anders dan zij die met 
Christus in leven zijn verenigd als Zijn lichaam, door de Heilige Geest 
zouden kunnen leven en wandelen zoals het de gemeente betaamt, de 
verantwoordelijkheid om zo te wandelen kan gedeeld worden en wordt 
gedeeld door allen die belijden de gemeente te zijn. Niemand dan zij die 
werkelijk levend gemaakt en opgewekt zijn met Christus en die samen 
geplaatst zijn in de hemelse gewesten in Hem, kunnen de hemelse geest 
en de wandel die bij zo’n positie past openbaren. Maar bovendien, dit is 
de positie van alle ware christenen; en helaas!, hele volkeren, belijden 
dit te zijn en plaatsen zichzelf onder de verantwoordelijkheid te leven 
en te handelen overeenkomstig deze belijdenis. Hoe onuitsprekelijk 
ernstig is in dit opzicht, de tegenwoordige toestand van de belijdende 
wereld - van dat wat gewoonlijk als christendom wordt aangeduid! 
Betreffende allen die werkelijk de gemeente vormen, het feit dat ze er 
een deel van zijn - d. w. z. dat zij één lichaam en één geest met Christus 
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zijn - maakt hun uiteindelijke redding zeker; maar toch, wat een oorzaak 
voor schaamte en vernedering en zelfverwijt hebben al degenen, zodat 
er eigenlijk zo’n totaal gemis aan zou moeten zijn om de werkelijke 
plaats en deel en karakter en doel van de gemeente te openbaren. 
Het is niet omdat ze minder schuldig zijn dat eens broeders het ene 
waagden om aan zulke gedachten uitdrukking te geven. Verre van dat. 
Maar het is niet onze plaats om onszelf af te vragen - de plaats voor 
allen die werkelijk de Heiland kennen - vervullen wij het doel waartoe 
wij geroepen zijn door God in zo’n nabijheid bij Hemzelf? 

Wat is de eerste grote verantwoordelijkheid van de gemeente? Zeker, 
dat is haarzelf voor Christus te bewaren. Is zij aan Hem niet verloofd 
als zijn bruid? Heeft Hij haar niet lief gekregen en Zichzelf voor haar 
overgegeven opdat Hij haar aan Zichzelf zou kunnen voorstellen, een 
glorieuze gemeente, onbevlekt, en zonder vlek of rimpel? Wanneer 
en waar zal dit - haar zo voor Zich te stellen - plaats vinden? Waar is 
Degene aan wie zij is verloofd, Hij die haar heeft liefgehad en haar in 
Zijn eigen bloed gewassen heeft ?

OPRECHTE GENEGENHEID VOOR CHRISTUS

141 Hij is niet hier, maar in de hemel. Verworpen door de aarde, is de 
rechterhand van God daar waar Hij wacht totdat zijn vijanden tot een 
voetbank voor zijn voeten zijn gemaakt. Maar wacht Hij alleen op de 
onderwerping van zijn vijanden? Nee; Hij is weggegaan om een plaats 
voor zijn gemeente, zijn Bruid, gereed te maken; en Hij wacht op het 
moment wanneer Hij haar aan Zichzelf zal voorstellen, onberispelijk en 
voltallig. ‘Vader, wat U Mij gegeven hebt - Ik wil dat waar Ik ben, ook 
zij bij Mij zijn, opdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen’ (Joh. 17:24) Is 
dit de taal van onze Heer? Verheven boven alle hoogte, het voorwerp 
van de hoogste eerbetuiging, verlangt zijn hart nog vurig er naar om 
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de zijnen bij en naast Zich te hebben in de heerlijkheid, de gemeente 
die Hij met zijn eigen bloed had gekocht! En wat is het antwoord, 
mijn broeders, dat Hij van ons ontvangt? De hemel, waar Hij erkend 
en aanbeden wordt is voor Hem niet voldoende totdat wij daar zijn, 
om Zijn heerlijkheid te zien en aan zijn gezegendheid deel te hebben. 
Maar lijkt het niet vaak alsof de aarde ons voldoening geeft ? Ofschoon 
gekleurd door het bloed van Jezus, er door gekarakteriseerd tot nu 
toe, door de trotse, minachtende verwerping van zijn aanspraken, 
de minachtende onachtzaamheid van zijn stervende liefde - hoe 
weifelen onze verraderlijke (valse) harten nog temidden van haar 
bedrieglijke tonelen! Welke vreselijke macht is er in haar valse blinken 
en heerlijkheid om onze aandacht te trekken en onze harten gevangen 
te houden! Helaas voor ons, om zo tot onze Hemelse Bruidegom terug 
te keren voor al zijn zelfvernietigende, zelfopofferende liefde voor ons. 

Wat is de plaats van de gemeente? Hoe voorziet de H. G in een antwoord 
op deze vraag betreffende de vurige verlangens van het hart van de 
apostel over de heiligen te Korinthe die de vrucht van zijn dienst en het 
zegel van zijn apostelschap waren geweest! ‘ Want ik ben naijverig over 
u met een naijver van God; want ik heb u aan één man verloofd om 
u als een reine maagd voor Christus te stellen’ (2 Kor. 11:2) Zou enige 
taal duidelijker de diep treffende, toegewijde, oprechte genegenheid 
voor Christus kunnen uitdrukken en bevrijd van alles wat het enige 
passende antwoord vormt voor de liefde waarmee Hij de gemeente 
heeft liefgehad door haar Zelf te huwen?

WERELDGELIJKVORMIGHEID VAN DE 
BELIJDENDE GEMEENTE.

142 Behoorde zelfs een bekeerde wereld, als Hij niet persoonlijk in 
haar aanwezig zou zijn, het hart van degene die zo gehuwd is als een 
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reine maagd aan Christus te bevredigen? Hoe maken de toegewijde 
inspanningen, zelfs van ernstige toegewijde christenen, om te tonen 
dat wat voor ons is een geestelijk millennium is, zonder de persoonlijke 
aanwezigheid van Christus, de toestand duidelijk waarin de gemeente 
is gezonken! Kan iets anders dan de tegenwoordigheid van de Heer het 
hart van de trouwe echtgenote bevredigen? Zie dan het gevolg van het 
vertrek uit ons hart van de ware schriftuurlijke hoop van de gemeente 
als de echtgenote of bruid van Christus. Als ons doel aannemende - 
zoals de gemeente over het geheel heeft gedaan - het herstel van de 
wereld in de afwezigheid van haar rechtmatige Regeerder en onze 
Heer en Bruidegom, maken we voor onszelf natuurlijk gebruik van alle 
middelen en invloeden die binnen bereik zijn, die betrekking hebben 
op onze zaak; en vandaar het vreemde, afwijkende schouwspel van de 
belijdende Bruid van een op aarde verworpen Heer, die bezit, gebruikt 
en nog verder zoekt te bezitten en te gebruiken, de toepassingen van 
wereldse rangen en gezag en rijkdom en lering en algemene invloed, 
om, zoals bevestigd is, de eeuw van de wedergeboorte van de wereld te 
versnellen. De gemeente vergeet haar eigen roeping om te wachten als 
een verlaten, tot weduwe gemaakte vreemdelinge in de wereld waaruit 
haar Heer is verworpen en waar Hij nog onteerd en ontkend wordt; en 
spoedig, in plaats van zichzelf voor Hem te bewaren, wordt bevonden 
dat ze schuldig minnekozend met de wereld is, wier handen bevlekt zijn 
met zijn bloed. Zij stelt inderdaad voor om de wereld te bekeren; maar 
het is de wereld die haar bekeerd heeft. Om haar te troosten en haar 
hart te ondersteunen temidden van de verwerping door de wereld, 
verzekert haar afwezige Heer haar ervan dat wanneer Hij regeert zij 
met Hem zal regeren - dat wanneer Hij triomfeert zij met Hem zal delen 
in zijn triomf. Maar helaas! de wereld stelt in het vooruitzicht het lokaas 
van huidige macht, tegenwoordige invloed, tegenwoordige roem; ja en 
stemt er in toe de naam van Christus over te nemen en toe te staan en 
zelfs een uiterlijk, oppervlakkig aanzien te beschermen als een prikkel 
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voor de gemeente om binnen te gaan in het onheilige verdrag. En heeft 
zij de snode voorstellen geaccepteerd? 

143 Broeders, is dat niet inderdaad het geval? Wij weten dat de valse 
gemeente zegt, (en helaas! tot welke omvang is het ware vermengd 
met het valse), ‘Ik zit als koningin en ben geen weduwe en zal helemaal 
geen rouw zien’ (Openb. 18:17) Laten we nooit vergeten dat het in 
de ware gemeente was waar de verborgenheid van wetteloosheid 
begon te werken (2 Thess. 2:7) en hoe spoedig heeft ze dit karakter 
van zelfverheerlijking en heerlijk leven aangenomen, tevreden en in 
rust met de tegenwoordige staat der dingen! ‘Reeds bent u verzadigd, 
reeds bent u rijk geworden, zonder ons hebt u geregeerd; en ik zou 
wel willen dat u regeerde opdat ook wij met u regeerden’ (1 Kor. 4:8) 
Dat is het waar de apostel naar verlangde, de tijd die zou komen dat zij 
werkelijk met Christus zouden regeren als de heiligen; want dan, wist 
hij, zou hij met hen regeren. Maar tot dan was hij hier tevreden met 
het deel van zijn Meester. En als hij in zo’n vroeg stadium kon zeggen 
tot de Korinthiërs, met hoeveel te meer nadruk had hij nu tot ons 
kunnen zeggen: ‘Want ik meen dat God ons, de apostelen, als laatsten 
heeft gesteld, als ten dode gedoemden; want wij zijn een schouwspel 
geworden voor de wereld en voor engelen en voor mensen. Wij zijn 
dwaas om Christus’ wil, maar u bent wijs in Christus; wij zwak, maar u 
sterk; u geëerd, maar wij veracht’ (1 Kor. 4:9-10) Als hij, mijn broeders, 
zo’n contrast tussen de gevolgen van trouw aan Christus bij zichzelf 
en de andere apostelen toen kon bevestigen, met de beginnende 
tekenen van de afwijking van Christus bij de wereldsgezindheid van de 
heiligen te Korinthe, wat zou hij hebben kunnen zeggen tot ons in de 
tegenwoordige tijd? Wie realiseerde zo als de apostel Paulus wat de 
ware plaats van de gemeente is, in gemeenschap en vereniging met 
Christus? En wat was het tegenwoordige gevolg in zijn aardse toestand? 
‘Tot op dit ogenblik lijden wij zowel honger als dorst, en zijn naakt, en 
worden met vuisten geslagen, en hebben geen vaste woonplaats, en 
vermoeien ons door met onze eigen handen te werken. Worden wij 
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gescholden, wij zegenen; vervolgd, wij verdragen; gelasterd, wij bidden; 
wij zijn als het uitschot van de wereld geworden, aller uitvaagsel tot nu 
toe’ (1 Kor. 4:11-13) 

ONTROUW VAN DE BELIJDENDE BRUID

144 Als het tegengestelde van dit alles onder de Korinthiërs door de 
apostel van zo’n aandoenlijke waarschuwing uitlokte - ‘Ik schrijf deze 
dingen niet om u te beschamen, maar om u terecht te wijzen als mijn 
geliefde kinderen’(1 Kor. 4:14) - wat zou hij tot ons hebben moeten 
zeggen, zou ik weer willen vragen, op de tegenwoordige dag? Als deze 
dingen niet waren geschreven om hen te beschamen, ze beschamen 
ons zeker! De vloed van wereldgezindheid die toen begon, is sindsdien 
met zo’n onweerstaanbare kracht doorgegaan - het heeft zo al de oude 
grenspalen weggevaagd en ieder spoor van de afscheiding van de 
gemeente van de wereld uitgewist - zodat nu de heiligen ijverig wordt 
onderwezen om iedere wettelijke inspanning te gebruiken om hun 
omstandigheden te verbeteren en zichzelf op de sociale schaal te doen 
stijgen; terwijl hij geacht wordt de beste christen te zijn die het dichtste 
schijnt te naderen tot het praktisch Hem iets heten te liegen die zei, ‘U 
kunt niet God én mammon dienen’. 15

De gemeente de bruid van Christus! Nee, meer - de bruid, de vrouw 
van het Lam! Welke verwantschap is erin geest en karakter tussen de 
bruidegom en de belijdende bruid? Hij nam de laagste plaats op aarde 
in; zij zoekt de hoogste. Hij was de armste mens op aarde; zij baadt zich 
in rijkdom. Hij leefde voor de glorie (eer) van zijn Vader, en het is haar 

15 Matth. 6:24’ Luk. 16:13. *Denk alleen, als voorbeeld, aan de titel van 
een pamflet door een niet-anglicaanse protestant leraar geschreven, 
‘Hoe het beste van de beide werelden te maken!
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plaats te leven voor Hem; maar zij leeft, helaas!, voor zichzelf. Zijn leven 
was een leven van afhankelijkheid van zijn Vader; haar afhankelijkheid 
is van de wereld. Hij behaagde Zichzelf niet; zij leeft met genoegen 
en is dood terwijl zij leeft. Hij nam nooit iemand de onophoudelijke 
krenkingen en beledigingen die Hij ontving kwalijk; als Hij beschimpt 
werd, smaadde Hij niet terug; zij oefende zonder gewetensbezwaar de 
wereldse macht uit om te handhaven wat zij haar rechten noemde en 
vaker, helaas!, om het meest smartelijke onrecht toe te dienen - ‘En in 
haar werd gevonden [het] bloed van profeten en heiligen en van allen 
die op de aarde geslacht zijn’ (Openb. 18:24) 

Mijn lezer zal misschien zeggen, Ah, u spreekt weer over Rome en 
wat heeft Rome of het Romanisme16 met het christendom en de 
gemeente te doen? Beste lezer, de pen van de inspiratie gebruikt de 
juist aangehaalde woorden betreffende het mystieke Babylon en 
ongetwijfeld is het romanisme het voornaamste deel van wat het 
mystieke Babylon vertegenwoordigt. 

DE GEMEENTE ZOU MOETEN LIJDEN MET CHRISTUS

145 Maar het is niet het geheel (niet alles) en zelfs in zoverre wij 
begrijpen wat Babylon is, heeft mijn lezer vergeten dat alle bloed dat 
door het paapse Rome is vergoten, vergoten is in naam van Christus? 
Wat, heeft het romanisme, vraagt u, met Christus van doen en met de 
gemeente? Omvat het romanisme niet het grootste gedeelte van wat 
belijdt de gemeente te zijn? Hoe kan dan het romanisme, gezien de 
verantwoordelijkheid van de belijdende gemeente, beoordeeld naar de 
roeping van de ware (gemeente) er buiten gelaten worden?

16 Romaniseren is Romaanse of Romeinse invloed laten ondergaan. 
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Maar is het Rome alleen dat - onder de naam van Christus en de 
belijdenis dat zij Zijn gemeente, Zijn bruid is - zichzelf verenigt met de 
wereld die Christus verworpen heeft en de macht van de wereld gebruikt 
om haar rechten kracht bij te zetten en haar ongelijk te wreken? ‘Als 
een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is 
voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open!’( Jes. 53:7) En de 
gemeente, zoals we hebben gezien, is de bruid, de vrouw van het Lam. 
En denk aan de volmaakte genade waarin de ware gemeente staat - die 
zoals ze is bestaat uit door genade geredde zondaars en tot op zekere 
hoogte gered om dichter bij Gods troon en bij het hart van de Vader 
te worden geplaatst dan enig ander schepsel - gered dus, ‘opdat Hij 
in de komende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade zou 
betonen in goedertierenheid over ons in Christus Jezus!’ (Ef. 2:7) Stel u 
dit voor en de weg waarin wij lerende worden onderwezen zowel in de 
evangeliën als in de brieven om deze genade openbaar te maken - de 
voorkeur te geven aan zowel het verlies van kleding en mantel boven 
smeken om herstel van beide - twee mijlen met een ieder te gaan die 
ons dwingt om één mijl te gaan - om wanneer we op één kaak worden 
geslagen ook de andere aan te bieden - nooit door het kwaad te worden 
overwonnen maar altijd het kwade door het goede te overwinnen. 
Toen de grootste haat van de mens werd uitgedrukt in de kruisiging van 
de Zoon van God, werd de hoogste liefde van God geopenbaard door 
uit de wereld een aantal van haar meest schuldige inwoners te nemen, 
hen te reinigen door het kostbare bloed dat zo was gestort, ze levend 
te maken door het leven van de opgestane en verrezen Heiland en ze 
door de Heilige Geest op aarde te vormen tot de bruid, de vrouw van 
het Lam, wanneer allen in de hemel en allen op aarde de knie zullen 
buigen voor Jezus en iedere tong Hem als Heer zal belijden. 
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TWEEVOUDIGE ZEGEN VAN DE GEMEENTE. 

142 Is dit geen genade, volmaakte oneindige genade? Maar is dit haar 
karakter? Ik spreek nu niet van romanisme, maar van dat wat de naam 
draagt van en de verantwoordelijkheden van de gemeente ondersteunt 
in landen waar het romanisme niet overheersend is. Is het genade of 
vergeldende gerechtigheid die het geraamte van de samenleving in deze 
zogenaamde christelijke landen bij elkaar houdt? Ja, en laat mij verder 
vragen, aarzelen individuele christenen in het algemeen in het minst of 
om officieel vergeldend recht uit te voeren, óf om het te gebruiken voor 
hun eigen verdediging? ‘Mens, wie heeft Mij tot rechter of deler over u 
gesteld?’(Luk. 12:14) zegt onze gezegende Heer. En opnieuw, ‘ Want de 
Zoon des mensen is niet gekomen om zielen van mensen te verderven 
maar te behouden’ (Luk. 9:56) Hij trad zo op als de duidelijke, heldere, 
volmaakte getuige van de genade van zijn Vader. Hij heeft zijn gemeente 
in deze wereld gelaten als een getuige van Zichzelf. Hoe dragen wij het 
getuigenis praktisch? 

Bij het handelen over de verantwoordelijkheid van de gemeente is men 
verplicht om beide, de ware en de valse te beschouwen, de werkelijke 
ware gemeente en het belijdende lichaam. De gemeente werd hier 
gelaten, Gods vergadering op aarde, om de geduldige, lijdende getuige 
te zijn, naar de wereld toe en in ware oprechte genegenheid en trouw 
aan Christus, van alles opdat zij geopenbaard zal worden in kracht 
en heerlijkheid te zijn wanneer de bruiloft van het Lam als het plaats 
gevonden heeft en het Lam Zelf getroond zal zijn, de gemeente, de 
bruid, de vrouw van het Lam haar plaats zal innemen als het vat van Zijn 
heerlijkheid en het kanaal en uitdeler van genezing en licht en zegen 
voor de aarde in het millennium. Deze tweevoudige zegen van de meest 
intieme vereniging met het Lam en van de doeltreffende bediening van 
genade tot de wereld, zal met volmacht tot stand worden gebracht in de 
gemeente in de komende bedeling. Zij had moreel, door de kracht van 
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de Geest, beide karakters van zegen gedurende haar verblijf op aarde 
moeten handhaven en manifesteren/ openbaar maken. Heeft zij dit 
gedaan? Is er iets dat dit op dit moment doet? Waar is de vergadering 
van God of de gemeente momenteel? 

HET UITEINDELIJKE RESULTAAT IS ONFEILBAAR

147 Is zij het grootste belijdende lichaam inclusief het romanisme 
en al het andere dat zogenaamd de naam van Christus draagt? Mijn 
lezers weten goed dat deze gedachte voor geen moment kan worden 
gekoesterd. Waar is de gemeente dan, de bruid van Christus? Worden 
wij verwezen naar individuele, door Christus geliefde heiligen, die 
verstrooid door het belijdende lichaam zijn of die er apart van staan? 
Met veel blijdschap mogen dezen allen worden erkend als zij die 
werkelijk de gemeente vormen, het lichaam van Christus. Maar waar 
bestaan zij als een lichaam? Waar zijn ze openbaar gemaakt als tot één 
lichaam verenigd door de Heilige Geest en aangedreven en ingewerkt 
door Hem? Waarom stel ik deze vragen mijn broeders? Opdat we allen 
mogen zien tot welk een lage toestand wij zijn vervallen en onszelf 
vernederen voor God. Zeker, dit betaamt ons allen. Het lichaam van 
Christus, als het betrekking heeft op haar werkelijke bestaan voor God 
onze Vader, is niet opgehouden te bestaan en kan niet ophouden te 
bestaan. Alle levende leden zullen worden gevonden in de bruid, de 
vrouw van het Lam wanneer zij in heerlijkheid wordt geopenbaard. 
Geen steen van het heilige Jeruzalem zal ontbreken of niet op zijn plaats 
zijn. Ondertussen, als een getuige van Christus op aarde, door de Heilige 
Geest die in haar woont, waar is nu het lichaam, de gemeente? Laten we 
gewetensvol deze vraag goed overwegen. De Heer geve ons de plaats in 
te nemen van ongeveinsde vernedering in zijn tegenwoordigheid. 
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Als we naar de gemeente kijken in haar volheid als het lichaam van 
Christus, de bruid, en we aan haar uiteindelijke gezegend zijn en de 
tentoonstelling van de heerlijkheid van God daarin denken, dan zijn we 
verzekerd dat het onmogelijk is dat deze falen. Christus moet alsnog 
worden verheerlijkt in zijn heiligen en worden bewonderd in allen die 
geloven. Die grote stad, het heilige Jeruzalem die afdaalt van God uit 
de hemel en de heerlijkheid van God heeft, zal tot in eeuwigheid de 
uitnemende rijkdommen van Gods genade openbaar maken evenals de 
heerlijkheid van zijn menigvuldige wijsheid, zijn niet falende trouw en 
almachtige macht. Het uiteindelijke resultaat is in Zijn handen en kan 
niet falen. 

Als we de gemeente bekijken als een lichaam of een vergadering 
op aarde, die hier geplaatst is in verantwoordelijkheid om Christus 
te manifesteren en haar vereniging met Hem door de kracht van de 
inwonende Heilige Geest in haar, en de werking in haar, dan vinden we 
twee dingen. 

DE WARE GELOVIGEN OPGENOMEN ALS CHRISTUS KOMT

148 Ten eerste: zij die werkelijk de gemeente vormen, die 
essentieel verenigd zijn met Christus hebben totaal gefaald in deze 
verantwoordelijkheid; en er is als gevolge daarvan geen manifestatie 
van Christus en van onze vereniging met Hem, zoals er zou hebben 
moeten zijn. 

Ten tweede, zij die werkelijk de ware gemeente vormen, zijn gemengd 
met een onmetelijk belijdend lichaam dat door aanneming van 
de naam en de voorrechten van de gemeente, verantwoordelijk is 
geworden voor haar ware karakter en bestemming; maar die, helaas, 
zo ver hiervan verwijderd, is zo van Christus afvallig is geworden en 
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zo verenigd met de wereld werd, dat niets anders dan oordeel haar 
staat te wachten. De ware gelovigen, zij die werkelijk de gemeente van 
God vormen, zullen allen worden veranderd bij de komst van Christus 
en zullen met de gestorven heiligen opgenomen worden om de Heer 
te ontmoeten in de lucht. Daarna zal het oordeel vallen op het valse 
belijdende lichaam dat op aarde zal achtergelaten worden Dat oordeel 
waarvan de zekerheid reeds in een voorafgaand geschrift is beschouwd 
is: ‘Het lot van het christendom’. 

Wat blijft dan anders over, dan dat we ons nederig voor de Heer 
verdeemoedigen en biddend en ijverig zijn woord onderzoeken en 
wachten op Hem, om te leren hoe Hij wil dat zijn volk in de ernstige 
nood van de tegenwoordige tijd moet handelen? Moge zijn licht 
duidelijk op onze weg schijnen! Mogen we genade hebben om onze 
ware plaats voor Hem in te nemen en getrouw, ten koste van alles, het 
licht gebruiken dat Hij in zijn genade verschaft! En moge de overtuigde 
zekerheid van de spoedige wederkomst van onze gezegende Heer 
zowel onze harten vertroosten, als een heilige waakzaamheid teweeg 
brengen in het onbevlekt houden van onze kleding van de wereld! 
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6. ISRAËL IN HET 
VERLEDEN EN NU

149 In ‘De ondergang van het Christendom’ (No. 4) is opgemerkt dat, ‘als 
het christendom, de wilde olijfboom, afgesneden zal zijn omdat zij niet 
blijft in de goedheid van God, dan worden de natuurlijke takken opnieuw 
ingeënt in hun olijfboom; en dat, voor zover menselijke bemiddeling in 
dat werk moet worden gebruikt, zij de instrumenten moeten zijn om de 
hele wereld aan de macht van Christus te onderwerpen ‘Wij hopen het 
Schriftbewijs hiervan aan onze lezers weldra te presenteren. 

Maar eerst, het kan goed zijn om snel even naar de stroom Schriftuurlijk 
getuigenis betreffende Israëls roeping en geschiedenis in het verleden 
te kijken. Het belang van Israël als het centrum van Gods aardse 
regelingen wordt het krachtigst uitgedrukt in het heel bekende gedeelte 
Deuteronomium 32:8-10. ‘Toen de Allerhoogste aan de volken hun 
erfenis toedeelde, toen Hij de mensenkinderen van elkander scheidde, 
heeft Hij de grenzen der volken vastgesteld naar het aantal der zonen 
van Israël. Want des HEREN deel is zijn volk, Jacob het Hem toegemeten 
erfdeel’. De verdeling van de aarde gebeurde in de dagen van Peleg 
(Gen. 10:25) Peleg ging verscheidene generaties vooraf aan Abraham. 
Niettemin, ‘toen de Allerhoogste aan de volken hun erfenis toedeelde’, 
dat wat de centrale en besturende gedachte in Zijn beschikkingen 
vormde, kende Hij van te voren het aantal van de kinderen van Israël. 
Israël was Hem dierbaar boven al de andere volken, - ‘zijn deel, het Hem 
toegemeten erfdeel’. De volken moesten zowel geplaatst en bestuurd 
worden in relatie tot Israël; en vandaar, in deze eerste aanwijzing van 
de grenzen of beperkingen van hun respectievelijke gebieden was 
alles geregeld met betrekking tot Israël. Zou iets nadrukkelijker de 
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uitmuntende plaats kunnen verklaren die Israël inneemt in het goddelijk 
raadsbesluit betreffende deze aarde - haar bestuur - en haar inwoners?

DE UITGEBREIDE GEZICHTSKRING VAN DE SCHRIFT

150 Er zijn veel christenen die schijnen te veronderstellen dat we niets 
in de Schrift hebben dan wat onmiddellijk betrekking heeft op de vraag 
van de individuele behoudenis. Nu dit is een grote misvatting en ernstig 
in haar consequenties, hoe vroom en minzaam zij ook mogen zijn die 
onder haar invloed zijn. Het is het resultaat van het niet voldoende 
herkennen van het grote doel dat God op het oog heeft in zijn 
handelingen en in al zijn bedelingen. Dit doel is niet onze behoudenis, 
hoe belangrijk dit ook moge zijn en zeker ook voor ons is. Gods doel 
is zijn eigen heerlijkheid17 en het is in Christus dat al zijn heerlijkheid 
wordt geopenbaard en wordt vervuld. Het is waar dat in de vervulling 
en de tentoonstelling van Zijn heerlijkheid in Christus de redding van 
allen, die door genade in Hem geloven, wordt verzekerd. Toch is de 
behoudenis van dezulken niet het uiteindelijke doel van God, maar een 
middel om het te bevorderen. Zijn doel is het om Zichzelf in Christus 
te verheerlijken! Door dit te doen redt Hij ons, gezegend zij Zijn naam 
Zijn soevereine en almachtige genade; maar het is belangrijk dat wij in 
staat zouden zijn om te onderscheiden tussen het doel dat God op ‘t 

17 Laten we alleen bedenken dat deze glorie van God, die Zijn doel is, het 
tonen is van Zichzelf aan Zijn schepselen: Zijn gerechtigheid (2 Kor 5:21), 
wijsheid (Ef 3:10), genade (hfst. 2:7) ), het uitstorten van Zijn volheid 
in de harten van de Zijne, tot voldoening van Zijn liefde; want Hij is 
liefde. Als de mens zijn eigen eer zoekt, is dat eigenliefde, het teken van 
zijn gevallen toestand, zijn ellende. Gods wegen zijn niet onze wegen, 
noch Zijn gedachten onze gedachten. Hij heeft geen mens nodig, noch 
ontvangt hij heerlijkheid van hem, maar is altijd de Zegenende en de 
Gever. ED. 
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oog heeft en de middelen (hoe belangrijk deze op zichzelf ook mogen 
zijn) waardoor Hij zijn plan tot stand brengt. Dit is om vele redenen van 
belang - en o. a. hier om - dat Gods doel veel dingen omvat behalve de 
redding van Zijn volk. Door Zichzelf in Christus te verheerlijken, redt Hij 
niet alleen voor eeuwig allen die vanaf het begin tot aan het einde der 
tijden de voorwerpen van zijn genade zijn, maar Hij openbaart Zichzelf 
in een verwonderlijke verscheidenheid van relaties tot Christus, aan de 
mensheid in het algemeen, aan de schepping, aan bijzondere delen van 
de menselijke familie, ja, in sommige opzichten aan enkele individuen. 

DE PLAATS VAN ISRAËL IN DE VROEGSTE GESCHIEDENIS

151 Abraham en David zijn opmerkelijke voorbeelden hiervan. 
Bovendien is er het gehele onderwerp van Gods regering van de 
wereld. Christus Zelf is het middelpunt van de goddelijke raadsbesluiten 
en het onderwerp van de gehele Schrift; maar God maakte Israël tot 
het middelpunt van zijn aardse bestuur. ‘Dien ten gevolge’, (zoals 
iemand anders gezegd heeft) ‘concentreert zich daar omheen zelfs 
de ongewijde geschiedenis van de volkeren. Egypte, Syrië, Babylonië, 
Perzië, Griekenland, Rome, allemaal betwisten ze het land van Israël, 
zijn bekend in verbinding er mee, of krijgen werkelijk hun volledig 
rijksbezit en karakter ten tijde als zij het bezit er van verkregen - ik zeg 
niet door het verkrijgen van het bezit er van - maar op het tijdstip toen 
ze het verkregen. Hoewel wolken van duistere tradities - nauwelijks 
doodgrond (doorzien) door moderne onderzoeken - over de gehele 
rest van de volkeren hingen en hun geschiedenis verduisterde, terwijl 
ze hun bestaan onthullen, is in de omgeving van Israël alles licht. Het 
licht van Israëls geschiedenis is uitgestort over alle volken rondom hen. 
Het wordt bijna in stand gehouden met moderne accuraatheid wanneer 
enkele gedeelten nauwelijks overblijven van totale vergetelheid van 
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andere oude geschiedenissen We moeten de overblijfselen van de 
Thebes en van de Nineveh’s aan het licht brengen om de geschiedenis 
van hun oude monarchen te pakken te krijgen en om hun dynastieën 
te leren kennen; terwijl - door de voorzienigheid van God, - dat wat 
enige historische gegevens geeft aan de roem van Misraïm en Assur, 
in haar details datgene bevestigt waarvan wij reeds de uiterst precieze 
bijzonderheden in de authentieke geschiedenis van Israël hebben. We 
vinden in beelden nog fris op de traditioneel bedekte muren van het 
land van de Farao’s, de echte soorten opzichters over de Joden terwijl 
die hun tichels maken waarvan Mozes spreekt in het boek Exodus. 
Alleen modern onderzoek heeft de plaats en de betekenis (aan)gegeven 
aan die landen die de Schrift hen reeds toegewezen had. 18 

DE OORSPRONG VAN DE AFGODERIJ

152 De directe aanleiding van de roeping van Abraham schijnt de 
overheersing van de afgodendienst in deze vroege eeuwen van 
de wereld geweest te zijn. Terwijl zij overleefden die getuigen van 
de zondvloed waren geweest - of inderdaad zij die gemeenschap 
hadden onderhouden met hen die dat gehad hadden - kunnen we wel 
veronderstellen dat de vrees voor een andere dusdanige tussenkomst 
van de macht van God in oordeel van sterke invloed op de gedachten 
van de mensen zal zijn geweest. Satan, die waarschijnlijk vond dat 
het tevergeefs zou zijn om te pogen deze vrees voor bovennatuurlijke 
werking uit te roeien, slaagde er in hen tot zijn eigen voordeel te doen 
omkeren, door mensen te bewegen, om in de plaats van de ware God die 
zij van ouds kenden, een schare denkbeeldige (imaginaire) godheden te 
stellen, die de plaats van God begonnen in te nemen in hun gedachten, 
als de voorwerpen van hun verering en hun vrees. Satan zelf werd, onder 

18  Het irrationalisme van ontrouw. 
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deze vermomming, het voorwerp van aanbidding. Deze slachtoffers 
van bijgeloof en afgoderij kunnen zich misschien hiervan niet bewust 
zijn; maar de Schrift vertelt ons, ‘dat wat [de volken] offeren, <offeren> 
zij aan de demonen en niet aan God’ (1 Kor. 10:20) De geschiedenis 
van dit alles, wat betreft het morele proces waardoor het is tot stand 
gebracht, vinden we in Rom. 1:21-25. Toen de mensen in het algemeen 
dus God hadden opgegeven voor de afgoden, ‘gaf God hen over’ aan al 
de welbekende gruwelen van het heidendom. Drie maal hebben we in 
het zojuist aangehaalde gedeelte deze uitdrukking: ‘Daarom heeft God 
hen overgegeven’ (in hun begeerten en aan hartstochten. )’. En daar 
het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven 
aan een verkeerd denken’ (Rom. 1:24, 25, 28) Uit deze massa van 
afgodendienaars werd Abraham geroepen. Toen God ‘de mensen 
overgaf’ aan de misleiding of het zelfbedrog dat zij hadden verkozen, 
liet Hij Zichzelf niet zonder getuigenis onder de mensen. ‘En Jozua zei 
tot het gehele volk: Zo zegt de HERE, de God van Israël: aan de overzijde 
der Rivier hebben oudtijds uw vaderen gewoond, Terach, de vader van 
Abraham en de vader van Nachor, en zij hebben andere goden gediend. 
Maar Ik nam uw vader Abraham van de overzijde der Rivier en leidde 
hem door het gehele land Kanaän; Ik maakte zijn nakomelingschap 
talrijk en schonk hem Izaäk’ (Jozua 24:2, 3) Meer dan vierhonderd jaren 
verstreken voordat Abrahams nakomelingschap zich manifesteerde als 
natie. 

GODS BEDOELINGEN MET DE ROEPING VAN ISRAËL

153 Dit was niet gebeurd tot aan hun verlossing uit Egypte; en met die 
gebeurtenis en die gebeurtenissen die er onmiddellijk op volgden - de 
tocht door de woestijn en hun intocht in Kanaän - begon hun nationale 
geschiedenis eigenlijk gezegd. 
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Twee dingen moeten voor iedere ernstige lezer van het Oude Testament 
duidelijk zijn. 

1� Het volk Israël was bestemd om een permanent getuigenis te zijn 
tegen de afgoderij, een getuigenis van de éénheid van God en van 
het feit dat Jahweh de éne ware God is. 

2� Israël was bestemd om een voorbeeld van het geluk te zijn - de 
welvaart/ de voorspoed - van een volk onder de onmiddellijke 
regering van Jahweh. 

Moet ik wat het eerste punt betreft Schriftplaatsen als de volgende 
aanhalen? - ‘Ik ben de HERE, uw God, die u uit het land Egypte, uit 
het diensthuis, geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn 
aangezicht hebben’ (Exod. 20:2,) ‘Hoor, Israël: de HERE is onze God; de 
HERE is één!’ (Deut. 6:4) ‘Gij toch zijt mijn getuigen’, luidt het woord 
des HEREN; ‘en Ik ben God’ (Jes. 43:12) Met betrekking tot het tweede 
punt, kijk ook naar zulke Schriftplaatsen als deze: ‘Indien gij in mijn 
inzettingen wandelt en mijn geboden nauwgezet in acht neemt, dan 
zal Ik u te rechter tijd uw regens geven, zodat het land zijn opbrengst 
geeft en het geboomte des velds zijn vrucht draagt; de dorsttijd zal 
bij u duren tot de wijnoogst, en de wijnoogst tot de zaaitijd; gij zult 
uw brood eten tot verzadiging en veilig in uw land wonen. En Ik zal 
vrede in het land geven, zodat gij nederliggen zult, zonder dat iemand 
u opschrikt; Ik zal de wilde dieren uit het land uitroeien, en het zwaard 
zal uw land niet teisteren. En gij zult uw vijanden vervolgen, en zij zullen 
voor uw aangezicht door het zwaard vallen. Vijf van u zullen honderd 
achtervolgen, en honderd van u zullen tienduizend achtervolgen, en uw 
vijanden zullen voor uw aangezicht door het zwaard vallen. En Ik zal Mij 
tot u wenden, u vruchtbaar doen zijn en u talrijk maken, en Ik zal mijn 
verbond met u bevestigen. En gij zult het overjarige, dat overgebleven 
is, eten, en het overjarige zult gij vóór het nieuwe moeten wegdoen. En 
Ik zal mijn tabernakel in uw midden zetten, en Ik zal geen afkeer van u 
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hebben, maar Ik zal in uw midden wandelen en u tot een God zijn en gij 
zult Mij tot een volk zijn’ (Lev. 26:3-12) Dit alles was afhankelijk van hun 
gehoorzaamheid. Zo is het ook met de zegeningen aan hen beloofd in 
Deuteronomium 28. 

154 Maar de volgende passage is profetisch: ‘Daar is niemand als God, 
o Jesurun; Hij rijdt langs de hemel als uw helper en in zijn hoogheid 
over de wolken. De eeuwige God is u een woning en onder u zijn 
eeuwige armen. Omdat Hij de vijand vóór u verdreef en zeide: Verdelg! 
Daarom woonde Israël veilig en bleef de bron van Jacob ongestoord in 
een land van koren en most; ja, zijn hemel sprenkelt dauw. Welzalig zijt 
gij, Israël; wie is aan u gelijk? Een volk, verlost door de Here, die het 
schild uwer hulp en het zwaard uwer hoogheid is. Daarom zullen uw 
vijanden veinzen u hulde te brengen, en gij zult op hun hoogten treden’ 
(Deut. 33:26 -29)

Hoor ook de woorden van David, ‘En welk volk is gelijk Israël, het enige 
volk op de aarde, dat God Zich tot een volk ging vrijkopen, om Uzelf 
een naam te maken door grote en vreselijke daden, doordat Gij vóór 
uw volk, dat Gij uit Egypte had vrijgekocht, volken verdreven hebt. Gij 
hebt uw volk Israël voor altijd U tot een volk gemaakt, en Gij HERE, 
waart hun tot een God’ (1 Kron. 17:20,21) Om aanhalingen niet te 
vermenigvuldigen geef ik slechts één uit de vele die de uitwerking van 
Israël’s toekomstig herstel op de volken beschrijft: ‘Dan zal zij Mij tot 
een blijde naam worden, tot lof en eer bij alle volkeren der aarde, die 
van al het goede dat Ik aan hen doe, horen zullen: ja, zij zullen zich 
verbazen en verwonderen over al het goede en al het heil, dat Ik aan 
haar doe’ (Jer. 33 :9) 
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CHRISTUS HET WARE ZAAD VAN ABRAHAM

Daar dit de voorwerpen van Gods handelen met het volk Israël zijn, laten 
we nu de weg beschouwen waarin Hij heeft gehandeld om ze tot stand 
te brengen. In de eerste plaats vinden we dat Hij Abraham verkoos als 
de vader van dit volk en aan hem deed Hij onvoorwaardelijke beloften 
dat zijn zaad het land Kanaän zou bezitten als een onvervreemdbare 
erfenis. Deze beloftes bevestigde Hij zelfs aan hem door een eed. Hij 
herhaalde de beloften aan Izaäk en Jakob. 

155 Bovendien moet worden opgemerkt dat de beloften aan Abraham 
werden gedaan dat alle geslachten van de aarde in hem (Gen. 12:3) 
zouden worden gezegend en in zijn zaad (Gen. 22:18) Dat Christus van 
Abraham zou afstammen heeft de Heilige Geest nauwkeurig opgemerkt 
aan het begin van het Mattheüs evangelie. De apostel Paulus past de 
term ‘zaad van Abraham’ uitdrukkelijk toe op Christus. ‘Hij zegt niet: 
‘En aan de zaden’, als van velen, maar als van één: ‘En aan uw zaad’, 
dat is Christus’ (Gal. 3:16) Door sommigen kan misschien worden 
verondersteld dat het iedere speciale toepassing van de belofte 
aan het zaad van Abraham naar het vlees - d. w. z. , aan het volk 
Israël, opheft. Maar zeker heeft het niet die betekenis of de intentie 
hiervan. Het toont eenvoudig aan dat óf Israël het onderwerp is van 
bijzondere voorrechten en zegeningen zoals aan Abraham beloofd, óf 
de deelname van de heidenen in de belofte dat in hem en in zijn zaad 
alle geslachten der aarde gezegend zijn, dat het in Christus is, het ware 
zaad van Abraham dat alles zal worden vervuld. Alle volken waren niet 
gezegend in Abraham of zijn zaad, zolang het zaad onder de wet was. 
Het beloofde Zaad moest eerst komen. De ware Izaäk moest nl. niet 
alleen in voornemen, maar in feite (werkelijk) worden geofferd. Hij 
moest worden terug ontvangen, niet ‘als beeld’, maar in werkelijkheid, 
uit de dood voordat deze belofte kon worden vervuld. De uitbreiding 
van het evangelie tot ons, zondaars uit de heidenen, is gedeeltelijk de 
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vervulling van deze belofte; ze wacht op haar volle vervulling wanneer 
Christus, het ware zaad, aan Israël bekend en erkend zal worden door 
Israël, het natuurlijke zaad. Het bewijs hiervan zal vallen onder het 
tweede hoofd van ons huidig onderzoek. Ik duid alleen het principe 
hier aan. Velen veronderstellen dat Galaten 3:16 dit principe terzijde 
stelt; en het zou nauwelijks eerlijk zijn het gedeelte als boven aan te 
halen zonder op te merken wat sommigen dus hebben aangevoerd wat 
dit betreft. 

HET TYPISCHE KARAKTER VAN ISRAËLS INSTELLINGEN

156 De beloften aan de vaderen waren onvoorwaardelijk: dat waren al 
de handelingen met het volk van Israël, door het te bevrijden uit Egypte 
en het in genade tot aan de berg Sinaï te leiden. Daar werd de wet 
gegeven terwijl het volk had ingestemd haar te ontvangen en beloofd 
had die te houden als voorwaarde voor hun doorgaande zegening. Met 
welk resultaat behoef ik mijn lezers niet mee te delen. Hun dansen om 
het gouden kalf, dat Aäron voor hen had gemaakt om te aanbidden, 
was slechts het begin van een gang van ongehoorzaamheid en rebellie 
dat hen geheel karakteriseerde. God had veel geduld met hen en 
verdroeg hun boze wegen terwijl Hij eerst het ene en dan het andere 
principe invoerde waarop Hij genadiglijk zijn lankmoedigheid tot hen 
kon uitoefenen. De verschillende instellingen en werkingen waarin 
deze principes van de wegen van God waren belichaamd waren allen 
zinnebeelden van betere dingen die zouden opvolgen. De tabernakel, 
met zijn priesterschap, zijn offers en dienstern - de richteren en de 
profeten die van tijd tot tijd werden verwekt, zowel als de koninklijke 
waardigheden en het gezag van David en zijn nakomelingschap, alles 
ondersteunt dit dubbele karakter. Voor het ogenblik was elk een 
verbinding tussen God en het volk; terwijl alles schaduwen waren van 
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komende goede dingen. Priesterschap, koningschap en profetie waren 
de drie grote instellingen waardoor God zijn verbinding met Israël 
handhaafde. Inderdaad kon de laatste nauwelijks strikt een instelling 
worden genoemd daar profetie niet erfelijk was, maar afhankelijk 
was van de soevereine handelingen in genade van God die profeten 
verwekte en ze zond overeenkomstig zijn eigen wil. Het is treffend op 
te merken hoe iedere instelling in handen van mensen verdorven werd, 
voor goed krachteloos en zelfs soms positief actief in het kwaad

HET PRIESTERSCHAP FAALT TE SILO

Toen het volk begon zich van God te verwijderen, na de dood van 
Jozua en God hen bezocht met de éne kastijding na de andere, werden 
richters opgewekt, door wie God hen bevrijdde uit de handen van hun 
vijanden en hen bestuurde - gewoonlijk tijdens het leven van de richter. 
Maar voor het geheel van deze periode, de resterende, zichtbare 
verbinding tussen God en het volk, was de tabernakel te Silo er met de 
priesters die daar dienden. In de dagen van Eli en zijn twee zonen werd 
het priesterschap zelf totaal corrupt en gaf God niet alleen het volk in 
handen van de Filistijnen, maar maakte Hij een einde aan de orde van 
de dingen die Hij te Silo had ingesteld. 

157. De ark werd genomen; de priesters werden gedood; Eli, hun 
bejaarde vader viel neer en brak zijn nek; en de vrouw van Pinehas 
blies haar adem uit terwijl zij haar zoon die geboren werd ‘Ikabod’ 
noemde, terwijl ze zei: ‘weg is de eer uit Israël’, omdat de ark van God 
was weggenomen en vanwege haar schoonvader en haar man’ (1 Sam. 
4:21) Over deze crisis in de geschiedenis van Israël schrijft de psalmist 
het volgende: 

‘Zij tergden Hem door hun hoogten,
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wekten Hem tot naijver door hun beelden. 
God hoorde het en werd verbolgen, 
En versmaadde Israël ten enenmale,
Hij gaf de woning van Silo prijs,
de tent die Hij onder de mensen had opgeslagen;
zijn sterkte gaf Hij over in gevangenschap,
zijn sieraad in de macht van de tegenstander’ (Ps. 78:58-61) 

Het duurde inderdaad niet lang, voordat God zijn eigen naam van blaam 
zuiverde en de Filistijnen dwong om de ark terug te geven. Maar de ark 
en het heiligdom werden nooit opnieuw gevestigd te Silo. En alles was in 
een verwarde toestand totdat de zoon van Jesse tot de troon verheven 
werd. Nadat hij door God gebruikt werd om al de vijanden van Israël te 
onderwerpen, voerde hij de ark in triomf op naar Jeruzalem en daar, 
in de tempel die door zijn zoon voor haar werd opgericht, vond zij een 
rustplaats gedurende de dagen van het koninkrijk. 

HET KONINGSCHAP IN DE HANDEN VAN DAVID GEVESTIGD

Het was, vanaf het begin, in Gods raadsbesluiten dat in Israël koninklijk 
gezag zou worden gevestigd en dat Hij, die wij kennen als de gezegende 
erfgenaam van alle dingen - de Zoon en de Heer van David - temidden 
van al zijn heerlijkheden zou zitten ‘op de troon van David en over zijn 
koninkrijk, doordat Hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid 
van nu aan tot in eeuwigheid’ (Jes. 9:6) Dit was de bedoeling van God 
vanaf het begin; maar de juiste tijd voor haar ontvouwing moest nog 
komen voordat het bekend gemaakt zou worden Van Mozes tot Samuël 
was het bestuur van Israël zuiver theocratisch - God was hun koning. Hij 
verwekte inderdaad dienaren zoals Mozes, Aäron, Jozua en de richters 
door wie Hij het volk bestuurde; toch was er geen koning, dan ‘de 
eeuwige, de onsterfelijke, de onzichtbare Koning’ (1 Tim. 1:17)
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158. In de wet zelf echter had God voorzien voor het geval dat een 
koning zou worden gesteld over de natie en zowel voorgeschreven wie 
zou worden aangewezen (‘Hem die de Here God verkiezen zal’) en hoe 
hij zich had te gedragen wanneer hij op de troon geplaatst zou zijn (Zie 
Deut. 17: 14- 20) Dit alles was vooruitlopend (vooruitvoelend); en zoals 
al de genadige voorzieningen van God ten behoeve van de nood van 
de mens werd haar toepassing in reserve gehouden totdat de zonde 
van de mens de aanleiding verschafte voor haar werkelijke invoering. 
Het was de zonde van Israël, in de dagen van Samuël, om een koning 
te vragen, waarbij ze de Heer verwierpen als hun koning en Saul, de 
eerste koning die over hen regeerde was een antwoord op hun vraag 
in oordeel: ‘Ik geef u een koning in mijn toorn en neem hem weg in 
mijn verbolgenheid’ (Hosea13:11) Met David begon het koninkrijk 
overeenkomstig Gods gedachten en raadsbesluiten Hij was ‘de man 
naar Gods eigen hart’ (1 Sam. 13:14; Hand. 13:22)

VOORWAARDELIJKE EN 
ONVOORWAARDELIJKE VERBONDEN

Met hem maakte God een verbond. Sommige dingen in dit verbond 
waren onder voorwaarde. Andere dingen waren onvoorwaardelijk. 
Van zijn zoon die hem op de troon zou opvolgen zei God: ‘Wanneer 
hij ongerechtigheid bedrijft, zal Ik hem tuchtigen met een roede der 
mensen en met slagen der mensenkinderen’ (2 Sam. 7:14b) In zoverre 
was het verbond voorwaardelijk. Maar er wordt onmiddellijk aan 
toegevoegd, ‘Maar mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, 
zoals Ik haar heb doen wijken van Saul, die Ik voor uw aangezicht 
heb weggedaan’ (2 Sam. 7:15) Niets kon het totale verlies van Gods 
genade en gunst door het huis van David veroorzaken. Zijn zonen 
zouden echter kunnen falen en wat voor kastijding zij ook als gevolg 
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zouden ondergaan, niets zou de vervulling van Gods verbondsgenade 
aantasten. ‘Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig 
zijn voor uw aangezicht, uw troon zal vast staan voor altijd’ (2 Sam. 
7:16) Het is goed voor ons om duidelijk het twee-voudige karakter 
van het verbond met David in gedachten te houden. Aan de ene kant, 
aan hem en ook aan zijn zaad, was plechtig beloofd en verzekerd een 
zeker huis en een onvervreemdbaar koninkrijk. Aan de andere kant, als 
iemand van zijn nageslacht ongerechtigheid zou bedrijven dan zouden 
de overtreders worden gekastijd met de roede der mensen en met de 
zweepslagen der mensenkinderen. In ieder geval Israël staat of valt met 
het huis en met de troon van David. 

159. De voorwaardelijke voorzieningen van het verbond waren spoedig 
nodig. Salomo, de eerste van David’s opvolgers op de troon, week zover 
van God af op zijn oude leeftijd dat sommige slagen van de roede zelfs 
gedurende zijn levensdagen werden toegediend. Onmiddellijk na zijn 
overlijden werden tien stammen van het huis van David afgescheurd. 
Zelfs toen werd gezegd, ‘Aan zijn zoon zal Ik echter één stam geven, 
opdat mijn knecht David altijd een lamp voor mijn aangezicht hebben 
in Jeruzalem, de stad die Ik Mij verkoren heb om mijn naam daar te 
vestigen’. Voorwaardelijke beloften werden gedaan aan Jerobeam, 
de eerste koning van de tien afgescheiden stammen - maar alleen 
voorwaardelijke beloften. De gehele mededeling aan Jerobeam besluit 
met de opmerkelijke woorden, ‘Ik zal daartoe het nageslacht van David 
vernederen, echter niet voor altoos’ (1 Kon. 11:36-39) 

GEVOLGEN VAN HET VOORWAARDELIJKE VERBOND

Het zaad van David was nu gekomen onder de roede van het verbond 
en we zien kort daarna slechts haar straf en de veelvuldige en de 
vermenigvuldigende ongerechtigheden die niettegenstaande al het 
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geduld waarmee God hen verdroeg, deze bezoekingen op de schuldige 
natie bracht en op haar schuldige koningen De geschiedenis van de tien 
stammen is er één van een donker beeld zonder een enkele opbeurende 
trek van het begin tot het eind. Tenslotte wordt het hele koninkrijk van 
de tien stammen in gevangenschap weggevoerd door de koning van 
Assyrië (2 Kon. 17) Het koninkrijk van Juda gaat nog een poos door 
onder de regering van het huis en de troon van David en de genade die 
God had gegeven aan de bevoorrechte linie. 

Maar zelfs in Juda verrijst de ene koning na de andere waarvan het 
nadrukkelijke verhaal is - ‘Hij deed niet wat recht is in de ogen van de 
HERE, zijn God, zoals zijn vader David’ (2 Kon. 16:2) Dat zijn de exacte 
woorden die gebruikt worden bij Achaz tijdens wiens regering het kwaad 
met zulke rasse schreden vorderde dat we, in profetieën gedurende zijn 
regering geschreven en in andere die volgden, voorzeggingen beginnen 
te vinden van totale troosteloosheid tegen Jeruzalem en het land en 
haar inwoners. 

160. Het was zelfs even vóór zijn regering dat Jesaja het gezicht van 
de heerlijkheid van de Heer had, waarover hij schrijft in Jes. 6. Aan het 
eind van dat hoofdstuk wordt hij onderricht dat rechterlijke blindheid 
op het volk zou vallen; en als hij angstig vraagt: ‘Hoelang, Here?’, is 
het antwoord: ‘Totdat de steden verwoest zijn, zodat er geen inwoner 
meer is, en de huizen, zodat er geen mens meer in is, en het bouwland 
verwoest is tot een wildernis en de Here de mensen ver verwijderd 
heeft en het verlaten gebied in het land groot is’ (Jes. 6:11,12) Toch 
wordt te kennen gegeven dat een overblijfsel zou worden bewaard 
voor de uiteindelijke zegening. 
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AARD EN DOEL VAN DE PROFETIE

160 Van deze tijd dateert eigenlijk profetie, in de zin van dat ze verhaald 
is en voor ons in de Schrift bewaard is. Ze omvat drie leidende thema’s: 

1� de profeten handelen over de boosheid van het volk rondom hen en 
roepen hen op tot berouw met alle haar praktische vruchten terwijl 
ze genade van de Heer beloven als het volk maar zal luisteren en 
verschillende motieven aan hen voorstellen om zo te doen. 

2� terwijl ze de verwerping van hun boodschap en de consequente 
verharding van het volk in boosheid voorzagen, predikten zij de 
oordelen van God die hen zouden overkomen. In het algemeen 
beginnen zij met die oordelen die dan voor de deur stonden en 
gaan door naar de uiteindelijke oordelen die aan de tweede komst 
van Christus moeten voorafgaan of ze begeleiden. 

3� zij voorzeggen de komst van Christus.

Maar daar zijn eerste komst om te lijden een toekomstige gebeurtenis 
was toen zij - de profeten - schreven, vinden we dat zij, juist zoals 
we kunnen verwachten, onmerkbaar in elkaar overgaan in dezelfde 
profetische voorzeggingen die betrekking hebben op zijn tweede 
komst; en dat vaak zonder enige aanduiding in het gedeelte dat Hij 
meer dan eenmaal zou komen. Bovendien handelen zij zelden over de 
komst van Christus zonder tot haar heerlijke gevolgen over te gaan, in 
het ten val brengen van de volken die de roede van de Heer geweest 
zijn om Israël te straffen en de invoering van zijn glorieuze regering 
waarin Israël, hersteld en gered, uitblinkend moet zijn onder de volken 
en het zaad van zegening op de hele aarde. Zo gaat het in de profetie. 
Hoe genadiglijk van God om zo’n licht in te voeren voor iedere arme 
krachteloze die werkelijk op zijn woord siddert, toen de duisternis van 



212

Eenvoudig commentaar

de afval en tegenstand zich zo snel over het toneel verspreidde en toen 
de dreiging van naderende oordelen begon de horizon te verduisteren. 

DE DRIEVOUDIGE TOESTAND VAN ISRAËL

161. Het was in de dagen van Nebukadnezar en d. m. v. hem dat de 
lang verwachte oordelen werkelijk begonnen te worden toegediend. 
Het huis van David had voor het moment zichzelf totaal verdorven 
en de natie werd in gevangenschap overgegeven. De troon van David 
werd niet overgedragen aan een andere lijn in Israël zoals dat van Saul 
aan David was overgedragen. Dat was niet mogelijk. Maar de troon 
van David werd niettemin ten val gebracht; de koninklijke familie 
en de meeste inwoners van het land werden gevangen genomen en 
naar Babylon getransporteerd en de stad en de tempel werden totaal 
verwoest. 

Drie dingen hebben de toestand van Israël altijd, vanaf het tijdperk 
waarnaar juist werd verwezen, gekarakteriseerd, die niet met enige van 
de voorgaande kastijdingen die hen overkomen waren gepaard gingen. 

Ten eerste: het verlies van alles dat de tegenwoordigheid van Jahweh 
onder hen kenmerkte en aan de dag legde. Het was niet een tijdelijke, 
korte gevangenschap van de ark onder de Filistijnen begrensd doordat 
zij gedwongen werden haar terug te zenden met ieder teken van 
diepzinnige eer aan de macht van Hem wiens troon en woonplaats 
het was, maar een verwijdering van de heerlijkheid van Jeruzalem 
en de aarde in alle opzichten. Ezechiël die onder de ballingen bij de 
rivier Kebar in Chaldea profeteerde, zag in een gezicht het weggaan 
van de Shechinah of de wolk van de goddelijke tegenwoordigheid en 
heerlijkheid, eerst ‘vanaf de dorpel van de tempel’ en toen van het 
midden der stad. ‘De heerlijkheid des HEREN steeg op uit het midden 
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der stad en plaatste zich op de berg die ten oosten van de stad ligt’ (Ez. 
10:18; 11:23) 

162. De profeet Hosea geeft getuigenis van de toestand van Israël, dus 
ontbloot van alles wat uiterlijk de tegenwoordigheid van God onder hen 
kenmerkte en verklaart dat het lang zal duren. ‘Want vele dagen zullen 
de Israëlieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst, zonder offer 
en zonder gewijde steen, zonder efod of terafim’ (Hosea 3:4).

Ten tweede: God heeft geweigerd hen als zijn volk te erkennen. ‘Toen 
zei Hij: noem hem Lo-Ammi, want gij zijt mijn volk niet en Ik zal de uwe 
niet zijn’ (Hos. 1:9) In al hun voorgaande rampen (ellenden) werden zij 
nog als zijn volk door God erkend en Hij had Zichzelf erkend hun God 
te zijn. Dit vormde in feite het grote verschil tussen hen en de andere 
volken. Maar dit werd nu onder oordeel terzijde gesteld. 

Ten derde: Nu Gods troon te Jeruzalem - de troon waarop Hij David 
en zijn zonen had geplaatst - omver geworpen was, werd koninklijke 
macht door God verleend aan het hoofd van de volken. Het was niet 
eenvoudig zoals te voren, dat de invallen van de omringende volken 
werden toegestaan als kastijding voor de zonde van Israël, maar de 
gehele orde van Gods bestuur van de aarde werd veranderd. Hij had 
gewoond tussen de cherubim in de tempel te Jeruzalem en regeerde 
Israël door zijn wetten, hen zegenende of kastijdende naar hun wegen 
en handelende met de omgevende naties overeenkomstig de loop 
die zij volgden m. b. t. Israël. Nu werd Israël opgegeven - aan zijn 
lot overgelaten - en werd de hoogste macht op aarde aan de koning 
van Babylon verleend. Hij erfde niet de troon die God te Jeruzalem 
had opgericht maar - daar die troon vanwege Israël’s onverbeterlijke 
boosheid, omver geworpen was - werd Nebukadnezar gemaakt tot 
hoofd over de volken,. terwijl universele heerschappij aan hem door 
God werd toevertrouwd. ‘Gij, o koning, koning der koningen, aan wie 
de God des hemels het koningschap, macht, sterkte en eer geschonken 
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heeft, ja in wiens hand Hij de mensen kinderen, waar zij ook wonen, 
de dieren des velds en het gevogelte des hemels heeft gegeven, en die 
Hij tot heerser over die alle heeft gemaakt - gij zijt dat gouden hoofd’ 
(Dan. 2:37,38)

UITGEBREIDE EN GESCHREVEN PROFETIE BEGINT

163. De drie zojuist vermelde trekken hebben Israël’s toestand op het 
tegenwoordige moment gekarakteriseerd. De terugkeer uit Babel, in de 
dagen van Cyrus, Ezra en Nehemia herriepen of vernietigden niet één 
er van. Er was geen terugkeer van de heerlijkheid - de uitspraak ‘Lo-
Ammi, niet mijn volk’ werd niet herroepen, en de dominante macht van 
de heidenen werd niet opzij gezet. Welk doel dan had de terugkeer uit 
Babel, na de zeventig jaren gevangenschap? Dit is een zeer belangrijke 
vraag en verdient heel serieus te worden beschouwd. 

Mijn lezers zullen hebben opgemerkt dat in de Schrift alle bezoekingen 
(inspectie) van het goddelijke ongenoegen in Israël, tot aan het punt 
waaraan toe wij hun geschiedenis hebben gevolgd, hoofdzakelijk 
was wegens hun afgoderij. 1Sam. 7:3 enPsalm 78:58,59 bewijzen dit 
duidelijk wat Silo betreft; de hele geschiedenis bewijst het wat betreft 
het koninkrijk van de tien stammen en betreffende de gevangenschap 
van Juda, laat daar het volgende gedeelte beslissen: ‘Zo zegt Jahweh: 
Zie, Ik breng onheil over deze plaats en over haar inwoners: al de 
vervloekingen die geschreven staan in het boek dat men de koning 
van Juda heeft voorgelezen; omdat zij Mij verlaten hebben en offers 
ontstoken voor andere goden, teneinde Mij te krenken met al de 
maaksels van hun handen. Daarom zal mijn gramschap zich uitstorten 
over deze plaats zonder geblust te worden’ (2 Kron. 34:24,25) ‘Eveneens 
maakten al de oversten van de priesters en het volk zich voortdurend 
aan ontrouw schuldig, naar al de gruwelen der volken; zij maakten het 
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huis des HEREN onrein, dat Hij in Jeruzalem geheiligd had. De HERE, de 
God hunner vaderen, zond wel zijn boden tot hen, vroeg en laat, want 
Hij ontfermde Zich over zijn volk en zijn woning, maar zij bespotten de 
boden Gods, verachtten zijn woorden en hoonden zijn profeten, totdat 
de gramschap des HEREN zich zozeer tegen zijn volk verhief, dat geen 
herstel meer mogelijk was. Hij deed de koning der Chaldeeën tegen 
hen optrekken, deze doodde hun jongelingen met het zwaard in hun 
heiligdom, en hij spaarde jongeling noch maagd, oude noch grijsaard; 
alles gaf Hij in zijn macht’ (2 Kron. 36:36:14-17)

AFGODENDIENST DE ZONDE VAN HET OUDE ISRAËL

164. Dus het is duidelijk, dat de speciale zonde waarvoor deze oordelen 
over het volk Israël vielen, de zonde van afgoderij was, de invloed 
waarvan de overheersing, onder de vroegere bewoners van de aarde, 
de aanleiding er van was dat Abraham werd geroepen uit de massa 
van de mensheid. Israël was bestemd om een speciaal voortdurend 
getuigenis tegen afgoderij te zijn en voor de eenheid van de ware God - 
Jahweh - die Zich verwaardigd had hen als zijn volk te roepen en Zichzelf 
tot hun God uit te roepen. Toen zij zelf onverbeterlijke afgodendienaars 
werden, wat bleef er anders over dan dat God hen op zou geven ten 
oordeel en verwoesting, zoals Hij deed? Zij hadden opgehouden, door 
de uitsluitende (de exclusieve) instandhouding van de aanbidding van 
Hem, een getuige voor de ware God te zijn. Hij maakte hen nu tot een 
niet-vrijwillig getuigenis door de oordelen waarmee Hij hen bezocht en 
waardoor zij tot op de huidige dag worden vervolgd! 

Hij had inderdaad, door Jeremia, beloofd dat er een terugkeer uit de 
Babylonische gevangenschap zou zijn na verloop van zeventig jaren. 
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Wij weten allen dat deze terugkeer plaats vond. Maar hoe kostbaar 
dit roerend bewijs van Gods trouw en genade voor de weinigen die 
naar Jeruzalem terugkeerden, en voor het land van hun vaderen ook 
was, er was toen niet en er is nooit een herstel geweest van het volk in 
het algemeen in de zegeningen die verspeeld werden door de zonden 
van hun vaderen. Er waren maar heel weinigen die terugkeerden; de 
meerderheid van het volk bleef in Babylon en in de landen waar ze naar 
toe waren verstrooid. De tien stammen keerden helemaal niet terug. 
Er werd inderdaad een tweede tempel opgericht, maar geen ark des 
verbonds werd bewaard binnen het heilige der heiligen; en er was geen 
shechina der heerlijkheid als teken van de tegenwoordigheid van Hem 
die eens woonde tussen de cherubim. De teruggebrachte gevangenen 
kregen opnieuw bezit van het land; maar niet door het hebben van 
een onvoorwaardelijke gave van God, maar door toestemming van hun 
meesters uit de volken. 

165. De uitspraak ‘niet mijn volk’ rustte nog op de natie en zo duidelijk 
was dit aangeduid, dat (zoals door anderen is opgemerkt) in de drie 
profetieën die werden geschreven na de terugkeer uit Babel, God hen 
nooit aanspreekt als zijn volk. Er zijn voorzeggingen dat zij in toekomende 
dagen zo zullen worden genoemd, maar op het punt van zich werkelijk 
te richten tot de dan levende inwoners van het land erkent God hen 
niet als zijn volk. Er zijn voorzeggingen dat zij in toekomende dagen 
zo zullen worden genoemd; maar op het punt van het werkelijk zich 
richten tot de toen levende inwoners van het land erkent God hen niet 
zo. Dit is zeker een omstandigheid die onze ernstige aandacht verdient. 

CHRISTUS HET MIDDELPUNT EN DE SOM VAN HET GEHEEL

Er kan geen twijfel over bestaan, dat het grote doel van de terugkeer 
uit Babylon aan het einde van de zeventig jaren van ballingschap was, 
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dat Israël in het land zou zijn wanneer het uur aan zou breken van de 
verschijning van Christus onder hen. Alle goddelijke raadsbesluiten 
betreffende Israël, evenals met betrekking tot alles bovendien, hebben 
Christus als hun middelpunt. Hij is het zaad van Abraham aan wie 
de beloften werden gedaan. Hij is de Zoon van David, de hoop van 
Israël en van het huis van David. Het was naar Hem en de stabiliteit 
(duurzaamheid) van Gods bedoelingen in Hem waar naar het gehele 
onvoorwaardelijke deel van het verbond met David verwees. Alles in 
de gehele loop van Gods handelen met Israël had steevast naar Hem 
gewezen. 

Alle typische personen, plaatsen, offers en handelingen gevierd in de 
geschiedenis van Israël of voorgeschreven in Israël’s wetten waren 
slechts vage voorstellingen van Hem. Over Hem hadden de profeten 
uitvoerig gesproken; over hem had de psalmist beminnelijk gezongen. 
Er waren inderdaad mysterieuze indicaties betreffende zijn komen om 
te lijden en te sterven - zowel in typen als in psalmen en profetieën 
over zijn komen in vernedering -Terugziende op het verleden, in het 
licht van de Nieuwe Testament openbaringen, schijnt dit alles ons 
duidelijk genoeg. En, ongetwijfeld, zou het voor hen duidelijk hebben 
moeten zijn. Geloof zou dit hebben gedaan. Maar helaas, het zou 
blijken - door de uitwerking van de komst van Christus, zowel als door 
alle voorafgaande handelingen van God met de mens - dat noch geloof, 
noch liefde, noch iets volgens God, aangeboren is in het hart van de 
mens, de arme, gevallen, zondige, opstandige mens. Ja, getoond moest 
worden, dat met ieder voordeel dat de Jood bezat, na alle beschaving 
door God hem geschonken zovele eeuwen lang, dat er zelfs in zijn 
hart toen het eerlijk op de proef werd gesteld door de het zenden van 
Christus, niets was dat beantwoordde aan ‘de genade en waarheid’ die 
door Hem ‘is geworden’. Dit is een vernederend zicht op het onderwerp 
en wel een diep praktisch, mijn lezer, voor onze eigen zielen. Maar het 
is een inzicht dat ons volledig in het woord van God wordt voorgesteld. 
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DOEL EN KRACHTDADIGHEID VAN DE DOOD VAN CHRISTUS

166. Het grote doel van de komst van Christus was ongetwijfeld om de 
verlossing te vervullen en dus lag de basis voor al de daarop volgende 
handelingen van God in genade, hetzij tegenwoordig met betrekking tot 
de gemeente die uit alle volken vergaderd is, óf later met betrekking tot 
het volk Israël en de gehele bevolking van de aarde in het millennium. 
De dood van Christus was bovendien, zoals ons wordt verzekerd, de 
grondslag waarop God vooruitlopend, individuele mensen vanaf het 
begin had gered. 

Maar laat mij opnieuw mijn christelijke lezers er aan herinneren dat 
de maatregel van wat in de Schrift is geopenbaard, niet is dat wat 
noodzakelijk is voor onze redding, maar dat wat God behaagde te doen 
en bekend te maken voor de ontvouwing en de vervulling van zijn eigen 
heerlijkheid in Christus. En het was voor zijn heerlijkheid, niet alleen 
dat Christus moest sterven om onze zonden weg te doen, maar dat dit 
zou zijn op een tijdstip toen het volledig geopenbaard was dat minder 
dan dit niet zou voorzien in de hopeloze noodzakelijkheid van onze 
totaal bedorven toestand. ‘De volheid van de tijd’ was gekomen toen 
‘God zijn Zoon zond’ (Gal. 4:4) Het was ‘te rechter tijd’ dat ‘Christus 
voor goddelozen is gestorven’ (Rom. 5:6) Laten we er ook aan denken 
dat Christus, nationaal beschouwd, zowel in zijn leven als in zijn dood 
verbindingen had met Israël. Kajafas profeteerde (en ons wordt verteld 
‘dat Jezus zou sterven voor dat volk’. ) (Joh. 11:50)

En terwijl de dood van Christus dus de verdienstelijke grondslag is van 
al de overvloedige zegening en voorspoed die nu het deel van Israël zal 
zijn in de toekomende dagen, het bedrijven er van, gezien als de daad 
van de mens, was de bekronende actie van Israëls nationale zonde; en 
dit is de grondslag waarop het oordeel over hen is uitgevoerd d. m. v. al 
de ellende die haar sindsdien overkomen is. 
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ISRAËL WORDT HERSTELD ALS HET BOETVAARDIG IS

We hebben gezien hoe zij - voor hun zonden in het algemeen en voor de 
zonde van de afgodendienst in het bijzonder - onder Gods rechtvaardige 
oordeel zijn geweest en de slachtoffers waren van verdrukking door de 
heidenen, zelfs sinds de dagen van Salmaneser en Nebukadnezar. Maar 
de profetieën die overvloeien van voorzeggingen van hun uiteindelijk 
en gehele herstel en van oneindige zegen die ze zullen genieten als 
zij hersteld zijn. Deze voorzeggingen verbinden het herstel van Israël 
met de komst van de Messias en hun boetvaardige aanneming van 
Hem als hun lang verwachte Verlosser en Koning. ‘Uw volk is één en al 
gewilligheid ten dage van uw heerban’ (Ps. 110;3) Psalm 118 handelt 
uitgebreid over hun bevrijding en de daarop volgende voorspoed en 
vreugde en stelt hen voor als uitroepende ‘Gezegend Hij, die komt in de 
naam des HEREN’ (Ps. 118:26) 

Dan in Psalm 119, wordt de lof van de wet, zoals geschreven in hun hart 
onder het nieuwe verbond, verkondigd en gezongen met alle kracht 
van menselijke spraak. 

167. Jesaja stelt hem voor terwijl hij zegt: ‘Zie, deze is onze God, van 
wie wij hoopten, dat Hij ons zou verlossen; dit is de HERE, op wie wij 
hoopten; laten wij juichen en ons verblijden over de verlossing die Hij 
geeft’ (Jes. 25:9) Opnieuw, ‘Ook in de weg uwer gerichten hebben wij 
U verwacht, o HERE; naar uw naam en naar uw gedachtenis ging ons 
zielsverlangen uit’ (Jes. 26:9) In een ander gedeelte wordt de HEER 
Zelf voorgesteld als zeggende, ‘Want Ik ben als een jonge leeuw voor 
Efraïm, en voor het huis van Juda. Ik, Ik zal verscheuren en heengaan; 
Ik zal wegnemen zonder dat iemand redden kan. Ik zal heengaan, Ik 
zal wederkeren naar mijn plaats, totdat zij zich schuldig gevoelen en 
mijn aangezicht zoeken; wanneer het hun bang te moede is, zullen 
zij verlangend naar Mij uitzien’ (Hos. 5:14,15) In de volgende verzen 
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worden zij voorgesteld zeggende: ‘Komt, laat ons terugkeren tot 
Jahweh! Want Hij heeft verscheurd en zal ons helen; Hij heeft geslagen 
en zal ons verbinden’ (Hos. 6:1) Veel - misschien kan gezegd worden de 
meeste - van de gedeelten die Israël’s herstel voorzeggen, voorzeggen 
ook deze verdeemoedigde, boetvaardige toestand van de natie ten 
tijde van haar vervulling. 

 DE ONBOETVAARDIGE VERWERPING VAN CHRISTUS

In de evangeliën vinden we Christus voorgesteld aan het Joodse volk 
- zijn persoon, zijn wonderen, zijn dienst, de omstandigheden van zijn 
geboorte, alles in het kort tot in de kleinste detail’s overeenkomstig 
de profetieën van hun Messias; en het volk wordt dus op de proef 
gesteld wat betreft of het is in de boetvaardige, vernederde toestand 
waarin deze profetieën ze voorstellen te zijn wanneer de Messias wordt 
aangenomen en het volk hersteld. Helaas, mijn lezers zijn zich bewust 
van het resultaat. Terwijl bepaalde profetieën worden vervuld doordat 
Hij dus tegenwoordig is, het volk, in hun blindheid en ongeloof vervulde 
andere profetieën door hun Messias en koning te verwerpen. Zij zagen 
‘geen gestalte noch luister’ in Hem ‘zodat zij Hem zouden hebben 
begeerd’ (Jes. 53:2) Hij moest zeggen: ‘vergeefs heb ik mij afgemat, 
voor niets en vruchteloos mijn kracht verbruikt’ (Jes. 49: 4) Zij ‘sloegen 
de richter Israëls met de roede op het kinnebakken’ (Micha 4:14) ‘Zij 
verdeelden mijn klederen onder elkander en wierpen het lot over mijn 
gewaad’ (Ps. 22:19 Zie ook de evangeliën) ‘Zij doorboorden zijn handen 
en voeten’ (Ps. 22:17. Zie ook de evangeliën) Zo was de uitkomst van 
deze laatste beproeving waaraan deze uitverkoren natie van Gods keus 
werd onderworpen. ‘Weg met Hem! Kruisig Hem, kruisig Hem!’, was 
de woeste woedende kreet waarmee zij antwoordden op al de tedere 
tonen van liefde waarin Hij hen had gesmeekt om de dag van hun 
bezoeking te kennen! 
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ISRAËLS TOESTAND TOEN CHRISTUS KWAM

168. Lezer er is iets meer dan profetisch licht in dat wat we nu 
beschouwen - er is lering voor onze zielen van het meest ernstige en 
heilzame karakter. We zien hier wat de mens is, wat wij - wat u en ik - 
zijn! De natuur die zichzelf zo openbaarde, in de verwerping van Christus 
door Israël, is de natuur die wij zelf bezitten. Er is in onze harten geen 
bereidheid meer om Christus te ontvangen dan er is in het hart van 
Israël. Als we Hem al hebben aangenomen dan is dat omdat genade, 
soevereine genade, in ons de gezindheid heeft bewerkt om Hem aan te 
nemen, evenals dezelfde soevereine genade toch in Israël de toestand 
van het hart zal bewerken die zo geheel ontbrak toen Christus voor het 
eerst kwam. ‘Oh, welk een grote schuldenaar t.o.v. de genade’ is de 
taal van een ieder wiens hart de genade heeft getroffen of van ieder 
die heeft gesmaakt dat de Heer genadig is. Zo zal straks de belijdenis 
van Israël zijn; maar eerst moesten ze - en ze hebben het nog altijd - de 
bittere gevolgen smaken van de afwijzing van de Ene die machtig is te 
redden op wie hun hulp gelegd werd. 

Van de kant van God was alles gereed toen Christus hier was. Hij was het 
zaad van Abraham en de Zoon van David - de profeet zoals Mozes, die 
God had beloofd te zullen verwekken onder zijn volk - Degene die ‘een 
priester tot in eeuwigheid naar de orde van Melchizedek’ zou zijn (Hebr. 
5:6; 7:11, 17, 21) Zijn volk verkeerde, dat is waar, in een rampzalige 
vernederende toestand. Een Edomiet was op de troon en hij regeerde 
met toestemming van Caesar, of juister gezegd, door de macht van 
Caesar. Het opschrift van Caesar stond op de munt waarmee al hun 
handel werd bedreven; en er was nauwelijks een insigne van nationale 
vernedering die dat opschrift niet droeg. De koninklijke afkomst was 
zo in zulke verarmde omstandigheden, dat de moeder van hun laatst 
geboren erfgenaam - de ware erfgenaam - niet in staat was logies in de 
herberg te verkrijgen op haar weg om door de heidense vreemdeling 
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te worden ingeschreven. De zoon van David werd geboren - inderdaad 
in de stad van David, maar - in een stal. met de voederbak als wieg van 
zijn eerste kindsheid, in het land en in de wereld waarover Hij nochtans 
in heerlijkheid zal regeren. 

DE TRANEN VAN DE VERLOSER OVER JERUZALEM

169. Maar daar was hij en de vraag verrees, was de natie gereed om Hem 
te ontvangen? Och! Indien het zo zou zijn geweest! Zou het er niet op 
lijken alsof de Verlosser Zelf toegaf aan de gedachte van wat, zelfs toen, 
mogelijk zou zijn geweest, als de natie er op voorbereid was geweest 
om Hemte ontvangen? Hoe moeten we anders zijn gebroken woorden 
begrijpen? - En toen Hij naderde en de stad zag, weende Hij over haar 
en zei: Och, mocht op deze <uw >dag ook u erkennen wat tot uw vrede 
dient’ (Luk. 19:41, 42) ‘Mocht u’. Hij zegt niet wat geweest zou zijn als 
dit het geval geweest zou zijn - en het betaamt ons niet om de uitlating 
aan te vullen. Wij mogen niet spreken waar Hij zweeg. Maar het werkt 
zo, of is het enige vrijheid nemen met de Schrift om te veronderstellen, 
dat terwijl zijn woorden werden onderbroken door zijn tranen, het zijn 
bewogenheid was bij wat geweest was of wat geweest had kunnen zijn, 
als die zo geliefde stad de dag van haar bezoeking gekend zou hebben. 
? Maar zij kende het niet. De dingen die tot haar vrede behoorden 
daarvoor had ze geen oog om ze te onderscheiden; en wenende, zoals 
de Redder deed, over haar dwaasheid en ongeloof met alle trieste 
gevolgen die op het punt stonden om te volgen, kon Hij alleen maar 
berusten in de rechtvaardigheid ervan hoewel zijn tranen lieten zien 
wat het Hem kostte te denken over de verwoesting van de stad waar 
zijn troon behoorde gestaan te hebben en waar universele hosanna’s 
Hem hadden moeten begroeten als ‘de koning die komt in de naam 
van de Heer’. ‘Nu is het echter verborgen voor uw ogen’ (Luk. 19:38,42) 
Ja, de zoon van de Heer van de wijngaard was gekomen om vrucht te 
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zoeken van de landlieden aan wie ze was verhuurd. Alle voorgaande 
boodschappers hadden zij met verachting of wreedheid behandeld; en 
nu waren zij aan het voorbereiden om de erfgenaam en Heer van alles 
uit de wijngaard te werpen en te doden. ‘Deze is de erfgenaam; laten 
wij hem doden, opdat de erfenis van ons wordt’ (Luk. 20:9-19) Ook 
was het niet alleen als vrucht zoekende dat Hij dus verworpen werd 
door hen wiens plaats en verantwoordelijkheid het was vrucht voort 
te brengen. Hij kwam in genade om Israël te vergaderen. ‘Jeruzalem, 
Jeruzalem, dat de profeten doodt en hen stenigt die tot u zijn gezonden, 
hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen bijeen verzamelen, zoals een 
hen haar kuikens bijeen verzamelt onder haar vleugels, en u hebt niet 
gewild. Zie, uw huis wordt aan u <woest> overgelaten. Want Ik zeg u: u 
zult mij van nu aan geenszins zien, totdat u zegt: ‘Gezegend Hij die komt 
in [de] naam van [de] Heer’ (Matt. 23:37-39) 

GODDELIJK GEDULD MET ISRAËL

170. Soevereine genade zal toch, zoals andere Schriftplaatsen ons 
leren, deze uitroep in hun harten en op hun lippen plaatsen; en dan 
zullen ze opnieuw zien op hun doorstoken en lang verworpen Heer; 
maar voor het moment moesten ze de verschrikkelijke gevolgen van 
het veronachtzamen van Hem ondervinden. 

Maar oordelen is voor God een vreemd werk. . Hij is langzaam om te 
toornen en groot in genade. Als we dit ergens zien, zien we dit in zijn 
handelen met Jeruzalem en de Joden. Toen, na hun lange opstand en 
het vele leed en tegenspoed, ‘de Hersteller van bressen, de Herbouwer 
van straten’ (Jes. 58:12) verscheen en werd verworpen en gekruisigd en 
het vonnis over hen werd uitgesproken van verschrikkelijker rampen en 
ellenden dan enige die zij tot dan toe hadden te verduren gehad, was 
er geen haast in de uitvoering van het vonnis. Wat meer is, voordat het 
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ook maar werd uitgevoerd, kwam de Ene, wiens verwerping door de 
natie haar bekronende zonde was, ten behoeve van hen tussenbeide. 
De wijngaardenier hield een pleidooi voor de onvruchtbare vijgeboom 
en verkreeg voor haar een ander jaar met zoveel toegevoegde zorg en 
cultuur zoals ze nog nooit had ontvangen. Jezus bad op het kruis: ‘Vader, 
vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen’ (Luk. 23:34) Wat was het 
antwoord op dit gebed? Vergeving op zo’n wijze en op zodanig dat de 
Heilige Geest van de hemel gezonden werd om hen volledige vergeving 
te verkondigen, absolute vergeving, met het volle genot van al hun 
verbeurde nationale zegeningen, als ze nu berouw zouden hebben van 
hun enorme zonde en tot Hem zouden opzien die ze verworpen en 
gedood hadden. 

HET GETUIGENIS VAN DE HEILIGE GEEST VERWORPEN

171. Dit pleidooi ‘Zij weten niet wat zij doen’, (Luk. 23:34) is wat, met 
andere woorden, de Heilige Geest op de lippen van Petrus legt als 
hij zich tot hen richt en zegt: ‘En nu, broeders, ik weet dat u het uit 
onwetendheid hebt gedaan, zoals ook uw oversten’ (Hand. 3:17) In 
directe verbinding met deze woorden roept Petrus hen op om berouw te 
hebben en zich te bekeren, opdat hun zonden zouden worden uitgewist 
opdat de tijden van verkwikking zouden komen van het aangezicht van 
de Heer; ‘En’, zegt hij, ‘Hij de voor u voorbestemde Christus, Jezus, 
zendt, die [de] hemel moet opnemen tot[de] tijden van [de] herstelling 
van alle dingen, waarvan God heeft gesproken door [de] mond van zijn 
heilige profeten van oudsher’ (Hand. 3:20,21) Er zijn ‘tijden van [de] 
herstelling van alle dingen, waarvan God heeft gesproken door de 
mond van zijn heilige profeten van oudsher’. Alle profeten verbinden 
deze tijden met Israël’s berouw, en het herstel van Israël en met de 
komst van hun Messias. Hij kwam eens, ‘kwam tot het zijne,’ ‘maar de 
zijnen hebben Hem niet aangenomen’ (Joh. 1;11) Petrus belast hen 
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in deze toespraak er mee de Heilige en de Rechtvaardige te hebben 
verloochend, met het hebben gedood van de Vorst des levens die God 
echter uit de doden heeft opgewekt (Hand. 3:14-15) Dan, roept hij hen 
op in de woorden die wij beschouwen, berouw te hebben en zich te 
bekeren en belooft, hoewel zij Christus hebben verworpen, maar als 
zij nu berouw hebben, dan zal God Jezus Christus zenden die de hemel 
had opgenomen tot op de tijden van de herstelling19 En wat is dit anders 
dan de duidelijke verklaring van wat de Redder bekend maakte in zijn 
afsluitende woorden toen Hij de tempel verliet: ‘U zult Mij van nu aan 
geenszins zien, totdat u zegt: ‘Gezegend Hij die komt in [de] naam van de 
Heer’ (Matth. 23:39) Totdat u zult zeggen. Laat dit niet doorschemeren 
dat zij Hem zullen zien wanneer zij dit zullen zeggen? En dus verzekert 
Petrus hen, dat als zij berouw zouden hebben God Jezus Christus zou 
zenden. Natuurlijk, het was voorzien dat deze laatste aanbieding, 
evenals elke voorafgaande, verworpen zou worden en dat de gemeente 
zou worden gevormd gedurende de tussentijd die zou volgen. Maar zo 
was het voorzien, dat Christus zou worden verworpen, wanneer Hij hier 
in vernedering was; en zijn dood, die redding is voor allen die geloven, 
wordt toegekend aan de bepaalde raad en voorkennis van God evenals 
aan de boze handen waardoor Hij in werkelijkheid werd gedood (Hand. 
2:23) Helaas, deze aangeboden genade werd verworpen. Zij weigerden 
even hardnekkig het getuigenis van de Heilige Geest omtrent een 
verheerlijkte Christus, als zij Christus Zelf hadden geweigerd toen Hij 
hier in vernedering was. ‘Hardnekkigen en onbesnedenen van harten 
en oren, u weerstaat altijd de Heilige Geest , zoals uw vaderen zo ook 
u’ (Hand. 7:51) Dit zijn de plechtige woorden van Stafanus in zijn laatste 
toespraak tot zijn landgenoten juist voordat zij op hem toestormden en 
hem stenigden tot Hij stierf. 

19 Ik hoef nauwelijks te zeggen dat deze taal betekent, ‘totdat de tijden van 
herstel’ komen - niet totdat zij aflopen, vervallen. 
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 EEN DRIEVOUDIGE GROND VAN ISRAËLS OORDEEL

172. Tot aan dit punt had de genade over Jeruzalem getalmd en geen 
getuigenis omtrent Christus, opgestaan en ten hemel gevaren, werd 
gegeven behalve hier. Nu, het getuigenis verlaat Jeruzalem, gaat via 
Samaria en dan naar de heidenen. Filippus predikt te Samaria; Petrus 
wordt gezonden naar Cornelius en zijn huis; en Saulus van Tarsus, 
één van de hoofd vervolgers wordt bekeerd en wordt de apostel van 
de onbesnedenen. Toch draalt de genade van God nog omtrent de 
Joden; en wel door de hele Handelingen der Apostelen heen is, ‘eerst 
van de Jood, en ook van de Griek’ (Rom. 2:9,10) het principe waarop 
deze boodschappers van de liefde van God werken. Overal prediken zij 
eerst in de synagogen; en niet voordat zij daar verworpen worden en 
algemeen worden uitgedreven, keren zij terug naar de heidenen. De 
uitbreiding van de dienst van de apostel tot de heidenen is het laatste 
struikelblok voor hun nationale trots en vooroordeel en dit kunnen zij 
niet verdragen. ‘En Hij zei tot mij: Ga, want Ik zal je ver weg naar [de] 
volken zenden. Zij nu hoorden hem aan tot dit woord toe en zij verhieven 
hun stem en zeiden: Weg van de aarde met zo iemand; want hij behoort 
niet te [blijven] leven!’(Hand. 22:22, 23) ‘De Joden hebben zowel de 
Heer Jezus als de profeten gedood en ons verdreven. Ook behagen zij 
God niet en zijn tegen alle mensen, terwijl zij ons verhinderen tot de 
volken te spreken opdat zij behouden worden; zodat zij altijd de maat 
van hun zonden volmaken. Maar de toorn is over hen gekomen tot 
[het] einde toe’ (1 Thess. 2:15-6) 

Gramschap is over hen gekomen tot het uiterste! Ten eerste wegens 
hun afgoderij; ten tweede, voor hun verwerping van de Heer Jezus, 
hetzij toen Hij hier in vernedering was, of als de opgestane door de 
Heilige Geest die van de hemel gekomen was aan hen bekend gemaakt; 
ten derde voor hun haat tot de genade, nu uitgebreid tot de heidenen. 
Maar de genade zal toch triomferen door hun volledig herstel en 
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doordat zij het zaad van de universele zegening van de volken op de 
duizendjarige aarde zullen zijn. 
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7. ISRAËL’S TOEKOMSTIGE 
HERSTEL

173. Ons onderzoek naar Israëls voorbijgegane geschiedenis en haar 
tegenwoordige toestand leidt ons naar enkele van de afsluitende 
verklaringen van het Nieuwe Testament over dit onderwerp. Hun ‘huis 
wordt aan u <woest. > overgelaten’ (Matth. 23:38) - hun stad en tempel 
worden veroordeeld tot totale ondergang - ‘het koninkrijk van God 
wordt van hen weggenomen en gegeven aan een volk dat de vruchten er 
van opbrengt’ (Matth. 21:43), terwijl ‘De toorn komt over hen tot [het] 
einde toe’ (1 Thess. 2:16) - terwijl gerechtelijke ‘blindheid, verharding’ 
op hen als volk rust. Rom. 11:25; Ef. 4:18); zo zijn de hoofdtrekken van 
de toestand waarin, op het ogenblik, het Nieuwe Testament afscheid 
neemt van dit bevoorrechte volk van Gods verkiezing. Het zal goed 
voor ons zijn, juist op dit punt, na te gaan of het Nieuwe Testament 
onderwijst dat deze omverwerping - dat deze ellende - dat deze 
gerechtelijke blindheid, helemaal levenslang en onherroepelijk zal zijn; 
of dat het niet juist laat doorschemeren, dat in Gods bedoelingen er 
een grens is gesteld aan hun voortgang

Aan het einde van dit lange lied van schrikwekkende aanklacht van de 
schriftgeleerden en Farizeeën die we vinden in Matth. 23, verklaart 
onze Heer, dat over Jeruzalem zou komen alle rechtvaardige bloed dat 
op aarde is vergoten; en dan spreekt Hij de welbekende woorden uit 
die in ons vorige artikel werden aangehaald: ‘Jeruzalem. Jeruzalem, dat 
de profeten doodt en hen stenigt die tot u zijn gezonden, hoe dikwijls 
heb Ik uw kinderen willen bijeenverzamelen, zoals een hen haar kuikens 
bijeenverzamelt onder haar vleugels, en u hebt niet gewild. Zie, uw huis 
wordt aan u <woest> overgelaten. Want Ik zeg u: u zult 
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Mij van nu aan geenszins zien, totdat u zegt: ‘Gezegend Hij die komt in 
[de] naam van [de] 174 

Heer’ (Matth. 23:37-39) En dat zij dan, wanneer zij dit zeggen, opnieuw 
hun tot dan verworpen en afwezige Heer zullen zien? Deze woorden 
- dat moet worden toegegeven - verklaren niet absoluut dat Israël zal 
zeggen : ‘Gezegend hij die komt’; maar zeker als er geen ander gedeelte 
over dit onderwerp in heel Gods woord zou zijn, het woord dat voor 
ons staat is voldoende toereikend om in het hart de hoop van Israëls 
uiteindelijk herstel levend te houden. Maar we zullen gedeelten in 
overvloed vinden die absoluut, dat wat hier onder voorwaarde wordt 
uitgedrukt, voorzeggen. 

DE VERWORPEN STEEN

Als we naar Psalm 118:26 gaan, waaruit onze Heer deze woorden 
aanhaalt, zullen we vinden dat Israël daar wordt voorgesteld terwijl ze 
gebruikt worden nadat de Messias is verworpen. In die psalm worden 
zij verbonden met het bekende gedeelte: ‘De steen die de bouwlieden 
hebben verworpen, die is geworden tot een hoeksteen’ (Matth. 21:42) 
De meest oppervlakkige lezer van de Schrift kan nauwelijks onwetend 
zijn dat dit gedeelte wordt uitgelegd zowel door onze Heer Zelf, als 
door de apostelen (1 Petr. 2:7) als de tegenwoordige verwerping van 
hun Messias en van de verhoging van Hem door God terwijl Hij zo 
verworpen was. De voor ons liggende psalm stelt Israël voor als nu 
(tegenwoordig) deze Steen erkennende. ‘Van de HERE is dit geschied, 
het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de HERE gemaakt heeft, 
laten we juichen en ons daarover verheugen’ (Ps. 118:23,24) Dan, na 
een gebed om voorspoed, vinden we de woorden die door Christus 
worden aangehaald in Mattheus, ‘Gezegend Hij die komt in [de] naam 
van [de] Heer’ (Matth. 23:39b) Kan iemand zich verzetten tegen de 
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conclusie van deze schriftplaatsen, wanneer ze zo worden vergeleken, 
dat Israël zal worden hersteld? Eeuwen voordat Christus op aarde was, 
werd de psalmist geïnspireerd om te profeteren dat Israël de Messias 
zou erkennen die zij eerst hadden afgewezen en dat zij dan zouden 
zeggen ‘Gezegend hij die komt in de naam van de Heer’ (Ps. 118:26) 
Feitelijk zegt onze Heer dan: ‘U wijst nu de Steen af’ die, wanneer dus 
afgewezen, gemaakt zal worden tot een hoeksteen. Uw huis wordt 
daarom,<woest> aan u overgelaten. Maar u zult toch de Steen moeten 
erkennen die u nu afwijst en moeten erkennen dat haar verhoging het 
werk van Jahweh is en wonderbaar is in uw ogen. Tot dan zult u Mij niet 
meer zien. U zult Mij geenszins zien, totdat u zegt: ‘gezegend Hij die 
komt in [de] naam van [de] Heer’. 

DE TIJDEN DER VOLKEN

In één van de andere evangeliën_ beperkt de Heer de periode van 
Israëls ellende op een andere manier. Hij voorzegt de verwoesting van 
de tempel zodat er geen steen op de andere zou worden gelaten; Hij 
spreekt er over dat Jeruzalem zal worden omgeven door legerkampen 
en dat dit een teken zal zijn dat haar verwoesting nabij gekomen is; Hij 
verklaart dat dit de dagen zijn van wraak, opdat alles wat geschreven 
staat, vervuld zal worden en dan voegt Hij er aan toe: ‘want er zal 
grote nood zijn in het land, toorn over dit volk. En zij zullen vallen door 
[het] scherp van [het] zwaard en als gevangenen worden weggevoerd 
onder alle volken; en Jeruzalem zal door de volken worden vertrapt, 
totdat de tijden van de volken zijn vervuld’. Dus het blijkt dat er een 
bepaalde periode is, genoemd ‘de tijden van de volken’, gedurende 
welke Jeruzalem ‘vertrapt’ zal worden en aan het einde ervan zal dit 
ophouden zo te zijn. 
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In 2 Kor. 3:15 hebben we een korte en terloopse, maar zeer duidelijke 
aanduiding dat het oordeel waaronder Israël ligt niet het uiteindelijke 
en eeuwigdurende is. De apostel heeft gerefereerd aan de handeling 
van Mozes die een voorhang voor zijn gelaat deed, en dat behandelde 
als een symbool voor de verblindheid van de toestand van Israël. ‘Maar 
tot heden toe ligt er, wanneer Mozes wordt gelezen, een bedekking over 
hun hart’. Zo is hun toestand ‘tot heden toe’. ‘Maar wanneer het (Israëls 
hart) tot [de] Heer zal terugkeren, wordt de bedekking weggenomen’ (2 
Kor. 3:16) Hij vervolgt het onderwerp niet in dit gedeelte; het is niet het 
punt waarover hij uitweidt. Maar deze terloopse zinspelingen op het 
herstel van Israël, als een gevestigde, vastgestelde waarheid, waarbij 
verondersteld wordt dat de gedachte van de lezer er reeds mee bekend 
is, zijn slechts des te overtuigender omdat zij worden ingevoerd op 
deze bijkomstige wijze. 

ISRAËL NIET VERWORPEN

176 In Rom. 11 wordt het onderwerp vollediger en nadrukkelijker 
beschouwd. De apostel heeft, met de meest onwrikbare 
betrouwbaarheid, de gevolgen van de verwerping van Christus door 
Israël bekend gemaakt. Hij heeft voor hen geciteerd de woorden van 
Mozes, ‘Ik zal uw jaloersheid opwekken door wat geen volk is; door 
een onverstandig volk zal Ik uw toorn opwekken ‘ (Rom. 10:19b) Maar 
hij heeft aan deze woorden van Jesaja toegevoegd: ‘Maar Jesaja waagt 
het te zeggen: ‘Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten; Ik ben 
openbaar geworden aan hen die naar Mij niet vroegen,’ Maar tot 
Israël zegt Hij: ‘De hele dag heb Ik mijn handen uitgestrekt naar een 
ongehoorzaam en tegensprekend volk’ (Rom. 10:21) Deze aanhalingen 
uit het Oude Testament suggereren de vraag, of deze verwerping van 
Israël universeel en permanent is - of geheel Israël verworpen is en of 
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zij die verworpen zijn voor eeuwig verworpen zijn. ‘Ik zeg dan: Heeft 
God zijn volk verstoten? ‘Dit is de vraag die beschouwd wordt in het 
voor ons liggende hoofdstuk. ‘Volstrekt niet! is het ernstige en bijna 
verontwaardigde antwoord. ‘God heeft zijn volk niet verstoten dat Hij 
tevoren heeft gekend ‘(Rom. 11:1-2) De apostel gaat voort dit antwoord 
op verschillende manieren te illustreren en te bewijzen. Enkele 
voornaamste punten van zijn argument is alles dat op het moment kan 
worden vermeld. 

Nadat hij getoond heeft dat niet geheel Israël zelfs nu verworpen is - dat 
hij zelf een Israëliet was - en dat, evenals in de dagen van Elia, toen er 
zevenduizend waren die de knie niet voor Baäl gebogen hadden, ‘zo is 
er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing 
- gaat hij voort de zaak van dat deel van de natie te beschouwen (van 
de massa er van, helaas!) die verworpen waren. Hij haalt gedeelten 
aan, zowel van Jesaja als uit de Psalmen, betreffende de gerechtelijke 
blindheid waaraan zij zijn overgegeven. Goed, betreffende deze,- de 
meerderheid van het volk is dus aan blindheid overgegeven - is dit 
voor altijd? ‘Ik zeg dan: Zijn zij gestruikeld, opdat zij zouden vallen?’ 
- d. w. z. voorgoed gevallen om nooit hersteld te worden. ‘Volstrekt 
niet,’ antwoordt de apostel opnieuw, ‘Maar door hun overtreding is de 
behoudenis tot de volken [gekomen], om hun jaloersheid op te wekken’ 
(Rom,11:11) Nu, als één voorwerp van de tegenwoordige roeping van 
de volken er is om de jaloersheid van Gods oude volk op te wekken - 
om in hen het besef van wat zij verloren hebben teweeg te brengen en 
het verlangen om het te herstellen - hoe duidelijk is het dan dat zij, de 
Joden, niet voorgoed zijn verstoten. 
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DE CLIMAX VAN DE APOSTEL IN ROMEINEN 11

177. Nee, nog meer, de apostel beweert dus - dat indien het gevolg 
van Israëls tegenwoordige verwerping de uitbreiding van de genade 
tot de heidenen is, dan moet het gevolg van Israëls herstel iets zijn 
dat nog beter is. ‘En als hun (Israëls) overtreding [de] rijkdom van 
[de] wereld is en hun verlies [de] rijkdom van [de] volken, hoeveel te 
meer hun vrijheid!. . . . Want als hun verwerping [de] verzoening van 
[de] wereld is, wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit [de] 
doden?’ (Rom. 11:12-15) Lijkt dit er op dat Israël voor altijd verworpen 
is? Verder, nadat hij heeft aangetoond dat vanwege ongeloof sommige 
van de olijftakken zijn afgebroken, terwijl de wilde olijf uit de volken is 
ingeënt, waarschuwt de apostelen ons die uit de volken zijn in de taal 
die breedvoerig in een voorafgaande verhandeling is beschouwd. 20

‘Want heeft God de natuurlijke takken niet gespaard, Hij mocht ook 
u niet sparen! Zie dan [de] goedertierenheid en [de] strengheid van 
God: strengheid over hen die gevallen zijn, (dat deel van Israël dat 
nu verworpen is) maar goedertierenheid van God over u, als u in 
de goedertierenheid blijft; anders zult ook u worden afgehouwen’ 
(Rom,11:16-22) Laat de lezer goed letten op de woorden die hier op 
volgen. ‘En ook zij zullen, als zij niet in ongeloof blijven, weer geënt 
worden; want God is machtig hen opnieuw te enten’. Dit is geen 
verklaring dat Israël hersteld zal worden; maar het is een verklaring 
dat zij als zij niet in ongeloof blijven, zullen worden hersteld. Maar de 
apostel komt voor de dag met een andere stap en toont aan, dat als er 
niets tegenstrijdigs in onze herplaatsing van hen was, toen zij werden 
verworpen vanwege hun ongeloof, het nog aannemelijker is dat zij 
hersteld zullen worden wanneer de heidenen worden afgesneden. 
‘Want als u uit de van nature wilde olijfboom uitgehouwen en tegen 

20 ‘zie De ondergang van het christendom; of Waarom komen de oordelen?’ 
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[de] natuur op [de] edele olijfboom geënt bent, hoeveel te meer 
zullen dezen, die natuurlijke takken zijn, op hun eigen olijfboom geënt 
worden!’ Zo gaat hij stap voor stap verder. Het herstel van Israël is pas 
mogelijk - ‘God is machtig hen opnieuw te enten’. Bovendien wordt het 
onder voorwaarden beloofd - ‘Als zij niet in ongeloof blijven zullen zij 
weer geënt worden’. Bovendien het is nauwelijks mogelijk - ‘hoeveel te 
meer zullen dezen op hun eigen olijfboom geënt worden!’ (Rom,11:23-
24)

GEHEEL ISRAËL ZAL BEHOUDEN WORDEN

178 Zo benadert de apostel de climax van zijn betoog. En wat is het dat 
deze climax voltooit en bekroont? De volledige, duidelijke, nadrukkelijke 
verklaring van de waarheid, dat Israël zal hersteld worden. ‘Want ik wil 
niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is, opdat u niet 
wijs bent in eigen [oog], dat er voor een deel over Israël verharding is 
gekomen, totdat de volheid van de volken is ingegaan; en zó zal heel 
Israël behouden worden, zoals geschreven staat: ‘Uit Sion zal de Redder 
komen; Hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is voor 
hen het verbond mijnerzijds, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen’ 
(Rom. 11:25-28) En als gezegd zou worden dat dit ongetwijfeld een 
belofte van Israëls bekering is, maar niet van hun herstel, laat me dan de 
aandacht van de lezer vragen voor twee dingen.     

Ten eerste, we hebben gezien dat voordat er iets is beloofd op 
voorwaarde van hun bekering - als zij niet ongelovig blijven, (d. w. z. 
indien zij bekeerd zijn) dat ze opnieuw moeten worden ingeënt. De 
inenting opnieuw is hun herstel; en dus redeneert de apostel dat als zij 
bekeerd zouden zijn dat zij zeker moeten worden hersteld. Maar zullen 
zij ooit bekeerd worden? Het bezwaar dat wij beschouwen stemt toe 
dat hun bekering ontegenzeggelijk voorzegd is - ‘en zó zal heel Israël 
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behouden worden. ‘ (Rom. 11:26) Indien behouden, dan hersteld, 
overeenkomstig de voorafgaande redenering van de apostel. 

Ten tweede, de apostel gaat verder met te zeggen. ‘Wat het evangelie 
betreft, zijn zij wel vijanden terwille van u, maar wat de verkiezing 
betreft, geliefden terwille van de vaderen. Want de genadegaven en de 
roeping van God zijn onberouwelijk’ (Rom. 11:28-30) Het volk, geliefd 
terwille van de patriarchen met wie Gods verbond werd gesloten is 
nog de erfgenaam van al de zegeningen die in dat verbond aan hen 
werden gedaan. ‘Want de genadegaven en de roeping van God zijn 
onberouwelijk’. Er kan geen twijfel aan zijn dat het de ‘roeping’ van 
Abraham, Izaäk en Jacob is waar hier aan gerefereerd wordt; en dat de 
‘gaven’ in kwestie, die zijn die God aan hen verleende en aan hun zaad 
na hen. ‘Riep’ God Abraham naar een land dat hij zou ontvangen als 
erfdeel? Hij heeft hierover geen berouw gehad: Hij is niet van mening 
veranderd betreffende dit onderwerp. 

HET VOLK EN HET LAND

179 De erfenis behoort nog steeds aan Abraham en zijn zaad. Schonk 
God het land Kanaän niet aan Abraham, Izaäk en Jacob als een gave, 
bestaande uit beloften en bevestigd door een eed - een gave die 
zeer duidelijk de omvang van het geschonken land omschreef en de 
voorrechten van aardse grootheid en voorspoed die met het bezit ervan 
verbonden waren? Zeker deed Hij dat en God heeft van deze gaven geen 
berouw. Israël heeft zichzelf bewezen niet waardig te zijn ze te bezitten; 
en toen Israël ze werkelijk bezat, bewees het volk zelf niet instaat te 
zijn de gaven te behouden die Gods milddadigheid had geschonken. 
Maar heeft dit alles Gods gedachten veranderd? Helemaal niet. Het is 
de oorzaak geweest van alle oordelen die Israël overkomen zijn - de 
oorzaak van hun tegenwoordige verstrooiing en van de gerechtelijke 
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blindheid die op hen als volk rust. Maar tenzij God zijn gedachten kan 
veranderen, zijn bedoelingen, zoals uitgedrukt in zijn ‘genadegaven 
en roeping’ die moeten nochtans worden vervuld. Zo onweerlegbaar 
is het bewijs dat deze passage oplevert van Israëls letterlijk herstel, 
dat de meest populaire moderne tegenstander van inzichten van het 
duizendjarige rijk deze opmerking maakt betreffende het onderwerp - 
Als deze eeuwige duur van het verbond met Abraham, betreffende het 
natuurlijke zaad, wordt erkend op het gezag van de apostel dan zal het 
moeilijk zijn denk ik, te vermijden hun territoriaal herstel te erkennen; 
Het VOLK en het LAND van Israël dat in talloze profetieën van het 
Oude Testament zozeer verbonden is met dat wat toch als letterlijk en 
voor eeuwig wordt toegeschreven aan de één moet, zou men denken, 
volgens alle strenge principes van interpretatie, ook aan de andere 
worden toegeschreven. 

HET VERBOND MET ABRAHAM

180 Gaan we nu naar het Oude Testament. Ik heb elders zo breed 
uitgeweid over het verschafte bewijs vanwege de vasthoudendheid 
waarmee sommigen de gedachte in stand houden dat tenzij de leer 
in kwestie vanuit het Nieuwe Testament kan worden bewezen, geen 
bewijzen vanuit het Oude Testament als bevredigend kunnen worden 
beschouwd. Dat het Nieuwe Testament de leer als waar erkent en haar 
(ten slotte) zelfs uitvoerig bewijst, hebben we nu zeker gezien. Maar de 
natuurlijke plaats voor de behandeling van een dusdanig onderwerp 
is het Oude Testament Israël en de aarde zijn even duidelijk en 
kenmerkend de leidende onderwerpen van het Oude Testament als de 
gemeente en de hemel het zijn van het Nieuwe Testament En laten we 
nooit vergeten dat de Heilige Geest evengoed de Auteur is van het ene 
dan wel van het andere en dat de inhoud van beide gelijk en absoluut 
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waar is. De Heer geve ons ware onderwerping van onze gedachten aan 
Zijn heilig Woord. 

Ten eerste, laten we even kijken naar de voorwaarden van Gods verbond 
met Abraham, Izaäk en Jacob waarop de apostel duidelijk zinspeelt als 
hij zegt dat ‘de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk’ 
(Rom. 11:29) ‘Toen verscheen de HERE aan Abram en zeide: aan uw 
nageslacht zal Ik dit land geven’ (Gen. 12:7) Dit gebeurde toen Abram 
voor de eerste keer door het land Kanaän ging in gehoorzaamheid aan 
Gods roeping. In het volgende hoofdstuk vinden we dat toen Lot zich 
van hem had afgescheiden de Heer tegen Abram zei:’ Sla toch uw ogen 
op, en zie van de plaats, waar gij zijt, naar het noorden, zuiden, oosten 
en westen, want het gehele land, dat gij ziet, zal Ik u en uw nageslacht 
voor altoos geven. . . . Sta op, doorwandel het land in zijn lengte en 
breedte, want u zal Ik het geven’ (Gen. 13:14-17) Deze belofte werd 
later gemaakt tot het onderwerp van een belofte: ‘Te dien dage sloot 
de HERE een verbond met Abram, zeggende: Aan uw nageslacht zal Ik 
dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de 
Eufraat: de Keniet, de Kenizziet, de Kadmoniet, de Hethiet, de Perizziet, 
de Refaïten, de Amoriet, de Kanaäniet, de Girgasieten de Jubusiet’ (Gen. 
15:18-20) En opnieuw toen Abrams naam veranderd werd in Abraham, 
zei God tot hem: ‘Ik zal aan u en uw nageslacht het land, waarin gij als 
vreemdeling vertoeft, het ganse land Kanaän, tot een altoosdurende 
bezitting geven en Ik zal hun tot een God zijn’ (Gen. 17:8) 

HAAR ZEKERE VERVULLING

181 Tot Izaäk werd gezegd: ‘Vertoef in dit land als een vreemdeling, dan 
zal Ik met u zijn en u zegenen, want u en uw nageslacht zal Ik die landen 
geven, en Ik zal de eed gestand doen die Ik uw vader Abraham gezworen 
heb’ (Gen. 26:3) Tot Jacob werd op dezelfde wijze, gezegd, toen hij door 
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het land reisde, - zijn pelgrimstaf was bij dag zijn enigste metgezel, en 
de stenen van de plaats zijn kussen bij nacht, - ‘Ik ben de HERE, de God 
van uw vader Abraham en de God van Izaäk; het land, waarop gij ligt, 
zal Ik aan u en aan uw nageslacht geven’ (Gen. 28:13) Dit zijn niet alle 
passages waarin de beloften van God aan de patriarchen betreffende 
het bezit van het land aan hen en hun zaad worden meegedeeld. Deze 
beloften werden nooit in enig opzicht vervuld aan de aartsvaders zelf. 
Nooit - slechts voor een korte tijd in de dagen van Salomo - werden 
ze in enig opzicht aan Israël vervuld; en hoe kon Israëls bezit van het 
hele gebied, gedurende een kleine tijd onder Salomon’s regering, de 
totale vervulling zijn van de beloften die verklaarden dat zij het gebied 
voor altijd - tot een eeuwige erfenis zouden bezitten? Het is waar dat 
hun zonden en bovenal hun verwerping van Christus de oorzaak is 
geweest, voor de tegenwoordige tijd, dat zij uit het bezit gestoten zijn 
(verdreven zijn) van hun erfenis. Maar het is met het oog op deze stand 
zaken, dat de apostel hun uiteindelijke bekering voorzegt en verklaart 
dat ‘de genadegaven en de roeping van God onberouwelijk zijn’. Het is 
dan duidelijk dat deze beloften aan de patriarchen en aan hun nazaat 
nog vervuld moeten worden. Het moet even duidelijk zijn, dat om die 
beloften te vervullen Israël hersteld moet zijn. 

Maar we worden niet aan gevolgtrekkingen overgelaten, hoe duidelijk 
ook. Heel veel plaatsen verklaren in de duidelijkste termen dat, na 
de lange verstrooiing van Israël en de vele rampen, zij als natie zullen 
worden hersteld. Niet alleen in het Nieuwe Testament wordt de 
tegenwoordige verstrooiing en het lijden van dit volk voorzegd. We 
hebben gezien hoe dat wordt voorzegd in het Nieuwe Testament en 
de grenzen die daar worden bepaald aan hun bestendiging. Maar 
het Oude Testament heeft lang tevoren deze rampen voorzegd en de 
bestendiging is even duidelijk beperkt in het Oude Testament als in het 
Nieuwe Testament 
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HET VERBOND ONVERANDERLIJK

182 Kan iets in getrouwheid de profetische beschrijving van Israëls 
verleden en tegenwoordige toestand, ingesloten in Lev. 26, overtreffen? 
Na hen te hebben gedreigd met vele bezoekingen gedurende hun verblijf 
in het land, wordt hun lange verstrooiing zo voorzegd: ‘Uw steden zal 
Ik tot een puinhoop maken en uw heiligdommen verwoesten, . . . . Ik 
Zelf zal het land verwoesten, zodat uw vijanden, die daarin wonen, zich 
daarover zullen ontzetten. Maar u zal Ik onder de volken verstrooien 
en Ik zal achter u het zwaard trekken, en uw land zal een woestenij 
zijn en uw steden een puinhoop. Dan zal het land zijn sabbatsjaren 
vergoed krijgen, en de dagen dat het woest ligt en gij in het land uwer 
vijanden zijt,,,,En Ik zal vrees brengen in de harten van hen die van u zijn 
overgebleven, in de landen hunner vijanden, zodat het geluid van een 
opgewaaid blad hen opjaagt, en zij zullen vluchten, zoals men vlucht 
voor het zwaard, zonder dat er een vervolger is. . . En gij zult onder 
de volken te gronde gaan, en het land uwer vijanden zal u verteren’ 
(Lev. 26:31-38) Hoe schrikwekkend deze voorzeggingen ook zijn, en 
vreselijk zoals ze vervuld zijn dat kunnen we opmaken uit het hoofdstuk 
waarin hun wordt verteld of deze oordelen eeuwigdurend zijn of niet? 
Gelukkig, er wordt een deur van genade en van hoop voorgesteld aan 
dit neergetrapte en gekwelde ras! Als God over hen spreekt die in het 
land van de vijanden zijn gelaten dan zegt Hij: ‘Maar het land zal door 
hen verlaten worden en het zal zijn sabbatsjaren vergoed krijgen, terwijl 
het verwoest ligt zonder hen, en zij zullen hun ongerechtigheid boeten, 
omdat, ja omdat zij mijn verordeningen versmaadden en van mijn 
inzettingen een afkeer hadden. Maar ook zelfs, wanneer zij in het land 
hunner vijanden zijn, versmaad Ik hen niet en heb Ik geen afkeer van 
hen, zodat Ik hen zou vernietigen en mijn verbond met hen verbreken: 
want Ik ben de HERE hun God. Maar Ik zal hun ten goede gedenken, het 
verbond met hun voorvaderen, die Ik voor de ogen der volken uit het 
land Egypte heb geleid, om hun tot een God te zijn. Ik ben de HERE’ (Lev. 
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26:43-45) Hoe mooi is deze verzekering van uiteindelijke genade die aan 
het eind van al de rijkelijk verdiende straf de natie heeft ondergaan!. 
Ook genade overeenkomstig het verbond met hun voorouders, een 
verbond dat, zoals de Heer verklaart, Hij niet zal verbreken. 

VERSTOTELINGEN WORDEN BIJEEN VERGADERD

183 In Deut. 28 en 29 zijn de voorzeggingen betreffende Israëls 
gevangenschap en verstrooiing en buitengewoon lijden zelfs 
gedetailleerder en minutieuzer dan in Lev. 26. Aan het einde worden 
de volken voorgesteld terwijl ze in totale verbazing vragen: ‘Waarom 
heeft de HERE zo met dit land gedaan? Wat betekent deze geweldig 
brandende toorn?’ (Deut. 29:24) Ongehoorzaamheid en afgoderij en 
schennis van het verbond van de Here God van hun vaderen worden 
aangewezen als de oorzaken van deze gerechtelijke bezoekingen. En 
de mensen op wier lippen dit antwoord op deze vraag wordt gelegd, 
worden voorgesteld als zeggende: ‘Daarom is de toorn des HEREN tegen 
dit land ontbrand om daarover heel de vervloeking te brengen, die in dit 
boek opgetekend staat: de HERE heeft hen in toorn en grimmigheid en 
grote verbolgenheid uit hun land gerukt en hen weggeslingerd naar een 
ander land, zoals dit thans het geval is’ (Deut. 29:27-28) Waarom haal ik 
deze woorden aan? Om aan te tonen hoe ver deze voorzeggingen van 
oordeel over de natie zich uitstrekken en dat zij haar tegenwoordige 
verstrooidheid en bezoekingen weergeven. Wat volgt op de zojuist 
aangehaalde taal? ‘Wanneer dan zullen deze dingen over u komen, 
de zegen en de vloek, die ik u voorgehouden heb, en gij dit ter harte 
neemt te midden van al de volken, naar wier gebied de HERE, uw God, 
u verdreven heeft, en wanneer gij u dan tot de HERE uw God bekeert . 
. . . dan zal de HERE, uw God, in uw lot een keer brengen en Zich over 
u erbarmen; Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken, naar wier 
gebied de HERE, uw God, u verstrooid heeft’ (Deut. 30:1-3) En hoewel 
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deze algemene belofte van herstel niet voldoende was. - hoewel het 
te voorzien was dat de één of ander van de verworpenen zou kunnen 
veronderstellen dat hij te ver weg was van het land, te geïsoleerd van 
zijn broeders - wordt er aan toegevoegd ‘Al waren uw verdrevenen aan 
het einde des hemels, de HERE, uw God, zal u vandaar bijeenbrengen 
en vandaar halen; de HERE, uw God, zal u brengen naar het land, dat 
uw vaderen bezeten hebben, gij zult het bezitten en Hij zal u weldoen 
en u talrijker maken dan uw vaderen’ (Deut. 30:4-5) 

Deze belofte van herstel aan het land is bovendien verbonden met de 
belofte van geestelijke vernieuwing. 

184. ‘En de HERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nakroost 
besnijden, zodat gij de HERE, uw God, lief hebt met geheel uw hart en 
met geheel uw ziel, opdat gij leeft’ (Deut. 30:6) Nog meer, het herstel 
en de vernieuwing van Israël dat hier voorzegd wordt gaat gepaard 
met de straf over hun vijanden van de vervloeking die zo lang door 
henzelf werd verdragen. ‘De HERE, uw God, zal al deze vervloekingen 
op uw vijanden en uw haters leggen, die u vervolgd hebben’ (Deut. 
30:7) De lezer herinnere zich dat deze profetie werd uitgesproken en 
opgeschreven voordat het volk het land was binnen gegaan - dat het de 
gehele omvang van hun geschiedenis omvat, terwijl het hen aankondigt 
in geval van hun ongehoorzaamheid alle menigvuldige, onnoemelijke 
weeën die hen werkelijk zijn overkomen - dat het tijdstip van het hun 
beloofde herstel er is ‘wanneer al deze dingen hen zijn overkomen’ - 
dat het beloofde herstel zo volledig moet zijn om ‘ieder die uitgedreven 
is tot het einde des hemels’ te omarmen - dat het is verbonden met 
hun totale bekering - en dat het wordt verbonden met het overdragen 
aan hun vijanden van de weeën die tot dan toe door henzelf werden 
verdragen - laat de lezer al deze dingen in gedachten houden en 
laat hem dan zeggen of het mogelijk is om aan de toekomstige 
gebeurtenissen van het herstel die hier voorzegd worden te twijfelen 
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of er aan te twijfelen dat de trouw van God niet plechtig beloofd is voor 
haar vervulling. 

HET LIED VAN MOZES

Vervolgens vraagt een gedeelte van het lied van Mozes onze aandacht. 
God openbaart aan Mozes hoe Zijn volk tegen Hem zal zondigen en Zijn 
verbond zal verbreken en zegt, ‘Te dien dage zal mijn toorn tegen hen 
ontbranden, Ik zal hen verlaten en mijn aangezicht voor hen verbergen 
zodat zij verteerd worden en vele rampen en benauwdheden hen 
treffen’ (Deut. 31:17) In afwachting van dit alles wordt Mozes geleid 
om zijn lied te schrijven, terwijl hij eerbiedigt wat het zegt: ‘Wanneer 
dan vele rampen en benauwdheden hen treffen, dan zal dit lied tegen 
hen getuigenis afleggen, want het zal in de mond van hun nageslacht 
niet verstommen’ (Deut. 31:21) 

185. In dit lied onderhoudt Mozes zich gevoelvol met het volk 
betreffende de zonden die hij hun voorzegt dat zij die zullen bedrijven 
en voorzegt betrouwbaar de rampen die hen als gevolg daarvan zullen 
overkomen. Hij vertegenwoordigt de HEER Zelf als sprekende en wat 
verklaart Hij? Hij spreekt over het verbergen van Zijn gelaat voor het 
volk, (Deut. 31:17; 32:20), over het ontsteken van een vuur in zijn toorn 
dat zal branden tot in de diepste hel (Deut. 32:22), van het ophopen van 
onheil over hen en het zenden van al zijn pijlen op hen (Deut. 32:23) Hij 
dreigt hen met honger en koortsgloed (Deut. 32:24) ‘Buitenshuis zal het 
zwaard verdelgen, en binnenskamers de ontzetting: jongeling zowel als 
maagd, zuigeling en grijsaard’ (Deut. 32:25)
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BEVRIJDING IN DE LAATSTE NOOD

Maar is er geen grens aan deze ellende? Jawel! ‘Ik zou gezegd hebben: 
Ik zal hen wegblazen, een einde maken aan hun gedachtenis onder de 
stervelingen, indien Ik de hoon van de vijand niet gevreesd had, dat 
hun tegenstanders het zouden misverstaan en zeggen: onze hand was 
verheven, niet de HERE heeft dit alles gedaan’ (Deut. 32:26-27) En hoe 
kan dit voorkomen worden? Door de bevrijding van Israël wanneer 
in de laatste nood en door de oordelen van Gods hand die worden 
overgebracht van hen naar hun tegenstanders. ‘Want de HERE zal recht 
doen aan zijn volk en Zich ontfermen over zijn knechten; wanneer 
Hij ziet, dat hun kracht vergaan is, van hoog tot laag allen hun einde 
gevonden hebben . . . . als Ik mijn bliksemend zwaard wet, en mijn hand 
grijpt naar het gericht, dan zal Ik wraak oefenen aan mijn tegenstanders 
en vergelding brengen over wie Mij haten. Ik zal mijn pijlen dronken 
maken van bloed, en mijn zwaard zal vlees verslinden: en het bloed 
der verslagenen en der gevangenen, de harige hoofden der vijanden’ 
(Deut. 32:36-42) Hoe volledig Gods oordelen van Israël worden 
weggenomen en hun heidense verdrukkers worden toegediend zien 
we in het volgende vers: ‘Jubelt, gij natiën, om zijn volk, want Hij wreekt 
het bloed van zijn knechten, Hij oefent wraak aan zijn tegenstanders en 
verzoent zijn land, zijn volk’. Hoe duidelijk dat deze profetie nog niet 
vervuld is! Welk gedeeltelijk herstel van Israël er in het verleden ook 
geweest mag zijn, deze totale overdracht van Gods oordelen van hen 
naar hun tegenstanders heeft nog nooit plaats gevonden. We zullen 
ontdekken dat het een kenmerkende trek is in de meeste profetieën 
van hun toekomstig herstel. 
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HEERSEN OVER HUN VERDRUKKERS

186 Een opmerkelijk voorbeeld er van hebben we in Jes. 14:1,2: ‘Want 
de HERE zal Zich over Jacob ontfermen en nog zal Hij Israël verkiezen 
en ze op hun eigen bodem doen wonen; dan zal de vreemdeling zich 
bij hen aansluiten en men zal zich voegen bij het huis van Jacob. En de 
volken zullen het met zich nemen en het naar zijn eigen plaats brengen 
en het huis Israëls zal ze als erfelijk bezit verkrijgen op de grond des 
HEREN, tot slaven en tot slavinnen. Zo zullen zij degenen die hen 
gevangen namen gevangen nemen en heersen over hun drijvers’. Zeker 
dit is een profetie die tot nog toe nooit vervuld is. Enkele gevangenen 
keerden inderdaad terug van Babel met de toestemming van Cyrus 
en Artaxerxes, de Perzische koningen; maar Nehemia, die leefde en 
schreef in die dagen, laat ons niet in het onzekere wat betreft de positie 
van dit teruggekeerde overblijfsel. 

’Zie, wij zijn heden slaven, en het land dat Gij aan onze vaderen 
gegeven hadt om de vrucht en het goede daarvan te genieten - zie, 
wij zijn daarin slaven; het geeft zijn rijke opbrengst aan de koningen 
die Gij over ons gesteld hebt wegens onze zonden, en zij heersen over 
ons lichaam en over ons vee naar hun welgevallen; daarom zijn wij in 
grote benauwdheid’ (Neh. 9: 36-37). Zeker dit was niet het beheersen 
van hun vroegere regeerders, als dienstknechten en dienstmaagden, 
of om te regeren over hun verdrukkers. Ook is er nooit een bladzijde 
in de geschiedenis van Israël geweest die iets als een vervulling van 
Jes. 14:1,2 zou hebben kunnen vermelden. Nee, het moet nog vervuld 
worden. Het woord van God kan niet falen en daar het zeker is dat dit 
gedeelte ervan nu nog niet in vervulling is gegaan is het even zeker dat 
het later zal worden vervuld. 
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OVERDRACHT VAN DE BEKER

Voordat we andere voorzeggingen betreffende het herstel van Israël 
zullen onderzoeken, zou ik mijn lezers een aantal gedeelten uit het Oude 
Testament willen voorleggen, die duidelijk verklaren dat God grenzen 
heeft gesteld aan het doorgaan van Israëls ellende. Vele daarvan, 
evenals die we reeds beschouwden, voorzeggen de overdracht van 
deze ellende aan hun vijanden

187. ‘Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van 
Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn 
ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand des HEREN dubbel 
ontvangen heeft voor al haar zonden’ (Jes. 4o:1-2) Welke eeuw het ook 
moge zijn waaraan de vervulling van deze profetie wordt toegeschreven, 
de profetie zelf laat doorschemeren dat er een bepaalde limiet is 
waar buiten de troosteloosheid van Jeruzalem niet zal voortduren. Er 
komt een moment dat gezegd zal kunnen worden: ‘dat zijn lijdenstijd 
volbracht is’, en zijn ongerechtigheid geboet is. 

Vervolgens: ‘Ontwaak, ontwaak, sta op, Jeruzalem; gij die uit de hand 
des HEREN de beker zijner grimmigheid hebt gedronken, de kelk der 
bedwelming hebt leeg gedronken. Van al de zonen die zij gebaard 
heeft, was er niemand die haar geleidde; en van al de zonen die zij 
grootgebracht heeft, was er niemand die haar bij de hand greep’ (Jes. 
51:17-18) Hoe aandoenlijk is deze zinnebeeldige voorstelling van 
Jeruzalems buitengewone angst. ‘Daarom hoor toch dit, ellendige, en 
beschonkene, maar niet van wijn. Zo zegt uw Here, de HERE en uw God, 
die de rechtszaak van zijn volk verdedigt: Zie, Ik neem uit uw hand de 
beker der bedwelming; de kelk mijner grimmigheid zult gij niet langer 
drinken. En Ik geef die in de hand van hen die u verdrukken, die tot u 
zeiden: Werp u neer, opdat wij over u heengaan; en gij maaktet uw rug 
als de aarde en als een straat voor wie daarover gingen’ (Jes. 51:21-23) 
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Kan er voor één moment enige vraag worden gekoesterd betreffende 
de toekomstige gebeurtenissen die hier worden voorzegd? Er is een 
gelijksoortig gedeelte in Jer. 30:10-11 ‘Gij dan, vrees niet, mijn knecht 
Jacob, luidt het woord des HEREN, en wees niet verschrikt, Israël, 
want zie, Ik verlos u uit verre streken, uw nakroost uit het land hunner 
gevangenschap; Jacob zal terugkeren en rustig en veilig zijn, door 
niemand opgeschrikt. Want Ik ben met u, luidt het woord des HEREN, 
om u te verlossen; want Ik zal met alle volken waaronder Ik u verstrooid 
heb, voorgoed afrekenen, maar met u zal Ik niet voorgoed afrekenen, 
doch naar recht u tuchtigen, zal Ik u zeker niet vrij laten uitgaan’. 

SION VERLOST DOOR OORDEEL

188 In verband hiermee hebben we dezelfde verklaring betreffende 
Israëls tegenstanders evenals in al de voorafgaande gedeelten. ‘Daarom 
zullen allen die u verslinden, verslonden worden, al uw vijanden tezamen 
in gevangenschap gaan, uw plunderaars ter plundering worden en zal 
Ik al uw berovers ten roof overgeven. Want Ik zal u genezing schenken, 
u van uw wonden genezen, luidt het woord des HEREN’ (Jer. 30:16-17) 
Dit zijn slechts enkele uit vele gedeelten die ondubbelzinnig getuigen 
van deze beide punten – 

a� dat de omverwerping en verwerping van Israël beperkt is in hun 
duur; en dat 

b. wanneer het lijden van Israël door de opgelegde straf van de wraak 
van God ophoudt, deze straffen zullen vallen op hen die in Gods 
hand de roedes zijn geweest voor de kastijding van zijn volk Israël. 

Kijken we nu naar een aantal getuigenissen betreffende Israëls herstel 
en merken we de kenmerkende trekken op van ieder gedeelte zoals het 
voor de aandacht komt. We zullen niet ver in het profetische woord 
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behoeven te lezen voordat we komen bij de voorzegging van deze 
gebeurtenis - een treffende voorzegging, die er evenals vele andere, 
mee samenhangt, met deze ‘naderende oordelen’ die het onderwerp 
vormen van één van onze eerdere nummers. 

 ‘Daarom luidt het woord van de Here, de HERE der heerscharen, de 
Machtige Israëls: Wee, Ik zal wraak oefenen aan mijn tegenstanders en 
Ik wil mij wreken op mijn vijanden; Ik wil mijn hand tegen u keren en Ik 
zal uw slakken als met loog uitzuiveren en zal uw looddelen verwijderen; 
uw rechters zal Ik weer maken als weleer en uw raadsheren als in den 
beginne. Daarna zal men u noemen: stad der gerechtigheid, getrouwe 
veste. Sion zal door recht verlost worden, en wie daaruit zich bekeren, 
door gerechtigheid; maar er zal verplettering zijn van de overtreders 
en de zondaars tezamen, en wie de HERE verlaten, zullen vergaan’ (Jes. 
1:24-28) 

JESAJA 11

189. We leren zo dat het toekomstige herstel van Israël verbonden 
is met de grote crisis die zo snel zal naderen, waarin God met kracht 
tussen beide zal komen om zijn lang-hangende geschil met zijn 
opstandige schepselen te regelen. ‘Wee, Ik zal wraak oefenen aan mijn 
tegenstanders en Ik wil mij wreken op mijn vijanden’. 

Het volgende gedeelte dat ik zou willen aanhalen is zeer opmerkelijk. 
‘En het zal te dien dage geschieden, dat de Here wederom zijn hand 
opheffen zal om los te kopen de rest van zijn volk, die overblijft in Assur, 
Egypte, Patros, Ethiopië, Elam, Sinear, Hamat en in de kustlanden der 
zee. En Hij zal een banier opheffen voor de volken, en de verdrevenen 
van Israël verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen 
van de vier einden der aarde. Dan zal de afgunst van Efraïm verdwijnen, 
en zij die Juda benauwen, zullen uitgeroeid worden; Efraïm zal niet 
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afgunstig zijn op Juda en Juda zal Efraïm niet benauwen. Westwaarts 
zullen zij de Filistijnen op de schouder vliegen, samen zullen zij de 
stammen van het Oosten plunderen; naar Edom en Moab zullen zij hun 
hand uitstrekken en de Ammonieten zullen hun onderhorig zijn. Dan zal 
de HERE de zeeboezem van Egypte met de ban slaan en Hij zal zijn hand 
tegen de Rivier bewegen met de gloed van zijn adem, en Hij zal haar 
tot zeven beken uiteenslaan en maken, dat men geschoeid daardoor 
kan gaan. Dan zal er een heerbaan zijn voor de rest van zijn volk, die in 
Assur overblijven zal, zoals er voor Israël geweest is ten dage, toen het 
optrok uit het land Egypte’ (Jes. 11:11-16) 

Ik heb dit gehele lange gedeelte vanwege haar buitengewoon belang 
aangehaald. De lezer heeft het nu voor ogen en kan er naar verwijzen 
voor het bewijs van de volgende opmerkingen:

1� ‘Die dag’, waarin van al deze dingen wordt gezegd dat die zullen 
gebeuren, is de periode van het te niet doen van de Antichrist en 
de invoering van de heerlijke regering van Christus. Het gehele 
hoofdstuk 11, tot vs. 11, is het bewijs hiervan. 

2� Dit is een ‘tweede’ herstel van Israël. Zodat wat ook mag worden 
aangevoerd (beweerd) betreffende dat Israël is hersteld in de dagen 
van Ezra en Nehemia, hiervan wordt verklaard dat het ‘de tweede 
keer (tijd?) ‘ is dat de Heer zich verbindt om zijn volk te herstellen. 

3� Ze zullen van een universele verstrooiing moeten worden hersteld. 

4� Dit toekomstige herstel omvat zowel Israël (het koninkrijk van de 
tien stammen ) als Juda. 

5� Als dit herstel tot stand wordt gebracht houdt voor altijd de rivaliteit 
en de vijandschap tussen deze afdelingen van de natie voor altijd 
op. 
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6� Het is (wordt) verbonden met het afsnijden van hun tegenstanders: 
‘zij die Juda benauwen zullen uitgeroeid worden’ (Jes. 11:13) 

7� De volken die deze gebieden gebruiken, die eens bevolkt waren 
door de Filistijnen, de Edomieten, de Moabieten en de Ammonieten 
en dus door deze termen aangeduid, of waarschijnlijk zelfs de 
afstammelingen van deze oude rassen zelf, zullen deel hebben aan 
deze plechtige zaak (handeling). 

8� Er zal goddelijke bemoeiing moeten zijn met de orde van de natuur, 
gelijk aan die welke het vertrek van Israël uit Egypte in de oude tijd 
karakteriseerde. 

WONDERBAARLIJK TUSSENBEIDE KOMEN 

Hoe duidelijk worden al deze dingen in het gedeelte dat voor ons ligt 
onderwezen. Hoe duidelijk ook dat de vervulling van de profetie op het 
punt staat om te komen. 

Het bijzondere in het gedeelte dat we juist beschouwden, nl. de 
goddelijke tussenkomst met de gevestigde orde van de natuur, schijnt 
in een ander passage over het onderwerp te worden vermeld - Jes. 
27:12,13: ‘Maar het zal te dien dage geschieden, dat de HERE de 
aren zal dorsen van de Rivier af tot de beek van Egypte toe, en gij zult 
ingezameld worden één voor één, kinderen Israëls. En het zal te dien 
dage geschieden, dat er op een grote bazuin geblazen zal worden, en zij 
die verloren waren in het land Assur en die verdreven waren in het land 
Egypte, zullen komen en zich nederbuigen voor de HERE op de heilige 
berg te Jeruzalem’. 



251

DE VERDUISTERDE EXODUS

191 Het eerste deel van dit citaat lijkt te verwijzen naar dezelfde 
buitengewone tussenpositie van Gods macht, zoals voorzegd in hfdst. 
11:15, 16. Dan wordt ons in deze passage ook geïnstrueerd dat de 
hereniging van Israël zich zal uitstrekken tot alle verstrooide individuen 
van dat voorname ras – ‘één voor één bijeengekomen’. ‘De grote 
bazuin’ zal bovendien worden geblazen, en dit, het klinken van de ware 
jubeloning, zal het signaal zijn voor de verschoppelingen van Egypte en 
degenen die bereid zijn om in Assyrië om te komen, om terug te keren 
en de Heer der heerscharen in Jeruzalem te aanbidden. 

Zou de lezer verbaasd zijn bij deze aanduidingen van bovennatuurlijke 
beroeringen in verbinding met het herstel van Israël, laat hij dan in 
herinnering roepen de buitengewone tussenkomst van de macht van 
God toen Israël werd bevrijd uit Egypte verscheidene duizenden jaren 
geleden. Ik vergeet niet hoe ver de geest van ongeloof zelfs menige 
trouwe christen heeft aangestoken die schijnt te denken dat de 
eeuw van de wonderen geheel voorbij is en dat er nooit weer enige 
bovennatuurlijke afwijking van de gevestigde orde van dingen zal zijn. 
‘Want sinds de vaderen zijn ontslapen, blijft alles zó [als] van [het] begin 
van [de] schepping’ (2 Petr. 3:4) is reeds in menig hart en op menige 
lippen. Maar hoe uitdrukkelijk is het getuigenis van de Schrift dat deze 
volgorde, die voor het verstand en ongeloof zo onveranderlijk lijkt, 
opnieuw plechtig zal worden onderbroken. Eén van de gedeelten die 
we hebben onderzocht verklaart dat het zal zijn, ‘zoals er voor Israël 
geweest is ten dage, toen het optrok uit het land Egypte’ (Jes. 11:16) 
Maar een ander, dat op het punt staat om geciteerd te worden, gaat 
verder dan dit, en bevestigt dat het toekomstige herstel van Israël in 
zoverre het wonder van de oude uittocht uit Egypte zal overtreffen 
dat dit laatst genoemde niet langer in de herinnering zal blijven - d. 
w. z. vergeleken met de andere. ‘Daarom zie, de dagen komen, luidt 
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het woord des HEREN, dat niet meer zal gezegd worden: Zo waar de 
HERE leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte heeft gebracht, maar 
veeleer: Zo waar de HERE leeft, die de Israëlieten heeft doen optrekken 
uit het Noorderland en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven 
had; ja, Ik zal hen terugbrengen in het land dat Ik aan hun vaderen 
gegeven had’ (Jer. 16:14-15) En hoewel vooruit lopend op de vraag van 
ongeloof, ‘Hoe kunnen deze dingen zijn?’, wordt er aan toegevoegd: 
‘Zie, Ik ontbied vele vissers, luidt het woord des HEREN, die hen zullen 
opvissen, en daarna zal Ik vele jagers ontbieden die hen zullen opjagen 
van elke berg en elke heuvel, en uit de rotskloven,’ (Jer. 16:16)

TRIOMFERENDE GENADE

192. Hier vinden we ook dat er een bepaalde grens is gesteld aan de 
kastijding die zij hebben te verduren; en wanneer deze grens wordt 
bereikt zal de HEER hun gevangenschap omkeren en hen vergeven en 
herstellen, zoals al deze profetieën verklaren dat Hij zal doen. ‘Want 
mijn ogen zijn op al hun wegen, deze zijn voor Mij niet verborgen, 
en hun ongerechtigheid is voor mijn ogen niet bedekt. Daarom zal Ik 
eerst hun ongerechtigheid en hun zonde vergelden, omdat zij mijn land 
hebben ontwijd met het aas van hun gruwelen en afschuwelijkheden, 
waarmee zij mijn erfdeel hebben vervuld’ (Jer. 16:17-18)

188 Hoe gelukkig is het te vinden, evenals in onze individuele verlossing, 
dat de genade die al onze zonden uitwist, de genade is van Hem die 
het heeft waargenomen en kennis van dit alles genomen heeft en er 
in voorziet dat het rechtvaardig en heilig vergeven wordt door het 
alles te leggen op het hoofd van onze zondeloze, heilige, goddelijke 
Plaatsvervanger, zodat de genade regeert door gerechtigheid, niet door 
het opzij zetten; op gelijke wijze zal Israël, wanneer het hersteld en 
vergeven is, geen vrees hebben van iets dat het in herinnering roept, of 
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in het licht gebracht wordt dat niet opgemerkt was toen de vergeving 
werd geschonken! ‘want Mijn ogen zijn op al hun wegen, deze zijn voor 
Mij niet verborgen!’ Die principes van Gods karakter en wegen die nu 
aan het geloof bekend zijn (en aan het geloof alleen) als de fundering 
van de vrede van de ziel, en het geheim van haar praktische overwinning 
over de zonde, zal straks in het oog lopend (opzienbarend) in de open, 
duidelijke handelingen van God met Israël en met de aarde tentoon 
worden gespreid. Het is zo dat we, in de woorden die onmiddellijk 
volgen op die welke zijn aangehaald, de heidenen vinden die, door deze 
tentoonstelling van het karakter van God in zijn wegen betreffende 
Israël, leren zich van hun afgoden tot de ware God te wenden. ‘HERE, 
mijn sterkte en mijn burcht, mijn toevlucht ten dage der benauwdheid, 
tot U zullen volken komen van de einden der aarde en zeggen: Enkel 
leugen hebben onze vaderen bezeten, nietigheid, waaronder niet één, 
die baat kon brengen. Zou een mens zich goden maken? Maar dát zijn 
geen goden! Daarom zie, Ik laat hen ditmaal gewaarworden, Ik laat hen 
gewaarworden mijn hand en mijn kracht, en zij zullen weten, dat mijn 
naam is: HERE’ ( Ik ben mij er van bewust dat ik in deze opmerking, 
in zekere zin, vooruit loop op een toekomstige zijlijn van ons huidig 
onderzoek, maar de opmerking wordt zo natuurlijk geopperd door 
de passage die we in ogenschouw nemen dat het niet kon worden 
onthouden. 

JUDA EN ISRAËL HERSTELD

Jer. 30 is reeds aangehaald als bewijs voor twee punten, nl. dat Israëls 
verwoesting (verlatenheid) wordt beperkt in haar duur en dat wanneer 
dit tot een einde komt hun vijanden zullen worden bezocht met gelijke, 
of zelfs grotere ellenden. Maar de voorzeggingen van het herstel van 
Israël, die in dit hoofdstuk zijn vervat, zijn zo duidelijk en zij gaan over 
naar zulke minutieuze bijzonderheden, dat wij best een beetje meer 
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aandacht aan hen mogen besteden. ‘Zo zegt de HERE, de God van Israël: 
Schrijf alle woorden die Ik tot u gesproken heb, in een boek. Wie zie, de 
dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik in het lot van mijn volk 
Israël en Juda een keer breng, zegt de HERE, en hen terugbreng in het 
land dat Ik aan hun vaderen gegeven heb, zodat zij het zullen bezitten’ 
(Jer. 30:1-3) En, hoewel te waken tegen de manier van vergeestelijking 
van uitlegging, die zulke profetieën zou wegredeneren in een poging om 
ze toe te passen op de Kerk en de Christenheid, wordt ons verteld: ‘Dit 
nu zijn de woorden die de HERE betreffende Israël en Juda gesproken 
heeft’ (Jer. 30:4). 

EFRAIM’S TERUGKEER

Dit zijn geen woorden betreffende iets anders zinnebeeldig voorgesteld 
onder de namen van Israël en Juda, maar woorden gesproken door de 
Heer (ernstige gedachte!) betreffende Israël en betreffende Juda. En 
wat zeggen deze woorden? Om niet nog eens de reeds beschouwde 
woorden aan te halen, hoor wat volgt: ‘ Want Ik zal u genezing schenken, 
u van uw wonden genezen, luidt het woord des HEREN, omdat men u, 
Sion, de verstotene noemt, degene naar wie niemand vraagt. Zo zegt 
de HERE: Zie, Ik breng een keer in het lot van de tenten van Jacob en 
over zijn woningen zal Ik Mij ontfermen; de stad zal op haar puinheuvel 
herbouwd worden en de burcht op zijn rechte plaats tronen. Dan 
zal het loflied uit hun midden opstijgen, vreugdegedruis; Ik zal hen 
vermeerderen en zij zullen niet verminderen; Ik zal hen tot eer brengen 
en zij zullen niet veracht zijn’ (Jer. 30:17-19) Hoe nauwkeurig en hoe 
nadrukkelijk is dit getuigenis. ‘Te dien tijde, luidt het woord des HEREN, 
zal Ik voor alle geslachten van Israël tot een God zijn en zullen zij Mij tot 
een volk zijn’ (Jer. 31:1) Niet langer wordt Juda erkend, terwijl Israël of 
Efraïm (d. w. z. de tien stammen) zijn verstoten, maar de Heer verklaart 
Zichzelf als de God van al de families van Israël. Niet langer wordt ‘Lo-
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Ammi, niet mijn volk’ op hen geschreven, maar: ‘zij zullen mijn volk zijn’ 
(Hos. 1:9, 2:22) God herinnert Zich Zijn oude liefde tot Israël. ‘Van verre 
is de HERE mij verschenen Ja, Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde, 
daarom heb Ik u getrokken in goedertierenheid’ (Jer. 31:3) Het is in alle 
nieuwheid en niet falende kracht en trouw van deze liefde dat de Heer 
nu Israël weer opneemt. ‘Weder opbouwen zal Ik u, zodat gij gebouwd 
wordt, jonkvrouw Israëls. Opnieuw zult gij u tooien met tamboerijnen 
en uittrekken in vrolijke reidans; gij zult weer wijngaarden planten 
op de bergen van Samaria, en wie ze planten, zullen ook de vrucht 
genieten’ (Jer. 31:4-5) En als Israël, nl. de tien stammen, dus hersteld 
zijn, is er niets over van de oude vijandigheid tegen Juda, niets over van 
de oude tegenzin om Jeruzalem te erkennen als de plaats waar God zijn 
naam gesteld heeft. ‘Want de dag is daar, dat de wachters roepen op 
het gebergte van Efraim: Komt, laat ons opgaan naar Sion, tot de HERE, 
onze God’ (Jer. 31:6) 

VOLHEID VAN ZEGEN

De hoofdlieden van de volken worden opgeroepen om met blijdschap 
te zingen voor Jacob en om de lof van de HERE te verkondigen die hen 
herstelde. Want, ‘Zie, Ik breng hen uit het land van het noorden en 
verzamel hen van de einden der aarde; onder hen blinden en lammen, 
zwangeren en barenden tezamen; in een grote schare zullen zij hierheen 
terugkeren. Onder geween zullen zij komen (zal hun hardheid des 
harten dan verwijderd zijn) en onder smeking zal Ik hen leiden; Ik zal hen 
voeren naar waterbeken op een effen weg, waarop zij niet struikelen. 
Want Ik ben Israël tot een vader en Efraïm, die is mijn eerstgeborene’ 
(Jer. 31:8-9) Veronderstel ook niet dat deze roerende verklaring van 
Gods belangstelling in zijn volk en zorg over hen op dit tijdstip van hun 
aanstaand herstel alleen bedoeld zijn voor hun eigen troost. Universele 
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belangstelling wordt opgeroepen voor het onderwerp. Alle naties 
waren getuige van de val van Israël en haar lange en gecompliceerde 
teisteringen en alle volken worden opgeroepen om de genade van God 
in hun herstel waar te nemen. ‘Hoort het woord des HEREN, o volken, 
verkondigt het in verre kustlanden en zegt: Hij die Israël verstrooide, zal 
het verzamelen en behoeden als een herder zijn kudde. . Want de HERE 
maakt Jacob vrij en verlost hem uit de macht van wie sterker is dan hij’ 
(Jer. 31:10,11) Dan, laat mij mijn lezer vragen, of iets de schoonheid 
van de beschrijving die volgt kan overtreffen - een beschrijving van 
de gevolgen van dit herstel van Israël? Wanneer God in zijn woord 
afdaalt naar een toneel van aardse voorspoed,(natuurlijk verbonden 
met geestelijke zegen) kan niemand de voorwerpen groeperen of de 
kleuren combineren, of het licht en de schaduw vermengen zoals Hij 
dat doet! ‘Zo komen zij jubelend op de hoogte van Sion en stromen toe 
naar het goede des HEREN, naar koren, most en olie, naar schapen en 
runderen; hun ziel zal zijn als een besproeide hof zij zullen nooit meer 
versmachten. Dan verheugt zich het meisje in de reidans, jongelingen 
en grijsaards tezamen. Ik verander hun rouw in vreugde. Ik troost en 
verblijd hen na hun smart. Ik laaf de ziel der priesters met het vette en 
mijn volk wordt met het goede van Mij verzadigd, luidt het woord des 
HEREN’ (Jer. 31:12-14) Wat een beeld! Het volle hart dat overvloeit in 
zangen van lof, waar lof zo lang stil (zwijgend) is geweest in de hoogte 
van Sion - de goedheid van de Heer het attractieve centrum waarom 
heen allen worden vergaderd en waarnaar allen samenvloeien - iedere 
uitdrukking van zijn goedheid, zelfs voor het ogenblik voldoende - de 
goede dingen van dit leven niet langer een valstrik voor het hart, maar 
het bezit er van ten volle gecombineerd met geestelijke vruchtbaarheid 
- leed voor altijd uitgesloten - jong en oud, maagd en gehuwde vrouw, 
die zich verenigen om hun vrolijkheid en vermaak aan de dag te leggen 
leed en treuren allen vermeld als zijnde verleden tijd en zo vermeld 
om het contrast tussen verleden en heden te kenmerken: het hele 
beeld gesloten zoals het begint met de goedheid van de HEER - daar als 
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verhaald in lofzangen, hier als voldoening gevende aan zowel het volk 
als aan de priesters! 

VERSCHIL IN ROEPING VAN DE KERK

Het is in Israël, het herstelde Israël, waar dit beeld zal worden 
verwerkelijkt en meer dan verwerkelijkt. Israël heeft een aardse 
roeping. Toen het onder de wet was faalden ze om de voorwaarden te 
vervullen waar de continue genieting van aardse zege van afhing; en 
daarom faalden zij het bezit er van vast te houden, zelfs toen in de dagen 
van Jozua en Salomo God het zo vrijgevig aan hen verleende. Wanneer 
in de komende dagen, de genade hen zal herstellen en redden en 
wanneer zij in genade zullen staan, niet langer vast zullen houden aan 
hun zegeningen op grond van hun eigen gehoorzaamheid, dan zullen 
hun zegeningen - de kenmerkende zegeningen van hun roeping en 
positie - nog aards zijn. Wij hebben een hemelse roeping. De gemeente 
is gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten 
in Christus. De heiligen van nu hebben geen deel op aarde behalve de 
verwerping van hun Heer en het naast bijzijnde voorwerp van onze 
hoop is niet de komst van Christus om Israël bijeen te vergaderen en alle 
dingen te herstellen, maar om Hemzelf in heerlijkheid te ontvangen in 
welke glorie wij met Hem zullen verschijnen wanneer Hij verschijnt en 
met Hem regeren wanneer Hij regeert - als Israël en de aarde gelukkig 
zijn en rust hebben onder de verenigde regering van Christus en zijn 
verheerlijkte heiligen - zijn lichaam - zijn bruid. 

Dit is onze hoop. Mogen onze harten hiermee in overeenstemming 
zijn! Als zij dat zijn, alles wat God heeft behaagt om te openbaren, 
betreffende het toneel van heerlijkheid en zegen die hemel en aarde 
verenigd zal vertegenwoordigen aan Zijn oog in de komende ‘bedeling 
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van de volheid der tijden’, moet onze zielen interesseren. Mogen we 
dat inderdaad zo vinden! 

Verdere onderzoekingen betreffende Israël en het koninkrijk in het 
millennium vragen onze aandacht. Mogen we door God daarvoor 
gereed zijn en ze vruchtbaar vinden als een middel om werkelijk 
opgebouwd te worden in Christus!
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8. ISRAËL’S HERSTEL ALS 
INLEIDING OP DE ZEGEN 
VAN HET MILLENNIUM. 

197. Voordat we ingaan op de directe beschouwing van dit onderwerp, 
kan het goed zijn om op te merken, dat er voorzeggingen zijn in het 
Oude Testament van een gebeurtenis die nu reeds lang vervuld is, nl. 
de terugkeer van een overblijfsel van de Joden vanuit Babel na een 
gevangenschap van zeventig jaren. Sommigen, die het onderwerp 
niet hebben bestudeerd, veronderstellen dat alle voorzeggingen 
betreffende Israëls terugkeer naar deze gebeurtenis verwijst, of 
indien zij in enig opzicht wat dan ook vinden dat mogelijk niet zo kan 
worden verklaard, dan verklaren zij die als van toepassing zijnde in 
een geestelijke betekenis op de christenheid, of op de Kerk van God 
zoals die op aarde bestaat gedurende de tegenwoordige bedeling. Ter 
wille van al mijn lezers die door deze gedachten van hun stuk gebracht 
kunnen worden zou ik hier een aantal kenmerken willen vermelden, 
waardoor de navorser van het profetische woord de voorzeggingen zou 
kunnen onderscheiden die betrekking hebben op Israëls toekomstig 
herstel, van die welke werden vervuld bij de terugkeer uit Babel in de 
dagen van Cyrus, Ezra en Nehemia. 

1.  Er zijn veel gedeelten die het herstel voorzeggen van alle 
stammen - van Israël zowel als van Juda - en de vereniging van het geheel 
in één natie in hun eigen land. Bij de terugkeer uit Babel waren het 
slechts een paar Joden, terecht zo genoemd, die hersteld werden. De 
tien stammen zijn nooit teruggekeerd en zelfs de grootste meerderheid 
van de Joden bleef achter in de plaatsen waar ze gevankelijk naar toe 
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waren gebracht. Alle voorzeggingen daarom van een universeel herstel 
moeten nu nog worden vervuld. 

2.  Ten minste één passage, Jes. 11:11, spreekt van een ‘tweede’ 
herstel van Israël. Dit kon niet de terugkeer uit Babel zijn omdat dit 
het eerste herstel was. Welk ander herstel is er geweest sinds die tijd? 
Moet het tweede herstel dan geen herstel zijn dat nog moet komen?

BEWIJSTEKSTEN GEKLASSEERD

3.  Waar wonderbaarlijke gebeurtenissen worden voorzegd in 
verbinding met het herstel van Israël, moet het een toekomstige 
herstel zijn waarover gesproken wordt. Geen van zulke gebeurtenissen 
behandelden de terugkeer vanuit Babylon. 

4.  Waar verklaard wordt dat de natie (het volk) zowel bekeerd als 
hersteld zal worden, is er geen twijfel aan dat het herstel een toekomstig 
herstel is. Waren de Joden bekeerd ten tijde van de terugkeer uit Babel? 

5.  Veel gedeelten verklaren, dat nadat het volk Israël hersteld is, 
zij nooit weer in zonde zullen vallen of weer beangstigd zullen worden. 
Kunnen deze gedeelten op de terugkeer uit Babel worden toegepast? Is 
niet hun grootste toppunt van zonde - en zijn niet hun ergste rampen - 
er sinds die gebeurtenis geweest?

6.  Daar verklaard wordt dat het herstel van Israël is verbonden 
met de totale en finale val van diegenen die hen gehaat en vertrapt 
hebben, moet het een nog toekomstig herstel zijn dat voorzegd is. 
Geen dusdanig te niet doen van al hun vijanden werd verbonden met 
de terugkeer van de Joden uit Babylon. 

7.  De profetieën betreffende Israëls herstel die geschreven 
werden na de terugkeer uit Babel kunnen op geen enkele wijze 
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worden uitgelegd als dat zij verwijzen naar die gebeurtenis. Zodanig 
zijn de voorzeggingen van Zacharia en Haggaï en zodanig zijn ook die 
profetieën die ingesloten zijn in het Nieuwe Testament . 

8.  Die voorzeggingen, betreffende de terugkeer van Israël die 
dat verbinden met de komst van Christus, moeten verwijzen naar 
een nu nog toekomstig herstel. Wij weten allen dat geen herstel van 
Israël plaats vond in verbinding met de eerste komst van Christus en 
de terugkeer uit Babel was noch verbonden met zijn eerste komst noch 
met zijn tweede komst. 

9.  Daar het herstel van Israël in de profetie wordt verbonden met 
de invoering van de zegen van het duizendjarige rijk, moet het voor 
allen duidelijk zijn dat dit een toekomstig herstel is dat voorzegd wordt. 
Het Millennium begint niet met de terugkeer uit Babel. Helaas tot op de 
dag van vandaag is het nog nooit begonnen!

MODERNE VOOROORDELEN

199. Dit brengt mij echter tot het definitieve onderwerp van dit schrijven 
- de verbinding tussen het herstel van Israël en de invoering van de 
duizendjarige zegening. De Schriftuurlijke bewijzen van deze verbinding 
moeten mijn lezers voor gelegd worden. Dit kan niet worden gedaan 
zonder uit de Schrift nog meer onderricht betreffende het feit zelf, van 
Israëls herstel, bijeen te brengen. Breedvoerig bewijs van dit feit werd 
in onze laatste lezing overlegd, maar het onderwerp was verre van 
uitgeput. Het zal onvermijdelijk zijn er verder licht over te werpen in de 
voortgang van ons huidige onderzoek. 

De schrijver vergeet in geen geval dat veel sterke en diepingewortelde 
vooroordelen van veel van zijn lezers waarschijnlijk moeten worden 
ingeleverd tegen de leer die hij probeert te vestigen vanuit het woord 
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van God. De gedachte wordt zo algemeen gekoesterd dat de christenheid 
zoals ze nu bestaat universeel moet worden verspreid en dat de wereld 
moet worden bekeerd door de zegen van God die nu in werking is - 
dat iemand niet onwetend kan zijn van de sterke tegenstand die een 
tegengestelde leer bij vele geesten zeker zal ondervinden. 

Bovendien is er niet alleen onze natuurlijke gevoeligheid voor 
gedachten die in het algemeen door anderen worden gekoesterd en 
lang door onszelf worden gehouden, maar we moeten in dit geval het 
hoofd bieden aan al de kracht van onze natuurlijke onwil om schuld te 
bekennen aan een ernstige opdracht (plicht) en om te berusten in de 
rechtvaardigheid van een oordeel dat ons vernietigt en vervangt door 
anderen. Maar laat mij mijn christelijke lezers dringend verzoeken om 
te bedenken dat een leer niet als waar kan worden bewezen door het 
aantal van haar aanhangers, of door de tijdsduur gedurende welke zij 
algemeen is ontvangen. Veel minder is een lering juist (waar) omdat 
het ons past, of voor mensen in het algemeen aangenaam is. De enige, 
enkel onfeilbare test van de waarheid van een leer is: Wat zegt het 
Woord van God? Het kan een sinds lang gehouden en dwaas door ons 
gekoesterd inzicht zijn; of het kan een leer zijn die onlangs voor onze 
overweging werd geplaatst; de grote boven alles belangrijke vraag in 
beide gevallen en in ieder geval, is: Wat zegt de Schrift? ‘Tot de wet 
en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen 
dageraad’. [‘Tot de wet en tot de getuigenis! Zo gij niet spreekt naar 
dit woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben’ (omdat er 
geen licht in hen is)] (Zie Jes. 8:20) Het is op dit woord en alleen op dit, 
dat ons huidige appèl (beroep) wordt gedaan. De Heer geve ons dat we 
genade mogen hebben om te blijven bij haar goddelijke en onfeilbare 
beslissingen. 
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LEVEN UIT DE DOOD

200. Rom. 11 is reeds tweemaal onder onze aandacht geweest. 

Ten eerste, wij beschouwden haar plechtig getuigenis op de nu 
onvermijdelijke wegneming van het belijdende lichaam uit de volken - 
van het christendom. 

Ten tweede, wij luisterden naar de verzekeringen betreffende de 
natuurlijke takken dat God in staat is hen opnieuw in te enten en dat 
als de wilde takken uit de volken worden afgebroken, zij de natuurlijke 
takken, opnieuw zullen worden ingeënt op hun eigen olijfboom. 

Ten derde, laten we nu luisteren naar het getuigenis van dit zelfde 
hoofdstuk, betreffende de gevolgen van deze verbazende verandering. 
‘En als hun overtreding ( van de Joden, de natuurlijke takken) [de] 
rijkdom van [de] wereld is en hun verlies [de] rijkdom van [de] volken, 
hoeveel te meer hun volheid!’ (Rom. 11:12) En opnieuw, ‘Want als hun 
verwerping [de] verzoening van [de] wereld is, wat zal hun aanneming 
anders zijn dan leven uit [de] doden?’ (Rom. 11:15) 

Zou enig bewijs meer afdoende kunnen zijn dan dit? Geeft de apostel 
hier niet toe, wat iedereen kan waarnemen, dat het tegenwoordige 
opzij zetten van de Joden de aanleiding is geweest van de uitbreiding 
tot ons volkeren van de zegeningen van het christendom? Hun val is 
dus de rijkdom van de wereld geweest, hun verlies de rijkdom van de 
volkeren, hun verwerping de verzoening van de wereld. 

De bediening van de verzoening, met al haar begeleidende en daaruit 
volgende zegeningen is tot ons gekomen door het afsnijden van de 
natuurlijke takken. Hun verwerping van Christus, op grond waarvan zij 
voor een tijd zijn verworpen, is de aanleiding geweest dat Hij als de 
universele Redder is geproclameerd. Maar als de heidenen - de wereld - 
zo groots hebben geprofiteerd door de val van Israël, wat zal het gevolg 
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zijn van het herstel van Israël? - het gevolg voor de volkeren - voor de 
wereld?

VERHEVEN GEZINDHEID VAN DE VOLKEN

201. Wat zal het anders zijn dan grotere zegen - leven uit [de] doden? 
Zo is de redenering van de Heilige Geest in dit wonderlijke hoofdstuk. 
Hoe duidelijk is het dan dat universele zegen niet zal worden ingevoerd 
door de bestendiging en uitbreiding van de tegenwoordige bedeling van 
de volken, maar door het herstel van Israël wanneer het christendom 
is afgesneden ten gevolge van haar niet blijven in de goedheid van 
God? Geen wonder dat gezien dit alles, de apostel moest zeggen, 
‘Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is, 
opdat u niet wijs bent in eigen [oog], dat er voor een deel over Israël 
verharding is gekomen, totdat de volheid van de volken is ingegaan; 
en zó zal heel Israël behouden worden’ (Rom. 11:25) Onoplettendheid 
op dit geopenbaarde geheimenis heeft het gevolg gehad dat de 
apostel vreesde in geval het niet geopenbaard was. Het werd onthuld 
tenzij wij van de volken wijs zouden zijn in onze eigen waan; en dat 
zijn we geworden door ons verwaarlozen of ons misverstaan van 
wat geopenbaard is. Inplaats van te zien dat de bestendiging in onze 
handen van de dienst der verzoening afhing van onze bestendiging 
in Gods goedheid; inplaats van te belijden dat wij daarin niet hebben 
volhard en dat er dus niets voor ons is, op aarde, dan om afgesneden 
te worden van het hele belijdende lichaam van de volken, terwijl het 
ontvangen van de natuurlijke takken de voorloper en de dageraad 
moet zijn van universele (algemene) zegen; inplaats van dit te zien en 
deemoedig onze hoofden te buigen en de genade te aanbidden die aan 
de ware gelovige een veel grotere hemelse heerlijkheid verzekert, een 
veel rijker hemels deel dan dat wat verspeeld is op de aarde door onze 
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droevige ontrouw waarin we deel hebben aan de verantwoordelijkheid 
van het gehele christendom en op grond waarvan het oordeel aan de 
deur staat; inplaats van dit te zien en rustig te gaan zoals ons past, 
zijn wij inderdaad wijs geworden in onze eigen ogen; wij hebben ons 
verbeeld dat Israël voor altijd opzij gezet werd en dat aan de christenen 
uit de volken werd toevertrouwd, - ja en dat door christenen uit de 
heidenen als instrument zou worden tot stand gebracht, - de bekering 
van de wereld: in één woord, dat het Millennium zelf niets anders zou 
zijn dan de universele verspreiding en het gebied van de christenheid 
zoals het nu bestaat. Hoe zouden we bewaard gebleven zijn van al deze 
ijdele waan als we slechts eerbiedige aandacht geschonken hadden aan 
het mysterie dat ons hier door de apostel wordt onthuld! 

DE VOLHEID DER VOLKEN

202. Het einde van het afvallige Judaïsme was oordeel. Het einde van 
de afvallige christenheid uit de volken zal ook oordeel zijn. Maar precies 
zoals de zegen tot ons kwam toen het oordeel op de Joden viel, zo zal 
als het oordeel op het christendom valt de zegen voor Israël worden 
hersteld;en Israëls herstel zal nog vollere zegen voor de wereld zijn dan 
welke zegen het in de tegenwoordige bedeling ook heeft gehad; het 
zal zijn als ‘leven uit de dood!’ Lieve lezer, kunt u vroom en onpartijdig 
het hoofdstuk volgen dat we nu overdenken en niet zien dat dit (in alle 
opzichten) haar gehele leer is?

Als iemand zou vragen hoe dit te rijmen is met de bewering dat het 
is ‘totdat de volheid van de volken is ingegaan’ dat gedeeltelijke 
blindheid over Israël is gekomen; en dat het dan is wanneer de volheid 
van de volken is ingegaan dat geheel Israël gered zal worden, is dit het 
antwoord:- het ingaan van de volheid van de volken kan niet betekenen 
de bekering van alle volkeren aangezien het voorafgaande gedeelte van 
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het hoofdstuk zelf spreekt over een vollere zegen voor de volken - voor 
de wereld - door de aanvaarding van Israël dan door hun val (m. i. vs. 12) 
Als alle volken in de zegen zijn ingebracht voor het herstel van Israël, hoe 
kan dan over deze gebeurtenis en haar gevolgen voor de volken - op de 
aarde - zo worden gesproken en ook in dit hoofdstuk, door de apostel? 
We moeten niet veronderstellen dat het ene gedeelte van de Schrift 
het andere tegenspreekt; en dit zou zijn het veronderstellen dat het 
ene vers in hetzelfde hoofdstuk het andere tegenspreekt! ‘En als hun 
overtreding [de] rijkdom van [de] wereld is en hun verlies [de] rijkdom 
van [de] volken, hoeveel te meer hun volheid!’( Rom. 11:12) Zou de 
Heilige Geest dit gezegd hebben als alle heidenen zouden bekeerd zijn 
voordat Israël bekeerd en hersteld is? Onmogelijk! Wij worden daarom 
gedwongen om naar een andere betekenis van de uitdrukking ‘totdat 
de volheid van de volken is ingegaan’ (vs. 25) te zoeken. En of we de 
geestelijke intelligentie bezitten om de ware betekenis van een zin te 
geven of niet, het vereist maar weinig om met zekerheid te zien dat zo’n 
betekenis die het getuigenis van God in het eerste deel van hetzelfde 
hoofdstuk zou tegenspreken geen ogenblik in overweging kan worden 
genomen. 

DE PROFEET AMOS EN DE APOSTEL JACOBUS

203. Mijn eigen overtuiging is dat de zin het best wordt verklaard door 
verwijzing naar de woorden van Jacobus: ‘Simon heeft verhaald hoe 
God in het eerst erop heeft toegezien uit [de] volken een volk aan te 
nemen voor zijn naam’ (Hand. 15:14) 

Wanneer God dit werk heeft voleindigd zal de volheid van de volken 
ingaan. _ En zonder nu in te gaan op de details van het gedeelte, zou 
ik willen opmerken hoe mooi de woorden van Jacobus de gehele leer 
van Rom. 11 toelichten. Nadat hij Simeon als boven heeft aangehaald 
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vervolgt Jacobus aldus: ‘En hiermee stemmen de woorden van de 
profeten overeen, zoals geschreven staat: ‘Daarna zal Ik terugkeren en 
de tent van David weer opbouwen die vervallen is; en wat daarvan is 
omvergehaald, zal Ik weer opbouwen en Ik zal haar weer oprichten, 
opdat de overigen van de mensen de Heer zoeken, en alle volken 
waarover mijn naam is uitgeroepen, zegt [de] Heer die deze dingen 
doet, die van eeuwigheid af bekend zijn’ (Hand. 15:15-18) Wij moeten 
niet veronderstellen dat de apostel de woorden van Amos precies 
aanhaalt alsof die haar volledige vervulling hebben door het feit dat 
Simeon ze aanhaalt, of dat wanneer hij zegt: ‘Hiermee stemmen de 
woorden van de profeten overeen, Daarna zal Ik terugkeren,’ etc. hij zou 
willen laten doorschemeren dat Amos had gesproken over het feit dat 
door Simeon werd meegedeeld en dat het woord ‘hierna’ uitgesproken 
door Amos betrekking had op dit feit. Nee, hij haalt zowel Simeon als 
Amos aan om in het algemeen de aanname van de volken zowel als die 
van de joden op gelijke voorwaarden te rechtvaardigen. Maar dan doet 
hij meer dan dit. Zelf vervuld met de Heilige Geest en sprekende door 
inspiratie, erkent hij dat ‘God deze dingen doet die van eeuwigheid af 
bekend zijn ‘ (vs. 18) en terwijl hij dit brede, uitgebreide onderzoek van 
Gods wegen opneemt, past hijzelf, met de volmaakte wijsheid van de 
Geest de woorden van Amos aan bij die van Simeon om zo de algemene 
orde, de grote trekken, te tonen van Gods bedelingen. 

Ten eerste: dat God uit de heidenen een volk voor zijn naam neemt. 

Ten tweede: en hierna, het opbouwen van de tabernakel van David en 
het repareren van haar puinhopen. Dan:

Ten derde; de rest van de mensen zoekende de Heer, en alle volken 
op wie de naam van de Heer is zullen dan worden geroepen. Kunnen 
wij falen (in gebreke blijven) om hier de algemene overeenkomst van 
dit getuigenis van Jacobus met dat van Paulus in Rom. 11 na te gaan? 
Het éne getuigenis spreekt er van dat God uit de heidenen een volk 
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voor zijn naam neemt; het andere spreekt ervan dat de redding tot de 
volken gekomen is door de val van Israël. Het éne spreekt ervan dat 
de vernietigde tabernakel van David weer zal worden opgericht; het 
andere dat de natuurlijke takken weer zullen worden ingeënt en dat 
gans Israël behouden zal worden. De één spreekt er van dat (de rest) 
het overblijfsel dan de Heer zal zoeken, met al de heidenen; de ander 
dat het ontvangen van Israël zal zijn als leven uit de dood - van Israëls 
volheid die veel meer overvloedige zegen tot de volken zal brengen 
- tot de wereld - dan de tegenwoordige terzijde plaatsing van Israël. 
Hoe harmonieus zijn deze goddelijke openbaringen! En hoe geeft ze 
vastheid aan het hart om deze harmonie te volgen en om te zien hoe 
de ene Schriftplaats opheldert en een andere bevestigt. 

Door ons naar het Oude Testament te wenden - de natuurlijke 
bewaarplaats van goddelijk onderwijs over zo’n onderwerp als nu 
voor ons ligt - zou ik, ter wille van een gemakkelijke verwijzing en het 
gemakkelijk toetsen van alles wat aangevoerd zou kunnen worden, 
door het woord van God zelf, in een aantal genummerde gedeelten het 
aangevoerde bewijsmateriaal willen rangschikken. En laat ik mijn lezers 
bovenal vragen de Schrift voor zichzelf te bestuderen. Neem niets als 
waarheid aan van iedereen, maar ‘beproef alle dingen’ (beproeft alles) 
en ‘houdt vast dat wat goed is’. (behoudt het goede. ) (1 Thess. 5: 21). 

1. Het is heel goed om op te merken, dat de allereerste vermelding 
van de regering van de Heer in de Schrift, plaats vindt als Israël voor het 
eerst als natie openbaar gemaakt wordt aan de oevers van de Rode Zee 
(Deut. 32:8) Er werd vermeld dat: ‘Toen de Allerhoogste aan de volken 
hun erfenis toedeelde, Toen Hij de mensenkinderen van elkander 
scheidde, Heeft Hij de grenzen der volken vastgesteld naar het aantal 
der zonen van Israël’. Israël was Gods grote centrale gedachte in deze 
regelingen van de Voorzienigheid. 
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DE OUDE THEOCRATIE

205. Dit was niet alleen vóór Israëls bestaan als een natie, maar zelfs 
vóór de roeping van Abraham. Israël was (werd) niet openbaar gemaakt 
als een natie, tot aan het tijdstip van de verlossing ut Egypte. Zo talrijk en 
doorlopend toenemend als het volk was, waren ze slechts Hebreeuwse 
slaven van de Egyptenaren die hen in slavernij hielden. Door oordeel 
over de Egyptenaren - oordeel waarvan zij, de kinderen Israëls, werden 
bevrijd door het bloed van het paaslam - werden zij verlost uit het 
land Egypte. Farao en zijn leger, die hen probeerden te volgen door de 
kristallen laan zonken door de terugkerende golven en in het triomflied 
waarin Mozes en Israël het ten val brengen van hun verdrukkers 
verkondigen, hebben we de eerste vermelding van de regering van de 
Heer. ‘Gij brengt hen en plant hen op de berg die Uw erfdeel is; de 
plaats die Gij, HERE, tot uw woning gemaakt hebt; het heiligdom, HERE, 
door uw hand gesticht. DE HERE REGEERT VOOR ALTOOS EN EEUWIG’ 
(Exod. 15:17) We vinden dus dat de vroegste profetische aankondiging 
betreffende de regering van Jahweh dit verbindt met de in bezit neming 
door Israël van hun land en de woonplaats onder hen van Jahweh in 
het heiligdom dat gevestigd wordt door Zijn handen. 

2. De Heer regeerde werkelijk over Israël vanaf hun verlossing 
uit Egypte tot de dagen van Samuël. Hij regeerde niet slechts door 
die niet geziene voorzienigheid waarin Hij, zoals we weten, de hele 
wereld bestuurt en toezicht houdt op de zaken van het hele universum; 
maar in die zin dat inplaats van dat Israël een koning had, evenals de 
volken rondom hen, zij de Heer Zelf als hun koning hadden. Het volk 
werd door Zijn wetten bestuurd en hun gehele regering gebeurde door 
beambten die Hij aan wees. HIJ WAS KONING. Alle koninklijke functies, 
die bij andere naties door menselijke monarchen werden uitgeoefend, 
werden in Israël door de Heilige uitgeoefend die ongezien tussen de 
cherubs in de heiligste plaats woonde. Ook met alle omringende volken 
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werd door Hem gehandeld overeenkomstig de twee principes die beide 
in de eerste plaats betrekking hadden op Israël. 

DE VERWERPING VAN DE TROON VAN DAVID

206 Aan de ene kant als Israël gehoorzaam was, dan gaf God hen 
het overwicht over de omringende volken; terwijl Hij aan de andere 
kant deze volken gebruikte om Israël te kastijden in geval van hun 
ongehoorzaamheid. Hij woonde te midden van Israël; Hij regeerde 
over Israël, maar met de omringende naties werd door Hem gehandeld 
overeenkomstig de verhoudingen waarin zij stonden tot Israël. Dit 
alles duurde tot de dagen van Samuël toen, zoals mijn lezers zich goed 
bewust zijn, de kinderen van Israël de Heer verwierpen als hun koning 
en een koning zoals de naties rondom hen verlangden. 

3. De verandering die volgde op de omstandigheden waar juist 
op werd gewezen, werd reeds beschouwd in de verhandeling ‘Israël in 
het verleden en nu’ (No. 6) We zagen daar hoe God de zonde van Israël 
als aanleiding nam om dat in te voeren wat Hij Zich van het begin af 
aan had voorgenomen, nl. koninklijke macht in de handen van David 
en van zijn Zaad. We zagen eveneens dat er in het verbond met David 
voorwaardelijke beloften waren die zijn zuivere menselijke oorsprong 
zou kunnen verbeuren en inderdaad verbeurde door hun ontrouw; maar 
dat er ook onvoorwaardelijke beloftes waren die in Hem, die tegelijkertijd 
David’s zoon en David’s Heer was, zeker waren, nl. dat Hij de erfgenaam 
is van alle onfeilbare macht en heerlijkheid die aan Davids huis was 
beloofd. Bovendien, wij gingen de zonde na en de opstand die leidde 
tot de omverwerping van Davids troon, de troon van de Heer waarop 
David en zijn nageslacht geplaatst waren en zagen dat er geen herstel 
van de troon was bij de terugkeer uit Babel. De werkelijke Erfgenaam 
er van werd geboren en aan Israël voorgesteld (of aan de Joden om 
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preciezer te spreken) maar zij kruisigden hun koning en verwierpen de 
boodschap van genade door zijn bloed toen Hij opgenomen werd en de 
Heilige Geest werd uitgestort te Jeruzalem Daarom zijn zij nog onder de 
toorn en moeten ze zelfs heviger bezoekingen verduren aan het einde 
van deze lange periode van verdrukking dan iedere verdrukking die ze 
reeds hebben ondergaan. 

DE LIJDENSBEKER OVERGEDRAGEN

207. Maar we hebben gezien hoe breedvoerig de Schrift hun herstel 
in de toekomstige dagen voorzegt: niet minder dan negen kenmerken 
werden gegeven die dit toekomstige herstel, onderscheiden van 
die ene die ooit heeft plaats gevonden, de terugkeer uit Babel. En 
we beschouwen nu het bewijs dat wordt gegeven door de Oud 
Testamentische profetieën, dat het Millennium, of het universele 
koninkrijk van Christus, zal worden ingevoerd in verbinding met dit 
herstel van Israël in de toekomstige dagen. De zo opgemerkte punten 
worden dusdanig gerecapituleerd dat de lezer beter de kracht en de 
toepassing van de daarvoor aangehaalde profetieën kan schatten. 

4. Er is een ander punt waarvan het goed is om er aan te worden 
herinnerd. Het is breedvoerig bewezen, in voorgaande artikelen, dat 
het door verwoestende oordelen over de bozen is dat het Millennium 
moet worden ingeluid en in ons laatste artikel zagen we dat wanneer 
de periode van Israëls verstrooiing en verdrukking eindigt, dan wordt 
de lijdensbeker uit de handen van Israël genomen en geplaatst in de 
handen van hun vijanden en verdrukkers. Nu, we zullen deze dingen 
heel intiem verbonden vinden in de profetie. De oordelen waardoor het 
Millennium wordt ingevoerd zijn nadrukkelijk die oordelen waardoor 
God de vijanden van Israël en haar verdrukkers straft en verstrooit en 
zijn dus verbonden met het herstel van Israël. We zullen een hele groep 



272

Eenvoudig commentaar

gedeelten vinden die onlosmakelijk deze drie dingen samenbinden: a) 
Het herstel van Israël - b) oordeel over hun tegenstanders - c) en de 
invoering van de zegen van het duizendjarige rijk. Laten we één of twee 
ervan onderzoeken. 

Het gedeelte waarin de woorden die juist werden aangehaald 
voorkomen, is één van de meest opmerkelijke in zijn soort. ‘Daarom, 
hoor toch dit, ellendige, en beschonkene, maar niet van wijn. Zo zegt 
uw Here, de HERE en uw God, die de rechtszaak van zijn volk verdedigt: 
Zie, Ik neem uit uw hand de beker der bedwelming; de kelk mijner 
grimmigheid zult gij niet langer drinken. En Ik geef die in de hand van 
hen die u verdrukken, die tot u zeiden: Werp u neer, opdat wij over u 
heengaan; en gij maaktet uw rug als de aarde en als een straat voor wie 
daarover gingen. 

HET DAL VAN JOSAFAT 

208. Waakt op, waakt op, bekleed u met sterkte, Sion; bekleed u met 
uw pronkgewaden, Jeruzalem, heilige stad. Want geen onbesnedene of 
onreine zal meer in u komen. Schud het stof van u af. . . Hoe liefelijk zijn 
op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die 
goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw 
God is Koning. Hoor, uw wachters verheffen de stem, zij jubelen tezamen, 
want met eigen ogen zien zij, hoe de HERE naar Sion wederkeert. 
Breekt uit in gejuich, jubelt eenparig, puinhopen van Jeruzalem, want 
de HERE heeft zijn volk getroost, Hij heeft Jeruzalem verlost. De HERE 
heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volken en alle 
einden der aarde zullen zien het heil van onze God’ (Jes. 51:21 - 53:10) 
Zou iemand willen betwisten dat wanneer de Heer zijn arm ontbloot 
voor de ogen van alle volken en alle einden van de aarde de redding 
van God zien, dat dan het Millennium zal zijn gekomen? Worden deze 
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woorden niet voortdurend door christenen gebruikt als uitdrukking van 
hun voorgevoelens van de zegeningen van het Millennium? Hoe toont 
het gedeelte dat voor ons ligt aan dat het wordt ingevoerd? Nl. door 
het herstel van Israël en de overdracht van de beker der bitterheid die 
zij zo lang moesten drinken naar hun verdrukkers uit de volken. 

Een ander gedeelte van deze soort hebben we in Joël 3, ‘Want zie, in 
die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot 
van Juda en van Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren 
naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden 
ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de 
volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden’ (Joël 3:1-
2) Men zou veronderstellen dat dit duidelijk genoeg is. Het tijdperk 
waarover het handelt is dat waarop de Heer de gevangenen van Juda 
en Jeruzalem zal terugbrengen; de goddelijke verklaring is dat in die tijd 
de Heer ook alle volken zal bijeen vergaderen. En het doel waarom Hij 
dus besluit alle volken te verzamelen is om bij hen te pleiten voor Israël, 
Zijn volk en Zijn erfdeel dat zij zo pijnlijk hebben verdrukt. 

HET DAL DER BESLISSING

209. Deze grote bijeenvergadering van alle volken wordt verder 
behandeld in ditzelfde hoofdstuk Na een paar tussen liggende verzen 
hebben we de woorden: ‘Roep dit uit onder de volken: Heiligt de 
oorlog, doet de helden opstaan; dat alle krijgslieden aantreden, 
oprukken! Smeed uw ploegscharen tot zwaarden en uw snoeimessen 
tot speren, de zwakke zegge: ik ben een held’ (Joël 3:: 9, 10) In zo’n 
spanning van plechtige ironie roept God zijn tegenstanders op tot de 
strijd. Hij roept ze op om al hun machten bijeen te roepen en al hun 
krachten te verzamelen. ‘Maakt u op en komt, alle volken van rondom, 
en verzamelt u. Doe, o HERE, uw helden daarheen afdalen’ (Joël 3:11) 
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Hier, in deze laatste zin, is het de profeet die spreekt, terwijl hij Jahweh’s 
tussenkomst oproept om de verzamelde legers te richten. Ook houdt Hij 
zich niet doof voor het appel. ‘Laat de volken opstaan en oprukken naar 
het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om alle volken van rondom 
te richten. Slaat de sikkel erin, want de oogst is rijp. Komt, treedt, want 
de perskuip is vol; de wijnbakken stromen over. Want hun boosheid is 
groot. Menigten, menigten in het dal der beslissing, want nabij is de dag 
des Heren in het dal der beslissing’ (Joël 3:12-14) En wat zal het einde 
van deze machtige (kolossale) crisis zijn waarin God dus de zaak van 
zijn volk Israël bepleit en oordeel uitoefent op hun verdrukkers uit de 
volken? Wie kan de rest van dit hoofdstuk lezen zonder waar te nemen 
dat het een profetische beschrijving is van de tijd in het duizendjarige 
rijk? En wie zijn zij die de voorgrond in beslag nemen in de schildering? 
Het herstelde Israël en Jeruzalem. ‘En de HERE brult uit Sion en verheft 
zijn stem uit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven Maar de HERE is 
een schuilplaats voor zijn volk en een veste voor de kinderen Israëls. 
En gij zult weten, dat Ik, de HERE, uw God ben, die woont op Sion, mijn 
heilige berg, en Jeruzalem zal een heiligdom zijn, en vreemdelingen 
zullen er niet meer doortrekken. 

‘Jahweh’ s naam bekend over de hele aarde

210. Te dien dage zal het geschieden, dat de bergen van jonge wijn 
zullen druipen en de heuvelen van melk zullen vloeien en alle beken 
van Juda van water zullen stromen; een bron zal ontspringen uit het 
huis des HEREN en zal het dal van Sittim drenken’ (Joël 3:16-18) Kan er 
twijfel zijn met het oog op dit hele gedeelte, dat het herstel van Israël en 
Gods oordeel over de heidense verdrukkers van dat ras, gebeurtenissen 
zijn die de tijden van het Millennium zullen aankondigen? 

5. Niet alleen openbaart de profetie, inderdaad dat de 
gebeurtenissen, die het Millennium zullen inluiden, het herstel van 
Israël zijn en de oordelen waarmee, bij de tweede komst van Christus, 
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de afvallige volken zullen worden bezocht; het verklaart ook dat het 
herstelde Israël het instrument zal zijn om de wereld aan het zwaard 
van Christus te onderwerpen en om haar met zegen te vervullen. 

Het bewijs uit de Schrift hiervan zal worden gevonden in drie klassen 
(soorten) van gedeelten. 

1� die gedeelten die spreken van het morele gevolg op de zielen van 
de mensen, over Gods wonderlijke tussenkomst t. b. v. Israël. 

2� het gedeelte dat Israëls positieve actie vermeldt als het instrument 
van Gods rechtvaardige oordelen. 

3� de gedeelten die de taak voorzeggen, door het herstelde Israël, van 
een meer geniale, gezegende invloed op de andere volken van de 
wereld. 

Er zal geen ruimte genoeg zijn voor meer dan een korte keuze uit elke 
klasse. 

1.  Betreffende de morele uitwerking van het herstel van Israël op 
de zielen van de mensen en de verbazingwekkende tussenkomsten van 
goddelijke macht waarmee het zal worden vergezeld, laten we kijken 
naar Jes. 12. Het hele hoofdstuk is het vervolg op die opmerkelijke 
profetie van Israëls herstel uit het voorafgaande hoofdstuk en dat zo 
van ganser harte beschouwd werd in ‘Het toekomstig herstel van Israël’ 
(Zie deel 7 van dit werk) Het verband tussen de twee hoofdstukken 
wordt aangegeven in de openingswoorden van het voor ons liggende 
hoofdstuk 12. ‘En gij zult te dien dage zeggen: Ik loof U, HERE, omdat 
Gij toornig op mij zijt geweest; uw toorn heeft zich afgewend en Gij 
vertroost mij’ (Jes. 12:1) Dit is de inleiding tot deze majesteitelijke 
beurtzang waarin het herstelde Israël de vergevende genade van 
Jahweh, haar Verlosser, moet verkondigen. Kijk wat volgt een vers of 
twee verder: ‘En gij zult te dien dage zeggen: Looft de HERE, roept zijn 
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naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend, dat zijn naam 
verheven is. 

DE BETEKENIS VAN TERUGKEER VAN ISRAËL

211. Psalmzingt de HERE, want Hij heeft grootse dingen gedaan; DIT 
WORDE BEKEND GEMAAKT OP DE GANSE AARDE. !’. De handelingen 
van Jahweh in het herstel van Zijn oude volk moeten niet alleen gevierd 
worden door henzelf, maar door die zo te vieren worden zij afgebeeld 
als erkennende dat zij universeel gekend zijn - ‘dit worde bekend 
gemaakt op de ganse aarde’. ‘Dus universeel bekend gemaakt’. 

Het aangehaalde en nogal uitvoerig onderzochte gedeelte in ‘Israëls 
toekomstig herstel’ (Jer. 16: 14 - 21), heeft hetzelfde gevolg, maar 
het gaat meer in de details betreffende het werkelijke gevolg, 
teweeggebracht bij de volken. Het is het gedeelte waarin ons verteld 
wordt dat de bevrijding uit Egypte zal worden verduisterd door hun 
toekomstig herstel; het gedeelte waarin ons verteld wordt van vele 
vissers die hen zullen vissen en veel jagers die hen zullen opjagen, van 
de bergen, van de heuvelen en uit de rotskloven. En wat zal het gevolg 
zijn van deze machtige tussenkomst van de macht van God? ‘HERE, 
mijn sterkte en mijn burcht, mijn toevlucht ten dag der benauwdheid, 
tot U zullen volken komen van de einden der aarde en zeggen: Enkel 
leugen hebben onze vaderen bezeten, nietigheid, waaronder niet één, 
die baat kon brengen. Zou een mens zich goden maken? Maar dat zijn 
geen goden! ‘Daarom zie, Ik laat hen ditmaal gewaarworden, Ik laat 
hen gewaarworden mijn hand en mijn kracht, EN ZIJ ZULLEN WETEN 
DAT MIJN NAAM IS: HERE’ (=Jahweh) (Jer. 16: 21). Vanaf de roeping 
van Abraham, zijn hij en zijn nageslacht, het volk dat uit zijn lendenen is 
voortgekomen, Gods uitverkoren getuigen ervan geweest dat er slechts 
één God is en dat is Hij, Jahweh� 
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Zoals we zagen heeft Israël in dit getuigenis geheel gefaald en vandaar 
hun onderwerping door de volken en hun lange gevangenschap en 
verstrooiing. Zoals we ook hebben gezien is het getuigenis van de Kerk 
van een ander karakter. Het is een getuigenis van de volmaakte genade 
waarin zij staat en de tot stand gebrachte verlossing waarin die genade 
voor haar is geopenbaard. 

JERUZALEM EEN LOFSPRAAK EN SIERAAD

212. Zij kent God als Vader door Jezus, door de Heilige Geest ; en het is als 
Vader, in de gehele genade van die wonderlijke naam dat zij geroepen is 
om hem bekend te maken. Maar wanneer de gemeente is opgenomen 
naar de heerlijkheid waarin zij met Jezus moet worden geopenbaard en 
het vonnis van totale wegneming zijn uitwerking heeft gehad op dat wat 
ten onrechte de naam van de gemeente draagt, zal God zijn handelingen 
met de aarde weer opvatten en dan zal de afgodendienst onder de 
mensen ophouden. Israël, de uitverkoren getuige van Gods eenheid zal 
dit inderdaad in waarheid worden. Gods macht en heerlijkheid zal in 
het herstel van Israël worden tentoongesteld. en zo voor allen worden 
tentoongesteld zodat de volken hun afgoden als nutteloze dingen zullen 
wegdoen; en zo zal het woord wat wij overdenken worden vervuld: 
‘Daarom zie, Ik laat hen ditmaal gewaarworden, mijn hand en mijn 
kracht; en zij zullen weten dat mijn naam is Jahweh’. 

Een ander opmerkelijk gedeelte is Jer. 33:9. Het wordt als volgt ingeleid 
en de lezer moge hierin zien haar morele verbinding met het zo pas 
bestudeerde gedeelte. ‘Zo zegt de HERE (Jahweh), die dat doet, de 
HERE, die dat formeert, om het in vervulling te doen gaan, wiens naam 
HERE is’ (Jer. 33:2) Dit gedeelte begint met het handelen over het 
herstel van Jeruzalem en de terugkeer van Juda en van Israël. ‘Ja, Ik 
zal een keer brengen in het lot van Juda en Israël en hen opbouwen 
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als weleer; Ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid, waardoor 
zij tegenover Mij gezondigd hebben, en Ik zal hun vergeven al hun 
ongerechtigheden, waardoor zij tegenover Mij gezondigd hebben en 
van Mij afvallig geworden zijn’ (Jer. 33:7,8)

En wat is de uitwerking op de volken? ‘Dan zal zij Mij tot een blijde 
naam worden, tot lof en eer bij alle volkeren der aarde, die van al het 
goede dat Ik aan hen doe, horen zullen; ja, zij zullen zich verbazen en 
verwonderen over al het goede en al het heil, dat Ik aan haar doe’ (Jer. 
33:9) In het herstel en de bekering van Israël en in alle aardse zegeningen 
die op deze gebeurtenis zullen volgen zal zelfs voor het gevoel van de 
mensheid zo’n tentoonspreiding van Gods wezen en macht en trouw 
zijn - ja en van zijn overvloedige genade, in het vergeven en het zo 
zegenen van de schuldige natie die haar handen met het bloed van de 
Messias bezoedelde - dat alle volkeren der aarde zullen horen en zullen 
vrezen en beven voor al de goedheid die Jahweh de natie en stad van 
zijn keuze bezorgde. 

ISRAËL GEBRUIKT ALS UITVOERDER VAN DE OORDELEN

213. Schriftplaats op Schriftplaats in Ezechiël geven hetzelfde getuigenis. 
‘En Ik zal mijn grote naam die onder de volken ontheiligd is, die gij 
temidden van hen ontheiligd hebt, heiligen; En DE VOLKEN ZULLEN 
WETEN DAT IK DE HERE BEN (Jahweh), luidt het woord van de Here 
HERE, wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u de Heilige zal betonen. Ik zal 
u weghalen uit de volken (Zo zal deze machtige en wereldwijde indruk 
worden teweeggebracht) en u bijeen vergaderen uit alle landen, en Ik zal 
u brengen naar uw eigen land’ (Ezech. 36: 23, 24) Dit gedeelte behoeft 
geen commentaar - ze spreekt voor zichzelf. Zo ook een ander gedeelte 
in dit zelfde hoofdstuk. ‘En men zal zeggen: Dit land dat verwoest was, 
is geworden als de hof van Eden; de steden die, verwoest en vernield, 
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in puin lagen, zijn weer versterkt en bewoond. Dan zullen de volken die 
om u heen overgebleven zijn, weten, dat Ik, de HERE, herbouwd heb 
wat vernield was en beplant heb wat verwoest was. Ik, de HERE, heb 
het gesproken en Ik zal het doen’ (Ezech. 36:35,36) 

Dan opnieuw in hfst. 38 na de voorzegging van de invallen en de 
omverwerping van Gog en zijn legers, ‘En Ik zal MIJ groot en heilig 
betonen en Mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken; en zij 
zullen weten, dat Ik de HERE ben’ (Ezech. 38:23) Getuigenissen als deze 
kunnen misschien zeer vermenigvuldigd zijn: maar zeker deze plaats 
is buiten kijf, dat het grote morele gevolg, op alle naties, van Israëls 
herstel zal zijn dat Jahweh, de enige ware God, algemeen gekend zal 
worden 

2.  Er zijn veel gedeelten die voorzeggen dat Israël werkelijk zal 
gebruikt worden bij de uitvoering van de oordelen van God over de 
hardnekkige bozen en opstandigen. Dit is een werk waarin de heiligen 
van de tegenwoordige bedeling niet bezig zouden kunnen zijn, 
tenminste niet terwijl ze in hun aardse toestand 21 zijn. 

ISRAËL ALS EEN INSTRUMENT

214. De tegenwoordige tijd is een bedeling van pure volmaakte genade 
en de plaats van de gemeente van handelen in de voetstappen van Hem 
‘die als Hij leed niet dreigde’ en op het kruis het uitriep ‘Vader, vergeef 
hun, want zij weten niet wat zij doen’ (1 Petr. 2:23; Luk. 23:34) Maar 
even zeker is er een bedeling van gerechtigheid om de tegenwoordige 
bedeling van de genade op te volgen. En zoals Abraham werd gebruikt 

21 Het is inderdaad een gedeelte van hun toekomstig aandeel, als ze met 
Christus verheerlijkt zijn om deel te hebben aan de uitvoering van het 
oordeel (Zie Openb. 2:26,27)
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om oordeel uit te oefenen over de verbonden koningen, zoals Israël 
werd gebruikt om de schuldige inwoners van Kanaän te vernietigen, 
en zoals David werd verwekt door God om de goddeloze volken 
rondom Israël te onderwerpen zo zal Israël weer worden gebruikt als 
een instrument van God in de uitoefening van het oordeel over de 
bozen - in het uitoefenen van deze oordelen waardoor, zoals we op 
zo grote schaal gezien hebben, de vijanden van Israël zullen worden 
overwonnen en de periode van het duizendjarige rijk zal worden 
ingevoerd. Ik zal mij tevreden stellen met weinig meer dan eenvoudig 
een paar duidelijke gedeelten als bewijs hiervan aan te halen. InPsalm 
149:2, één van de afsluitende profetische halleluja’s van het boek, lezen 
we: ‘Israël verheuge zich in zijn Maker, laten de kinderen Sions juichen 
over hun Koning’. 

De psalm handelt daarom over Israël. De heiligen over wie ze spreekt 
zijn Joden of Israëlitische heiligen. En van hen zegt ze:

‘Laten de vromen juichen met eerbetoon,
jubelen op hun legersteden. 
De lofverheffingen Gods zijn in hun keel,
Een tweesnijdend zwaard is in hun hand,
Om wraak te oefenen aan de volken,
Bestraffingen aan de natiën;
Om hun koningen met ketenen te binden
En hun edelen met ijzeren boeien;
Om het beschreven vonnis aan hen te voltrekken. 
Dat is de luister van al zijn gunstgenoten. Halleluja’ (Ps. 149:5-9) 

Welke vreselijke gevolgen zijn het gevolg geweest van het niet verstaan 
en verkeerd toepassen van zo’n gedeelte als dit! Hoe is het zwaard 
geplaatst in de handen van hen wiens enige getuigenis en dienst er één 
van loutere, geduldige onweerstaanbare liefde en genade zou hebben 
moeten zijn, het spiegelbeeld en de uitdrukking van de genade waarin 
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God overvloedig geweest is voor ons, toen Hij zijn vijanden vergold door 
de gave van zijn enig geboren Zoon tot hun redding! Maar een gedeelte 
als boven moet niet gering geschat worden, hoewel het duidelijk niet 
voor onszelf van toepassing moge zijn. Er moeten sommigen zijn die 
dus als instrument van Gods vergeldende rechtvaardigheid zullen 
worden gebruikt; en het is voor het herstelde Israël bij uitstek dat deze 
plaats wordt aangewezen. 

VAN VERGELDENDE GERECHTIGHEID. 

215. Wenden we ons naar Jes. 41:14 -16: ‘Vrees niet, gij wormpje Jacob, 
gij volkje Israël! Ik ben het, die u help, luidt het woord des HEREN, en 
uw Verlosser is de Heilige Israëls. Zie, Ik stel u tot een scherpe, nieuwe 
dorsslede met dubbele sneden; gij zult bergen dorsen en verbrijzelen, 
en heuvelen zult gij tot kaf maken. Gij zult ze wannen, en de wind zal 
ze opnemen en de storm zal ze verstrooien; maar gij zult juichen in de 
HERE; u beroemen in de Heilige Israëls’. Dit is figuurlijke taal; maar kan er 
enige twijfel zijn dat de uitvoering van het oordeel dat is wat de beelden 
uitdrukken? Zie ook Micha 5: 6 - 8: ‘En het overblijfsel van Jacob zal 
zijn onder de natiën, te midden van vele volkeren als een leeuw onder 
de dieren des wouds, als een jonge leeuw onder de schaapskudden, 
die, wanneer hij er binnendringt, neerslaat en verscheurt, zonder dat 
iemand redt. Uw hand zal verheven zijn boven uw tegenstanders, en 
al uw vijanden zullen worden uitgeroeid’. Dit is niet enkel menselijke 
oorlogvoering, ondernomen door menselijke motieven, en geleid door 
zelfzucht, wereldse oogmerken. Israël zal slechts het instrument zijn in 
Gods hand van de uitoefening van zijn oordelen over de bozen. ‘En Ik 
zal in toorn en gramschap wraak oefenen over de volkeren die geen 
gehoor gegeven hebben’ (Micha 5: 14) Geen wonder dat wanneer het 
God is die door hen handelt dat het gezegd zou worden in hfst7: 15 -17: 
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‘Evenals in de dagen, toen gij uittoogt uit het land Egypte, zal Ik hem 
wonderen doen zien. De volken zullen het zien en beschaamd worden, 
beroofd van al hun kracht, zij zullen de hand op de mond leggen, 
hun oren zullen doof worden. Zij zullen stof lekken als een slang, als 
kruipende dieren der aarde; zij zullen bevend uit hun burchten komen, 
sidderend zullen zij komen tot de HERE, onze God, en zij zullen voor U 
vrezen’. 

HET FEEST VAN DE VETTE DINGEN

216. Hoe nadrukkelijk ook is het getuigenis van Zacharia of beter 
gezegd, Gods getuigenis door Zacharia: ‘Want Ik span Mij Juda, 
op de boog leg Ik Efraim, en wek uw kinderen, o Sion, op tegen uw 
kinderen, o Griekenland, en maak u als het zwaard van een held. Dan 
zal de Heer hun verschijnen, en zijn pijl zal als de bliksem uitschieten, 
en de Here HERE zal de bazuin blazen en optrekken in zuiderstormen’ 
(Zach. 9:13,14) En opnieuw: ‘En zij zijn als helden, die door het slijk 
der straten treden in de strijd, ja zij strijden, omdat de HERE met hen 
is, maar die op paarden rijden, komen beschaamd te staan. Zo zal Ik 
het huis van Juda sterken en het huis van Jozef verlossen; ja, Ik zal hen 
terugbrengen, omdat Ik Mij over hen ontferm, en zij zullen worden, 
alsof Ik hen niet verworpen had. Want ik ben de HERE, hun God, en Ik 
zal hen verhoren’ (Zach. 10:5,6) In Zach. 12:2, 3 lezen we dat Jeruzalem 
tot een schaal van bedwelming wordt gemaakt voor alle volken in het 
rond en tot een steen die alle natiën moeten heffen. Dan in vs. 6, ‘Te 
dien dage zal Ik de stamhoofden van Juda maken als een vuurbekken 
tussen het hout, en als een vuurfakkel tussen de garven; dan zullen zij 
rechts en links alle natiën in het rond verteren; en Jeruzalem zal blijven 
voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem’. Tenslotte wordt ons in 
Zach. . 14:14 meegedeeld: ‘Ja, ook Juda zal tegen Jeruzalem strijden’ 



283

en de lezer moet zich vermannen dat dit is in het midden van een 
hoofdstuk wat handelt over het uiteindelijke conflict waarin de Heer 
Zelf zal komen, gadegeslagen door al zijn heiligen en dat zal eindigen, 
zoals het hoofdstuk zelf ons vertelt, in die gelukzalige periode waarin 
‘de Here koning zal worden over de gehele aarde; te dien dage zal de 
HERE de enige zijn, en zijn naam de enige’ (vs. 9) 

3.  Laten mijn lezers echter niet veronderstellen dat de uitvoering 
van het oordeel over de volken en het morele gevolg van de 
tussenkomst van God dus de enige manieren zijn waarin het herstelde 
Israël het instrument zal zijn in het onderwerpen van de wereld aan 
de heerschappij van Jahweh. Er zijn gedeelten die ons duidelijk de 
uitoefening door Israël voorzeggen van een nog genialer, gezegende 
invloed - een invloed waardoor de gehele wereld vervuld zal worden 
met zegen. In Jes. 25: 6-8 lezen we: ‘En de HERE der heerscharen zal op 
deze berg voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten, 
een feestmaal van belegen wijnen: van mergrijke, vete spijzen, van 
gezuiverde belegen wijnen. En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, 
die alle natiën omsluiert, en de bedekking, waarmede alle volken bedekt 
zijn. Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de Here HERE zal de 
tranen van alle aangezichten afwassen en de smaad van zijn volk zal Hij 
van de gehele aarde verwijderen, want de HERE heeft het gesproken’. 

DE VERWIJDERING VAN ‘DE VOORHANG’

217. Er kan geen moeilijkheid zijn betreffende wat bedoeld wordt met 
:’deze berg’. De enige vermelde berg in de context is de berg Sion. Het 
voorgaande hoofdstuk handelt over de vreselijke oordelen waardoor 
de aarde zal worden verwoest. Het laatste vers van het hoofdstuk zegt, 
‘Dan zal de blanke maan schaamrood worden, en de gloeiende zon 
zal zich schamen, want de HERE der heerscharen zal Koning zijn op de 
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berg Sion en in Jeruzalem, en er zal heerlijkheid zijn ten aanschouwen 
van zijn oudsten’ (Jes. 24 :23) Er wordt geen andere berg vermeld 
tot in de juist aangehaalde woorden waarin ons verteld wordt dat 
‘op deze berg’ de Heer der heerscharen een feest voor alle mensen 
zal maken en dat ‘op deze berg’ de bedekking van het aangezicht en 
uitgespreid over alle volken moet worden vernietigd. De verwijdering 
van de universele duisternis waaronder de mensen werken en hun 
overvloedige verfrissing vermeld onder het beeld van een feest moeten 
beide plaatsvinden in verbinding met ‘deze berg’. Het is van ‘deze berg’ 
dat deze invloeden moeten worden uitgevaardigd die de inwoners van 
alle landen moeten verlichten en verfrissen. 

In Jes. 27: 6 hebben we zo mogelijk verdere bewijzen in het getuigenis 
van een gedeelte, zo mogelijk nog meer onmiskenbaar duidelijk en ter 
zake. In de afsluitende verzen van hfst. 26, nodigt God zijn volk uit hun 
kamers in te gaan en hun deuren te sluiten en zichzelf a.h.w. voor een 
ogenblik te verbergen totdat de verontwaardiging voorbij is. ‘Want zie’, 
zegt de profeet, ‘de HERE verlaat zijn plaats om de ongerechtigheid 
der bewoners van de aarde aan hen te bezoeken; dan zal de aarde 
het op haar vergoten bloed aan het licht brengen en haar verslagenen 
niet langer bedekken’ (Jes. 26 :21) Hfst. 27 begint met deze woorden, 
‘Te dien dage’ etc. toont dus duidelijk dat de twee hoofdstukken één 
profetie vormen en vereenzelvigt de voorzegde gebeurtenissen in de 
één met het tijdstip (tijdperk) dat zo plechtig aan het slot van de ander 
wordt afgebeeld. En wat is het waartoe dit plechtige tijdstip van oordeel 
invoert? Dit is het antwoord: ‘In de komende dagen zal Jacob wortel 
schieten, ISRAEL BLOEIEN EN UITSPRUITEN ZODAT ZIJ DE WERELD MET 
VRUCHTEN VERVULLEN’ (Jes. 27:6) Dit is zeker een duidelijk genoeg 
getuigenis! Paulus vertelt ons dat de natuurlijke takken opnieuw zullen 
worden ingeënt; Jesaja zelf informeert ons in hfst. 6, na de voorzegging 
van de rechterlijke blindheid en de langdurende verwoesting van het 
land,
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HET VULLEN DOOR ISRAËL VAN DE WERELD MET VRUCHT

218. ‘Niettemin zal er nog in haar een tiende zijn en ze zal terugkeren 
en zal zijn om gegeten te worden, zoals de eik en de terebint, die als ze 
worden afgehakt nog de stam hebben (of de wortelstomp); zo zal het 
heilige zaad hun wortelstok zijn: (Jes. 24 :23) en hier, in het gedeelte dat 
voor ons is, wordt over het heilige zaad, dat door de oordelen heen is 
bewaard, gesproken als of het wortel schiet, terwijl de profeet verklaart 
dat, als het gevolg: [Is daarin nog een tiende deel, dan zal dit weer 
verwoest worden. Evenals van een terebint en een eik na het vellen 
een tronk overblijft, zo zal zijn tronk een heilig zaad zijn (Darby vertaling 
Jes. 6:13) ] :’Israël zal bloeien en uitspruiten zodat zij de wereld met 
vruchten. vervullen’. 22 Zeker dit getuigenis zou beslissend zijn als er 
geen ander zou kunnen worden overlegd. 

Maar er zijn veel andere. De Schrift laat overal één getuigenis toe, 
maar het wordt door even zo vele stemmen geuit, of door evenzo vele 
pennen geschreven. Wenden we ons tot Hosea 2. Houdt in gedachten 
dat er twee manieren zijn waarop de natie Israël wordt gezien. Soms 
wordt ze gezien overeenkomstig de goddelijke bedoeling en dan, zoals 
we weten zijn de genadegaven en de roeping van God onberouwelijk; 
Israël is nog geliefd ter wille van de vaderen (Jes. 27:6, Rom. 11:29); 
en er blijft, zoals in het laatst aangehaalde gedeelte, een wortelstronk 
waarvan het meest weelderige gebladerte en de overvloedige vrucht 
nog zullen ontspringen. Maar Israël wordt vaak gezien met betrekking 
tot Gods werkelijk geopenbaarde bestuur, en is dan wordt het volk, 
zoals we weten, voor de tegenwoordige tijd ter zijde gesteld en Lo-
Ruchama - geen genade ontvangend (niet meer over haar ontfermend) 
en Lo-Ammi - niet mijn volk zijn er door God op geschreven (zie Hosea 

22 Er wordt gezegd dat dit een meer exacte weergave van het Hebreeuws 
is dan we hebben in onze Engelse versie. 
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1) Dit is het licht waarin Hosea het onderwerp bekijkt. Overeenkomstig 
het gebruikte beeld is het niet dat van fris leven en schoonheid en 
vruchtbaarheid van een oude wortelstomp, maar is het beeld van een 
totaal nieuw begin, een zaad zaaien. Maar wat is het zaad? Laat de 
profeet antwoorden. Sprekende over Israël als een ontrouwe vrouw 
en de liefde zonder voorbeeld afschilderende waarmee haar onteerde 
Heer niet alleen haar aanneemt, maar haar lokt om tot Hem terug te 
keren, zegt Hij: ‘Daarom zie, Ik zal haar lokken, en haar leiden in de 
woestijn, en spreken tot haar hart. 

ZEGEN VULT ‘DE HEMELEN’ EN ‘DE AARDE’

219. Ik zal haar aldaar haar wijngaarden geven, en het dal Achor maken 
tot een deur der hoop. Dan zal zij daar zingen als in de dagen van haar 
jeugd, als ten dage toen zij trok uit Egypte. . . . . Te dien dage zal Ik 
voor hen een verbond sluiten met het gedierte des velds, het gevogelte 
des hemels en het kruipend gedierte der aarde. Dan zal Ik boog en 
zwaard en oorlogstuig in het land verbreken, en hen veilig doen wonen’ 
(Hosea 2:13-18) Is het niet over de tijd van het Millennium - tijden van 
algemene vrede en veiligheid - dat over dit alles gesproken wordt? ‘En 
Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig: Ik zal u Mij tot bruid werven 
door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming; Ik, 
u Mij tot bruid werven door trouw; en gij zult de HERE kennen’. En laat 
de lezer nu overwegen wat volgt. ‘Het zal te dien dage geschieden, dat 
Ik verhoren zal, luidt het woord des HEREN: Ik zal de hemel verhoren, 
en die zal de aarde verhoren, en de aarde zal het koren, de most en de 
olie verhoren, en die zullen Jizreël verhoren. DAN ZAL IK HAAR VOOR 
MIJ ZAAIEN IN HET LAND, en Mij ontfermen over Lo-Ruchama, en tot 
Lo-Ammi zeggen: Gij zijt mijn volk. En hij zal zeggen: Mijn God!’ (Hosea 
2:20-22) Laten we dit beschouwen. ‘Het zal te dien dage,’ - de dag van 



287

het herstel van Israël - ‘geschieden dat Ik verhoren zal de hemel’. Nu 
we weten vanuit het Nieuwe Testament dat in die dag ‘de hemel’ door 
Christus en zijn verheerlijkte heiligen zal zijn bezet (bewoond), Jahweh 
zal de hemelen verhoren. ‘en die zal de aarde verhoren’. Christus, in 
wie alle dingen zowel in de hemel als op de aarde dan vergaderd zullen 
worden zal de Enige zijn tot wie gebed zal worden gericht door allen op 
de aarde, zelfs als het zal zijn door Hem en zijn verheerlijkte heiligen, 
dat zegen universeel zal worden verschaft. ‘En de aarde zal het koren 
verhoren, en de most en de olie’. Geen gebrek, geen schaarsheid dan. 
De stem van weeklacht zal opgehouden hebben gehoord te worden in 
de straten. Het universele klagen van de schepping zal tot zwijgen zijn 
gebracht; ja, er zal plaats gegeven zijn aan de universele hymnen van 
dankbaarheid en lof. ‘En die zullen Jizreël verhoren’. Nu, Jizreël, zoals 
geleerden ons vertellen, betekent ‘het zaad van God’. en deze uitleg van 
het woord wordt bevestigd door wat onmiddellijk volgt: ‘Dan zal Ik haar 
voor Mij zaaien in het land’. 

JIZREËL OF HET ZAAD VAN GOD

220. Wie is het over wie zo gesproken wordt? Er wordt slechts één 
onderwerp in dit hoofdstuk behandeld waarop deze vrouwelijke 
uitdrukking kan worden toegepast - Israël, onder het beeld van een 
ontrouwe vrouw waarvan het herstel zo geroerd (aandoenlijk) wordt 
voorzegd. Van haar wordt gezegd; ‘Ik zal haar voor Mij zaaien in het 
land’(vs. 22); zij is ‘de Jizreël’, ‘het zaad van God’, waaruit, door het 
zaaien er van, deze oogst van universele zegen moet ontspringen; en 
als hiervan bevestiging nodig is vinden we het in de volgende woorden: 
23 ‘en Ik zal Mij ontfermen over Lo-Ruchama en tot Lo-Ammi zeggen: Gij 

23 De originele tekst: ‘En Ik zal haar genadig zijn (let op hetzelfde woord 
‘haar’) die geen genade had verkregen; en ik zal tot hen zeggen die mijn 
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zijt mijn volk. En hij zal zeggen: Mijn God!’ (vs. 22). Het oordeel over 
‘Lo-Ruchama’ en ‘Lo-Ammi’ werd in hfst. 1:6 en 9 uitgesproken over het 
volk. Dit vonnis moet worden omgekeerd en de omkering ervan luidt 
de glorieuze periode in waarover deze luisterrijke profetie handelt. Er 
zal een niet onderbroken reeks van zegeningen zijn vanuit de troon van 
Jahweh, de grote bron van alles, tot genieting door de mensheid van 
alle zegeningen van dit leven En de plaats in deze wonderlijke keten 
ingenomen door het herstelde Israël is die van Jizreël, het zaad van 
God, gezaaid door Jahweh, en tot Hem in de aarde en die, zoals we 
vernemen uit het gedeelte dat we van te voren beschouwden, de wereld 
vervult met vrucht. Jahweh - de hemelen bewoond door Christus en de 
gemeente in heerlijkheid, - de aarde - het herstelde Israël, of Jizreël, 
het zaad van God - algemene zegen op de aarde, zelfs tot overvloed 
van koren en wijn en olie, terwijl oorlog en geweld over zijn en ‘de 
heerlijkheid van de Heer zich zal openbaren en al het levende tezamen 
zal dit zien !’ (Jes. 40:5) Lof, eeuwige lof aan Hem Die alleen wonderlijke 
dingen doet! Laat de gehele aarde met zijn heerlijkheid vervuld zijn. 
Amen ja amen. 

volk niet waren, Gij zijt mijn volk; en zij zullen zeggen Gij zijt mijn God’. 



289

9. DE GROTE 
PROFETISCHE VRAAG

Moet het duizendjarige rijk, of de tweede komst van Christus het eerst 
worden verwacht?

221. Dit is inderdaad de grote profetische vraag. Alle andere vragen 
betreffende de profetische uitlegging kunnen worden beschouwd 
als ondergeschikt aan deze ene vraag. Bijna alle serieuze christelijke 
mensen zijn het eens in de verwachting van een lange periode van 
universele vrede en zegen op aarde - een periode die, van dat ze 
vermeld wordt in Openbaring20, duizend jaren zal duren en algemeen 
het Duizendjarige Rijk wordt genoemd (het Millennium) Alle christenen 
verwachten bovendien een tweede komst van Christus - een werkelijke 
persoonlijke wederkomst als Rechter van die Gezegende, wiens 
eerste komst niet was om te oordelen maar om te behouden. Maar 
wanneer vindt deze tweede komst van Christus plaats? Komt Hij om dit 
Millennium in te voeren, of is het Millennium er eerst en komt Christus 
slechts aan het einde er van? Dit is de grote vraag waarop onze aanacht 
nu moet worden gevestigd. 

Het is niet te loochenen dat de Schrift de conditie van de wereld ten 
tijde van de tweede komst van onze Heer voorstelt als één van totale 
zorgeloosheid en zekerheid aan de ene kant en van grote boosheid aan 
de andere kant. Ik zal geen schriftplaatsen aanhalen om dit te bewijzen, 
maar zulke plaatsen als door allen worden erkend om toe te passen op 
de werkelijke persoonlijke komst van Christus. ‘En zoals het is gebeurd 
in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des 
mensen: zij aten, zij dronken, zij trouwden, zij huwelijkten uit, tot op 
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de dag dat Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en hen allen 
verdelgde. 

DE GESTELDE VRAAG

218 Evenzo, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, 
zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden; op de dag echter 
dat Lot uit Sodom ging, regende het vuur en zwavel van de hemel en 
verdelgde hen allen. Zo zal het ook zijn op dag dat de Zoon des mensen 
wordt geopenbaard (Luk. 17:26-30) ‘Want u weet zelf nauwkeurig dat 
[de] dag van de Heer komt als een dief in [de] nacht. Wanneer zij zullen 
zeggen: Vrede en veiligheid, dan zal een plotseling verderf over hen 
komen zoals de barensnood over een zwangere, en zij zullen geenszins 
ontkomen’. (1 Thess. 5:3,4) ‘Rust met ons bij de openbaring van de 
Heer Jezus van [de] hemel met de engelen van zijn kracht, in vlammend 
vuur, als Hij wraak brengt over hen die God niet kennen en over hen 
die het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen’ (2 Thess. 
1:7,8) ‘Weet dit eerst, dat er in [het] laatst van de dagen spotters met 
spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen en 
zeggen: Waar is de belofte van zijn komst?. . Maar [de] dag van [de] 
Heer zal komen als een dief’ (2 Petr. 3:3-10)

Niemand zal ontkennen dat deze gedeelten verwijzen naar de werkelijke 
komst van Christus en dat zij slechts een voorbeeld zijn van de wijze 
waarop de Schrift eensluidend spreekt over de toestand waarin de 
wereld zal gevonden worden als ‘[de] dag van [het] oordeel en [de] 
ondergang van de goddeloze mensen’ (2 Petr. 3:7) over hen los barst. 
Wij zijn ons bewust van het antwoord hierop door onze broeders die 
ontkennen dat de komst (van Christus) vóór het millennium plaats 
vindt. Zij trachten voor de wereld, die in die dag in zulk een toestand 
gevonden wordt, door de voorzegging van Openbaring20 te verklaren 
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dat er een grote afval zal plaats hebben en een wijd verspreide opstand 
zal verrijzen na het einde van de duizend jaren. We zullen dit punt nu 
niet bediscussiëren. We hopen dat gedeelte volledig te beschouwen 
in een toekomstige fase van onze onderzoekingen. We vragen de lezer 
alleen voor het moment te bekijken wat wordt toegestaan door hen die 
het onderwerp in dat licht bezien. 

1� Op welke wijze zij het dan ook mogen verklaren, zij geven toe dat 
boosheid en zorgeloosheid de wereld zal kenmerken als Christus 
komt. 

2� Dat de Schrift rekening houdend met de toestand van de wereld 
in die tijd niet van toepassing is op haar toestand gedurende het 
millennium, wanneer ‘de aarde vol zal zijn van de. kennis des 
HEREN, zoals de wateren de bodem der zee bedekken’ (Jes. 10:9).

DE GELIJKENIS VAN DE MAN VAN HOGE GEBOORTE

219 Nu, wat we hebben te doen is om vanuit de Schrift te bewijzen 
dat er geen periode zoals deze tussenbeide komt. Het wordt als een 
feit erkend dat de wereld boos was toen het Nieuwe Testament werd 
geschreven. Erkend wordt, als onmiskenbaar voorzegd in Gods woord, 
dat de wereld boos zal zijn wanneer Christus komt. Wij zullen, lieve 
lezers, u bewijzen dat, overeenkomstig het profetische onderwijs van 
het Nieuwe Testament , dit de toestand van de wereld zal zijn vanaf de 
apostolische tijden tot de komst van de Heer. 

 Het eerste bewijs dat we aanvoeren is de gelijkenis van onze Heer 
in Luk. 19:11-27. De gelegenheid waarbij ze gesproken wordt, wordt 
ons zo uitgelegd: ‘En toen zij nu dit hoorden, sprak Hij bovendien 
een gelijkenis uit, omdat Hij dichtbij Jeruzalem was en zij meenden 
dat het koninkrijk van God onmiddellijk openbaar zou worden’. Nu 
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zonder in een lange verhandeling over te gaan over de uitdrukking 
‘het koninkrijk van God’ mogen we veilig aannemen dat ze hier 
gebruikt wordt om de verwachting van het volk van de regering van de 
Messias uit te drukken - ‘het koninkrijk’ dat ‘de God des hemels’ zou 
oprichten overeenkomstig Dan. 2:44 - en dat, wanneer een periode zal 
aanbreken die gekarakteriseerd wordt door universele gerechtigheid 
en vrede, dat dan het koninkrijk van God zeker zal zijn verschenen. Er 
waren sommigen die dachten dat het op het punt stond onmiddellijk 
te verschijnen toen Christus zijn laatste intocht in Jeruzalem maakte. 
Het begint als volgt: ‘Hij zei dan: Een man van hoge geboorte reisde 
naar een ver land om voor zich een koninkrijk te ontvangen en terug 
keren’ (Luk. 19:12) Niemand kan er aan twijfelen dat de man van hoge 
geboorte Christus Zelf voorstelt. En kan er enige twijfel betreffende het 
koninkrijk zijn, dat Christus in de hemelen is binnen gegaan - het verre 
land - om het te ontvangen? Kan het iets anders zijn dan dat waarover 
Daniel spreekt? ‘Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de 
wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf 
zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze; en hem 
werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, 
natiën en talen dienden hem. 

HIJ ONTVANGT HET KONINKRIJK EN KEERT TERUG

220 Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, 
en zijn koningschap is één, dat onverderfelijk is (Dan. 7:13,14) Maar de 
man van hoge geboorte moest niet alleen naar een ver land gaan om 
voor zich een koninkrijk te ontvangen; hij moest terugkeren voordat het 
koninkrijk zou verschijnen. ‘Een man van hoge geboorte reisde naar een 
ver land om voor zich een koninkrijk te ontvangen EN TERUG TE KEREN’. 
Het is alsof de Heiland had gezegd: ‘U verwacht dat het koninkrijk van 
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God, de regering van de Messias waar sinds lang naar wordt uitgezien, 
onmiddellijk zal plaats vinden. Maar Ik moet deze wereld verlaten en 
de hemel binnengaan, om daar bekleed te zijn met universeel gezag 
en dan moet ik teruggaan naar deze aarde voordat het koninkrijk dat 
u verwacht kan verschijnen’. Maar dit is niet de gehele gelijkenis. Maar 
de man van hoge geboorte wordt voorgesteld als hij die de ponden aan 
zijn tien bedienden toevertrouwt; dat is aan ieder één pond gedurende 
zijn afwezigheid. Hij zegt tot hen, ‘Doet zaken totdat ik kom’. Hun 
gedrag in dit beheer wordt voor ons geschetst en ook het gedrag van 
de vijanden van de man van hoge geboorte, tijdens de periode van zijn 
afwezigheid. Maar geen woord door de hele gelijkenis heen over iets als 
de onderwerping van zijn vijanden, of oprichting van zijn koninkrijk tot 
na zijn terugkeer. ‘Zijn burgers echter haatten hem en zonden hem een 
gezantschap achterna om te zeggen: Wij willen niet dat deze over ons 
regeert’ (Luk. 18 :14) Er zij aan herinnerd dat onze broeders die tegen 
de millenniumgedachte zijn toegeven dat deze gelijkenis de gehele 
periode omvat van de eerste tot de tweede komst van Christus. De 
woorden ‘Doet zaken totdat ik kom’ (vs. 14) verwijzen naar en moeten, 
zonder klaarblijkelijk geweld te doen aan de betekenis van de tekst, 
betrekking hebben op de tweede persoonlijke komst van Christus. Wij 
zijn er zeker van dat inplaats van het ontvangen voor Hemzelf van een 
koninkrijk aan het slot van het Millennium, Hij het koninkrijk, dat Hij van 
te voren zal hebben ontvangen en waarover Hij zal hebben geregeerd, 
aan God de Vader zal overgeven. Maar hier, is het bij het ontvangen van 
het koninkrijk door Hem dat Hij het teruggeeft: ‘En het gebeurde toen 
hij terugkwam, nadat hij het koninkrijk had ontvangen’. De gelijkenis 
levert zo een tweevoudig bewijs op dat het aan het begin en niet aan 
het eind van het Millennium is dat de tweede komst van Christus plaats 
vindt. 
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DE GEHEIMENISSEN VAN HET KONINKRIJK DES HEMELS

221. Ten eerste, de gelijkenis verbindt de terugkeer van de man van 
hoge geboorte met het hebben ontvangen van het koninkrijk:

ten tweede, de gehele periode van zijn afwezigheid wordt 
gekarakteriseerd door het verschil in gedrag van zijn diverse bedienden 
ten aanzien van de hen toevertrouwde opdracht en de voortdurende 
vijandschap van zijn burgers, die de hele tijd worden voorgesteld dat 
ze hem de trotse en beledigende boodschap zenden van: ‘Wij willen 
niet dat deze over ons regeert’ (Luk. 19:14b) Zijn komst vernedert 
hun trots en brengt over hen de vernietiging die hun rebellie verdient. 
Zijn komst brengt voor elke dienstknecht de gepaste beloning van zijn 
gedrag in het rentmeesterschap dat aan hem werd toevertrouwd. Het 
Millennium zelf is het koninkrijk dat pas verschijnt totdat deze dingen 
gebeurd zijn. 

De toespraken van onze Heer in Matt. 13 vormen het tweede bewijs 
van ons standpunt dat er geen gezegend Millennium ligt tussen de 
eerste en de tweede komst van Christus. Een volledig overzicht van 
dat hoofdstuk wilden we hier niet trachten te geven. We moeten ons 
tevreden stellen om naar de meer belangrijke punten te kijken, zoals 
die betrekking hebben op de voor ons liggende kwestie. Het hoofdstuk 
bevat zeven gelijkenissen die door onze Heer Zelf zijn uitgesproken 
om ‘de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen’ toe te lichten 
(Matth. 13:1-30). Er zou een koninkrijk zijn, zelfs terwijl de koning 
verworpen werd - terwijl de man van hoge geboorte in het verre land 
was. Maar het zou een verborgen, een geheim koninkrijk zijn; en de 
oplossing voor de discipelen van dit geheimenis, of beter gezegd, van 
deze geheimenissen van het koninkrijk der hemelen is het doel van onze 
Heer in deze gelijkenissen. Wanneer ‘de man van edele geboorte’ terug 
gekomen is, nadat hij het koninkrijk heeft ontvangen’ zal er verder geen 
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geheimenis zijn; het koninkrijk zal ‘verschijnen’, zal dan gemanifesteerd 
worden. Maar nu, terwijl hij afwezig is bestaan deze ‘geheimenissen 
van het koninkrijk’. Wat zijn deze geheimenissen? Kijken we naar het 
antwoord dat het hoofdstuk ons verschaft. 

Het hoofdstuk opent met de welbekende gelijkenis van de zaaier die 
uitgaat om te zaaien. _ Bekrachtigt dit de gedachte van een universele 
oogst uit het gezaaide zaad?

DE GELIJKENIS VAN DE DOLIK ONDER DE TARWE. 

222 Helaas, slechts een klein deel brengt inderdaad vrucht voort; en 
zelfs waar het zaad niet geheel verloren gaat is de oogst verschillend - in 
sommige delen dertig-, in sommige delen zestig- en slechts in sommige 
delen honderdvoudig. Ter herinnering: de vogels eten het op, of de 
dorens verstikken het, of door gebrek aan voeding vanwege de rotsen 
onder de oppervlakte verzengt en verdroogt de zon het. Is hier enige 
aanduiding van het aanbreken van een periode, gekenmerkt door ‘de 
universele verspreiding van de geopenbaarde waarheid, de universele 
aanneming van de ware religie en onbeperkte onderwerping aan de 
scepter van Christus?’ 24 Kan deze openingsgelijkenis van Mattheüs 13 
in enig opzicht de beschrijving zijn van zo’n gekarakteriseerde periode? 

Maar om door te gaan naar de volgende gelijkenis, die van de dolik 
onder de tarwe, zullen we de zaak nog sterker vinden. Hier wordt satan 

24 Deze woorden zijn aangehaald van Dr. David Brown, een van de meest 
populaire schrijvers van de school van het anti - millennium, die zeven 
verschillende trekken van het Millennium geeft zoals hij het verwacht. 
Behalve de bovengenoemde specificeert hij ‘Universele vrede, veel 
geestelijke kracht en heerlijkheid, het terugbrengen van geheel Israël, 
het overwicht van waarheid en gerechtigheid in menselijke zaken en 
grote tijdelijke voorspoed’. 
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zelf een zaaier en wordt onkruid gemengd gevonden met de tarwe dat 
zowaar was opgekomen en de belofte gegeven had van een naderende 
oogst. De uitleg van deze gelijkenis wordt niet aan ons overgelaten om 
voor onszelf te ontdekken: de Heer legt het voor ons uit (Zie Matth. 
13 : 39-43) ‘Hij die het goede zaad zaait is de Zoon des mensen, de 
akker is de wereld (kosmos), het goede zaad, dat zijn de zonen van 
het koninkrijk, de dolik zijn de zonen van de boze, de vijand die het 
gezaaid heeft is de duivel, de oogst is [de] voleinding van [de] eeuw, 
(age) en de maaiers zijn de engelen. Zoals dan de dolik verzameld en 
met vuur verbrand wordt, zo zal het zijn in de voleinding van deze eeuw 
(age). De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit 
zijn koninkrijk verzamelen alle aanleidingen tot vallen en hen die de 
wetteloosheid doen, en zij zullen hen in de vuuroven werpen; daar zal 
het geween zijn en het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen 
stralen als de zon in het koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft <om 
te horen>, laat hij horen’. 

HET TWEEVOUDIGE WERK VAN DE VIJAND

223 Zo is de goddelijke uitleg van deze gelijkenis van de dolik onder de 
tarwe. Wanneer we de gelijkenis opnieuw in ogenschouw nemen, in het 
licht van deze gezaghebbende uitleg er van, vragen we onze lezers om 
op te merken dat de dolik (‘wikke’) niet slechts bozen zijn zoals zij in de 
wereld geboren zijn en daarin opgroeien in hun onbekeerde toestand. 
Het is totaal fout om te veronderstellen dat de hele mensheid, behalve 
Gods kinderen, dolik is (‘wikken’ zijn). De dolik vertegenwoordigt een 
aparte klasse boze mensen, die heimelijk door satan onder Gods volk 
worden binnengeleid (geïntroduceerd) evenals de wikke in het geheim 
werd gezaaid door een vijand daar waar de goede mens het goede 
zaad had gezaaid. Zij zijn die werktuigen en kinderen van de boze, 
waardoor de satan, door de vermenging van hen met de kinderen van 
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het koninkrijk, er in geslaagd is de christenheid zelf te bederven. En 
daar het gezegd wordt: ‘Laat beide samen opgroeien tot de oogst’, is 
het niet eenvoudig dat onbekeerde mensen moeten doorgaan op de 
aarde tot die tijd, maar dat dit vreselijke werk van satan, waardoor 
hij succes heeft gehad om de christenheid zelf te bederven, van een 
dusdanig karakter is dat het niet ongedaan gemaakt kan worden, haar 
gevolgen niet geneutraliseerd kunnen worden; tot aan het einde van 
de eeuw de Zoon des mensen zijn engelen zendt om ‘uit zijn koninkrijk 
te verzamelen alle aanleidingen tot vallen en hen die de wetteloosheid 
doen’. Het hoofdstuk, voor zover wij het nu hebben beschouwd, 
ontsluit twee vreselijke karakters van uitgeoefende kracht door satan 
door de hele eeuw heen die in dit hoofdstuk worden beschreven. Het 
ene is zijn ongebroken macht over het verharde, verduisterde hart, 
waarin evenals het zaad bij de weg, het woord slechts valt ‘om door 
de boze te worden weg geroofd wat in zijn hart was gezaaid’ (vs. 18) 
Het andere is zijn macht - helaas door de ongelovigheid ! van hen die 
sliepen toen ze behoorden op wacht te staan - om kwaad in te voeren 
daar waar de Zoon des mensen reeds het goede had gewrocht; m. a. 
w. om het christendom te bederven. Wanneer dan wordt gezegd, ‘Laat 
beide samen opgroeien tot de oogst’, is dat de definitieve voorzegging 
dat satan niet slechts het succes van het evangelie zal verhinderen bij 
hen in wier harten zijn verblindende macht nooit is onderbroken, maar 
ook dat het christendom, eens verdorven, inderdaad zal voortduren tot 
de oogst. 

GEEN MILLENNIUM TERWIJL DE WIKKE GROEIT

224. Nu, al onze lezers zijn zich er van bewust wat de verdorvenheid 
van het christendom is geweest - hoe snel satan er in geslaagd is een 
systeem van doortrapt bedrog en boosheid de mensheid aan te smeren 
onder de naam van Christus. En blijft dit zo tot Christus aan het eind van 
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het millennium komt? Wat voor een soort millennium zou het zijn? Het 
is tevergeefs voor onze antimillennium broeders de dingen te verwarren 
die zo wijd en zijd verschillen. Zou een periode gekenmerkt door ‘de 
universele verspreiding van de geopenbaarde waarheid, de universele 
aanneming van de ware religie, onbeperkte onderwerping aan Christus’ 
scepter, universele vrede, veel geestelijke kracht en heerlijkheid, het 
inbrengen van heel Israël, het overwicht van waarheid en gerechtigheid 
in menselijke zaken en grote tijdelijke voorspoed’ gelijktijdig bestaan 
met het bederf van het christendom dat gerepresenteerd wordt door 
het zaaien van de wikke? Beoordeel of ‘(de overheersende invloed) het 
overwicht van waarheid en gerechtigheid in menselijke zaken’ als haar 
opheldering kan hebben, of naast elkaar kan bestaan met, datgene wat 
geïllustreerd wordt door het onvermogen van de dienaars om het onheil 
ongedaan te maken dat een vijand van hun meester heeft bewerkt! 
En dan, als we er aan denken hoe spoedig satan zijn wikke zaaide - 
hoe spoedig hij succes had in het bederven van het christendom; als 
wij bedenken waartoe dit verderf is uitgegroeid en hoe het voortgaat, 
overeenkomstig de voorzegging van de Heer tot op deze dag - als we 
voor onze ogen zulk een feitelijke kritiek zien op de woorden van onze 
Heer, ‘Laat beide samen opgroeien’ - en er aan denken dat dit verderf 
zal doorgaan ‘tot de oogst’ - wanneer we in het oog houden dat de 
gelijkenis dus alle gedachten aan het opzij zetten van dit meesterstuk 
van satans kracht en vijandschap niet toelaat totdat het oordeel zal 
vervullen wat geen andere macht kon bereiken, hoe duidelijk is het dan 
dat er geen Millennium kan zijn tot aan de oogst! En als onze broeders 
erkennen dat de persoonlijke wederkomst van de Heer Jezus plaats 
vindt bij de oogst, hoe duidelijk is het dan dat er geen millennium kan 
zijn dan na deze gebeurtenis. 
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HET MOSTERDZAAD EN HET ZUURDEEG

Als wordt gezegd dat de gelijkenissen van het mosterdzaad en het 
zuurdeeg wijzen op een universele verspreiding van de waarheid, dan 
antwoorden wij; 

Ten eerste dat zij geen andere gelijkenissen en uitleggingen van 
gelijkenissen in hetzelfde hoofdstuk kunnen tegenspreken. 

225 Zij worden zelf niet door onze Heer uitgelegd en om onze gedachten 
over wat zij betekenen te stellen tegenover de uitleg van onze Heer van 
wat de anderen betekenen zou zeker nimmer instemming vinden bij 
een ieder die buigt voor het woord van God. 

Ten tweede, wij geven toe, dat de snelle en omvangrijke groei van iets 
wordt voorgesteld door de gelijkenis van het mosterdzaad (zie Matth. 
13:32) dat de evenzeer brede en stille verspreiding van iets wordt 
voorgesteld door dat van het zuurdeeg; maar waar is het bewijs van 
universaliteit in elk geval? Geen van beide gelijkenissen bevat een woord 
om de gedachte te suggereren dat de hele aarde wordt overschaduwd 
door het mosterdzaad, of dat de gehele wereld moreel is doordrongen 
door het zuurdeeg. Inderdaad met betrekking tot het laatste, terwijl het 
ieder gedeelte van de sfeer waarin het werkt doordringt, suggereert 
de beschrijving van die sfeer de gedachte van begrenzing eerder dan 
die van algemeenheid. Een analoog symbool wordt gebruikt om een 
plaatselijke kerk of gemeente voor te stellen (zie 1 Kor. 5:6,7)25 maar 
zeker zouden drie maten meel nooit het beeld of het symbool van de 
hele wereld kunnen zijn. 

25 ‘Weet u niet, dat een beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Zuivert 
het oude zuurdeeg uit, opdat u een nieuw deeg bent; u bent immers 
ongezuurd’. 
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Ten derde, wij hebben er geen moeite mee om toe te geven dat het de 
groei van het christendom is, van wat men er van ziet en weet als zodanig, 
dat ons uiteengezet wordt door de groei van het mosterdzaad tot een 
machtige boom. Maar laten we nooit vergeten dat het christendom dat 
zo groeit en zich verspreidt, een christendom is geweest dat, volgens 
de leer van de voorafgaande gelijkenis, reeds bedorven is. En wordt 
het Millennium ingevoerd door de universele verspreiding van een 
bedorven christendom? Wordt het gekarakteriseerd door de universele 
overheersing van een dusdanige bedorven christenheid?

Ten vierde, men zou denken dat bij een geestelijk verstand, vertrouwd 
met de wijze van uitdrukken van de Schrift en in het bijzonder met 
de symbolische taal die daar in gebruikt wordt, de beelden die in 
deze gelijkenissen worden gebruikt de gedachte van verderf zouden 
suggereren. Eén van hen, dat van het zuurdeeg, wordt door het hele 
woord van God heen gebruikt als het algemeen aangewezen symbool 
van bederf. ‘Het zuurdeeg dat is [de] huichelarij van de farizeeën’ (Luk. 
12:1) - ‘het zuurdeeg van slechtheid en boosheid’ (1 Kor. 5:8) - ‘het oude 
zuurdeeg’ (1 Kor. 5:6) - zijn uitdrukkingen die ogenblikkelijk moeten 
opkomen in de gedachten van zelfs een

HET ZUURDEEG EEN SYMBOOL VAN KWAAD

226 oppervlakkige lezer van goddelijke uitspraken; terwijl de 
waarschuwing dat ‘een beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt’ en de 
vermaning, ‘zuivert het oude zuurdeeg uit,’ (zie 1 Kor. 5:6, 7) nauwelijks 
in de ziel gedachten zou doen ontwaken die in enig opzicht verwant 
zijn aan de algemene verspreiding van het evangelie. En er zij aan 
herinnerd, dat als de apostel de verwijdering van het oude zuurdeeg 
beveelt hij ons niet vraagt om er het nieuwe deeg in te brengen. Zijn 
woorden zijn: Zuivert het oude zuurdeeg uit, opdat u een nieuw deeg 
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bent; u bent immers ONGEZUURD’ (1 Kor. 5:7) En mocht het worden 
gezegd dat in sommige van de offeranden onder de wet zuurdeeg 
verplicht was om te gebruiken en dat de profeet Amos zegt in Amos 
4:5 ‘Ontsteekt een lofoffer van het gezuurde enz’ dan is het antwoord 
dat dit alles onze positie bevestigt inplaats van te weerspreken. Daar 
waar Christus en zijn volmaakt werk werden voorgesteld door een 
offer, zoals in het pascha, was zuurdeeg ten strengste verboden. Waar 
de deelneming met Christus van de onvolmaakte menselijke aanbidder, 
aan wie kwaad (echter met tegenzin) kleeft, is wat een gegeven offer 
typeert daar, moest, ALS HET SYMBOOL VAN HET KWAAD, het zuurdeeg 
worden gebruikt. Zo werd naar de vredeoffers en de offeranden van 
dank door de profeet Amos verwezen. Geen zuurdeeg mocht op Gods 
altaar worden verbrand. Inderdaad het kan rustig worden bevestigd dat 
als in Matth. 13 het woord zuurdeeg zou moeten worden verstaan, zoals 
velen nadrukkelijk beweren dat het zou moeten, van het evangelie, dan 
is het het enige voorbeeld in de Schrift waarin het gebruikt wordt om 
alles behalve kwaad te symboliseren. Buitengewoon vreemd, als dat 
wat onveranderlijk het symbool van kwaad is op alle andere plaatsen 
van het woord van God heen, hier gebruikt zou worden door onze 
gezegende Heer, om het evangelie van zijn genade te vermelden en de 
universele verspreiding er van! 

Met betrekking tot de gelijkenis van het mosterdzaad, het is waar dat 
het beeld van de groei van een machtige boom op zichzelf niet de 
gedachte van verderf zou suggereren; maar het is niet eenvoudig dit dat 
het beeld in deze gelijkenis vormt. Het is de groei van een grote boom 
uit dat wat het kleinste van alle zaden is en het zijn de omstandigheden 
van haar takken die schuil bieden aan ‘de vogels van de lucht’, - 
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DE GEHEIMZINNIGHEID VAN DE 
GEBEURTENISSEN VOORZEGD

227. een ander zeer belangrijk beeld gebruikt in een eerdere gelijkenis 
in hetzelfde hoofdstuk (vs. 4b) De kracht en de draagwijdte van deze 
beide punten zal spoedig duidelijk zijn. 

‘De verborgenheden van het koninkrijk der hemelen’ is het onderwerp 
van dit hoofdstuk_ en de vier gelijkenissen waar we naar hebben 
gezien ontvouwen ons de volgende vreemde mysterieuze trekken 
van dit koninkrijk, dat alleen zijn bestaan heeft in deze geheimzinnige 
toestand gedurende de afwezigheid van ‘de man van hoge geboorte’ - 
de rechtmatige koning - in het ‘verre land’ waar hij naartoe was gegaan. 

1ste. Daar is de ‘verborgenheid’ dat hetzelfde zaad, uitgestrooid 
door dezelfde handen zulke verschillende resultaten zou opleveren; 
evengoed als dat zo goede zaad en gezaaid door niemand minder dan 
de ‘Zoon des mensen’, in een klein gedeelte van de gevallen, vrucht 
tot volmaaktheid zou voortbrengen. Dit is zeker geheimzinnig en het 
aandeel hierin gespeeld door de vijand - de vogels - is om het zaad dat 
bij de weg valt te verslinden (op te eten). 

2de. Wij hebben de ‘verborgenheid’ dat het toegestaan wordt dat 
onkruid (dolik) onder het goede zaad wordt gezaaid en dat het tezamen 
opgroeit tot de oogst. Het aandeel van de vijand hierin is het onkruid 
te zaaien. 

3de. Daar is de ‘verborgenheid’ dat wanneer het zaad gezaaid wordt, 
‘het kleinste van alle zaden’ een boom wordt; m. a. w. het Christendom 
wat van oorsprong klein en veracht was onder de mensen wordt groot 
en heerlijk op de aarde. Welke grotere verborgenheid zou er kunnen 
zijn dan dat de godsdienst die begon bij de dood van Christus als een 
misdadiger, zou komen om verbonden en bekleed te worden met 
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alle waardigheid en rijkdom en macht en luister van deze wereld? 
Hoe zou er een grotere verborgenheid kunnen zijn vragen we, tenzij 
het dit is dat d. m. v. deze verbazende verandering, ‘de vogels’, - wier 
eerste werk het was het zaad voordat het wortel schoot te verslinden 
- bescherming zouden vinden in de takken van de boom die ontstond 
bij het zaaien van het zaad? (Math. 13:32) Het eerste werk van satan 
was om de verspreiding te voorkomen van het ware christendom door 
het zaad weg te halen. Zijn tweede werk was (Zie Matth. 13 : 39) het 
christendom door het zaaien van onkruid te verderven. Zijn derde werk 
was het zo bedorven christendom te gebruiken als een doeltreffender 
machine voor de vervulling van zijn bedoelingen, dan welke ook die hij 
tevoren had bezeten. 

DE OOGST

228 4de. Het geheimenis van al dit werk van satan wordt uitgevoerd 
door een proces dat even rustig en onopgemerkt is als dat van de 
werking van het zuurdeeg in drie maten meel. Zeker er is niets in dit 
alles om van wakker te worden, maar alles om de verwachting van een 
millennium voor de komst van Christus te ontzeggen en uit te sluiten. 

Voordat we overgaan naar een andere en duidelijke tak van bewijs, 
zouden we iets meer het onderwerp van ‘de oogst’ willen beschouwen 
door het in het licht van diverse andere Schriftplaatsen te bekijken 
waarin hetzelfde beeld wordt gebruikt. . De Heer zegt ‘de oogst is 
[de] voleinding van [de] eeuw’ (Math. 13:39); erkend wordt dat de 
komst van Christus plaats vindt bij ‘de oogst. 26 Sommigen beweren 

26 ‘De oogst is het einde,’ de voleinding van de eeuw (Matth. 13:39) Dit 
is een ander woord dan kosmos of ‘wereld’ waarvan gezegd wordt ‘de 
akker is de wereld’. Het laatste duidt op de actuele wereld, zoals in 
uitdrukkingen als ‘de grondlegging van de wereld’; de eerste uitdrukking 
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inderdaad dat het millennium in de eeuw is ingesloten die aan de 
oogst vooraf gaat; maar we hebben gezien hoe het hoofdstuk dat voor 
ons ligt, als het ernstig bestudeerd en onpartijdig wordt gewogen, dit 
geheel ongelooflijk maakt. ‘De oogst’ is wat een einde maakt aan de 
tegenwoordige geheimzinnige staat van zaken waarin tarwe en onkruid 
samen opgroeien, waarin het aan het zuurdeeg wordt toegestaan 
verraderlijk te werken en waarin de reusachtige boom, die ontspringt 
van de kleinste der zaden, onderdak en voeding biedt aan de vogels van 
de lucht. ‘De oogst’ brengt dit alles naar het einde. 

Maar er zijn andere gedeelten waarin dit beeld van ‘de oogst’ wordt 
gebruikt. Wenden we ons daar naar toe en zien we of ze deze eeuw 
identificeren met het begin of met het einde van het millennium. In 
Joël 3:13 lezen we ‘Slaat de sikkel erin, want de oogst is rijp’. ; en in 
Openbaring 14:14-16 ‘En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk 
zat [iemand, de] Zoon des mensen gelijk, die op zijn hoofd een gouden 
kroon en in zijn hand een scherpe sikkel had. En een andere engel 
kwam uit de tempel en riep met luider stem tot Hem die op de wolk 
zat: Zend uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is gekomen, 
want de oogst van de aarde is overrijp geworden. 

233. En Hij die op de troon zat, sloeg zijn sikkel op de aarde en de aarde 
werd gemaaid’. Is er iets in de samenhang van deze gedeelten om de 
eeuw, waarin zij hun vervulling zullen ontvangen, vast te stellen? Dat 
hebben we inderdaad. We zullen in ieder geval duidelijk bewijs vinden, 
dat het verbonden is met de komst van de Heer en met de invoering van 
het millennium. In Joël wordt het verbonden met het herstel van Juda 
en Jeruzalem en met het bijeenverzamelen van alle naties in het dal 
van Josafat; ‘want daar’, zegt de Heer, ‘zal Ik zitten om alle volken van 
rondom te richten’. en ‘Menigten, menigten in het dal der beslissing, 
want nabij is de dag des HEREN in het dal der beslissing. De zon en de 

slaat op de duur en betekent ‘wereld’ precies als in de zin waarin ‘de 
eeuw’ is ‘de wereld’ moreel beschouwd. 
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maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in. En de HERE 
brult uit Sion en verheft zijn stem uit Jeruzalem, zodat hemel en aarde 
beven. Maar de HERE is een schuilplaats voor zijn volk en een veste 
voor de kinderen Israëls’ (Joël 3 : 12,14-16) Zo vinden we veel van de 
meest opmerkelijke tekenen en omstandigheden van de tweede komst 
van de Heer en in dit gedeelte verbonden met ‘de oogst’ waarvan ze 
spreekt. Maar is het niet aan het einde van de tijd - een tijdperk van 
oordeel voor de grote witte troon? Helemaal niet. De Heer Zelf zegt het 
is ‘in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het 
lot van Juda en van Jeruzalem’ en dat wat volgt op deze majestueuze 
voorzegging van ‘de oogst’ is de voorzegging dat de Heer zal wonen 
‘op Sion, dat Jeruzalem heilig zal zijn en vreemden niet meer door haar 
heen zullen gaan, van de bergen die van jonge wijn zullen druipen, en 
de heuvelen die van melk zullen vloeien’ (Joel 3:1,17-18) - in één woord 
van het millennium. ‘De oogst’ beëindigt het tegenwoordige en leidt 
het millennium in. 

Betreffende Openbaring14, vergelijk de aangehaalde verzen met hfst. 
19:1- 6 en u zult ‘de oogst’ verbonden vinden met de komst van Christus 
en het begin van het Millennium. Wil de lezer nu teruggaan naar Matth. 
24 en 25? 

DE PROFETIE VAN DE OLIJFBERG 

234. Ons doel is vanuit deze gedeelten te bewijzen dat er geen 
millennium zal en kan zijn vóór de komst van de Heer. Het bewijs dat 
door deze hoofdstukken hiervoor wordt verschaft is dit, dat zij zeer 
duidelijk de gehele tussenruimte opvullen tussen het vertrek van 
Christus en zijn terugkomst, met gebeurtenissen van een dusdanig 
karakter die aantoonden dat het onmogelijk is voor het millennium om 
tussenbeide te komen. Eén trek van zegen van het millennium wordt 
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erkend te zijn ‘het inbrengen van geheel Israël’. Nu deze hoofdstukken, 
die zich uitstrekken van de tijd toen onze Heer sprak tot de tijd van 
zijn persoonlijke terugkeer, zeggen ons niets betreffende Israël over 
die gehele periode dan verstrooiing en verdrukking en benardheid. 
Niemand kan enige opening in deze hoofdstukken vinden tussen de 
verwoesting van Jeruzalem en de tweede komst van Christus voor het 
‘inbrengen van heel Israël’ en hun deelneming voor duizend jaren in de 
zegeningen van de millennium regering. 

Matth. 23:37-39 sluit met de woorden van onze Heer tot de Joden toen 
Hij voor de laatste keer de tempel verliet, ‘Zie, uw huis wordt aan u 
<woest > overgelaten. Want Ik zeg u: u zult Mij van nu aan geenszins 
zien, totdat u zegt: Gezegend Hij die komt in [de] naam van [de] Heer’. 
Als Hij de tempel verlaat komen zijn discipelen tot Hem om Hem de 
gebouwen van de tempel te tonen. Zijn antwoord aan hen is: ‘Ziet 
u dit alles niet? Voorwaar, Ik zeg u: er zal hier geen enkele steen op 
[de andere] steen gelaten worden die niet zal worden afgebroken’ 
(Matth. 24:2) Hier kwam de kennisgeving tot hen dat er een tijd zou 
komen wanneer de Joden als natie zouden zeggen: ‘Gezegend Hij die 
komt in [de] naam van [de] Heer;’ (Matth. 23;39) op welke tijd Hij zou 
terugkeren en zij Hem weer zouden zien. 

DE AANLEIDING TOT DE PROFETIE

235. Hier was ook de voorzegging van de totale verwoesting van de 
tempel die zij zo bewonderden. Toen zij de Olijfberg hadden bereikt en 
daar zaten vroegen zijn discipelen Hem in alle stilte betreffende deze 
dingen. ‘Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en wat is het teken 
van uw komst en van de voleinding van de eeuw?’ (Matth. 24:3) Hun 
vragen staat duidelijk in verbinding met de beide zojuist genoemde 
punten. ‘Wanneer zullen deze dingen’ - de verwoesting van de tempel 
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en haar gebouwen - ‘zijn’ - ‘en wat is het teken van uw komst?’- d. w. 
z. wanneer de natie Hem weer zal zien en zal zeggen gezegend Hij die 
komt in [de] naam van [de] Heer. Met deze komst vereenzelvigden de 
discipelen het ‘einde van de eeuw’ - een bekend profetische tijdperk en 
één waarvan zij door de Heer waren onderwezen in hfst. 13, ‘De oogst 
en het einde van de eeuw’. Zij vragen niet, wat is het teken van uw komst 
en wat anders is het teken van het einde van de eeuw? Zij begrepen 
heel goed dat zijn komst en het einde van de eeuw tegelijkertijd plaats 
hebben en het is naar het teken van de komst of de nadering er van dat 
zij zo bezorgd informeren. 

Het is van belang om er aan te denken dat het teken van onze Heer 
betreffende de Joden, dat zij Hem weer zouden zien, niet is dat ze Hem 
zouden zien of dat Hij zou komen in verbinding met de verwoesting 
van Jeruzalem en de val van de tempel, maar dat zij Hem zouden 
zien wanneer zij zeggen, gezegend Hij die komt - dat is op het tijdstip 
van hun nationale bekering. Jeruzalem zou worden verwoest; de 
tempel zou worden omver geworpen; maar noch de Heer noch zijn 
discipelen verbinden het vooruitzicht van zijn wederkomst met deze 
gebeurtenissen. Onze Heer verbindt het met de bekering van Israël; de 
discipelen met het einde van de eeuw: ‘Wat is het teken van Uw komst 
en van de voleinding van de eeuw?’ 

Geeft onze Heer dan in zijn antwoord aan de discipelen de geringste 
aanduiding van een periode voorafgaand aan zijn komst waarvan één 
kenmerk zou zijn ‘het inbrengen van geheel Israël?’ en een ander 
kenmerk - ‘de universele verspreiding van de ware godsdienst’ en ‘grote 
tijdelijke voorspoed’? 
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GEEN MILLENNIUM TOTDAT CHRISTUS KOMT

236. Laten we eens kijken. Hij spreekt in Mattheus 24 over misleidingen 
en valse Christussen en waarschuwt de discipelen zich door niemand 
te laten misleiden. Zij zullen horen van oorlogen en geruchten van 
oorlogen, maar zij moeten niet verschrikt worden: want dit alles 
moet gebeuren, maar het is nog niet het einde. Volk zal opstaan 
tegen volk, hongersnoden, pestilentie en aardbevingen zullen plaats 
vinden en dit is slechts het begin van de weeën. Vervolgingen zullen 
volgen; de discipelen zullen worden gekweld en gedood en gehaat 
door alle volken ter wille van de naam van Christus. Velen zullen ten 
val komen en elkaar overleveren; valse profeten zullen opstaan en 
velen misleiden; de toename van de wetteloosheid zal de liefde van 
de velen verkoelen. Wie echter zal volharden tot [het] einde, die zal 
behouden worden; het evangelie van het koninkrijk zal over het gehele 
aardrijk gepredikt worden tot een getuigenis van alle volken, en dan 
zal het eind komen. Dit is de schets van de lippen van onze Heer van 
wat gebeuren zou aan het eind van de eeuw. Is er enige aanduiding 
van een Millennium of van een periode van universele zegen? Waarom 
lijkt het als een weloverwogen opeenhoping van alles dat hier tegen 
is! Oorlogen, hongersnoden, pestilenties, aardbevingen, vervolgingen, 
afvalligheid, misleidingen, valse profeten; inderdaad het evangelie 
universeel gepredikt als een getuigenis aan alle volken, maar - het 
kwaad overvloedig en de liefde afnemend - zodat alleen hij die tot het 
einde volhardt behouden zal worden. ! Zeker, er is niets dat hier op een 
Millennium gelijkt. !

Als gevraagd zou worden, waar is in dit alles het antwoord van de 
Heer aan de door de discipelen gestelde vraag betreffende het ten val 
brengen van de tempel, dan kunnen we slechts antwoorden dat als 
er al een antwoord is, het dan moet zijn in wat Hij zegt (vs. 6,7) over 
oorlogen en geruchten van oorlogen, naties die tegen elkaar opstaan 
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enz. Wij zien niet in dat dit het antwoord is of dat Hij een antwoord op 
dat gedeelte van hun vraag geeft. 27 Als er al een antwoord is dan lijkt 
dit haar enige plaats te zijn. En het kan worden opgemerkt dat Christus 
hier zegt ‘. maar het is nog niet het einde’ (vs. 6) en ‘Dit alles is echter 
[het] begin van [de] weeën’ (vs. 8) 

EEN TIJD VAN ONGEËVENAARDE VERDRUKKING

233. In vs. 14 bereiken we het einde en vanaf vs. 15 spreekt onze Heer 
over de details die Hij nog niet in bijzonderheden had vermeld bij de 
algemene schets. Laten we nu terugkeren naar deze details. We halen 
hier een lang gedeelte aan opdat het voor de ogen van de lezer mag zijn 
en dat hij zo des te beter in staat mag zijn haar kracht te beoordelen 
‘Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting waarvan gesproken is 
door de profeet Daniel, zult zien staan in [de] heilige plaats, -laat hij die 
het leest!, erop letten! - laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de 
bergen; laat hij die op het dak is, niet naar beneden gaan om de dingen 
uit zijn huis te halen; en laat hij die op het veld is, niet terugkeren 
naar achteren om zijn kleed te halen. Wee echter de zwangeren en 
de zogenden in die dagen. En bidt dat uw vlucht niet ‘s winters of op 
sabbat gebeurt. Want er zal dan een grote verdrukking zijn zoals er niet 
geweest is van het begin van de wereld af tot nu toe en er ook geenszins 
meer zal komen. En als die dagen niet werden verkort, zou geen enkel 
vlees behouden worden, maar ter wille van de uitverkorenen zullen die 
dagen worden verkort’ (Matth. 24:15-22) Hier pauzeren we om op te 
merken dat het niet over de ondergang van Jeruzalem, lang geleden 
door de Romeinen, gaat dat onze Heer spreekt. Hij haalt de profeet 
Daniël aan en spreekt, zoals Daniël lang van te voren had geschreven, 

27  Er is ongetwijfeld een antwoord op deze vraag in Luk. 21; maar dit 
hopen we later te beschouwen. 
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over een tijd van verdrukking die aan geen andere tijd gelijk is. Ga naar 
Daniël 12:1 en u zult vinden dat deze tijd van grote benauwdheid niet 
de tijd is dat Jeruzalem door de Romeinen werd verwoest en de Joden 
werden verstrooid, MAAR WANNEER ZIJ WORDEN BEVRIJD. ‘Te dien 
tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk 
terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn zoals er 
niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. MAAR IN DIE 
TIJD ZAL UW VOLK ONTKOMEN: al wie in het boek beschreven wordt 
bevonden’. Wij verzoeken onze anti- millennium broeders om eerlijk 
naar dit gedeelte te zien. Spreekt het niet van een tijd van moeite, 
ongeëvenaard door enige voorafgaande tijd? Verklaart het niet dat in 
die tijd het volk van Daniel zal worden bevrijd en niet verstrooid ? Hoe 
kan onze Heer dan spreken van de ondergang van Jeruzalem door Titus 
als Hij zegt dat er een grote verdrukking zal zijn zoals er niet geweest 
is van het begin van de wereld af tot nu toe en er ook geenszins meer 
zal komen! Als de verdrukking,- ongeëvenaard door al de voorafgaande 
verdrukkingen of door iedere verdrukking daarna - plaats vond, 
achttien eeuwen geleden, toen Jeruzalem verwoest werd, hoe kan 
Daniel spreken van een tijd van verdrukking zoals er nooit was sinds er 
een volk was en zeggen dat in die tijd zijn volk zal ontkomen? (Zie Dan. 
12:1b) 

EEN BEZWAAR (TEGENWERPING) BEANTWOORD

234. Tenzij wij Daniel en onze Heer elkaar botweg en onverenigbaar 
elkaar laten tegenspreken moeten we erkennen dat ze over dezelfde 
ongeëvenaarde verdrukking spreken en dat die niet plaats vond bij de 
verwoesting van Jeruzalem maar dat ze alsnog plaats zal vinden als het 
volk van Daniel, de Joden, bevrijd zullen worden. 28

28  Er is een poging gedaan door Mr. B. C. Young, in zijn ‘Short Arguments 
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Laten we nu doorgaan met de woorden van onze Heer. 

about the Millennium’:, om de kracht van bovenaangehaalde teksten 
te vernietigen. ‘Een vergelijking’, zegt hij, ‘van twee delen van Gods 
woord, waar een zelfde wijze van uitdrukking wordt gevonden zal de 
bedrieglijkheid’ van het argument - hij bedoelt bovengenoemd argument 
- ‘aantonen’. Van Hiskia, de zoon van Achaz, vinden we geschreven: ‘Hij 
vertrouwde op de HERE, de God van Israël; na hem was zijns gelijke 
niet onder al de koningen van Juda, noch ook onder hen die vóór hem 
geweest waren’ (2 Kon. 18:5) Van Josia, een opvolger in hetzelfde 
koninkrijk wordt vermeld: ‘Vóór hem is er geen koning geweest, die 
zich zo tot de HERE keerde met zijn ganse hart, zijn ganse ziel. . . en na 
hem stond zijns gelijke niet op’ (2 Kon. 23:25) Vanuit deze gedeelten 
beredeneert Mr. Y. ,om aan te tonen dat als de boven aangehaalde 
teksten bewijzen dat er slechts één ongeëvenaarde verdrukking kan 
zijn, dat deze twee gedeelten bewijzen dat Josia en Hiskia dezelfde man 
waren! Hij zegt dan, ‘De waarheid schijnt te zijn dat de taal hyperbool 
(overdreven) is met misschien een spreekwoordelijke tint. Het is een 
sterke wijze om de ernstige moeilijkheden van de verschillende tijden 
uit te drukken en de ongewone vroomheid van de twee koningen’. Maar 
welke overeenkomst is er tussen de twee gevallen? Geen van beide 
door Mr. Y aangehaalde gedeelten bevat ook maar enigszins een enkele 
voorzegging; de andere zijn profetieën in de striktste zin van het woord. 
Bovendien, er is geen werkelijke tegenstelling tussen de twee gedeelten 
van 2 Koningen; nee, noch enige schijn er van wat betreft het vergelden 
van de vereiste toevlucht (hulp) tot een overdrijving d. m. v. uitleg Het 
is niet vanwege dezelfde kwaliteiten dat tot de twee koningen wordt 
gezegd dat ze ongeëvenaard zijn door iemand voor of na hen. Van de ene 
koning wordt gezegd dat hij zo is vanwege zijn vertrouwen op de HERE 
God wat zeker beproefd was als in geen geval van een andere koning 
van Juda; de andere omdat hij met zijn ganse hart, zijn ganse ziel en zijn 
ganse kracht zich tot de HERE keerde (2 Kon. 23:25) Ieder van hen was 
ongeëvenaard in zijn eigen uitmuntende eigenschappen, zodat er niets 
is, wat dan ook, in de twee tezamen genomen gedeelten, waarop men 
zulk een argument als zijn toevlucht kan nemen zoals Mr. Y. De teksten 
betreffende de ongeëvenaarde verdrukking blijven onaangeroerd, als 
een bewijs van dat waarvoor zij zijn aangehaald. 
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‘Als iemand in die tijd (ten tijde van deze nog toekomstige tijd van 
ongeëvenaarde verdrukking) tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: hier, 
gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten 
opstaan en grote tekenen en wonderen geven om zo mogelijk de 
uitverkorenen te misleiden. Zie, van tevoren heb Ik het u gezegd. Als 
zij dan tot u zeggen: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen. Zie, [Hij 
is] in de binnenkamers, gelooft het niet. Want zoals de bliksem uitgaat 
van [het] oosten en schijnt tot [het] westen, zo zal de komst van de 
Zoon des mensen zijn’ (Matth. 24:23-27) Het zal niet nodig zijn naar 
de woestijn te gaan om Hem te zoeken of naar de geheime kamers om 
Hem te ontdekken. Als Hij komt, ‘zal elk oog Hem zien’ (Openb. 1:7) 
Plotseling als de bliksem en overweldigend duidelijk voor allen, zoals 
dat verschijnsel is, zal de komst van de Zoon des mensen zijn. De Heer 
geve onze lezers genade te vinden van de Heer in die dag!

WANNEER ZAL DE ZOON DES MENSEN KOMEN?

239. Maar wanneer is deze komst van de Zoon des mensen? Geeft onze 
Heer enige aanwijzing betreffende de tijd van zijn wederkomst? Ja, dat 
doet Hij. Hij stelt dag noch uur vast, maar Hij geeft ons een teken wat 
bewijst met iets van mathematische zekerheid dat het moet zijn vóór 
het millennium. Hoor zijn woorden: ‘Terstond na (geen duizend jaar 
of meer, maar onmiddellijk na) de verdrukking van die dagen zal de 
zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven en de 
sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemel zullen 
wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen 
in [de] hemel; en dan zullen alle stammen van het land weeklagen en 
zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel 
met kracht en grote heerlijkheid’ (Matth. 24:29-30) Door de Heer wordt 
maar over één tijd van grote verdrukking gesproken. We hebben gezien 
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dat Hij verklaart dat het weergaloos is bij alles wat vooraf gaat of bij iets 
dat nog volgt. We hebben ook gezien hoe een vergelijking met Daniël 
laat zien dat deze tijd van ongeëvenaarde verdrukking toekomstig is, 
niet in het verleden - dat ze is wanneer de Joden zijn bevrijd, niet toen 
Jeruzalem werd verwoest. We zien nu hoe onze Heer verklaart dat 
onmiddellijk na de verdrukking van die dagen de zon wordt verduisterd, 
de maan haar schijnsel niet zal geven, het teken van de Zoon des 
mensen in de hemel zal verschijnen en alle stammen van het land 
zullen weeklagen wanneer zij de Zoon des mensen zien komen op de 
wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. Zou er een meer 
complete demonstratie kunnen zijn dan deze dat de komst van Christus 
vóór het millennium is? Wij hebben het woord mathematisch gebruikt 
en wij doen dat op advies. Het spreekt voor zichzelf dat een tijdperk 
dat door haar eigen natuur maar één keer kan voorkomen, er niet vóór 
en ná een bepaalde gebeurtenis kan zijn. Er kan slechts één tijd van 
verdrukking, zoals dat waarover de Heer spreekt, zijn; Daniel spreekt 
van zulk een tijd wanneer zijn volk bevrijd zal zijn en onze Heer zegt, 
dat onmiddellijk na deze verdrukking eerst de tekenen van zijn komst 
zullen plaats vinden, dan de gebeurtenis zelf. We hebben dus het zekere 
bewijs dat de komst van Christus waar hier over gesproken wordt niet 
plaats vond bij de verwoesting van Jeruzalem - dat het zal plaats vinden 
wanneer het volk van Daniel is bevrijd; of, zoals de Heer Zelf zegt juist 
voor het begin van deze toespraak, als zij dan tot u zeggen, ‘Gezegend 
Hij die komt in [de] naam van [de] Heer !’ Wij weten allen dat dit niet 
aan het einde is, maar aan het begin van het millennium. 

ONMIDDELLIJK NA DE GROTE VERDRUKKING. 

240. We zijn dus vooruitgelopen op het enige bezwaar dat onze broeders, 
die tegen het millennium zijn, aanvoeren tegen dit gezichtspunt van 
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het hoofdstuk en tonen dat het totaal onhoudbaar is. Zij zeggen dat de 
komst van de Zoon des mensen in vs. 30 meer bij wijze van spreken is en 
de bemiddeling van goddelijke macht bij de verwoesting van Jeruzalem 
door de Romeinen vele eeuwen geleden voorstelt. Maar hoewel het 
dwaalbegrip (de bedrieglijkheid) hiervan reeds door het hoofdstuk zelf 
is aangetoond, zou het goed kunnen zijn het iets meer na te gaan. Het 
zou goed kunnen zijn elke verwijzing naar de komst van de Zoon des 
mensen door deze toespraak van onze Heer heen tot zijn discipelen na 
te gaan. De toespraak strekt zich uit over de hoofdstukken 24 en 25 en 
de komst van de Heer of het komen van de Zoon des mensen wordt er 
tien of elf keer in vermeld naast de duidelijke zinspeling er op aan het 
slot van hfst. 13. Nu, onze broeders moeten een figuurlijk komen in al 
deze plaatsen aannemen of anders moeten ze een figuurlijk komen in 
sommige plaatsen aannemen en een persoonlijk, werkelijk komen in 
de rest. . Laten we het op beide manieren opnemen. Wordt het gezegd 
dat de uitdrukking beschouwd moet worden als een zinnebeeldige 
uitdrukking door de verhandeling heen? Wat! waar gezegd wordt 
‘Wanneer nu de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en alle 
engelen met Hem, dan zal Hij zitten op [de] troon van zijn heerlijkheid’ 
(Matth. 25:31), moeten we daar dan niets anders dan een figuurlijke 
komst onder begrijpen? Is dat wat wordt voorgesteld door de komst 
van de bruidegom ook louter een figuurlijke komst? Wanneer steeds 
opnieuw gezegd wordt ‘Waakt dan’ en ‘Daarom weest ook u gereed, 
want op een uur dat u het niet vermoedt, komt de Zoon des mensen,’ 
(Matth. 24:42; 25:13) is dit alles slechts figuurlijk? Wordt er in deze 
gedeelten niet verwezen naar een persoonlijke, werkelijke komst 
van Christus? Wel!, dit zijn de gedeelten, door allen toegegeven, die 
verwijzen naar de werkelijke komst van Christus ten oordeel; en als zij 
niet zo verstaan zouden moeten worden, waar is dan een gedeelte in 
de Bijbel dat ons die gebeurtenis voorzegt?
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DE KOMST VAN CHRISTUS NIET FIGUURLIJK

241. Eén van deze gedeelten, dat van het begin van de gelijkenis van de 
schapen en de bokken in Matth. 25:31-46 wordt door onze opponenten 
zelf zo verstaan dat ze de persoonlijke komst ten oordeel van Christus 
voorzegt; en zij argumenteren van daar uit om te bewijzen dat het na 
het eind van het Millennium moet zijn en gelijk met het oordeel voor 
de grote witte troon! Nee, er is niemand die ernstig kan beweren dat de 
uitdrukking ‘de komst van de Zoon des mensen’, figuurlijk moet worden 
verstaan door deze toespraak heen. 

Indien dan, zo wordt gevraagd, waarom mogen wij de uitdrukking in 
hfst. 24:30 niet figuurlijk opvatten en in andere delen van de toespraak 
letterlijk verstaan? 

1. Dit is ons antwoord - om te veronderstellen dat onze Heer een 
gegeven uitdrukking tien of twaalf keer letterlijk gebruikt in één betoog 
en dat Hij het dan - in hetzelfde betoog zonder enig teken dat Hij het 
gebruikt in een andere betekenis - opeens figuurlijk zou gebruiken, is te 
veronderstellen dat Hij op zo’n manier spreekt dat het er op berekend 
was dat het zou misleiden; en dit is, daarvan zijn we zeker, wat onze 
broeders zouden vrezen toe te schrijven aan onze gezegende Heer, 
evenals wij zelf dat zouden vrezen. 

2. Niemand kan zeggen, betreffende het vers in kwestie, dat de gebruikte 
taal zwakker is dan in de rest of dat de plechtige omstandigheden 
aangekondigd bij andere voorbeelden hier ontbreken. Er is meer ernst 
bij de aankondiging van de komst van Christus in dit en het voorafgaande 
vers dan in enige andere vermelding er van in de gehele verhandeling 
(toespraak). Laat de lezer ze voor zichzelf vergelijken en beoordelen. 

3. Wat de bijzondere betekenis betreft die geprobeerd wordt in hfst. 
24:. 30 te leggen, nl. dat de ‘komst van de Heer hier aangekondigd 
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alleen maar Zijn zinnebeeldige komst is om Jeruzalem te oordelen en te 
verwoesten’, d. w. z. , d. m. v. Titus en het Romeinse leger, de volgende 
overwegingen bewijzen dat dit helemaal niet aannemelijk is. 

NIET BIJ DE VERWOESTING VAN JERUZALEM

242. Ten eerste, de kennisgeving van onze Heer betreffende zijn 
wederkomst, die de discipelen de vraag ingaf over zijn wederkomst 
en aanleiding gaf tot het hele gesprek, verbindt die komst niet met de 
verwoesting van Jeruzalem maar met de bekering van de Joden. ‘U zult 
Mij van nu aan geenszins zien, totdat u zegt: Gezegend Hij die komt, in 
de naam van de Heer’. Zij zeiden dit niet toen Jeruzalem werd verwoest. 

Ten tweede, de discipelen verbinden de komst van Christus niet met 
de verwoesting van de tempel, maar met ‘de voleinding van de eeuw’ 
(Matth. 24:3b) De voleinding van de eeuw kwam niet toen Jeruzalem 
werd verwoest. Er zouden oorlogen en geruchten van oorlogen zijn 
maar het is nog niet het einde zegt onze Heer (vs. 6). Het evangelie zou 
nog worden gepredikt over het hele aardrijk (vs. 14), en dan, zegt Hij zal 
het einde komen. Nu als het komen waarover onze Heer hier spreekt 
‘aan de voleinding van de eeuw’ is (vs. 3b) dan kon dat niet zijn bij de 
verwoesting van Jeruzalem. 

Ten derde, de komst van de Zoon des mensen, aangekondigd in vs. 30, 
wordt door onze Heer zelf verklaard te gebeuren (vs. 29) ‘terstond na 
de verdrukking van die dagen ‘- een verdrukking die, zoals de profeet 
Daniel zegt naar we hebben gezien, die niet bij de ondergang van 
Jeruzalem is, maar bij de bevrijding van zijn volk. Daniëls volk werd niet 
bevrijd bij de verwoesting van Jeruzalem. 

Ten vierde, indien het getuigenis van Daniel opzij gezet zou kunnen 
worden, (wat echter niet het geval moet zijn) als zou kunnen worden 
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toegegeven (wat nu nog niet het geval kan zijn) dat de tijd van de 
ongeëvenaarde verdrukking door elke andere tijd die er voordien of 
later geweest is was verbonden met de ondergang van Jeruzalem, dan 
zou het toch niet de betekenis tot stand brengen die geprobeerd wordt 
in vs. 30 te leggen. 

Als het de ongeëvenaarde verdrukking was die de Joden werd opgelegd 
door Titus, hoe kon het zijn dat onmiddellijk na de verdrukking van die 
dagen de ‘figuurlijke komst’ van Christus ‘om Jeruzalem te oordelen 
en te verwoesten’ plaats vond? Dien overeenkomstig, was het de 
figuurlijke komst van Christus die de ongeëvenaarde grote verdrukking 
bracht! Hoe zou dan de komst van Christus er na de grote verdrukking 
kunnen zijn? Erken dat de ongeëvenaarde verdrukking die is van de 
Joden in de komende dagen en dat zij worden bevrijd door de komst 
van Christus, dan is het duidelijk genoeg hoe de komst er is onmiddellijk 
na de verdrukking van die dagen. Dat is de betekenis van het gedeelte, 
er helemaal op geschreven als met een zonnestraal en het wonder is 
hoe het vooroordeel zelf het anders kan begrijpen. 

EÉN KOMST DOOR DE HELE PROFETIE HEEN

243. Ten vijfde, onze Heer gaat verder in de rest van de toespraak 
spreken over dezelfde komst met de er mee verbonden gebeurtenissen. 
Nadat Hij de gelijkenis van de vijgenboom heeft gegeven, die door haar 
bladeren toont dat de zomer nabij is, zegt Hij: ‘Zo ook u, wanneer u al 
deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur (Matth. 
24:32, 33) Voorwaar, Ik zeg u: dit geslacht zal geenszins voorbijgaan 
voordat al deze dingen zijn gebeurd. De hemel en de aarde zullen 
voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan (Matth. 
24:34,35) Van die dag en dat uur echter weet niemand, ook de engelen 
van de hemel niet, <ook de Zoon niet, >behalve de Vader alleen. Want 
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zoals in de dagen van Noach, … zo zal de komst van de Zoon des mensen 
zijn’ (Matth. 24:36-37,39b) Laat de lezer letten op de woorden, ‘deze 
dingen’ en ‘die dag’ en hoe onze Heer dus de komst van de Zoon des 
mensen in vs. 30 vereenzelvigt met de komst van de Zoon des mensen 
in vs. 37. Evenzo tot het einde van het hoofdstuk. Hij spreekt overal over 
dezelfde gebeurtenis terwijl het volgende hoofdstuk er mee verbonden 
wordt door de woorden: ‘Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn 
geworden aan tien maagden die hun lampen etc’. Hij spreekt overal 
over één gebeurtenis. Als Hij in vs. 30 spreekt over zijn figuurlijke of 
zinnebeeldige komst om te oordelen en om Jeruzalem te verwoesten’ 
dan spreekt Hij over dezelfde ‘figuurlijke komst’ als Hij het vergelijkt 
met de zondvloed in de dagen van Noach, als Hij het toelicht door 
de gelijkenis van de boze slaaf, de tien maagden, de talenten, en de 
schapen en de bokken (Matth. 25) Er is geen enkele aanduiding dat 
Hij ophoudt om over één gebeurtenis te spreken, en dan doorgaat 
naar een andere. Tenzij (behalve als) onze anti- duizendjarige broeders 
bereid zijn om dit alles onderhandelbaar te maken over een figuurlijke 
komst om Jeruzalem te verwoesten, moeten ze hiervan afstand doen 
als een verklaring van vs. 30. Des te nauwkeuriger deze verhandeling 
helemaal wordt onderzocht, des te meer onbetwistbaar is het, dat 
het een persoonlijke komst is die onze Heer voorzegt en dat het plaats 
vindt noch bij de verwoesting van Jeruzalem noch aan het eind van het 
millennium, maar aan het begin van die periode van Israëls herstel en 
van de universele zegen. 

DIT GESLACHT ZAL GEENSZINS VOORBIJGAAN

244. Wij zijn ons wel bewust dat het argument, waarmee onze broeders 
proberen alles wat nu de lezer wordt voorgesteld te neutraliseren, is dat 
onze Heer zegt in Mattheus 24:34 ‘Voorwaar, Ik zeg u: dit geslacht zal 
geenszins voorbijgaan, voordat al deze dingen zijn gebeurd’. Maar komt 



319

het niet dadelijk bij u op, lieve lezer, dat ‘al deze dingen’ meer moet 
omvatten dan deze zogenaamde ‘zinnebeeldige komst’ van Christus om 
Jeruzalem te verwoesten? Het moet in ieder geval de ongeëvenaarde 
verdrukking omvatten, waar na onmiddellijk de komst van de Zoon 
des mensen plaats vindt. Als u dan besluit de woorden ‘dit geslacht’ 
te nemen als duidende op het mensengeslacht dat toen leefde, toen 
onze Heer deze rede uitsprak, zie wat je doet: u plaatst Daniel en onze 
Heer in een hopeloze positie tegenover elkaar. U laat de één zeggen 
dat deze ongeëvenaarde verdrukking er was toen Jeruzalem werd 
verwoest, terwijl de ander zegt dat het zal zijn als zijn volk, de Joden, 
worden bevrijd. Iedere uitleg die maakt dat de Schrift zichzelf vierkant 
tegenspreekt kan niet de ware zijn. Ook is hier niet het geringste 
voorwendsel van enige noodzaak voor zo’n verklaring. Hier zijn twee 
verklaringen / beweringen van onze Heer Zelf. De ene wordt uitgedrukt 
in een taal die onmogelijk enige betekenis toelaat dan de ene: ‘Want 
dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is sedert 
het begin van de wereld tot deze tijd, nee, noch ooit zal zijn’. Er zijn 
geen twee manieren waarop u deze woorden kunt begrijpen of kunt 
uitleggen. Zij trotseren een verkeerde uitleg. De woorden van Daniël 
zijn even duidelijk, beslissend dat deze weergaloze verdrukking er is bij 
de bevrijding, niet bij de verstrooiing van zijn volk en de verwoesting 
van hun stad. Nu, hier hebben we een andere verklaring van onze Heer, 
nl. : ‘Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan voordat al deze dingen zijn 
gebeurd’. Deze vermelding is er in zichzelf vatbaar voor om verschillend 
te worden begrepen; ze is vatbaar voor meer dan één betekenis; we 
moeten er daarom zo’n constructie voor kiezen als overeenkomt met 
die van andere verklaringen die slechts op één wijze kunnen worden 
begrepen. 

245. Nu, als u het als veelbetekenend beschouwt wat onze anti-
millennium broeders aanvoeren dat het betekent - nl. dat zij die leven 
toen onze Heer sprak, de vervulling van al deze dingen zouden zien, 
dan verklaart u het tegen zowel Daniël als onze Heer in. ‘Dit geslacht’, 
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daarom, betekent niet het ras van levende mensen dat toen op aarde 
bestond. Maar nog eens, onder ‘al deze dingen’ die vervuld moesten 
worden, is ‘het bijeenverzamelen van de uitverkorenen uit de vier 
windstreken, van [de] uitersten van [de] hemelen tot <de> [andere] 
uitersten daarvan (vs. 31) Nu leg dit uit zoals u wilt, niemand kan 
beweren dat dit werd ‘vervuld’ binnen de tijd van leven van hen die onze 
Heiland hoorden spreken. Wat is dan de betekenis van ‘dit geslacht’ ? 
Ons antwoord is, raadpleeg ieder goed woordenboek van uw eigen taal, 
en u zult vinden dat de primaire betekenis van het woord ‘generatie’ 
niet is dat van enkel een opvolging (reeks) van mensen, maar dat van 
een ras, of van een volk; en in dit opzicht komt onze eigen taal (het 
engels!) exact overeen met het Grieks van waaruit de uitdrukking is 
vertaald. Dit wordt toegegeven door onze opponenten (tegenstanders), 
maar zij zeggen dat het geweld wordt aangedaan en onnatuurlijk is om 
het woord in deze, naar algemeen wordt erkend, eerste betekenis hier 
te verstaan. Maar waar is het bewijs hiervan? Hier is een profetie die 
begint met een voorzegging van de verwoesting van de tempel; het gaat 
door naar het getuigen over oorlogen, pestilenties29, hongersnoden, 
aardbevingen en tenslotte over een tijd van verdrukking zoals er eerder 
niet geweest is of later niet zal zijn - een verdrukking zo groot dat als 
die dagen niet werden verkort, geen enkel vlees behouden zou worden. 
_ Wat is daar onnatuurlijk, wat is daar geforceerd, in het begrijpen 
van de Heer om te zeggen, dat niettegenstaande al deze veelvuldige, 
gecompliceerde, weergaloze ellenden, degeneratie, het ras, het volk 
van de Joden niet voorbij zou gaan tot al deze dingen vervuld worden 
(zijn)? Zou iets dan natuurlijker zijn voor onze Heer om dit te zeggen, 
gezien alles wat Hij eerder gezegd had? Zou er een simpeler, natuurlijker 
samenstelling van zijn woorden kunnen zijn? Wij denken van niet. 
Bovendien, deze uitleg van de woorden ‘dit geslacht’, maakt de gehele 
redevoering in harmonie met zichzelf en met alle andere Schrift; en als 
het zo is dan laat het de gehele toespraak - wat het ongetwijfeld is - tot 

29  Pestilenties, alleen in de Darby vertaling (zie ook Luk. 21:11)
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een onweerlegbaar bewijs, onder vele, vele andere, dat de werkelijke, 
persoonlijke, tweede komst van Christus staat te gebeuren, niet aan het 
einde, van de periode van de duizend jaren. 

VERGELIJKING VAN DE EVANGELISTEN

246. In niets wordt misschien de volmaaktheid van Gods woord 
opmerkelijker tentoongespreid dan in sommige van deze zeer kleine 
samenlopen van omstandigheden aan de ene kant en contrastpunten 
aan de andere kant, die geheel ontsnappen aan de aandacht van een 
oppervlakkige lezer. Bijvoorbeeld, de algemene overeenkomst tussen 
Matth. 24, 25, Marc. 13, en Luk. 21 is voor allen voor de hand liggend. 
Elk bevat, in hoofdzaak, de gedenkwaardige toespraak door onze Heer 
gehouden tot zijn discipelen op de Olijfberg toen Hij de tempel voor 
de laatste keer had verlaten. Maar het verslag hiervan van Mattheüs 
is veel breder en gedetailleerder dan dat van één van de anderen; 
dat van Marcus is het minst wijdlopige van de drie en voor zover als 
het gaat, het meest na gelijkend op dat van Mattheüs; terwijl Lukas, 
die veel weglaat wat dat van Mattheüs wel bevat, ons voorziet van 
bepaalde bijzonderheden die het de Heilige Geest niet heeft behaagd te 
vertellen door wie van de andere evangelisten dan ook. Maar er is geen 
enkel verschil tussen het verhaal van Mattheüs en dat van de andere 
twee, die de boven geopperde opmerking suggereert betreffende de 
volmaaktheid van de Schrift. De vraag van de discipelen in Matth. 24:3 
wordt zo meegedeeld: ‘Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en 
wat is het teken van uw komst. en van de voleinding van de eeuw?’ De 
andere evangelisten laten, als zij de vraag stellen, alle zinspeling op de 
komst van Christus of op het einde van de eeuw weg. ‘Zeg ons, wanneer 
zullen deze dingen zijn, en wat is het teken wanneer al deze dingen 
in vervulling gaan?’ is zoals Marcus 13:4 het stelt. ‘Meester, wanneer 
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zullen deze dingen dan zijn, en wat is het teken wanneer deze dingen 
zullen gebeuren?’ is de vorm waarin Lukas 21:7 het vertelt. Hoe komt 
dit? Waarom geven ze niet de verwijzing naar de komst van Christus 
en naar het einde van de eeuw? De reden is duidelijk als we maar 
zorgvuldig de gehele samenhang, van de gedeelten die Mattheüs in 
hfst. 23 geeft lezen, nl. de aanklacht door onze Heer betreffende de 
Schriftgeleerden en de Farizeeën en betreffende het gehele geslacht 
dat haar karakter van deze klassen van personen ontving. Dat sluit zoals 
onze lezers zich zullen herinneren, met de plechtige woorden: ‘Zie, uw 
huis wordt aan u <woest> overgelaten. Want Ik zeg u: u zult Mij van nu 
aan geenszins zien, totdat u zegt: ‘Gezegend Hij die komt in [de] naam 
van [de] Heer’ (Matth. 23:38-39)

DE VAL VAN JERUZALEM

247. Als Hij naar buiten gaat en deze woorden spreekt tonen zijn 
discipelen Hem de gebouwen van de tempel, en Hij voorzegt hun 
omverwerping. Nu, niets kan duidelijker zijn, dan dat de discipelen deze 
beide voorwerpen op het oog hadden bij hun vraag als gesteld door 
Mattheüs; ook kon niets meer natuurlijk zijn dan voor Mattheüs die 
verhaald had wat aanleiding gaf tot beide zijlijnen van hun vraag, die 
vraag ten volle te stellen zoals hij doet. De andere evangelisten laten 
weg wat aan de ene helft van de vraag doet denken, en heel natuurlijk, 
laten zij, bij het vermelden er van, dat gedeelte van de vraag zelf weg. 
Noch in Markus, noch in Lukas vinden we iets betreffende de Joden die 
onze Heer niet meer zullen zien totdat zij zullen zeggen: Gezegend Hij 
die komt. De enigste gelegenheid voor de vraag van de discipelen, die 
zou kunnen worden vergaard van deze evangelisten, is de voorzegging 
dat geen steen van de tempel of van haar gebouwen op de ander zou 
blijven; en overeenkomstig hun vraag, zoals vermeld door Markus en 
Lukas, heeft alleen betrekking op deze voorzegging: ‘Wanneer zullen 
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deze dingen dan zijn en wat is het teken wanneer deze dingen zullen 
gebeuren?(Zie Marc. 13:4; Luk. 21:7) 

In Luk. 21 hebben we het antwoord van onze Heer op de vraag 
betreffende de verwoesting van Jeruzalem en van haar tempel. Maar 
wel verre van dit te verwarren - zoals wel veel commentatoren doen 
- met Zijn eigen voorzegde terugkomst, of met de tekenen die er aan 
voorafgaan, onderscheidt Hij zorgvuldig het ene deel van het onderwerp 
van het andere en bevestigt zo op de meest krachtigste wijze het 
argument van de mensen van het pre-millenarium dat wij schreven in 
onze laatste beschouwing over Matth. 24. In Mattheüs vinden we geen 
uitdrukkelijke verwijzing naar de verwoesting van Jeruzalem door de 
Romeinen. In het voor ons liggende hoofdstuk is dat er wel; maar in 
plaats van dit te vereenzelvigen met, zoals zo velen doen, met wat zij 
aanwijzen met ‘de zinnebeeldige komst van de Zoon des mensen in de 
wolken des hemels’, plaatst de Heer het aan het begin en Zijn eigen 
werkelijke komst aan het einde van die ‘dagen van wraak’ die op de 
Joden zouden vallen; maar Hij voorzegt niets betreffende de Joden dan 
wraak en wee en niets betreffende de volkeren dan kwaad tussen de 
datum van zijn toespraak en zijn komen in de wolken des hemels. Hoe 
kan dan een Millennium tussenbeide komen? En als wordt erkend dat 
er een Millennium is, hoe onbetwistbaar is het dat het na en niet voor 
de tweede komst van Christus is. 

DE DAGEN VAN WRAAK OVER ISRAËL

244. Maar laten we het gedeelte onderzoeken. Vanaf Luk. 21:. 8 tot vs. 
20 voorzegt onze Heer, in algemene termen dat oorlogen en beroeringen 
zullen plaats vinden, dat valse christussen zouden verschijnen, dat er 
aardbevingen zouden zijn, hongersnood, pestilentie, zowel als vreselijke 
gezichten en grote tekenen van de hemel. Dat al deze dingen zouden 



324

Eenvoudig commentaar

gebeuren in verbinding met de verwoesting van Jeruzalem, is volledig 
verklaard door Josephus zelf, de Joodse historicus. Maar onze Heer 
waarschuwt zijn discipelen dat zij, voorafgaand aan al deze dingen, 
vervolgd zouden worden en zouden worden gebracht voor koningen en 
stadhouders om zijns naam wil; en Hij vermaant hen hun zielen door 
volharding te bezitten. 

In vs. 20 spreekt Hij zo: ‘Wanneer u nu Jeruzalem door legerkampen 
omsingeld ziet, weet dan dat haar verwoesting nabij gekomen is’. Hier 
is het duidelijke antwoord op het enige gedeelte van de vraag van de 
discipelen die Lukas vermeldt. Als Jeruzalem door legers zou worden 
omringd, dan zou dat het teken zijn van haar naderende verwoesting. 
Hij gaat door: ‘Laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen; 
en zij die in haar midden zijn, er uittrekken, en die in de landstreken zijn, 
niet in haar binnengaan. Want dit zijn dagen van wraak, opdat alles wat 
geschreven staat,’ - alle vreselijke voorzeggingen van haat en oordeel 
over Israël - ‘ vervuld wordt. Wee de zwangeren en de zogenden in die 
dagen; want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk. En 
zij zullen vallen door [het] scherp van [het] zwaard en als gevangenen 
worden weggevoerd onder alle volken’. Tot zover verwijst alles duidelijk 
naar de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen en naar de 
ellenden die er aan voorafgaan, er mee gepaard gaan of er onmiddellijk 
op volgen. 

HET EINDE VAN DE TIJDEN VAN DE HEIDENEN

249. En laat de lezer nu goed op de volgende woorden letten: ‘en 
Jeruzalem zal door [de] volken worden vertrapt, totdat [de] tijden van 
[de] volken zijn vervuld. En er zullen’-, wanneer?- duidelijk bij het juist 
vermelde tijdperk, nl. de afsluiting van de tijden van de volken - ‘tekenen 
zijn aan de zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder 
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[de] volken, in radeloosheid door het bruisen van de zee en watergolven, 
terwijl mensen het besterven van bangheid en verwachting van de 
dingen die over het aardrijk komen; want de krachten van de hemelen 
zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen 
in een wolk, met kracht en grote heerlijkheid. Als nu deze dingen 
beginnen te gebeuren, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want 
uw verlossing is nabij’. Een vrome onpartijdige beschouwing van deze 
ernstige woorden kan nauwelijks zijn doel missen als wij oordelen 
om aan de gedachten van de lezer de reeds getrokken conclusies 
uit het overeenkomstige hoofdstuk in het evangelie van Mattheüs 
te bevestigen. Sommige van de trekken eigen aan het gedeelte voor 
ons, die ieder toegevoegd bewijs verschaffen van onze voornaamste 
positie of die anders tegenwerpingen die gewoonlijk gemaakt worden 
opheffen, mogen we nu voortgaan die te specificeren. 

1ste. In dat gedeelte van deze passage dat onloochenbaar gaat 
over de vernietiging van Jeruzalem door de Romeinen wordt geen 
vermelding gemaakt van ‘gruwel der verwoesting’, noch van ‘de tijd 
van een grote verdrukking’, of ‘van de komst van de Zoon des mensen’. 
Overeenkomstig de anti -duizendjarige uitlegging van Mattheüs 24 
zou dit alles hier moeten worden gevonden, verbonden met deze 
onbetwiste voorzegging van dit ten val brengen van Jeruzalem door 
Titus. Maar niets daarvan wordt dus gevonden. Wij lezen eenvoudig 
over ‘Jeruzalem door legerkampen omsingeld’ als een teken dat ‘haar 
verwoesting nabij gekomen is’ (Luk. 21:20)

2de. Het gedeelte voor ons plaatst de verwoesting van Jeruzalem 
aan het begin van die ‘dagen van wraak’ (Luk. 21:22) die er zeker zijn 
voordat het Millennium haar loop zal hebben. Als het Millennium 
onderscheiden moet worden door ‘het inbrengen van geheel Israël’ 
zoals we pas zagen, wat door onze broeders wordt erkend dan kan er 
geen dergelijke periode zijn totdat deze ‘dagen van wraak’ op de Joden 
tot een eind gebracht zijn. 
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DE KOMST VAN CHRISTUS IS EEN PERSOONLIJKE KOMST

3de. Deze ‘dagen van wraak’ worden voorgesteld alsof ze er gelijktijdig 
zijn met ‘de tijden van de volken’. ‘Jeruzalem zal door [de] volken worden 
vertrapt, totdat de tijden van [de] volken zijn vervuld’ (Luk. 21:24)

4de. De ‘verdrukking’ waarvan Mattheüs spreekt, ‘zoals er niet geweest 
is van [het] begin van [de] wereld af tot nu toe en ook geenszins meer 
zal komen’, moet het afsluitende deel zijn van de ‘dagen van wraak’ 
of van de ‘de tijden van de volkeren’. De definitieve verzekering van 
Daniel: ‘Maar in die tijd zal uw volk ontkomen’ (Dan. 12:1) maakt het 
onmogelijk dat het op een eerder tijdstip kan gebeuren. 

5de. De toespraak van onze Heer, zoals verhaald door Lukas, terwijl 
ze enige specifieke vermelding van de ongeëvenaarde verdrukking 
weg laat, voorzegt dat er aan het einde van de tijden der volken 
‘benauwdheid onder [de] volken zal zijn, in radeloosheid door [het] 
bruisen van zee en watergolven, terwijl mensen het besterven van 
bangheid en verwachting van de dingen die over het aardrijk komen. ‘ 
(Luk. 21:25-26) Dit komt zeker overeen met het verslag van Mattheüs. 

6de. Terwijl Mattheüs de tekenen van de komst van Christus en de komst 
zelf voorzegt, als ‘Terstond nu na de verdrukking van die dagen’, zegt 
Lukas : En DAN zullen ze de Zoon des mensen zien komen in een wolk 
met kracht en grote heerlijkheid’ (Matth. 24:29; Luk. 21:27) Zo verbindt 
Lukas de komst van de Zoon des mensen niet met de verwoesting van 
Jeruzalem, maar met het einde van de dagen van wraak over de Joden 
en het einde van de tijden van de volken. 

7de. Alsof om de mogelijkheid uit te sluiten dit alles te verklaren door 
de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen zegt onze Heer: ‘Als 
nu deze dingen’ ( duidelijk verschil makend tussen ‘deze dingen’ die het 
einde van de dagen van wraak kenmerken en deze andere dingen die 
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zouden moeten worden aangeduid als hun begin) ‘Als nu deze dingen 
beginnen te gebeuren richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw 
verlossing is nabij’. _ De verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen 
was zeker geen teken van een naderende verlossing!

8ste. De lezer zal zich de gelijkenis van onze Heer uit hfst. 19 van dit 
evangelie herinneren - een gelijkenis uitgesproken om de gedachte te 
corrigeren dat het koninkrijk van God onmiddellijk zou verschijnen. 
We hebben reeds gezien hoe het de terugkeer van de man van hoge 
geboorte is, die een koninkrijk heeft ontvangen die het alleen inleidt. 

Kijk nu naar de verzen 29-31 van het hoofdstuk dat we beschouwen Niet 
alleen moesten ‘deze dingen’ de tekenen er van zijn ‘dat de verlossing 
nabij is’, maar daarvan dat ‘het koninkrijk van God nabij is’. ‘Zo ook u, 
wanneer u deze dingen zult zien gebeuren, weet dan dat het koninkrijk 
van God nabij is’ (Luk. 21:28) Nu in welke zin kon het koninkrijk van 
God nabij zijn als Jeruzalem verwoest was? Het koninkrijk van God zoals 
het nu in haar geheimzinnige staat bestaat was reeds lang gekomen 
voor de verwoesting van Jeruzalem In deze betekenis kon er niet over 
worden gesproken dat het nabij was. In de betekenis van haar openlijke 
manifestatie in de duizendjarige heerlijkheid zal het nabij zijn wanneer 
deze voorzeggingen van de tweede komst van Christus beginnen te 
gebeuren. 

9de. Onze Heer zegt hier, als in Matth. 24: ‘Voorwaar, Ik zeg u: dit 
geslacht zal geenszins voorbijgaan voordat alles is gebeurd’ (Luk. 21:32) 
maar als het woord ‘alles’ moet omvatten alles wat vermeld is in de 
voorafgaande verzen en als het einde van de tijd van de volken er één 
van deze is, dan is het vanzelfsprekend dat Hij de term ‘dit geslacht’ als 
aanduiding van hen die toen leefden niet kan gebruiken. De tijden van 
de volken zijn nu nog niet afgelopen en daarom is de generatie (het 
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geslacht) waarvan de Heer spreekt nu nog niet voorbij. Het is het ras, 
de natie30 van de Joden die Hij zo aanduidt. 

GEEN MILLENNIUM TOTDAT CHRISTUS KOMT

10de. Tenslotte dat het over de dag gaat van zijn eigen persoonlijke 
komst waarover onze Heer spreekt is duidelijk uit de afsluitende 
vermaning van het hoofdstuk. ‘Past echter op uzelf, dat uw harten niet 
misschien worden bezwaard door roes en dronkenschap en zorgen van 
het leven, en die dag u plotseling overvalt als een strik. Want hij zal 
komen over allen die gezeten zijn op het hele aardoppervlak. Waakt 
echter, terwijl u te allen tijde bidt dat u in staat zult zijn te ontkomen 
aan dit alles wat staat te gebeuren, en te bestaan voor de Zoon des 
mensen’ (Luk. 21:34-36)

Hoe kon de verwoesting van Jeruzalem komen ‘als een strik over allen 
die gezeten zijn op het hele aardoppervlak? (vs. 35) Nee, onze Heer 
spreekt over zijn eigen persoonlijke wederkomst aan het einde van de 
tijden der volken; en de hele toespraak toont aan dat dit moet zijn aan 
het begin van het Millennium. Onze Heer verdeelt de periode tussen 
het houden van deze toespraak en zijn wederkomst in heerlijkheid in 

30 Het Griekse woord dat hier weergegeven wordt met ‘generatie’ wordt 
elders vertaald met ‘geslacht’. Zie Fil. 2:15: ‘een krom en verdraaid 
geslacht’, en het verwante woord wordt vaak zo toegepast - ‘Generatie 
van adders,’ &. Het verwante Hebr. woord wordt in veel gevallen zo 
gebruikt. Parkhurst merkt op, ‘Generatie’ wordt ook genomen voor 
mensen van gelijke kwaliteit en plaatsing, hoewel noch van dezelfde 
plaats noch van leeftijd. ‘God is bij het rechtvaardige geslacht’ (Ps. 
14:5b) We hebben ook ‘het geslacht van de oprechten, :het geslacht van 
hen die Hem zoeken’, ‘het geslacht van zijn wraak,’. &. Resp. Ps. 112;2; 
Ps. 24:6; (Jer. 7:20?) 
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twee delen. Maar beide delen zijn zo aangevuld als om de mogelijkheid 
van een tussenbeide komend Millennium uit te sluiten. Lees wat Hij 
zegt over de periode die zich uitstrekt van de tijd toen Hij sprak over de 
verwoesting van Jeruzalem; lees zijn beschrijving van de periode van de 
val van Jeruzalem tot zijn eigen terugkomst: en als oorlogen, beroeringen, 
aardbevingen, hongersnoden, pestilenties - vreselijke gezichten en 
grote tekenen - teleurstellingen en vervolgingen - Jeruzalem omgeven 
door legers en haar woestheid vervuld - als Jeruzalem wordt vertrapt, 
de tijden van de volken vervuld zijn, verwarring en nood van naties, de 
harten van de mensen hen uit vrees in de steek laten; als deze dingen 
een Millennium beduiden of mogelijk samen er mee kunnen bestaan, 
dan kan een Millennium worden verwacht voor de komst van de Heer! 
Maar als, wat duidelijk is, deze dingen onverenigbaar zijn met de rust 
en de zegen in het duizendjarige rijk, dan kan er geen Millennium zijn 
tot aan de komst van de Zoon des mensen in een wolk met kracht en 
grote heerlijkheid. 

ONBEVOOROORDEELDE STUDIE VAN GODS WOORD

253. Onze Heer spreekt van deze dingen en van niets anders vanaf 
zijn weggaan tot zijn terugkomen. Dan verbindt Hij verder met zijn 
terugkomst de verlossing van hen die naar Hem uitzien en de komst 
van het koninkrijk van God, terwijl Hij allen met de meest ernstige 
bewoording waarschuwt op hun hoede te zijn opdat die dag niet over 
hen zou komen als een dief. Mogen zijn waarschuwingen en eveneens 
zijn bemoedigingen diep in onze harten zinken! 

Voordat we overgaan naar een andere tak van bewijs zouden we onze 
lezers willen vragen, zou enige andere uitleg dan die nu voorgesteld 
is in uw gedachten zijn opgekomen als u voor de eerste keer het voor 
ons liggende hoofdstuk zou hebben overdacht? Is dit het niet wat de 
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duidelijke, voor de hand liggende betekenis van de woorden aanduidt? 
Waarom dan een andere constructie op deze woorden toegepast? 
Wees er zeker van als onze inzichten het voor ons nodig maken om 
van gedeelte na gedeelte gebruik te maken van een andere betekenis 
dan die welke zich als vanzelf en direct voordoet voor ons als de 
simpelste, duidelijkste betekenis dan moeten onze inzichten zelf met 
achterdocht worden beschouwd. Onze eigen diepe overtuiging is dat 
alleen de Schrift, eenvoudig en biddend bestudeerd, niemand zou 
leiden tot inzichten die tegen het duizendjarige rijk ingaan. Christenen 
waren in de eerste drie eeuwen in het algemeen voor de gedachte 
van het duizendjarige rijk. De eenvoudige duidelijke gedachte van de 
profetische getuigenissen begon weggeredeneerd te worden toen 
de christenheid het beschermheerschap van de wereld begon te 
ontvangen. De christenen van de huidige tijd worden eerder ingewijd 
in antiduizendjarige inzichten en zijn in gevaar om zich naar de Schrift 
te keren voor argumenten om hen te ondersteunen, zonder zichzelf 
eerlijk te hebben gericht tot onderzoek of de inzichten zelf ontleend zijn 
aan de Schrift. Laten we nooit vergeten dat de primaire vraag in ieder 
geval niet is, ‘welke uitlegging kunnen van de woorden van de Schrift 
gemaakt worden dat ze bezitten ?’ maar ‘wat is de indruk die de Schrift 
zelf direct teweeg zou brengen op een eenvoudige, onbevooroordeelde 
geest?’ Niemand zou bij het nauwkeuriger doorlezen van Matth. 24 en 
Luk. 21 worden geleid om te denken aan een ‘figuurlijke komst van de 
Zoon des mensen om Jeruzalem te vernietigen’. De Heer geve ons de 
geest van de discipelen om eerbiedig tot Gods woord te komen om 
te horen en te leren wat Hij hierin ons zegt, niet om onze gedachten 
te oefenen door te proberen welke verscheidenheid van betekenissen 
haar taal misschien kan hebben. 
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DE TIJDEN VAN HERSTEL VAN ALLE DINGEN

254. Er kan nauwelijks een gedeelte zijn dat meer onmiddellijk en 
duidelijk betrekking heeft op de vraag of de tweede komst van Christus 
er voor of na het millennium zal zijn dan Hand. 3:20, 21 ‘En Hij de voor u 
voorbestemde Christus, Jezus, zendt, die [de] hemel moet opnemen tot 
op [de] tijden van [de] herstelling van alle dingen, waarvan God heeft 
gesproken door [de] mond van zijn heilige profeten van oudsher’. Hier 
bericht de apostel de Joden over een zeker tijdperk tot aan hetwelk de 
hemel Jezus Christus moet ontvangen of terugzenden. En hoe wordt 
het tijdvak genoemd? ‘[De] tijden van [de] herstelling van alle dingen’ 
(Hand. 3:21) Tot die tijden moet de hemel onze Heer opnemen. Maar 
als die tijden aanbreken zal Christus zeker terugkeren. God zal Hem 
zenden. Dit is het wat het gedeelte dat voor ons ligt bevestigt. 

Het belang van dit gedeelte wordt door onze anti - millennium (anti- 
duizendjarige rijk) broeders gevoeld en vurig trachten zij aan te tonen 
dat het hun inzicht op het onderwerp aanmoedigt. Velen, vermoedelijk 
de meesten van hen, beweren dat het woord hier weergegeven met 
‘herstel’ ook betekent ‘waarmaken’ of :’vervulling’ en dat het zo behoort 
te zijn in dit gedeelte. Hun argument zou dan zijn dat als de hemelen 
Christus moeten opnemen tot de herstelling van alle dingen die God 
gesproken heeft bij monde van al zijn heilige profeten, dat het dan na 
het `Millennium moet zijn, daar het Millennium duidelijk ingesloten is 
onder alle dingen die voorzegd zijn. Maar als we veronderstellen dat 
deze weergave van het woord toegestaan is, (wat toch niet juist kan 
zijn), bemerkt de lezer dan niet direct dat het argument te veel bewijst 
voor hen die het aanvoeren? Als de hemelen onze Heer ontvangen of 
terugzenden, tot alle dingen zijn vervuld waarvan de profeten hebben 
gesproken, dan moet het niet alleen tot na het Millennium zijn, 
maar ook tot na het universele oordeel. Onze broeders zullen zeker 
niet betwisten dat over het uiteindelijke universele oordeel nergens 
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gesproken wordt door één van de profeten. En toch, als zij erkennen 
dat de profeten dit oordeel hebben voorzegd, en de opstanding 
hebben voorzegd hoe duidelijk is het dan dat als de hemelen Christus 
weer opnemen tot alle dingen zijn vervuld die de profeten hebben 
gesproken dat zij Hem weer opnemen tot na deze gebeurtenissen. Dus, 
als dit argument iets bewijst, bewijst het niet alleen dat Christus niet 
zal komen om het Millennium in te voeren, maar ook dat Hij niet zal 
komen om de doden op te wekken of om de geheimen van de harten 
der mensen te oordelen! Een argument dat dit zou bewijzen is zeker 
geheel onze beschouwing onwaardig. 

HET BEGIN VAN DEZE TIJDEN

255. Dus opnieuw, veronderstel dat het woord zou kunnen worden 
weergegeven met ‘vervulling’ of ‘voltooiing’, waarvan de apostel 
verklaart dat het niet is (in dat geval) dat de hemelen Christus moeten 
ontvangen ‘tot de vervulling’, maar ‘tot op [de] tijden van de herstelling 
van alle dingen, waarvan God heeft gesproken’. ‘Vervulling’ is één ding 
en completeert noodzakelijkerwijs; ‘de tijden van de herstelling’ is een 
geheel andere uitdrukking en duidt op de periode gedurende welke 
de vervulling plaats vindt. Indien dan, de vertaling bepleit door onze 
broeders zou kunnen worden toegestaan, zou het gedeelte niet zo’n 
kracht hebben als zij er aan verbinden. Het zou een bepaalde verlengde 
periode uitdrukken gedurende welke deze dingen die de last vormen 
van het profetische getuigenis moeten worden vervuld, ‘de tijden van 
de herstelling van alle dingen’,&, verklarende dat de hemelen onze 
Heer ‘tot op die tijden’ hebben ontvangen. Maar zeker, ‘tot op de 
tijden’ betekent niet ‘totdat de tijden voorbij zijn’! Dat zou zijn totdat 
bepaalde andere tijden die nog op moeten volgen. ! Veronderstel 
het geval van een persoon die reist naar een bepaalde plaats bekend 
wegens haar heilzaamheid gedurende een groter deel van het jaar, 
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maar ongunstig voor de gezondheid in een bepaald seizoen als de 
oostenwind overheerst. Als hij naar zijn vriend schrijft zegt hij: Ik zal 
in mijn huidige verblijfplaats blijven tot de tijden van de oosten- en 
noordoostelijke winden’. Hoe zou zijn vriend - hoe zou iedereen - zo’n 
kennisgeving begrijpen? Niemand zou veronderstellen dat hij bedoeld 
te blijven tot de tijden van deze winden voorbij waren. Iedereen zou 
begrijpen dat hij voorstelde te wachten tot deze tijden begonnen of 
er aankwamen. Zo ook in het gedeelte dat voor ons ligt, zelfs als we 
het lezen alsof er wordt beweerd dat het gelezen zou moeten worden 
‘Wien de hemelen moeten ontvangen tot op de tijden van de vervulling 
van alle dingen waarover God gesproken heeft door monde van al zijn 
heilige profeten, sinds de wereld begon’, dit betekent niet, het kan niet 
betekenen, dat de hemelen Hem moeten ontvangen tot de tijden van 
de vervulling ophouden, maar totdat die tijden beginnen. En wat is 
de periode, laten we onderzoeken, die alleen kenmerkend en in hoge 
mate genoemd zou kunnen worden ‘de tijden van de vervulling van alle 
dingen die God gesproken heeft?’ [(de) tijden van (de) herstelling van 
alle dingen waarvan God heeft gesproken?] Wat kan het zijn behalve het 
Millennium? Welke alleenstaande voorzeggingen ook vervuld kunnen 
zijn in perioden voor het Millennium, niemand kan er aan twijfelen dat 
indien enige periode in Gods woord wordt aangewezen, dat ‘de tijden 
van [de] herstelling van alle dingen’, de periode van het Millennium 
moet zijn, die werkelijk onderscheiden zal zijn door de vervulling van 
het grote lichaam van Oud Testamentische profetieën. 

DE TIJDEN VAN HERSTEL GELIJK MET HET MILLENNIUM

256. Het is daarom duidelijk dat zelfs als onze broeders het juist hebben 
om dit woord met ‘vervulling’ te vertalen in plaats van met ‘herstel’ dit 
gedeelte niets zegt ten gunste van hun theorie maar er uitgesproken 
tegen is. Het bevestigt dat de hemel onze Heer moet ontvangen ‘tot 
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[de] tijden van [de] herstelling van alle dingen’ - dat zijn, de tijden van 
het Millennium. Tot deze tijden; dat is zeker, tot deze tijden aanbreken, 
niet tot ze aflopen. Het laatste te veronderstellen zou het trotseren zijn 
van alle gewoonten evengoed als van onze eigen taal en van die waarin 
het Nieuwe Testament werd geschreven. 

Maar het woord ‘apoxatadradis ‘ kan niet juist met ‘vervulling’ worden 
weergegeven. Het wordt correct weergegeven als ‘teruggave, herstel’ 
in onze Engelse vertaling en als een zelfstandig naamwoord komt dit 
alleen in het Nieuwe Testament voor. Maar het werkwoord waaruit 
het is gevormd, komt diverse malen voor en altijd in de betekenis van 
herstelling, vervanging, opnieuw samenstellen. De gedeelten geven 
we beneden weer; als ook enkele voorbeelden van het gebruik van het 
woord in andere geschriften dan de Schrift. 31

DE TIJDEN VAN HERSTEL ZIJN GELIJK 
MET HET MILLENNIUM

257. Verwijzende naar de noot als bewijs van wat wij bevestigen, dat 
‘herstel’ de juiste weergave is van het woord, zouden we het willen 
voorleggen aan een ieder van onze christelijke lezers of de Schrift ons 
niet onderwijst om uit te zien naar ‘tijden van herstel van alle dingen’ 
- of deze voorzegde ‘tijden van herstel’ niet identiek zijn met de tijden 
van het millennium - en of God inderdaad niet heeft gesproken van 
deze tijden ‘bij monde van al zijn heilige profeten sinds het begin van 
de wereld?’ Tot deze ‘tijden van herstel ‘ - tot de komst van deze tijden - 
moet de hemel onze Heer opnemen; (Hand. 3:21) maar niet langer dan 
dit. Zijn terugkomst zal gebeuren in die tijden. Wanneer Hij terugkomt 
zullen deze ‘tijden van herstel’ aanbreken. Dan zal Israël worden hersteld 
in hun eigen land. De troon van David, zo lang ter aarde geworpen, 

31  noot is bewust weggelaten door mij ! 
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zal dan opnieuw worden gevestigd en Hij zal haar bezetten, die zowel 
David’s zoon als David’s Heer is. Israëls oppergezag over de volken zal 
ook worden hersteld. De vloek zal worden verwijderd; de schepping 
zal worden bevrijd van de slavernij van het verderf; zelfs de redeloze 
schepping, beroofd van hun wreedheid zal zich samen vermaken en 
zich gewillig overgeven aan het juk van een kind; (een klein kind zal hen 
leiden) terwijl de moorddadige regering van satan, die van de aarde 
verbannen en gewelddadig in bedwang gehouden wordt, zal worden 
vervangen door de regering van Christus en zijn hemelse heiligen; 
hemel en aarde niet langer vijandig en verdeeld, zoals ze geweest zijn 
sinds de val, maar ‘om alles wat in de hemelen en op de aarde is onder 
één hoofd samen te brengen in Christus’ (Ef. 1:10) Dit zullen inderdaad 
‘de tijden van de herstelling (van alle dingen)’ zijn. _En totdat deze tijden 
aanbreken, maar niet langer, moeten de hemelen onze Heer opnemen. 
Zijn komst kondigt deze gelukzalige eeuw aan. Mogen onze harten Hem 
aanbidden terwijl ze juichen over dit heerlijke vooruitzicht!

VERBONDEN MET HET BEROUW VAN ISRAËL

258. Tenslotte, bevestigt de hele samenhang van het gedeelte, als 
het wordt vergeleken met andere Schriften, de betekenis er van die 
hier gegeven wordt. De Heer had gezegd in de profetie van Hosea, 
toen Hij over de natie Israël sprak, ‘Ik zal heengaan, Ik wil wederkeren 
naar mijn plaats, totdat zij zich schuldig gevoelen en mijn aangezicht 
zoeken: wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar 
Mij uitzien’ (Hosea 5:15) Onze Heer Zelf had gezegd: ‘U zult Mij van nu 
aan geenszins zien, totdat u zegt: ‘Gezegend Hij die komt in [de] naam 
van [de] Heer’ (Matth. 23:39) Er zijn talloze profetieën verbonden met 
Israëls berouw en herstel van de universele bevrijding en zegening van 
de schepping en van de aarde. 
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Nadat de Joden Christus hebben verworpen en gekruisigd en Hij 
is opgestaan en ten hemel gevaren, proclameert Petrus hier, door 
de Heilige Geest , nog aan hen de genade die zij tot nu toe hadden 
versmaad en drong hen op tot berouw waarmee Hosea, onze Heer, en 
inderdaad al de Schriften, hun herstel verbonden en de invoering van 
universele zegen. ‘Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden 
mogen worden uitgewist, opdat [de] tijden van verkwikking komen van 
[het] aangezicht van de Heer en Hij de voor u voorbestemde Christus, 
Jezus, zendt, die [de] hemel moet opnemen tot op [de] tijden van 
[de] herstelling van alle dingen, waarvan God heeft gesproken door 
[de] mond van zijn heilige profeten van oudsher’ (Hand. 3:19-21) Hoe 
duidelijk dat ‘de tijden van verkwikking van het aangezicht van de 
Heer’, en ‘[de] tijden van [de] herstelling van alle dingen’ tot aan welke 
de hemelen de Heer moeten vasthouden, één en dezelfde tijd zijn; en 
dat zij identiek zijn met die tijden van het millennium - die tijden van 
universele zegen - die de hele Schrift verbindt met Israëls berouw en 
herstel. Heb berouw, zegt de apostel, dat deze tijden mogen komen. 

DE VERNIETIGING VAN DE MENS DER ZONDE

259. We hebben reeds in voorafgaande documenten gezien, dat 
wanneer Israël berouw heeft, deze tijden zullen komen. Het gedeelte 
voor ons verklaart dat wanneer die komen, de Heer zal komen; dat de 
hemelen Hem tot dan moeten ontvangen, maar dat Hij dan vanuit de 
hemel zal worden gezonden. Niets kan vollediger of beslissender zijn 
dan het getuigenis van deze passage betreffende de leer van de komst 
van Christus in het begin van het duizendjarige rijk. 

Door naar 2 Thess. 2 te gaan, als onze volgend bewijs van deze leer, 
kan het wel goed zijn om de lezer er aan te herinneren dat in de 1ste 
brief naar de komst van Christus wordt verwezen in ieder hoofdstuk; 
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en er zo naar wordt verwezen dat er door niemand twijfel kan worden 
gekoesterd betreffende over welke soort komst het gaat. Het is, naar 
algemeen wordt erkend, de werkelijke, persoonlijke, tweede komst van 
Christus waar 1Thess. zo vaak naar verwijst. 

De apostel keert in het eerste hoofdstuk van de tweede brief terug 
naar dit onderwerp. ‘En aan u die verdrukt wordt, rust met ons bij 
de openbaring van de Heer Jezus van [de] hemel met [de] engelen 
van zijn kracht, … ‘. Allen zullen toestemmen, dat dit alles de tweede 
persoonlijke verschijning van Christus is. ‘Wanneer Hij komt om op die 
dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in 
allen die hebben geloofd’ (2 Thess. 1:7,10) Niemand zal ontkennen dat 
dit ook verwijst naar de persoonlijke komst van Christus. 

Het tweede hoofdstuk begint zo: ‘Wij vragen u echter, broeders, 
in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en met onze 
bijeevergadering tot Hem’. Is dit niet ook de persoonlijke werkelijke 
komst van de Heer Jezus? Dit zal ongetwijfeld door de meesten worden 
erkend. 

De apostel gaat verder met te spreken over de gedachte dat de dag 
van Christus32 nabij was en verzekert de Thessalonikers dat die dag niet 
zou kunnen komen tenzij er ‘eerst de afval’ zou zijn en ‘de mens van 
de zonde geopenbaard is’. Hij herinnert hen er aan wat hij tevoren hen 
verteld had, dat er iemand was die de openbaring van deze ‘mens van 
de zonde’ tegenhield of hinderde en dat hij, die toen hinderde, zou 
hinderen totdat hij weggenomen zou worden; ‘en dan’, zegt hij, ‘zal de 
wetteloze geopenbaard worden die de Heer <Jezus> zal verteren door 

32  Er is een verschil tussen ‘de komst’ en ‘de dag van Christus’, waarop we 
hierna hopen te wijzen. Verder is het woord dat door de apostel wordt 
gebruikt niet ‘bij de hand’, zoals in onze Engelse versie, maar ‘aanwezig’. 
Maar ook dit punt hopen we binnenkort volledig te onderzoeken. 
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de adem van zijn mond en te niet doen door de verschijning van zijn 
komst’ (2 Thess. 2:7, 8).

‘DE KOMST’ VAN CHRISTUS 

260. Is dit nu een heel ander soort komen dan de komst die hij zo 
onmiddellijk daarvoor had vermeld? Door de eerste brief heen en reeds 
drie maal in deze brief had hij de komst van Christus reeds vermeld. In al 
deze gevallen wordt erkend dat hij spreekt van de werkelijke persoonlijke 
komst van onze Heer. Hij was niet van onderwerp veranderd. Wel 
verre daarvan smeekt hij de Thessalonikers aan het begin van deze 
tweede brief ‘in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus 
en onze bijeenvergadering tot Hem; en dan in hetzelfdehoofdstuk, in 
de ontvouwing van het onderwerp dat hij zo dus inleidt, spreekt hij 
van ‘die wetteloze, die de Heer <Jezus> zal verteren door de adem van 
zijn mond en teniet doen door de verschijning van zijn komst’. Kan het 
zijn, lieve lezer, dat Hij hier van een ander soort komst spreekt? Zou 
het niet het doen van het uiterste geweld aan de Schrift zijn zoiets te 
veronderstellen? Zouden we elk ander boek kunnen begrijpen als het 
op zulke principes moest worden verklaard die een uitleg van de Schrift 
zoals deze zou rechtvaardigen? Veronderstel dat een louter menselijke 
schrijver twee verhandelingen moet schrijven, de laatste met de 
bedoeling om meer licht op het onderwerp van de voorafgaande te 
werpen. Veronderstel dat een bepaalde uitdrukking of frase veel vaker 
wordt gebruikt dan enige andere in deze geschriften en dat het tot aan 
een bepaald punt altijd wordt gebruikt in een vaste beperkte betekenis. 
Veronderstel dat het zo twaalf of dertien keer zonder uitzondering is 
gebruikt en dat dit bekend is bij allen die het geschrift in kwestie lezen. 
Er is echter een veertiende keer waarin de uitdrukking voorkomt. Er is 
van de kant van de schrijver geen aanduiding dat hij het gebruikt in een 
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andere betekenis, er is niets in het onmiddellijke verband dat vereist 
dat het anders zou moeten worden begrepen. Nee, verre daarvan, 
het wordt gebruikt in de gebruikelijke betekenis aan het begin van de 
paragraaf waarin het weer voorkomt in het veronderstelde geval. Nu, 
wat zou kunnen worden gedacht van iemand die zou kunnen worstelen 
in zulk een geval dat de bewoording, de veertiende keer dat ze voor 
komt, op een andere wijze zou moeten worden begrepen dan die 
waarin ze in alle voorgaande keren wordt gebruikt ? Zou niet gezien 
worden dat zijn verstand gestoord was en dat hij om de één of andere 
reden, geweld deed aan de gevoelens van de schrijver? En als we 
zouden terugdeinzen om dus na te denken over de vaste lijn van een 
louter menselijke schrijver, behoort dan niet een verwijzing naar het 
woord van God ons nog vreesachtiger te maken zulke duisterheden en 
tegenstrijdigheden er aan toe te schrijven ? 

DE SCHITTERING, DE HELDERHEID VAN ZIJN KOMST

260. Het geval dat voor ons ligt is zelfs sterker dan het geval dat we juist 
veronderstelden; en het is sterker als het originele wordt geraadpleegd 
dan wanneer we eenvoudig onze uitstekende engelse vertaling lezen. 
Het woord weergegeven met ‘komst’ in 2Thess. 2:8 is ‘paronsiα’ en 
de betekenis van dit woord zal het best blijken van de onveranderlijke 
vertaling er van in dit gedeelte waar het niet de komst van de Heer is 
waarover gesproken wordt, maar waar het wordt gebruikt in betrekking 
tot anderen. De lijst geven we beneden aan. 33

33 ‘Ik verblijd mij over de komst van Stefanus (1 Kor. 16:17). ‘God…heeft 
ons getroost door de komst van Titus’ (2 Kor. t:6). ‘En niet alleen door 
zijn komst’ (2 Kor. 7:7). ‘ Maar zijn persoonlijk optreden is zwak (2 Kor. 
10:10). ‘Opdat uw roem [nog] overvloediger is. . . [ door mijn komen 
tot u u opnieuw]…doordat ik weer bij u ben (Fil. 1:26). ‘Zoals u altijd 
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Laat de lezer oordelen, na verwijzing naar de gedeelten, of een 
werkelijke komst, of aanwezigheid, niet in elk geval de betekenis van 
het woord is. De enigste plaats betreffende welke twijfel zou kunnen 
verrijzen in de ogen van wie dan ook is de laatste; en daar zou de twijfel 
niet zijn betreffende of de komst actueel is, maar betreffende dat wat 
komt. De betekenis van het woord ‘ paronsiα ‘ is er even duidelijk in 
als in alle andere gedeelten. Het wordt zeventien keer gebruikt in het 
Nieuwe Testament met heenwijzing naar de komst van Christus. 

Maar dit is niet het gehele geval. Er wordt een ander woord in dit 
gedeelte gebruikt. Er wordt niet alleen gezegd: ’Die hij zal verteren... 
door zijn komst’, maar ‘door de verschijning (helderheid, het blinken) 
van zijn komst’. Nu, het woord dat hier gebruikt wordt voor helderheid, 
verschijning, is ‘επιΦανεια’; het komt bovendien vijf keer in het Nieuwe 
Testament voor; en haar kracht moge door de lijst beneden worden 
beoordeeld. 34

GEEN MILLENNIUM TOTDAT DE MENS DER ZONDE ER IS 

262. Het is moeilijk om op enige grond, - behalve dan die van de 
onbewuste invloed van een theorie die de gedachten bevooroordeelt, 
- voor iedereen rekenschap af te leggen die daartoe instaat is kalm en 
met gebed het bewijsmateriaal dat nu voor ons is te beschouwen en 

gehoorzaamd hebt, niet alleen <zoals> in mijn aanwezigheid’ (Fil. 2:12). 
‘van hem, wiens komst naar de werking van de satan is (2 Thess. 2:9). 

34 ‘Tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus’ (1 Tim. 6:14). ‘ door 
de verschijning van onze Heiland Christus Jezus’ (2 Tim. 1:10). ‘en zijn 
verschijning en zijn koninkrijk’ (2 Tim. 4:1). ‘maar ook <allen> die zijn 
verschijning hebben liefgehad’ (2 Tim. 4:8). ‘ in de verwachting van de 
gelukkige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God 
en Heiland, Jezus Christus’ (Tit. 2:13).
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toch de conclusie te weerstaan dat de komst van Christus waarover de 
apostel in 2Tess. 2:8 handelt een werkelijke persoonlijke komst is. Er 
kan geen reden worden aangewezen om het als zodanig te beschouwen 
met elke andere betrekking tot het onderwerp in beide brieven, terwijl 
het in dit enkele geval wordt beschouwd als beeldspraak In dat geval 
zouden wij geen tekenen hebben achtergelaten waardoor de betekenis 
van de heilige tekst zou kunnen worden vastgesteld - of, inderdaad, de 
betekenis van elk geschrift over welk onderwerp dan ook. 

Aannemende dan dat dit afgedaan is, dat het de tweede persoonlijke 
komst van Christus is waarover de apostel spreekt, gaan we verder 
met te onderzoeken wat het getuigenis van dit gedeelte betreffende 
de periode van de komst is, of dat voor of na het Millennium is ? Wat 
zegt de apostel? Na verwezen te hebben op de gedachte die grond 
kreeg onder de Thessalonikers, dat ‘de dag van Christus nabij was, of 
aanwezig was’ (de dag van de Heer) gaat hij zo verder: ‘Laat niemand u 
op enigerlei wijze bedriegen, want [die komt niet] als niet eerst de afval 
gekomen is en de mens van de zonde geopenbaard is, de zoon van het 
verderf; die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet of een 
voorwerp van verering is, zodat hij in de tempel van God gaat zitten 
en zichzelf vertoont dat hij God is. Herinnert u zich niet dat ik u dit 
gezegd heb, toen ik nog bij u was? En nu, u weet wat [hem] tegenhoudt, 
opdat hij geopenbaard wordt op zijn tijd. Want de verborgenheid van 
de wetteloosheid werkt al. Alleen hij (of Hij) die nu tegenhoudt, [blijft] 
totdat hij weggenomen wordt. En dan zal de wetteloze geopenbaard 
worden, die de Heer <Jezus> zal verteren door de adem van zijn mond en 
te niet doen door de verschijning van zijn komst; hem wiens komst naar 
[de] werking van de satan is met allerlei kracht en tekenen en wonderen 
van [de] leugen, en met allerlei bedrog van [de] ongerechtigheid voor 
hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet hebben 
aangenomen om behouden te worden’ (2 Thess. 2:3 - 11) Nu, is hier 
enige opening voor een Millennium vóór de tweede komst van onze 
Heer? De apostel spreekt van het begin, de voortgang en het einde van 
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een zekere periode. Die was begonnen toen hij schreef. De afsluiting er 
van is bij de komst van Christus. 

DE MENS DER ZONDE TE NIET GEDAAN 
BIJ DE KOMST VAN CHRISTUS

263. En wat is het dat tussenbeide komt? Een Millennium? Nee, hij 
spreekt alleen over het doorgaan van het kwaad, en van haar voortgaan 
van de begintijd waarin ze zelfs toen bestond, tot de volle ontwikkeling 
van uitdagende boosheid die ten toon gesteld wordt in :de mens van 
de zonde’. De dag van Christus kan niet komen, als niet eerst de afval 
gekomen is en de mens van de zonde geopenbaard is. Wel, maar kan 
er niet een Millennium tot stand gebracht worden door de geleidelijke 
verspreiding van het evangelie en dat deze afval erna komt? Nee, want 
de apostel zegt ‘de verborgenheid van de wetteloosheid werkt al’ (vs. 7) 
Het kwaad was reeds begonnen Er was inderdaad een verhinderende 
kracht en wel een kracht die een tijd lang zou doorgaan’. Alleen hij die 
nu tegenhoudt, blijft totdat hij weggenomen wordt en dan - ja wat dan? 
Een Millennium? Nee - ‘dan zal de wetteloze geopenbaard worden’. 
Goed, maar kan hij niet worden geopenbaard en zijn dag hebben, en 
het Millennium volgen, en dat de Heer dan komt aan het eind ervan? 
Nee, dat kan niet zo zijn, want het is bij de tweede komst van onze 
Heer, bij de verschijning van zijn komst, dat ‘de wetteloze’ zal worden 
verteerd. Zo wordt ons door de apostel verzekerd betreffende zowel het 
begin als het einde van deze periode. Het Millennium zou niet eerder 
kunnen zijn want de verborgenheid van de wetteloosheid werkte toen 
al, en zou werken tot het eindigde bij de openbaring van de mens van 
de zonde, ‘die boze’. Het kan niet zijn tot het einde van de periode, want 
‘die boze’, de mens van de zonde bestaat tot het einde, die periode sluit 
af met zijn vertering door de verschijning van de komst van Christus. 
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Zo worden wij tot zwijgen gebracht en komen tot de conclusie dat er 
geen Millennium kan zijn tussen de tijd toen de apostel schreef en de 
tweede komst van Christus. De verborgenheid van de wetteloosheid, 
het wegvallen, de openbaring en de godslastering van de mens van de 
zonde, vullen de gehele periode op; en als er een Millennium moet zijn, 
dan moet het na de tweede komst van onze Heer zijn. Het kan er niet 
voor zijn. De enigste manier om deze conclusie te ontwijken is om te 
zeggen dat de komst van Christus, bij de helderheid waarvan ‘de mens 
der zonde’ moet worden vernietigt, is niet zijn werkelijke, persoonlijke 
tweede komst. Maar we hebben aangetoond dat dit geweld doen aan 
de Schrift is en het aanvaarden van een principe van verklaring dat, 
indien uitgevoerd, alle taal zou beroven van elke vaste, bepalende 
betekenis en het onmogelijk maakt te beslissen wat het belang is 
van iedere bewering door een schrijver, over elk onderwerp wat dan 
ook. Zeker wij moeten niet zo’n principe aannemen bij de uitlegging 
(interpretatie) van Gods heilig woord!

DE BETEKENIS VAN DE UITDRUKKING 
‘ADEM VAN ZIJN MOND’

264. Wij voegen er één opmerking meer aan toe. Als gezegd zou worden 
dat ‘verteerd door de adem van zijn mond’ betekent ‘een geleidelijke 
afzwakking van de anti -christelijke macht bij de verspreiding van de 
waarheid’, dan antwoorden wij dat zelfs als dit zo zou zijn, het op onze 
conclusie niet in het minst van invloed zou zijn. ‘De mens der zonde’ 
moet niet alleen worden verzwakt, maar vernietigd, voordat er een 
`millennium kan zijn; en hij wordt vernietigd door de verschijning van 
Christus’ komst. Maar dan, verteren is niet verzwakken, het woord dat 
hier vertaald is met ‘verteren’ betekent strikt genomen - wegnemen, 
vernietigen. Het is het woord dat in Luk. 9:54 gebruikt wordt, waar 
de discipelen onze Heer vragen of zij vuur van de hemel mogen doen 
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neerdalen en de Samaritanen doen verteren Zeker het betekent daar 
geen geleidelijke verzwakking, maar totale en plotselinge vernietiging. 
Ook kondigt de uitdrukking ‘ de adem van zijn mond’ het evangelie niet 
aan, of de genadige invloed van de Geest. Het woord vertaald met ‘geest’ 
heeft als eerste betekenis - wind, lucht in beweging, een ademhaling, 
adem; en dit is ongetwijfeld haar betekenis in het gedeelte dat voor 
ons ligt: ‘die de Heer Jezus zal verteren door de adem van zijn mond, en 
te niet doen door de verschijning van zijn komst’. Een verwijzing naar 
Job 4:9 en 15: 30; Jes. 30:28 en 33; ook Jes11:4 zal aantonen dat deze 
bewoording veelzeggend is betreffende oordeel over de bozen, niet 
over de reddende werkingen van de Geest van God. 

Wij hebben geen ruimte voor de beschouwing van de een of andere 
verschillende zijlijn van positieve bewijzen zoals bijvoorbeeld dat van 
de schriftuurlijke leer van de ‘Eerste opstanding’. Ook kunnen we op 
het moment de moeilijkheden en de bezwaren niet onderzoeken die 
gewoonlijk tegen het pre-millenniale inzicht worden ingebracht. Deze 
beide thema’s moeten we bewaren voor een toekomstig onderzoek. Op 
het moment stellen we onszelf tevreden met het in overweging geven 
van enkele algemene beschouwingen die het verdienen om overwogen 
te worden door ieder die zich er werkelijk van gewist wat God heeft 
onderwezen over dit belangrijke onderwerp. 

HET DIRECTE GETUIGENIS VAN DE SCHRIFT

265. Onze aandacht is tot nu toe gericht op de gehele vraag als een 
feit; we hebben geprobeerd om ons te vergewissen of de positieve 
voorzeggingen van het Nieuwe Testament enige opening laten voor 
een Millennium tussen de dagen van Christus en zijn apostelen, en 
de komende dag van de wederkomst van Christus in heerlijkheid. We 
hebben gedeelte na gedeelte onderzocht die uitdrukkelijk de gehele 
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tussenruimte opvullen met voorzeggingen van gebeurtenissen van een 
dergelijk karakter die absoluut onverenigbaar zijn met het bestaan van 
millenniale zegen. We hebben breedvoerig een passage beschouwd, die 
ons bericht tot wanneer de hemelen onze Heer moeten tegenhouden 
en hebben gevonden dat het is ‘tot’ ‘de tijden van het millennium’, ‘de 
tijden van het herstel van alle dingen’ Nu, dit zijn geen theorieën die er 
aanspraak op maken in harmonie te zijn met de Schrift, maar duidelijke, 
directe getuigenissen van de Schrift zelf, betreffende de vraag van het 
feit in kwestie dat voor ons is gebracht. Maar mogen we nu niet onze 
lezers eerlijk vragen, in de veronderstelling dat de post-millennial 
theorie waar is, hoe het komt dat er geen positief bewijs uit de Schrift 
van is, dat gepoogd is aan te voeren door haar meest bekwame en 
vurige verdedigers ? De enige te voorschijn gehaalde gedeelten, als 
positief bewijsmateriaal van de bekering van de wereld voor de komst 
van Christus, zijn de gelijkenissen van het mosterdzaad en het zuurdeeg 
in Matth. 13, het gedeelte dat we een paar bladzijden terug bespraken, 
Hand. 3:21, en een ander, (Matth. 18:19), dat we in onze volgende lezing 
hopen te onderzoeken. De gelijkenissen in Matth. 13werden getoond 
om juist het tegenovergestelde van de bekering van de wereld tot 
Christus voorafgaand aan zijn terugkomst te onderwijzen; we hebben 
gevonden dat de woorden van Petrus in Hand. 3:21 duidelijk getuigenis 
dragen voor en niet tegen het pre-millennial gezichtpunt; en alles wat 
we op dit ogenblik moeten zeggen betreffende Matth. 18:19, is, dat 
niemand het kan wagen om het aan te voeren dat het bevestigt dat de 
wereld zal worden bekeerd gedurende de tegenwoordige bedeling. Het 
uiterste dat onze tegen-millennium broeders. zelf kunnen zeggen is dat 
deze leer zouden kunnen worden afgeleid van het gedeelte. De vraag 
die we deze broeders hartelijk en dringend zouden willen opdringen 
en ook aan onze lezers, is deze: Als Christus wist dat de wereld aan 
Hemzelf zou worden onderworpen en de schitterende, glorieuze eeuw 
van de duizendjarige zegening aanbrak door middel van de evangelie 
werkers toevertrouwd aan zijn discipelen en hun opvolgers, kunnen wij 
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dan veronderstellen dat Hij ons zou hebben achtergelaten om dit te 
verzamelen door een twijfelachtige gevolgtrekking uit de bewoording 
van een enkele passage? 

ARGUMENTEN UIT DE GEHELE 
STREKKING VAN GODS WOORD

266. Veronderstellende dat de verwachtingen van onze broeders juist 
zijn, hoe moeten wij dan rekening houden met het zwijgen van onze 
Heer en zijn apostelen betreffende dit onderwerp? De Heiland kende 
terdege de voortdurende prikkel die nodig zou zijn voor de voortgang 
van de evangelische ondernemingsgeest en bij andere motieven 
voorzag Hij zorgvuldig in die stimulans. Als hij wist dat het resultaat zou 
zijn zoals onze broeders veronderstellen, hoe komt het dan dat Hij het 
niet duidelijk zegt en dit gebruikt als een bemoediging voor geduld en 
ijver en vuur. ? Zij die verwachten dat de wereld door de zegen van God 
op de prediking van het evangelie gedurende de huidige bedeling zal 
worden bekeerd, blijven niet in gebreke aan te dringen op (de nadruk 
te leggen op) dit verhaaste gevolg, als een machtige stimulans tot 
oefening; en zij maken bezwaar tegen de leer van deze verhandeling 
alsof die de handen van Gods dienstknechten door het tegenstaan van 
deze prikkel zou verzwakken. Als Christus van dezelfde mening was 
geweest als deze broeders, zouden dan zijn vermaningen en leringen 
in dit opzicht niet dezelfde indruk hebben gedragen als die van hen? 
Hoe komt het, vragen wij opnieuw, dat dit niet het geval is? Lees de 
evangeliën, de Handelingen, en de brieven, van begin tot het eind, en 
laat de drie gedeelten weg die we genoemd hebben, waar vinden we 
daar één woord waarvan iedereen de gedachte zou kunnen afleiden dat 
de schrijvers verwachtten dat het Millennium zou worden ingevoerd als 
het resultaat van de werken die bij hen opkomen in hun dag? De drie 
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gedeelten waarnaar verwezen wordt geven geen werkelijke wettiging 
tot zo’n gedachte. Wanneer ze eerlijk worden vergeleken in hun 
verband geven zij alle afdoende hun stemmen er tegen. Maar afgezien 
hiervan voor het moment en deze drie gedeelten terzijde latende, zijn 
wij zo vrij te bevestigen, betreffende de rest van het Nieuwe Testament 
, dat niemand daar uit kon afleiden dat haar schrijvers de komst van het 
millennium verwachtten vóór de wederkomst van de Heer. Zij plaatsen 
het vooruitzicht van het Millennium niet voor de ziel. Maar wij gaan 
verder en bevestigen, zonder vrees voor tegenspraak, dat zij de komst 
van de Heer voor de ziel plaatsen. Of het vermaningen zijn om te waken 
en gereed te zijn, als in de eerste drie evangeliën of als troost onder het 
leed van de afwezigheid van de Heer als in het vierde of als de éne hoop 
van de gemeente nadat ze was gevormd door de nederdaling van de 
Heilige Geest . als in de Handelingen en de brieven, het is het ene, grote, 
belangrijke doel in alle opzichten, waarmee de toekomst is gevuld, en 
waarop het oog van de heilige is gericht. Zoals gericht op de hoop,. 
de genegenheden en gewetens van de heiligen, of zoals gericht op de 
angsten van de goddelozen, de tweede komst van onze Heer is het ene 
grote thema van het Nieuwe Testament wat de toekomst betreft. Lezer, 
is dit niet het geval? Hoe kan het worden verantwoord als de post- 
millennial theorie juist is? Wat deze theorie, op de voorgrond tredend, 
ter ondersteuning voor de ziel brengt, daar gaat het Nieuwe Testament 
in stilte aan voorbij, behalve met betrekking tot zulke verwijzingen er 
naar, die het duidelijk plaatsten na en niet voor de komst van de Heer. 
Wat de post - millenniale theorie ver op een afstand plaatst, brengt het 
Nieuwe Testament zeer in het oog vallend naar voren en benadrukt 
het doorlopend in verbinding met iedere beweging van de vernieuwde 
gevoelens en elk detail van de christelijke wandel. Denk er aan dat wij 
alleen zo redeneren na het voorstellen van talrijke positieve bewijzen 
van de Schrift van de leer die wij handhaven, dat de komst van Christus 
er vóór het millennium is en niet na het millennium. Maar nadat we dit 
hebben voorgesteld zijn we het aan het onderwerp en aan onze lezers 
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verschuldigd hen deze vragen op te dringen betreffende hoe de Schrift 
anders zou kunnen worden verstaan. 

Het Oude Testament handelt uitgebreid over het Millennium, maar 
zoals getoond in voorafgaande nummers is dat altijd in verbinding 
met het herstel van Israël en het oordeel over de bozen. Beide, zowel 
het Oude Testament en het Nieuwe Testament bewijzen dat deze 
oordelen plaats vinden en dat Israël wordt hersteld in verbinding met 
de komst van Christus. Iedere voorsmaak van de duizendjarige zegen 
in het Nieuwe Testament stelt het óf zo voor, óf stemt volledig overeen 
met de gedeelten die het zo aanbieden. Maar daar de tegenwoordige, 
niet de toekomstige, bedeling het hoofdonderwerp van het Nieuwe 
Testament is, is het de komst van Christus die het voorstelt en de hele 
tijd door verkondigt; en al haar beschrijvingen van de tussenperiode die 
aan die gebeurtenis vooraf gaat zijn zodanig dat ze de gedachte van een 
Millennium dat eraan vooraf gaat uitsluiten. 

WAAKT!

268. Niet alleen moeten onze anti - duizendjarige broeders al het 
positieve bewijs weerleggen, dat ten gunste van de leer die zij 
verwerpen was aangerukt, maar op grond van dat hun eigen leer waar 
is, moeten zij betreffende dit rekenen op het totale zwijgen van het 
Nieuwe Testament zowel als dat het zo geschreven is om iedere keer de 
nadering van een gebeurtenis die zij handhaven als zelfs nu zeker zijnde 
op een tussenruimte van meer dan duizend jaar! 

We voegen er - als een voorbeeld van de manier waarin het Nieuwe 
Testament het onderwerp van de komst van de Heer behandelt en 
bovendien als een gedeelte van het diepste praktische belang - de 
woorden van onze Heer tot zijn discipelen gericht uit Marc. 13:33-37 
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aan toe: ‘Kijkt u uit, waakt <en bidt>; want u weet niet wanneer het 
de tijd is: zoals een mens die buitenlands gaat, zijn huis verlaat en 
aan zijn slaven macht geeft, aan ieder zijn werk, en de deurwachter 
gebiedt te waken. Waakt dan! Want u weet niet wanneer de heer van 
het huis komt, ‘s avonds of te middernacht of met het hanengekraai 
of ‘s morgens vroeg; opdat hij, als hij plotseling komt, u niet in slaap 
vindt. Wat ik nu tot u zeg, zeg Ik tot allen: Waakt!’ Wat kan treffender 
of indrukwekkender zijn dan dit gedeelte? Het volk van Christus wordt 
voorgesteld als dienstknechten waarvan de meester voor een lange 
reis vertrokken is en van te voren elke regeling getroffen heeft voor 
het welzijn van zijn huishouding, waarbij iedereen zijn werk (taak) 
gekregen heeft en de deurwachter op wacht geplaatst wordt. De tijd 
van de terugkeer van de meester is niet bekend - maar alles moet in 
doorlopende gereedheid zijn. Bij nacht en bij dag moet ieder op zijn 
post zijn en de terugkomst van de meester verwachten. En opdat niet 
enige persoonlijke of buitengewone toepassing hiervan zou worden 
gemaakt besluit onze Heer met te zeggen: ‘Wat Ik nu tot u zeg, zeg Ik 
tot u allen :Waakt!’

De Heer geve ons allen die ongeveinsde eerbied voor Zijn heilig Woord 
en dat eenvoudig geloof in haar verklaringen, waarvoor Hij de zekere 
leiding van zijn Heilige Geest beloofd heeft. En moge Hij de gelukkige 
hoop op zijn eigen wederkomst in heerlijkheid, waar het niet bestaat, 
doen ontwaken. 



350

Eenvoudig commentaar



351

10. WACHTEND 
OP CHRISTUS

of, het voorrecht van de Kerk (de gemeente) om altijd haar Heer 
te verwachten. 

269 Niemand kan ontkennen dat de natuurlijke, duidelijke betekenis 
van dergelijke uitdrukkingen als ‘uitziende naar de Redder’, ‘Gods Zoon 
uit de hemel verwachtende’, ‘uitziende naar die gezegende hoop’ die 
van een werkelijke, gewone verwachting van de komst van Christus 
is. Ook kan er niet aan getwijfeld worden dat talrijke gedeelten van 
Gods Woord, als ze op zichzelf worden gelezen en worden overgelaten 
om hun eigen indruk op het gemoed te maken, dadelijk zou worden 
begrepen dat ze deze houding van de verwachting van Christus 
in prenten op al de Zijnen. Ze zouden niet anders kunnen worden 
verstaan, als ze voor de eerste keer werden gelezen en werden gelezen 
met een onbevooroordeelde geest. ‘En weest u gelijk aan mensen die 
op hun heer wachten’ (Luk. 12:36) ‘Terwijl u de openbaring van onze 
Heer Jezus Christus verwacht’ (1 Kor. 1:7) ‘Want ons burgerschap is 
in de hemelen, waaruit wij ook [de] Heer Jezus Christus als Heiland 
verwachten’ (Fil. 3:20) De Thessalonikers, ‘hadden zich van de afgoden 
tot God bekeerd om [de] levende en waarachtige God te dienen en zijn 
Zoon uit de hemelen te verwachten’ (1 Thess. 1:9) ‘In de verwachting 
van de gelukkige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze 
grote God en Heiland, Jezus Christus’ (Tit 2:13) ‘Christus zal de tweede 
keer zonder zonde verschijnen tot behoudenis aan hen die Hem 
verwachten’ (Hebr. 9:28) ‘Hij die deze dingen getuigt, zegt: Ja Ik kom 
spoedig! Amen, kom, Heer Jezus!’ (Openb. 22 :20) Wie kan er aan 
twijfelen dat de natuurlijke duidelijke betekenis van deze gedeelten is 
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dat het de plaats van de gemeente is om doorlopend in de houding van 
verwachting van de terugkomst van haar Heer te zijn? 

DE GEHELE SCHRIFT MOET WORDEN BESTUDEERD

270. Voeg hierbij de gedeelten waarin de apostel steeds opnieuw als hij 
aan die gebeurtenis refereert zegt: ‘Wij, de levenden die overblijven’, ‘de 
doden in Christus zullen eerst opstaan en wij zullen worden veranderd’ 
(1 Thess. 4:15, 16) en wij zien niet hoe de conclusie kan worden 
vermeden, dat de Heilige Geest bedoelde dat de heiligen zouden 
verstaan dat binnen de gebruikelijke periode van menselijk leven de 
komst van hun Heer plaats zou kunnen vinden en zij dus zonder door de 
dood te gaan zouden worden veranderd en verheerlijkt. 

Maar omdat het nauwelijks kon missen de indruk te zijn die gemaakt 
zou worden door al deze gedeelten op een onbevooroordeelde 
geest, moet het van de andere kant worden toegegeven dat wij geen 
gedeelten of keuzes uit gedeelten op zichzelf mogen lezen maar het 
gehele getuigenis van Gods woord moeten beschouwen. Het woord van 
God is een veelomvattend, uitgebreid en logisch geheel en we moeten 
dus niet enkele van de delen van waaruit dit geheel is samengesteld 
begrijpen als om ze in tegenspraak met de andere delen te plaatsen. 
Satan kon een afzonderlijke tekst van de Schrift voor onze Heer citeren; 
maar Zijn antwoord was: ‘Er staat eveneens geschreven’ (Matth. 4:7) 
Nu het wordt openlijk toegegeven dat wij behoren te luisteren en af te 
wegen naar wat ook kan worden aangevoerd op deze grond van wat 
eveneens geschreven is. ‘De Schrift kan niet verbroken worden’ (Joh. 
10:35) Zij moet met zichzelf in harmonie zijn. De natuurlijke, duidelijke 
betekenis van de boven aangehaalde gedeelten en van veel verwante 
gedeelten is, wat we hebben gezien dat het is, als het op zichzelf wordt 
genomen. Maar als iemand aanvoert dat er andere gedeelten bestaan, 
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die noodzakelijkerwijs vereisen dat zij met bepaalde beperkingen 
of begrenzingen zouden moeten worden verstaan, dan zijn wij zeker 
gebonden om aan zulke schriftgedeelten de volledigste aandacht 
te geven; en als gevonden zou worden dat zij de betekenis en kracht 
zouden hebben die hen wordt toegeschreven, dan behoren we zeker 
daaraan onderworpen te zijn en in het licht van de laatste gedeelten 
behoren we onze eerste en verkeerde begrippen betreffende de laatste 
te corrigeren. De Heer geve ons dat we niets anders mogen hebben om 
te handhaven dan zijn woord en zijn heerlijkheid; moge Hij ons in alles 
werkelijke onderwerping geven aan zijn Woord. 

ZIJN ER TWEE SOORTEN TEKSTEN? 

271 Er zijn dan mensen die bevestigen dat ‘als het ene stel plaatsen 
- door henzelf aangenomen - zou kunnen laten doorschemeren 
dat Christus morgen of op zekere dag zou kunnen komen, zelfs in 
apostolische tijden, er hele groepen van gedeelten zijn die duidelijk 
aantonen dat het omgekeerde hiervan de gedachte van de Geest was’. 
Wat zijn die plaatsen of groepen van passages? Ons wordt in antwoord 
daarop verteld dat het zijn ‘die geschriften die het werk wat gedaan 
moet worden aankondigen en de uitvoerige veranderingen die over 
het gelaat van de kerk en de gemeenschap zullen komen tussen de 
twee komsten’. Nu dit is heel begrijpelijke taal en in de veronderstelling 
dat het door aanhalingen van de Schrift wordt ondersteund ook heel 
overtuigend. Als er Bijbelplaatsen zijn die werk wat gedaan moet 
worden aankondigen en veranderingen die moeten gebeuren, die 
voor de hand liggend en noodzakelijkerwijs het verloop van meer dan 
één mensenleven vereisen, of zoals door iemand is gezegd, ‘van vele 
levensduren’, voordat de tweede komst zou plaatsvinden, dan zou 
duidelijk het gedeelte, dat van afwachten en uitzien naar die nadering 
spreekt, moeten worden verstaan in een bepaalde gewijzigde zin. 
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Maar waar moeten zulke gedeelten worden gevonden? Onderzoeken 
we gedeelten die zijn aangevoerd: maar laat de lezer zorgvuldig 
de woorden die we juist hebben gebruikt en met overleg hebben 
gebruikt opmerken. Alle gedeelten die werkelijk toepasbaar zijn, 
moeten plaatsgevonden gebeurtenissen voorzeggen die duidelijk en 
noodzakelijkerwijs een langere periode voor hun vervulling vereisen. 
Het heeft geen nut voorzeggingen aan te halen die inderdaad eeuwen 
van te voren zijn vervuld. De kwestie is, zijn deze voorzeggingen zo 
uitgedrukt dat christenen in apostolische tijden er van verzekerd 
konden zijn dat er eeuwen nodig zouden zijn voor hun vervulling? Zijn 
zij zo uitgedrukt om aan hen te kennen te geven, naar mate van de 
kennis die zij toen bezaten, dat de wederkomst van Christus tijdens 
hun tijd van leven op aarde niet kon plaats vinden? Als dat zo is, laat 
ze worden aangevoerd; ja en laat ze worden aanvaard en hun volle 
gewicht hebben op onze zielen. Maar laten we zorgvuldig alles wat 
wordt aangevoerd onderzoeken. 

MAAKT ALLE VOLKEN TOT DISCIPELEN

272. Eén gedeelte dat zeer algemeen wordt aangevoerd is dat waarin 
onze Heer tot de elven zegt: ‘Gaat dan heen, maakt alle volken tot 
discipelen, hen dopend tot de naam van de Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest en hen lerend te bewaren alles wat Ik u geboden heb. 
En zie, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de eeuw’ 
(Matth. 28:19, 20) Sommigen van onze lezers zullen zich waarschijnlijk 
afvragen welke draagwijdte dit gedeelte zou kunnen hebben in de voor 
ons liggende kwestie. Het is echter het gedeelte van alle andere in het 
Nieuwe Testament dat door anti - millenarians wordt verdedigd, niet 
slechts door één, maar door de meesten als bewijzende dat de wereld 
moet worden geëvangeliseerd voordat Christus zou kunnen terugkeren. 
Maar hoe wordt het aangevoerd dat het dit bewijst? 
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Ten eerste, de opdracht om alle volken te leren, wordt als in de zijlijn 
geciteerd, ‘discipelt’ of ‘maak alle volken tot discipelen’; en dan wordt 
betoogt, indien Christus zijn apostelen zond om alle volken tot discipelen 
te maken en beloofde dat Hij door dit te doen met hen zou zijn tot aan 
de voleinding van de wereld of van de eeuw, de gevolgtrekking moest 
worden getrokken, dat voorafgaand aan het einde van de eeuw en 
voorafgaand daarom aan de wederkomst van Christus de volkeren allen 
geëvangeliseerd of tot discipelen zouden moeten worden gemaakt. 
Er wordt over getwist dat de opdracht om alle volken tot discipelen 
te maken, een belofte inhoudt dat alle volken tot discipelen gemaakt 
zullen worden binnen de eeuw waarop de opdracht van toepassing is 
- d. w. z. binnen de tegenwoordige eeuw, die wat allen toegeven tot 
een einde komt bij de terugkomst van Christus. Dit is het argument, en 
het zal worden toegegeven dat door het te constateren wij het geen 
onrecht hebben gedaan - het wordt geconstateerd in haar volle kracht. 
Laat het nu eerlijk (of compleet) in het licht van andere gedeelten van 
Gods woord worden onderzocht. 

Om dan het meeste van dit argument te zeggen, het is een 
gevolgtrekking. Het wordt niet betwist dat onze Heer zegt dat alle volken 
tot discipelen zullen worden gemaakt voordat Hij terugkeert, maar deze 
gevolgtrekking wordt getrokken uit zijn bevel om heen te gaan en ze 
tot discipelen te maken. Maar is dit een noodzakelijke gevolgtrekking? 
Sluiten de woorden van de Heiland duidelijk en onbetwistbaar in wat 
er uit afgeleid wordt? Wij denken van niet; en het lijkt ons dat slechts 
een oppervlakkig onderzoek van de verwante gedeelten het duidelijk 
zal maken dat dit niet het geval is. De elven werden uitgezonden om 
alle volken tot discipelen te maken. Dit wordt toegegeven; maar wat 
is de betekenis van deze taal? Betekent het meer dan dat dit hun doel 
moest zijn? Om naar soortgelijke gedeelten te verwijzen, was het niet 
het doel van de zending van Johannes de Doper ‘opdat allen door 
hem geloofden?’ ‘Er was een mens, van God gezonden; zijn naam was 
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Johannes. Deze kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, 
opdat allen door hem geloofden’ (Joh. 1:7) 

DE DIENST VAN JOHANNES EN DIE VAN CHRISTUS

273. Moeten we hieruit begrijpen dat het werkelijke gevolg van de 
dienst van Johannes zou zijn dat alle mensen zeker zouden geloven in 
Christus? Wordt ons hier ook verteld dat de opdracht aan Johannes 
om deze speciale boodschap te doen een belofte inhield dat hij succes 
zou hebben? Niemand stelt zich dit maar een ogenblik voor. Hij werd 
gezonden om gepaste grond voor geloof en gelegenheid om te geloven 
te verschaffen voor allen tot wie zijn zending zich werkelijk uitstrekte. 
Maar niemand denkt er aan om uit deze woorden af te leiden noch 
dat alle mensen letterlijk het getuigenis van Johannes de Doper 
zouden horen of dat allen die het hoorden werkelijk in Christus zouden 
geloven. Dan wat betreft de zending in de wereld van onze Heer Zelf 
in de wereld, wij hebben de vermelding en wel van zijn eigen lippen, 
‘God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld 
zou oordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden’ 
(Joh. 3:17) Betekent dit dat het werkelijke gevolg van de zending van 
Christus zeker en onvermijdelijk de redding van de hele wereld zou zijn? 
Wie zou dit kunnen veronderstellen? Als iemand het zou kunnen, we 
hebben de weerlegging van zo’n gedachte slechts in het volgende vers 
slechts, ‘En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld is gekomen, en 
de mensen hebben de duisternis meer liefgehad dan het licht, want 
hun werken waren boos’ (Joh. 1:19) God heeft zijn Zoon in de wereld 
gezonden, zoals Christus zijn discipelen tot de volkeren zond, opdat de 
wereld door Hem gered zou worden. Maar als werkelijk gevolg wordt 
het grootste deel van de wereld door de verwerping van al dit licht en 
deze liefde veroordeeld, hetzij in de persoon van de Zoon van God of in 
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de dienst van zijn discipelen. Nog eens, wat betreft de bedoeling van zijn 
eigen gesprekken en in het bijzonder dat gesprek waarin de woorden 
die onze Heer zegt voorkomen: ‘Maar Ik zeg dit, opdat u behouden 
wordt’ (Joh. 5:34b) Deze woorden werden gesproken tot de dezelfde 
personen van wie Hij, in het zelfde gesprek, zegt: ‘en [toch] wilt u niet 
komen opdat u leven hebt’ (Joh. 5:40b) Kan iets duidelijker zijn dan die 
taal, die zoals wij van mening zijn gebruikt wordt om uit te drukken, niet 
het werkelijke, zekere gevolg van een zending of getuigenis, maar het 
einde waar het naar geleid wordt en dat zou volgen, veronderstellende 
dat het wordt ontvangen? 

DE OPDRACHT VAN PAULUS

274. Wat een argument moge lijken, niet meer toepasselijk maar in 
sommige opzichten er meer precies mee te vergelijken, is de opdracht 
die aan Paulus wordt toevertrouwd, zoals door hem beschreven wordt 
in Hand. 26:15-18. ‘En hij zei. . . want hiertoe ben Ik je verschenen, 
om je voor te bestemmen tot een dienaar en getuige zowel van wat je 
<van Mij > hebt gezien als van dat waarin Ik je zal verschijnen, terwijl Ik 
je wegneem uit het volk en uit de volken, tot welke Ik je zend om hun 
ogen te openen, opdat zij zich bekeren van [de] duisternis tot [het] licht, 
en van de macht van de satan tot God’. De parallel punten tussen dit 
gedeelte in Matth. 18, zal de lezer direct opvallen zowel als de manier 
waarop het ons argument toelicht. Kwamen de woorden in Matth. 18 
van de lippen van de opgestane Jezus? Die in Hand. 26 kwamen van 
de lippen van de verheerlijkte Jezus. Strekte de ene opdracht zich uit 
tot alle naties? De andere strekte zich uit tot ‘het volk (dat is Israël) én 
tot de volkeren’, alle volken in de strikte betekenis. Werden de elven 
uitgezonden om alle volkeren tot discipelen te maken? Paulus werd 
gezonden ‘opdat zij zich bekeren van de duisternis tot [het] licht, en van 
de macht van de satan tot God’ (Hand. 26:18) Behelsde de opdracht aan 
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de elven om alle volken tot discipelen te maken - zoals wordt betwist 
- een belofte dat alle volken inderdaad tot discipelen gemaakt zouden 
worden? Dan bevatte de opdracht aan Paulus zeker, zowel Joden als 
heidenen van de duisternis tot het licht te brengen, eveneens een 
belofte dat hij door dit te doen succes zou hebben. Roept de lezer uit 
dat zo’n gedachte buiten kijf is? Zeker is dat zo, maar dan is er werkelijk 
geen betere grondslag voor zo’n gevolgtrekking dan uit Matth28. Het 
is zonder twijfel het geval in het éne geval, het is eveneens zo in het 
andere geval. 

WIE WAREN ‘ALLE VOLKEN’?

275. Het verschil tussen de beide gedeelten is dit: de opdracht aan 
Paulus was duidelijk een persoonlijke en de geest bespeurt dadelijk 
dat er niet zoiets als een ingesloten belofte kon zijn, dat Paulus zelf 
persoonlijk alle Joden en alle heidenen zou bekeren. In het andere 
gedeelte wordt de geest verward betreffende de partijen aan wie de 
opdracht wordt gegeven en ook betreffende hen aan wie het vervuld 
moest worden; en het is in deze verwarring dat enige blijkbare kracht 
van het argument die gezocht wordt er uit te trekken bestaat. We 
zouden onze broeders willen vragen, wie maakt zo’n gevolgtrekking uit 
het bevel om alle volken tot discipelen te maken, aan wie verondersteld 
u wordt de ingesloten belofte gedaan? Moesten de elf discipelen alle 
volken tot discipelen maken? Dit zou in hun geval nooit meer dan in 
dat van Paulus worden beweerd. En zegt onze Heer iets om bekend te 
maken dat zij opvolgers in hun werk zouden hebben? Geen woord. In 
één woord, bewijst het gedeelte het tegenovergestelde, zij moesten 
bezig zijn met alle volken tot discipelen te maken tot aan de voleinding 
van de eeuw en hun Heer verzekert hen van zijn tegenwoordigheid bij 
hen in het werk tot de voleinding van de eeuw aanbreekt. Wij weten 
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nu dat het werk dat bij hun dood niet voleindigd werd, door anderen is 
opgenomen en werd uitgevoerd die tot hun troost dezelfde verzekering 
hebben; maar er is geen verdere aanduiding dat de wereld werkelijk 
tot discipelen gemaakt zou worden voordat het einde van de eeuw 
aanbreekt dan dat Paulus tijdens zijn leven allen, zowel Joden als 
heidenen van de duisternis tot het licht en van de macht van satan tot 
God zou bekeren. 

We zouden opnieuw willen vragen, wie zijn ‘alle volken’ die de elven 
bevolen werd om ‘tot discipelen te maken’? De uitdrukking moet 
betekenen of de dan levende volken van die dag, of de gehele bevolking 
van die dag, of de opeenvolgende generaties van alle naties sinds die 
tijd, of de gehele bevolking van de aarde van een bepaalde gegeven 
en toekomstige eeuw. Neem elk van deze alternatieven en de te geven 
gevolgtrekking die getrokken moet worden uit de plaats zal evenzeer 
onaannemelijk worden gevonden. Waren zij de dan levende naties 
op de aarde? Dan was er duidelijk geen dusdanige belofte om hen tot 
discipelen te maken zoals gezegd is dat in het bevel is ingesloten. 

TWIJFELACHTIGE TUSSENKOMST TEGEN 
WERKELIJK GETUIGENIS 

276. De dan levende volken zouden niet tot discipelen gemaakt zijn. 
Zouden zij al de opeenvolgende generaties samen vormen ‘alle volken’ 
tot aan het einde van de eeuw? Geen van deze allen zijn tot discipelen 
gemaakt. Zouden zij de volken zijn van de dan bekende aarde, of 
behelsde de uitdrukking alle volken van die gebieden en werelddelen die 
sindsdien zijn ontdekt, of de bevolking van die landen die sindsdien zijn 
gekoloniseerd? Indien het eerstgenoemde, dan zou niets ongelooflijk 
voor de apostelen zijn, in de uitbreiding van hun werk naar de grenzen 
van hun opdracht binnen de grenzen van hun natuurlijke levens en het 
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einde van die werken door de komst van het einde van de eeuw Indien 
het laatste dan zouden zij niet gehinderd zijn in de verwachting van hun 
Heer door de gedachte dat het evangelie tot de volken moest worden 
gebracht van het bestaan waarvan zij zich niet bewust waren. Het enige 
overblijvende alternatief is dat met ‘alle volken’ bedoeld wordt de 
gehele bevolking van de aarde op een nu nog toekomstig tijdstip en dit 
is de betekenis waarin het werkelijk wordt begrepen door hen die het 
gebruiken als een argument tegen het millennium. Maar dan, als dit 
de betekenis is waarin de uitdrukking moet worden verstaan, komt de 
vraag direct naar boven, of de gevolgtrekking die gepoogd wordt uit deze 
passage te trekken, in harmonie is met het werkelijke getuigenis van de 
Schrift betreffende dit onderwerp. Er zijn talrijke getuigenissen van de 
Schrift betreffende hoe en wanneer de periode van universele zegening 
zal worden ingevoerd; en er zijn talrijke en beslissende verklaringen die 
bewijzen dat dit niet zal zijn voor de wederkomst van Christus. Deze 
getuigenissen zijn reeds gedeeltelijk onze lezers voorgesteld. en totdat 
deze getuigenissen terzijde gesteld worden is de enigste conclusie 
waartoe wij kunnen komen met betrekking tot het onderwerp dat wij 
beschouwen dit, dat het bestaat in het plaatsen van een twijfelachtige, 
onnodige, niet gezaghebbende, onbevoegde gevolgtrekking van één 
enkel gedeelte, tegen het duidelijke, wijdlopige, besliste getuigenis van 
ontelbare gedeelten van het heilig woord van God. 

ANTI- DUIZENDJARIGE RIJK ARGUMENTEN 
VAN MATTHEÜS 13

277. Als aangevoerd zou worden dat in Matth. 28 onze Heer zegt dat 
‘alle macht in hemel en op aarde Hem gegeven is’ en dat wij hieruit de 
absolute bevoegdheid mogen afleiden van de zending waarmee hij, in 
dezelfde uitspraak, de elven opdracht gaf en zei: ‘Gaat dan heen, maakt 
alle volken tot discipelen,’ dan is hier het antwoord. In Joh. 17:2 waar 
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onze Heer duidelijk spreekt als in de geest na het kruis en bovendien 
spreekt van wat actueel en krachtig was vervuld, daar zijn deze woorden 
‘Gelijk Gij Hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat Gij 
Hem gegeven hebt, - 

niet aan alle volken - ‘Hij hun eeuwig leven geeft’ (‘Hij eeuwig leven 
geeft aan zo velen als (aan al wat) U Hem gegeven hebt’. ) ‘Macht over 
alle vlees’ komt overeen met ‘alle macht in hemel en op aarde’. Maar 
waar de laatste uitdrukking gebruikt wordt, stuurt de Heiland zijn 
discipelen op hun openbare zending en terwijl Hij het eind waartoe 
het zal leiden beschrijft, zegt Hij dus, ‘Maakt alle volken tot discipelen’. 
Hun zending was naar alle volken met het doel om discipelen te maken 
Maar daar het werkelijke gevolg wordt beschreven, waar gezegd wordt 
dat eeuwig leven wordt gegeven hoewel de kracht even uitgebreid is, 
‘macht over alle vlees’, wordt de absolute krachtdadigheid beperkt tot 
een klasse - ‘Eeuwig leven te geven aan zo velen als U Hem gegeven 
hebt’ (‘aan al wat Gij Hem gegeven hebt’, N. B. G vert. )

We wenden ons nu tot een andere Schriftplaats die vaak is aangehaald 
als veroorloofd bewijs dat de Heer niet bedoeld kon hebben dat zijn 
volk gewoonlijk vanaf de tijd van zijn vertrek, Zijn terugkeer zou moeten 
verwachten. Wij verwijzen naar Matth. 13 - waarvan een gedeelte zo is 
gebruikt, niet alleen door hen die anti- het duizendjarige rijk gedachte 
zijn, maar door velen die terwijl ze geloven dat de komst van Christus 
vóór het duizendjarige rijk zal zijn niet inzien dat het altijd de plaats en 
het voorrecht van de gemeente is geweest om het te verwachten. De 
tegenwerping neemt noodzakelijkerwijs verschillende aspecten op als 
aangevoerd ter staving van deze verschillende gezichtspunten. Het kan 
goed zijn ze van alle kanten te bestuderen. 

Bij de eerste groep uitleggers wordt er in hoofdzaak de nadruk op 
gelegd dat ‘overeenkomstig Matth. 13, een wereldwijd koninkrijk 
zou worden gevormd dat zou voortduren tot het einde van de eeuw; 
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dat het christendom, onder de gedaante van een mosterdzaad zou 
opgroeien en toenemen totdat het, als een grote boom de wereld zou 
overschaduwen; dat het, evenals zuurdeeg, haar werk doet door de 
massa van de menselijke maatschappij tenslotte geheel zou doorzuren’ 
(Matth. 13:33) Gevraagd wordt ‘of een verstandig christen in apostolische 
tijden kon voortkomen uit de studie van deze gelijkenissen met de 
overtuiging dat de hele wereld dus zou kunnen worden overschaduwd, 
dus gezuurd, zo uitwendig aan Christus onderworpen kon zijn en dat 
de tweede komst geheel in zijn eigen tijd zou kunnen komen of zelfs in 
vele mensenlevens’. 

GEEN FORMATIE VAN EEN WERELDWIJD KONINKRIJK

278. Dit is de redenering van één school van profetische uitlegging; 
terwijl anderen, die niets zien van de bekering van de wereld in de 
gelijkenissen van het mosterdzaad en het zuurdeeg, het hoofdstuk nog 
beschouwen als een voorzegging van een verlengd proces van verderf, 
evenals door haar taal ieder in apostolische tijden voor het ogenblik uit 
te sluiten van het werkelijk verwachten en uitzien naar de komst van 
Christus. 

In antwoord op de tegenwerping als eerst vermeld, zullen we hier 
niet opnieuw de argumenten weergeven die werden aangevoerd toen 
Matth. 13 uitvoerig werd beschouwd. We leggen er nu alleen de nadruk 
op dat de tegenwerping de inhoud van het hoofdstuk overdrijft. Het 
hoofdstuk zegt inderdaad dat het veld waarin het zaad werd gezaaid 
‘de wereld’ (Zie Matth. 13:38) was en dat beide, tarwe en onkruid 
(dolik) samen moesten opgroeien tot de ‘oogst’ bij ‘het einde van de 
eeuw’. 35 Maar het hoofdstuk spreekt niet over ‘de oprichting van een 

35 Het kan goed zijn hier tegen een veel gemaakt gebruik van dit gedeelte 
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wereldwijd koninkrijk voor het einde van de eeuw’. Het zaaien van zaad 
in de wereld en de voortgang van de oogst tot de tijd dat het rijp is, is 
één ding; ‘de vorming van een wereldwijd koninkrijk’, alsof het gehele 
oppervlak moest worden gezaaid en de oogst moest voortbrengen is 
iets anders. Het eerste is dat wat het hoofdstuk voorstelt; het laatste 
is een menselijke gedachte die geprobeerd wordt gelijkgesteld te 
worden met de uitdrukkingen die in het hoofdstuk worden gebruikt, 
maar er in werkelijkheid en wezenlijk van verschilt. Zo wat betreft ‘het 
mosterdzaad’ en ‘het zuurdeeg’. Het hoofdstuk bevestigt dat het zaad 
een grote boom zou worden en dat de vogels er in zouden nestelen; 
maar het zegt niet dat de boom ‘de wereld zou overschaduwen’. Het 
zuurdeeg zou, volgens dit hoofdstuk, ‘de drie maten meel’ doorzuren; 
maar het hoofdstuk zegt niet dat deze ‘drie maten’ ‘de wereld’ 
betekenen, en het is slechts een veronderstelling om er vanuit te gaan 
alsof zij dit betekent. 

te waarschuwen, alsof het de onmogelijkheid leert van de gemeentelijke 
tucht. Gemeentelijke tucht is niet het onderwerp van Matth. 13 en 
behoort in feite tot een geheel verschillende groep gedachten. De 
gemeente is de sfeer voor de uitoefening van gemeentelijke tucht 
en het ontkennen er van dat iemand behoort tot de gemeente is de 
hoogste maatregel waartoe tucht kan worden gevoerd. Het veld is 
‘de wereld’, en wat dit gedeelte beweert, is het verblijf in de wereld, 
inderdaad als het gevolg van het werk van Christus als een zaaier en van 
het werk van satan in hetzelfde karakter tot het einde van de eeuw. Het 
pausdom pretendeert de wikke om te wroeten door het uitleveren van 
geëxcommuniceerde personen aan de civiele macht; maar scheiding 
van het kwaad, of van gemeentelijke tucht, is geen poging de wikke (het 
onkruid) uit te roeien. 
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UITDRUKKINGEN DIE GEEN ONVERMIJDELIJK 
UITSTEL SUGGEREREN. 

279. Matth. 13 bevestigt niet dat de wereld zal zijn bekeerd voor de 
komst van Christus. Het onderwijst, zoals reeds breedvoerig bewezen, 
(zie ‘De grote profetische vraag’) het tegenovergestelde. Het anti - 
duizendjarig betoog van dit hoofdstuk wordt gebaseerd op de aanname 
dat het hoofdstuk zegt wat ze niet zegt en de zo bereikte conclusie is in 
directe tegenspraak tot wat het hoofdstuk verklaart. 

Het bezwaar, gesteld door hen die toegeven dat de komst vóór het 
millennium is, verdient een bredere beschouwing. Het is gemakkelijk 
in te zien hoe een christen, als hij terugziet op de treurige loop van 
de eeuwen, waarin het verderf dat voorzegd werd in dit hoofdstuk is 
voortgegaan, mag veronderstellen dat de christenen in apostolische 
tijden noodzakelijkerwijs vooruitzagen naar zulk een zo beschermde 
periode, als die nodig is voor de vervulling van de voorzeggingen van 
onze Heer. In dat geval konden zij duidelijk niet hebben geleefd in 
de gewone verwachting van de komst van Christus. Maar wat is er in 
het hoofdstuk zelf dat zo’n indruk op de gedachten van de discipelen 
kon hebben gemaakt, of op de christenen in apostolische dagen? Dat 
de gelijkenissen zo gesproken en zo geschreven werden dat ze hun 
werkelijke vervulling vonden in wat al eeuwenlang gaande was, is buiten 
twijfel. Maar het is hier dat Gods volmaakte, oneindige wijsheid wordt 
bewezen. Terwijl de vervulling van de voorzeggingen in werkelijkheid 
eeuwen in beslag heeft genomen, waren de voorzeggingen zelf zo 
uitgedrukt om niet het onvermijdelijke uitstel van de komst van de Heer 
op enig gedeelte van de periode die was verstreken te suggereren. Eerst 
Joh. de Doper en dan onze Heer Zelf hadden het koninkrijk der hemelen 
gepredikt. De gedachten die noodzakelijkerwijs in de Joodse geesten 
ontwaakten door hun aankondiging, waren die van het koninkrijk die 
lang en vaak voorzegd waren door hun profeten in de dagen van ouds. 



365

Maar de Joden waren niet gereed voor dit koninkrijk; zij verwierpen 
toen zelfs hun Messias en waren gereed Zijn verwerping te voltrekken 
door Hem ter dood te brengen. 

EEN GENERATIE ZOU GENOEG KUNNEN ZIJN GEWEEST. 

280. Het is op deze grond, als verbrekende alle natuurlijke banden met 
Israël naar het vlees, dat Hij zijn discipelen onderwijst betreffende het 
karakter van die afwijkende periode die tussen beide zou komen tussen 
de verwerping door Israël van hun Messias en zijn wederkomst in 
heerlijkheid. Het is in ‘het geheimenis van het koninkrijk der hemelen’ 
dat Hij hen in dit hoofdstuk instrueert. Nu dit karakter van geheimenis 
dat op de periode, die door deze gelijkenissen wordt omspannen, is 
ingegrift, zou de discipelen er voor gereed maken dat ze plotseling tot 
een eind zou kunnen worden gebracht. 

Dan wat de gelijkenissen zelf betreft, wat is er noodzakelijkerwijs in hen 
dat de gedachte van bestendiging suggereert? Hoe heel vroeg in de 
apostolische eeuw waren de discipelen omgeven door omstandigheden 
die in zo verre vervulden wat deze gelijkenissen voorzegden, om in hen 
niet enig noodzakelijk beletsel te vinden voor hun verwachting van de 
komst van Christus? Een zaaier ging uit om te zaaien - dit begon vervuld 
te worden door onze Heer Zelf terwijl Hij hier was, en werd nog verder 
vervuld door de discipelen. Een vijand zaaide onkruid tussen de tarwe. 
Kan iemand de Handelingen lezen, of de brieven en geen overvloedig 
bewijsmateriaal zien dat dit reeds gedaan was toen zij werden 
neergeschreven? De dienstknechten moesten de wikke niet uittrekken 
- beide moesten samen opgroeien tot de oogst; en bij de oogst moesten 
engeluitvoerders van oordeel het werk doen dat verboden was voor 
de dienstknechten Was er hier iets om uitstel voor te stellen? Uit de 
uitdrukkingen van de gelijkenis kon niemand afleiden dat het zaaien 
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van het zaad, het rijp worden van het gewas en het rijp worden van 
de oogst niet in één generatie zou worden bereikt. Wij weten dat 
het anders is geweest en de uitdrukkingen van de voorzegging zijn in 
volmaakte overeenkomst met het feit zoals het is gebeurd; maar er was 
niets in die uitdrukkingen dat zou suggereren dat op enig punt in de 
voorbijgegane geschiedenis van de Christenheid, het geheel inderdaad 
niet zou zijn afgewikkeld in een zeer korte periode. Het mosterdzaadje 
moest een grote boom worden; en we geven toe (zie pag. 225) dat 
het de groei van de christenheid is ( te voren bedorven helaas!) dat zo 
wordt gesymboliseerd. 

DE SNELLE GROEI VAN HET CHRISTENDOM

281. Maar het gedeelte bepaalt niet hoe groot de boom wordt en wij 
hebben overvloedig bewijs dat binnen de levensduur van de apostelen 
het Christendom snelle vooruitgang heeft gemaakt en zich door 
uitgebreide gebieden heeft verspreid. Paulus spreekt in zijn schrijven 
aan de Kolossers over ‘het woord van de waarheid van het evangelie 
dat’, zegt hij, ‘tot u gekomen is zoals het ook in de hele wereld vrucht 
draagt en groeit’ (Kol. 1:6) In hetzelfde hoofdstuk spreekt hij over ‘het 
evangelie dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in [de] hele schepping 
die onder de hemel is’ (vs. 23) We hebben geen idee dat door deze 
taal letterlijk bedoeld wordt dat ieder schepsel dan het evangelie heeft 
gehoord. Toch is het taal die niet gebruikt zou kunnen worden als er 
niet reeds een zeer wijde verspreiding van het goede nieuws geweest 
was. En wanneer we denken aan de enge grenzen van de toen bekende 
wereld, dat de evangelist de uitdrukking, zoals hij doet, alleen gebruikt 
voor het Romeinse rijk; (zie Luk. 2 :1) en wanneer we ons herinneren dat 
binnen de levensduur van de apostelen het evangelie zich zeker door 
het Romeinse keizerrijk heen had uitgebreid, dan is het duidelijk dat de 
voorzegde groei van de boom van het mosterdzaadje geen belemmering 
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kon vormen voor hun voortdurende verwachting van Christus. En als 
geantwoord zou worden dat wij onszelf hebben onderwezen dat de 
gelijkenis voorstelt, niet alleen de groei van het christendom, maar de 
groei van een reeds bedorven en wereldlijk geworden christendom in 
haar karakter, dan kunnen we slechts antwoorden dat elementen van 
wereldgezindheid en verderf helaas maar al te vroeg werden ingevoerd; 
en wanneer het eens zo ver was bleven ze in de pas met de verspreiding 
van dat waarin ze waren ingevoerd. Als geheel Azië het woord van de 
Heer van de lippen van Paulus hoort (zie Hand. 19:10) moest hij weldra 
aan zijn geliefde Timotheüs schrijven: ‘Dit weet je, dat allen die in Asia 
zijn zich van mij hebben afgewend’ (2 Tim. 1:15) En als zowel hij als 
zijn medeapostelen zich onthielden van wereldgelijkvormigheid en de 
eerste frisheid en energie van hun liefde tot Christus en de ijver voor 
Zijn heerlijkheid handhaafden door de kracht van de Heilige Geest , hoe 
diep moest hij treuren over het verval dat plaats gevonden had onder 
de bekeerlingen tot het geloof. Er waren velen van wie hij wenende 
moest schrijven, omdat zij de vijanden van het kruis van Christus waren 
en aardse dingen bedachten (Fil. 3:18-19) Zo dat zelfs betreffende de 
wereldse elementen die in de christenheid werden ingevoerd, en haar 
dus bedierven, naar verhouding dat het uitwendig groeide en sterker 
werd, de gelijkenis van het mosterdzaad in de dagen van de apostelen 
zo ver werd vervuld, dat niemand zou kunnen zeggen dat het einde zelfs 
dan nog nabij zou zijn: er was niets in de gelijkenis om de gewoonlijke 
verwachting van Christus te verstoren, wat de eigenlijke houding van 
de gemeente is. 

DE BEKENDE WERELD UIT DE DAGEN VAN DE APOSTELEN. 

282. Door christenen wordt in het algemeen het verschil tussen de 
bekende wereld van de apostolische dagen en de wereld als bekend in 
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moderne tijden weinig beoordeeld. Eén geheel halfrond en uitgestrekte 
gebieden in de andere, zijn ontdekt sinds de Schrift werd geschreven; 
en de verspreiding van het evangelie in moderne tijden is zo verbonden 
met geografische ontdekkingen en Europese kolonisatie dat het moeilijk 
is om te zeggen of door dit opzij zetten, het verloop van achttien eeuwen 
meer heeft gedaan voor de verspreiding van het christendom dan in 
haar eerste dagen tot stand werd gebracht. Wij zeggen door dit opzij 
zetten; want het is duidelijk, wat onze huidige vraag betreft, zij heeft 
geen betekenis of invloed hoe dan ook. Christenen van de apostolische 
eeuw konden niet de vruchten van de moderne ontdekking en uitzending 
verwachten voordat hun Heer terug zou keren: het is onmogelijk dat 
deze tussenbeide zouden kunnen komen tussen hun zielen en de 
onmiddellijke hoop van de komst van Christus. En toegevende dat zij 
wegens de opdracht van onze Heer aan zijn discipelen en van zulke 
gelijkenissen als die in Matth. 13, een brede verspreiding van het 
evangelie binnen de dan bekende gebieden zouden verwachten en 
wat voor hun begrip vormde ‘alle volken - de wereld’. , verschafte de 
Schrift overvloedig bewijsmateriaal dat zulk een verspreiding werkelijk 
plaats vond in hun eigen dag, wat hen wel mag hebben bevredigd dat 
niets verder noodzakelijkerwijs en onvermijdelijk zich voordeed tussen 
hen en hun hoop. En dan, wat betreft alle aanduidingen dat kwaad 
onder hen werd ingevoerd, hebben we verklaring na verklaring in de 
brieven dat dit reeds was begonnen. ‘Want de verborgenheid van de 
wetteloosheid werkt al’ (2 Tess. 2:7) ‘Kinderen, het is [het] laatste uur; 
en zoals u hebt gehoord dat [de] antichrist komt, zijn er ook nu vele 
antichristen gekomen, waaraan wij weten dat het [het] laatste uur is’ 
(1 Joh. 2:18) 
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HET ARGUMENT VAN 2 THESS. 2:2

283. DE antichrist was nog niet gekomen; maar de tijd was gekomen, 
de laatste tijd, de eeuw die gekarakteriseerd moest worden door Zijn 
komst: en reeds waren daar velen van zijn geest en karakter, veel 
antichristenen, door wie de heiligen moesten weten dat [het] laatste 
uur was aangebroken. We kunnen ons geen meer afdoend denkbeeld 
vormen van de genadige zorg van de Heer dat er niets tussen beide 
zou komen tussen de ziel van zijn volk en de hoop van zijn eigen 
komst. Werkelijk, de antichrist zou komen en hij was nog niet werkelijk 
verschenen; maar de heiligen moesten daarom niet concluderen dat 
de komst van Christus noodzakelijkerwijs nog veraf was. Er waren 
reeds vele antichristenen, waardoor zij wisten dat het het laatste uur 
was. Er is echter één plaats betreffende de komst van de antichrist, 
waar meer dan op enig andere wordt vertrouwd dat ze bewijst dat 
de onmiddellijke hoop op de komst van Christus door de heiligen niet 
moest worden gekoesterd. Het wordt beschouwd als hun kracht door 
hen die handhaven dat het zekere voorkomen van tussenliggende 
gebeurtenissen was geopenbaard in het woord, en dat christenen 
werden gewaarschuwd tegen de gedachte dat de komst van Christus 
elke dag zou kunnen plaats vinden. Wij verwijzen naar 2 Thess. 2; en daar 
het belangrijk is dat zo’n gedeelte de volledigst mogelijke aandacht zou 
moeten hebben, laten we kijken naar de gehele leer en de draagwijdte 
van beide brieven en dan het argument voor uitstel dat gezocht wordt 
te trekken uit het tweede hoofdstuk van de tweede brief. 

Het is het opmerken waard dat het evangelie werd ingevoerd te 
Thessalonika door de apostel Paulus zelf. ‘En volgens zijn gewoonte 
ging Paulus bij hen binnen en drie sabbatten lang’, wordt ons verteld, 
‘ onderhield hij zich met hen uit de Schriften, terwijl hij uitlegde en 
aantoonde dat Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat 
Deze de Christus is, <deze> Jezus die ik u verkondig’ (Hand. 17:2,3) 
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Maar terwijl hij zo Christus predikte in zijn dood en opstanding, is het 
duidelijk uit wat volgt dat hij niet had nagelaten te spreken over het 
komende koninkrijk en de heerlijkheid van Christus. Velen, zowel Joden 
als Grieken geloofden; van de laatsten inderdaad een grote menigte; 
en te midden van hun werk werden de apostel en zijn metgezellen 
onderbroken door een verwarde aanval op het huis waar zij logeerden. 

HET WERK VAN DE APOSTEL IN THESSALONIKA

284. Jason die hen gastvrij had ontvangen, werd voor de 
stadsbestuurders gesleept; en de kern van beschuldiging tegen hen was 
om de uitnemende plaats die de koninklijke heerlijkheid van Christus 
moest hebben in de prediking van de apostel aan te tonen. ‘Dezen, die 
het aardrijk in oproer brengen, zijn ook hier gekomen, en Jason heeft 
hen opgenomen; en dezen handelen allen tegen de verordeningen van 
de keizer door te zeggen dat er een andere koning is: Jezus’ (Hand. 
17:6,7) Ongetwijfeld was het een verdraaiing van hun woorden om hen 
te beschuldigen van enige tegenstand tegen Ceasar, of concurrentie 
van zijn macht; maar het is duidelijk dat zij een beslist getuigenis van 
het koninkrijk en de heerlijkheid van Christus hebben gedragen. Hun 
werkers werd echter door vervolging de mond gesnoerd en het blijkt 
uit de eerste brief van Paulus dat hij werd weggedreven voordat hij 
aan hen allen had meegedeeld wat in zijn hart was om onder hen te 
dienen. De betekenis hier van op de leer van de brieven en op onze 
tegenwoordige vraag zal onze lezers spoedig duidelijk zijn. 

Door ons tot de beide brieven te wenden kan niets duidelijker zijn dan 
dat de komst van Christus de centrale leer in beide is. De apostel dankt 
God voor hen en herinnert zich onophoudelijk niet alleen hun ‘werk van 
het geloof’ en hun :’arbeid van de liefde’, maar ook hun ‘volharding van 
de hoop’ in onze Heer Jezus Christus (1 Thess. 1:3) En wat betreft hun 
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‘hoop’ laat hij geen ruimte voor twijfel. . ‘U hebt zich van de afgoden 
tot God bekeerd’ is zijn taal, ‘om [de] levende en waarachtige God te 
dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten’ (1 Thess. 1:9-10) 
Hij berispt hen niet dat ze in deze zielstoestand zijn of vertelt ze van 
een aantal gebeurtenissen die noodzakelijkerwijs moeten gebeuren 
voordat hun hoop kan worden verwerkelijkt. Nee, hij bevestigt het als 
hun eigenlijke, normale toestand, als een deel van waartoe zij waren 
bekeerd door de machtige kracht die zijn prediking onder hen had 
vergezeld. Hij herinnert hen aan wat hij had geleden toen hij bij hen was, 
troost hen onder de voortdurende beproevingsdruk, geeft uitdrukking 
aan het vurig verlangen van zijn hart naar hen en hoewel steeds weer 
gehinderd door satan om tot hen terug te keren, vindt hij toevlucht 
voor zijn ziel in het vooruitzicht van de hereniging met hen en volle 
vreugde in hen allen bij de komst van Christus. ‘Want wat is onze hoop 
of. blijdschap of kroon van de roem? Bent u het niet juist tegenover 
onze Heer Jezus bij zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en 
blijdschap (1 Thess. 2:20) Hiermee sluit hfst. 2 af. 

DE KOMST VAN CHRISTUS IS HUN ENIGE HOOP

285. In hfst 3 verklaart hij hen zijn bezorgdheid om hen weer te zien. 
Hij was zo bezorgd geweest terwille van hen om Timotheüs te zenden 
en was heel erg getroost door het door hem op de terugweg gebrachte 
verslag betreffende hun geloof en milddadigheid en hun wens om de 
apostel te zien. Wat een uitbarsting van heilige genegenheid volgt. 
Want welke dank kunnen wij God voor u vergelden, wegens al de 
blijdschap waarmee wij ons om u verblijden voor onze God? terwijl wij 
nacht en dag zeer overvloedig bidden dat wij uw gezicht mogen zien 
en mogen voltooien wat aan uw geloof ontbreekt’ (1 Thess. 3:9-10) 
Gezegend als hun aanneming van het evangelie was geweest, kostbaar 
als de vruchten ervan onder hen waren geweest, en overvloedig als 
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de vreugde van de apostel over hen was, toch was er iets waarover 
hij bezorgd was om hen te onderrichten; en hij werd gehinderd als hij 
hen zag om hen door de woorden van zijn mond te onderrichten, hij 
deelt in het volgende hoofdstuk de waarheid die hen nog ontbrak mee. 
Hij begint door te zeggen: ‘Maar wij willen niet dat u onwetend bent’ 
(1 Thess. 4:13a) Zeker het is de ontbrekende waarheid die hij nu op 
het punt staat aan hun zielen te bedienen. En wat is het dat hij hen 
meedeelt? Enige verbetering voor hun brandende hoop op de terugkeer 
van Jezus? Iets om hun verwachtingen te bekoelen en ze te noodzaken 
om uit te zien naar een reeks tussenbeide komende gebeurtenissen? 
Inderdaad verre daarvan. Zij verwachtten reeds de Zoon van God uit de 
hemelen hij verheugde zich er over dat zij dit deden. In elk hoofdstuk 
tot zover, handelde hij over de komst van Christus en verbond het met 
al hun gevoelens en vreugde, zowel als met die van hemzelf en verbond 
het bovendien met kwestie van een heilige, gehoorzame, toegewijde 
wandel. En het is betreffende de komst van Christus dat hij op het punt 
staat hen vollediger te onderrichten; niet echter om hun verwachting er 
van te doen verminderen, maar om het meer van ganser harte, omdat 
het verstandiger is, voor hun zielen te plaatsen. 

DE KOMST VAN CHRISTUS VOOR ZIJN HEILIGEN

282. Wat henzelf betreft, hun enige hoop was de komst van Christus; en 
zij, zoals tenminste door allen zal worden toegegeven, wachtten er op, 
alsof het elke dag kon gebeuren. Maar terwijl ze dus wachtten werden 
sommigen uit hun midden door de dood weggenomen; en zij schijnen 
niet te hebben aangevoeld dat hun ontslapen broeders zouden worden 
opgewekt om deel te hebben aan hun vreugde bij de komst van Jezus. 
Op dit punt onderricht de apostel hun nu. Betreffende hen die waren 
ontslapen moesten zij niet bedroefd zijn als de anderen die geen hoop 
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hadden (1 Thess. 4:13b) ‘Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en 
opgestaan, evenzeer zal God ook de door Jezus ontslapenen met Hem 
brengen. 

‘Want dit zeggen wij u door [het] woord van [de] Heer, (het zo tot 
een nieuwe speciale openbaring makende) dat wij, de levenden die 
overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen geenszins zullen 
vóórgaan Want de Heer Zelf zal met een bevelend roepen, met [de] 
stam van een aartsengel en met [de] bazuin van God neerdalen van 
[de] hemel; en de doden in Christus zullen eerst opstaan; daarna zullen 
wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden 
opgenomen de Heer tegemoet in [de] lucht; en zó zullen wij altijd met 
[de] Heer zijn’ (1 Thess. 4:14-17) Zo probeert de apostel te vervolmaken 
wat nog ontbrak aan hun geloof. Zij wisten al dat de Zoon van God uit 
de hemel zou terug komen en dat Hij bij zijn terugkomst zou regeren 
over het koninkrijk dat Hem vanouds beloofd was. Hierop hadden ze 
gewacht vanaf de dag van hun bekering. Nu wordt hen verteld dat hun 
ontslapen broeders deel hebben aan de heerlijkheid van dat komende 
koninkrijk; en dat wel verre van iets te verliezen doordat ze zijn gestorven 
hun opstanding de eerste gebeurtenis zal zijn die verbonden is met het 
afdalen van de Zoon van God. De opgestane heiligen en zij die leven en 
overblijven worden dan te samen opgenomen. De ontmoetingsplaats 
zal in de lucht zijn. Zeker, er is hier niets om in de verte te plaatsen, in 
de hoop op de komst van Christus. ‘Wij de levenden die overblijven,’ 
geplaatst in contrast met ‘Zij die ontslapen zijn’, zou eerder iets 
suggereren dan het noodzakelijke onvermijdelijke verloop van eeuwen 
voordat het mogelijk is voor deze gebeurtenis om ruchtbaar te worden. 
De gebruikte taal kan alleen overeenkomen met de vaste overtuiging 
dat wij kunnen en met de wens dat wij in leven zouden zijn als de Heer 
Jezus zal neerkomen. 
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DE DAG VAN DE HEER

287. Maar dit is niet alles. Na de Thessalonikers getroost en hen 
vermaand te hebben ‘Vertroost daarom elkaar met deze woorden’ gaat 
hij verder en zegt: ‘Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, 
broeders, hebt u niet nodig dat u geschreven wordt’. Zij hadden het 
nodig om onderricht te krijgen op de juist behandelde punten - de 
opstanding van de ontslapen heiligen en hun wegneming met hen die 
nog leefden om de Heer te ontmoeten in de lucht - dit waren nieuwe 
waarheden waarvan ze tot nog toe onwetend waren geweest. Maar 
wat de tijden en de gelegenheden betrof was het niet nodig om hen te 
schrijven. Waarom? ‘Want u weet zelf nauwkeurig dat [de] dag van [de] 
Heer komt als een dief in [de] nacht. Wanneer zij zullen zeggen: Vrede 
en veiligheid, dan zal een plotseling verderf over hen komen zoals de 
barensnood over een zwangere, en zij zullen geenszins ontkomen’ (1 
Thess. 5:2,3) 

Hier gaan we op een ander onderwerp over. Het afdalen van de Heer 
Jezus in de lucht en de opneming van de gemeente om Hem daar te 
ontmoeten is één ding. De dag van de Heer en zijn komen tegen de 
ongoddelijken als een dief in de nacht is een andere zaak. Het éne is 
vol van helderheid, en vreugde; het andere is alles somberheid en 
duisternis en verschrikking. De Thessalonicenzen moesten een nieuwe 
frisse openbaring door de apostel ontvangen om hen bekend te maken 
met het eerstgenoemde; met het laatste waren ze reeds bekend, 
ongetwijfeld d. m. v. de Oud Testamentische Schrift als ook door de 
dienst onder hen van de apostel en zijn metgezellen. 

‘De dag van de Heer’ is een uitdrukking die vaak voorkomt in het 
Oude Testament en altijd verwijst, naar wij geloven met vertrouwen te 
mogen zeggen, naar de uitoefening van het oordeel op de aarde. Het 
is vol betekenis, het laat ongetwijfeld doorschemeren de toekomstige 
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dag van de werkelijke tegenwoordigheid van de Heer om het oordeel 
uit te oefenen over de bozen en om door kracht zijn eigen regering over 
de aarde te vestigen. Het kan in sommige gevallen van merkwaardige 
tussenkomsten van God in oordeel worden gebruikt waar de werkelijke 
tegenwoordigheid van de Heer niet in de betekenis van de uitdrukking 
is ingesloten in de betekenis van de uitdrukking. 

288. Steeds hebben we in zulke gevallen typen en voorbeelden van wat 
‘de dag van de Heer’ is in haar volle, absolute betekenis. En waar het 
voorkomt zal gevonden worden dat het verbonden is met oordeel. ‘Want 
er is een dag van de HERE der heerscharen tegen al wat hoogmoedig is 
en trots en tegen al wat zich verheft, opdat het vernederd worde’ (Jes. 
2:12) ‘Wee die dag, want nabij is de dag des HEREN; als een verwoesting 
komt hij van de Almachtige’ (Joël 1:15) ‘Want de dag des HERE komt. 
Want hij is nabij. ! Een dag van duisternis en van donkerheid, een dag 
van wolken en van dikke duisternis. Als morgenrood uitgespreid over 
de bergen’ (Joël 2:1-2) ‘Duisternis zal immers de dag des HEREN zijn en 
geen licht, ja donker en zonder glans’ (Amos 5:20) ‘Nabij is de grote dag 
des HEREN, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag des HEREN; bitter 
schreeuwt dan de held. Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag 
van benauwdheid en van angst, een dag van vernieling en vernietiging, 
een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van 
dikke duisternis’ (Sef. 1:14,15) ‘Want zie, de dag komt, brandend als 
een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid 
bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken - 
zegt de HERE der heerscharen - welk hun wortel noch tak zal overlaten’ 
(Mal. 4:1) ‘Voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt’ (Mal. 
4:5) Zo is de kracht van deze uitdrukking in het Oude Testament In het 
Nieuwe Testament is het van gelijke strekking ‘Want zoals de bliksem 
bliksemt, die van het [ene einde] onder de hemel tot het [andere einde] 
onder [de] hemel weerlicht, zo zal de Zoon des mensen zijn <in zijn 
dag> (Luk. 18:24) Naar Noach en de zondvloed, Lot en het verbranden 
van Sodom wordt verwezen en het wordt gezegd, ‘Op dezelfde wijze zal 
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het zijn op de dag dat de Zoon des mensen wordt geopenbaard’ (Luk. 
18: 30) 

Petrus spreekt op de pinksterdag over ‘de grote luisterrijke dag van 
de Heer’ (Hand. 2:20) Onze Heer Zelf waarschuwt zijn toehoorders 
‘Past echter op uzelf. . . en die dag u plotseling overvalt als een strik’ 
(Luk. 21:34) ‘Want hij zal komen over allen die gezeten zijn op het 
hele aardoppervlak’ (Luk. 21:35) Het is niet nodig om verder bewijs, 
of getuigenis te geven betreffende de betekenis van de uitdrukking ‘de 
dag van de Heer’. In al deze gedeelten, evenals in de éne in 1Thess. 5, 
wijst het op de uitvoering van plotselinge en overweldigende oordelen 
over de bozen en leidt het de oprichting in door macht van het 
aardse koninkrijk van Christus. Hoe kenmerkend het contrast tussen 
het neerdalen van de Heer Jezus in de lucht, dat aan de heiligen van 
Thessalonika wordt voorgesteld als de vervulling van hun gehele hoop 
en deze ‘dag van de Heer’, die zal komen ‘als een dief in de nacht’ over 
de gehele wereld van de goddelozen. 

VERSCHILLENDE FASEN IN DE WEDERKOMST VAN DE HEER

289. Het is waar, dit zijn slechts verschillende fasen van de éne 
grote gebeurtenis, de komst van de Heer; maar hoe verschillend van 
karakter! In het ene geval daalt de Heer af in de lucht; in het andere 
geval vallen zijn oordelen op de aarde. In het éne geval komt de Heer 
om zijn heiligen bijeen te vergaderen; in het andere geval treft Hij zijn 
vijanden. En de heiligen worden onderricht betreffende het éne, dat zij 
zeker mogen weten dat zij zijn ontheven van de verschrikkingen van de 
ander. ‘Maar u, broeders, bent niet in [de] duisternis, zodat die dag u 
als een dief zou overvallen; want u bent allen zonen van [het] licht en 
zonen van [de] dag. Wij zijn niet van [de[ nacht of van [de] duisternis’ 
( 1Tim. 4:4,5) Reeds in onze hoop en bestemming en in de geest van 
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onze gedachten, kinderen van de dag, voordat de dag zich werkelijk 
plotseling vertoont die dronken is van haar vleselijke vreugden, zullen 
wij opgenomen zijn om de Heer tegemoet te gaan in de lucht en zullen 
we bij Hem zijn wanneer zijn verschijning, zijn vijanden schrik aanjaagt 
en hen verplettert. Dat is de leer van deze eerste brief. Moge het 
onuitwisbaar in onze harten geschreven zijn en al haar troostende en 
heiligende kracht uitoefenen. 

Tussen hun ontvangst van de eerste en de tweede brief, was de verderver 
aan het werk geweest. Hetzij door hen tot het verkeerd opvatten van de 
eerste brief te leiden of d. m. v. een andere vervalste brief, had hij succes 
gehad door hen van hun stuk te brengen alsof deze ‘dag van de Heer’ 
werkelijk was aangebroken. De vervolgingen waaronder zij werkten 
waren duidelijk doorgegaan en werden meedogenlozer en heftiger en 
zij begonnen deze moeilijkheden te verwarren met ‘de dag van de Heer’ 
alsof die werkelijk gekomen was. Geen wonder dat zij verontrust zouden 
zijn door een zodanige gedachte wanneer ze die eenmaal hadden 
gekoesterd. Om nog steeds in niet veranderde lichamen te zijn, de Heer 
in de lucht niet te hebben ontmoet, en hun gestorven broeders nog in 
het graf zijnde, terwijl naar zij veronderstelden, de verschrikkingen van 
de dag van de Heer hen werkelijk omringden is het geen wonder dat 
zij waren geschokt en verontrust. Alle redeneringen van de apostel in 
de tweede brief zijn gericht tegen deze dwaling (verkeerde opvatting, 
misverstand)

DE DAG KOMT OVER DE WERELD

290. In het eerste hoofdstuk toont hij hen het verschil tussen hun 
tegenwoordige moeilijkheden en vervolgingen en die overstelpende 
moeilijkheden die ‘de dag van de Heer’ karakteriseren. Nu zijn de 
heiligen in de moeilijkheden; dan zal de wereld het zijn. Nu lijden 
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de heiligen onder de handen van de wereld; dan zal de wereld door 
de hand van de Heer worden gestraft. ‘Zodat wij zelf ‘ zegt hij ‘in u 
roemen in de gemeenten van God over uw volharding en geloof onder 
al uw vervolgingen en verdrukkingen die u verdraagt: een bewijs van 
het rechtvaardig oordeel van God, dat u het koninkrijk van God waard 
geacht wordt, waarvoor u ook lijdt; daar het rechtvaardig is bij God, aan 
hen die u verdrukken, verdrukking te vergelden, en aan u die verdrukt 
wordt, rust met ons bij de openbaring van de Heer Jezus van [de] hemel 
met [de] engelen van zijn kracht, in vlammend vuur, als Hij wraak 
brengt over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie 
van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Zij zullen als straf lijden [het] 
eeuwig verderf, [verwijderd] van [het] aangezicht van de Heer en 
van de heerlijkheid van zijn sterkte, wanneer Hij komt om op die dag 
verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen 
die hebben geloofd; want ons getuigenis aan u is geloofd geworden’ 
(2 Thess. 1:4-10) Waarom leidde hij af alsof ‘de dag’ gekomen was? 
U hebt nu moeilijkheden en de wereld heeft rust. Wanneer ‘de dag’ 
komt zal de wereld rampspoed hebben en u zult rust hebben. De dag 
zal niet komen tot de Here Jezus wordt geopenbaard vanuit de hemel, 
en dan wordt Hij verheerlijkt - in u - en om wraak te nemen op zijn 
tegenstanders. 

NIET VERONDERSTELLEN DAT HET TEGENWOORDIG WAS 

291. In hoofdstuk 2 verwijst hij opzettelijk naar de misleiding die 
geprobeerd werd op hen uit te oefenen. ‘Wij vragen u echter, broeders, 
in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze 
bijeenvergadering tot Hem, dat u niet [zo] snel in uw denken geschokt 
of verschrikt wordt noch door geest, noch door woord, noch door 
brief als van ons, alsof de dag van de Heer al ‘aangebroken’ zou zijn’ 
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(2 Thess. 2:1,2) Wij vertalen dit woord met ‘aangebroken’, en niet met 
‘op handen’ en om de volgende reden: het woord is ‘enestmkeν’ en 
het komt in het Nieuwe Testament zeven keer voor en vijf keer wordt 
weergegeven met ‘tegenwoordig’. 

Rom. 8:38 ‘noch tegenwoordige dingen’. 

1 Kor. 3:22 ‘hetzij tegenwoordige dingen’. Bij deze voorbeelden is het 
des te opmerkelijker dat het wordt gebruikt in contrast met ‘ηελλοντα’ 
of met ‘toekomstige dingen’ 

1 Kor. 7:26 ‘de tegenwoordige nood’. 

Gal. 1:4 ‘de tegenwoordige boze eeuw’. 

Hebr. 9:9 ‘een gelijkenis voor de tegenwoordige tijd’. 

2 Tim. 3:1 ‘Maar weet dit, dat er in [de] laatste dagen zware tijden 
zullen zijn’. 

De betekenis is voor allen duidelijk. Het is niet dat wanneer de laatste 
dagen zijn aangebroken, dan zullen zware tijden naderhand komen; 
maar dat er in de laatste dagen zware tijden zullen zijn, d. w. z. zij zullen 
aanwezig zijn. Wanneer de laatste dagen er zijn, zijn ook de zware tijden 
aanwezig. Als dit de duidelijke betekenis van het woord is, zes van de 
zeven keren dat het voorkomt in het Nieuwe Testament , waarom wordt 
het dan de zevende keer anders vertaald ? vooral wanneer het in dit, 
haar eigen eigenlijke en enige betekenis zo geheel overeenstemt met 
de gehele leer van beide brieven? 

Op grond van dit gedeelte, dat zo verkeerd vertaald wordt, vonden velen 
hun bewijs(grond) voor het onvermijdelijke uitstel van de komst van de 
Heer. Zij zeggen dat de apostel de gedachte, dat de komst van de Heer 
nabij is, berispt. Het antwoord is: nee, hij schrijft niet over de komst van 
de Heer, maar over Zijn dag; en het is zelfs niet de gedachte van ‘de dag 
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is ‘nabij’ die hij berispt, maar de gedachte dat ze ‘aanwezig’ was - dat ze 
werkelijk gekomen was,. die hij berispt. En hij beschermt hen tegen deze 
illusie op twee manieren. Hij smeekt hen ‘ in verband met de komst van 
onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot Hem,’ (2 Thess. 
2:1) niet te worden geschokt of verschrikt alsof de dag al aangebroken 
zou zijn. De komst van Jezus en onze bijeenvergadering tot Hem in de 
lucht is het deel van de gemeente: de dag (de oordeelsdag) komt over 
de wereld. Hij smeekt hen bij de ene om niet over de andere (dag) in 
beroering gebracht te worden. 

TWEE BESCHERMERS TEGEN MISLEIDING

292. De dag kan niet uitbarsten met haar angsten over de wereld totdat 
de heiligen tot de Heer Jezus in de lucht zijn bijeenvergaderd. Dan toont 
hij verder dat ‘die dag’ niet komt als niet eerst de afval (letterlijk de 
afvalligheid) gekomen is en de mens van de zonde geopenbaard is - de 
zoon van het verderf, die boze, die de Heer <Jezus> zal verteren door 
de adem van zijn mond en te niet zal doen door de verschijning van 
zijn komst. De oordelen van de dag van Christus vallen het eerst. op de 
man der zonde. Het is door de epiphaneia36, de verschijning van zijn 
komst of Zijn aanwezigheid dat de mens der zonde wordt vernietigd. 
Het is dan duidelijk, ‘de dag’ kan niet komen totdat de mens der zonde 
gekomen is. Maar de apostel zegt hier niet dat Christus niet tot die tijd 
kan komen. Hij maakt onderscheid tussen ‘de komst (parousiα) van 
onze Heer Jezus Christus’ (2 Thess. 2:1) en ‘de verschijning (epiϕaneiα) 
van zijn komst’ (2 Thess. 2:8) Het is zijn komst die de heiligen in de lucht 
bijeen vergadert. Het is de verschijning van Zijn komst die de mens der 
zonde vernietigt. De dag begint met de verschijning van de komst van 
Christus - d. w. z. met zijn verschijning aan de wereld. Daarom komt 

36  = parousia =komst en epiphaneia = verschijning
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de dag niet, tot de mens van de zonde gekomen is. Maar wij hebben 
geen garantie om dit te zeggen van de verschijning van onze Heer Jezus 
Christus en onze bijeenvergadering tot Hem. Dat kan elke dag zijn, 
elk uur. Niets van wat we hebben beschouwd vertegenwoordigt enig 
noodzakelijk obstakel daar voor. Mogen onze harten er klaar voor zijn! 
‘Amen, kom Heer Jezus’. 



382

Eenvoudig commentaar



383

11. GEESTELIJK VERDERF 
EN AFVAL

293. Het onderwerp van ons laatste document was ‘Het voorrecht van 
de Gemeente om altijd haar Heer te verwachten’. Het was een poging 
van ons om aan te tonen, en wij vertrouwen er op dat we succes hadden 
in het laten zien dat de hoop van de Gemeente niet afhankelijk is van de 
loop der gebeurtenissen op aarde. Verscheidene gedeelten die bij veel 
christenen worden beschouwd als voorspellende het onvermijdelijke 
gebeuren van belangrijke tussenbeide komende gebeurtenissen, of zelfs 
van het noodzakelijke verloop van eeuwen voordat Christus zou kunnen 
terugkeren, werden ten slotte beschouwd en getoond werd dat ze niet 
zo’n kracht of bedoeling hadden. De opdracht aan de elven (Matth. 
28:18 - 20) werd dus onderzocht en de gevolgtrekking die geprobeerd 
werd daarvan te trekken ten gunste van het onvermijdelijke uitstel van 
de komst van Christus bewijzen niet alleen zonder grond, maar tegen 
talrijke uitdrukkelijke getuigenissen van de Schrift elders te zijn. 

De gelijkenissen in Matth. 13, die ‘De geheimenissen van het koninkrijk 
der hemelen’ ontvouwen, werden ook onderzocht en we zagen dat 
reeds vroeg in de apostolische eeuw deze geheimenissen in zo verre 
waren ontvouwd zodat niemand op die grond zou kunnen concluderen 
dat de komst van Christus noodzakelijkerwijs moest worden uitgesteld. 
Wij bestudeerden uitvoerig de beide brieven aan de Thessalonikers 
en terwijl wij vonden dat de Engelse vertaling van 2 Thess. 2 schijnt 
te bevestigen dat ‘de dag van Christus niet nabij was’, zagen we dat 
dit een verkeerde vertaling moest zijn en dat het denkbeeld door de 
apostel gesteld niet was dat de dag van Christus nabij was, maar dat 
ze werkelijk tegenwoordig was. Zij moesten niet verontrust zijn alsof 
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de dag van Christus reeds aangebroken was. Ten slotte zagen we hoe 
de apostel onderscheid maakt tussen de parousia (het komen) van 
Christus wanneer de heiligen, hetzij opgewekt of veranderd, tot Hem 
in de lucht zullen worden opgenomen en de ‘epiphanie’, van Zijn komst, 

ONS VOORRECHT OM CHRISTUS TE VERWACHTEN

294. waarbij de mens der zonde zal worden vernietigd. Het laatste kan 
niet gebeuren totdat de mens van de zonde is gekomen. Het eerste 
hangt niet af van welke gebeurtenissen ook op aarde. De voltooiing 
van het lichaam van Christus, de gemeente, overeenkomstig de 
raadsbesluiten en het welbehagen van de Vader, is voor allen die 
haar verwachten. Dit is het wat de hoop van de gemeente is. Hierop 
moeten we doorlopend wachten. De Thessalonikers waren bekeerd om 
dit van harte te verwachten. De apostel verwachtte dit als het tijdstip 
van zijn volledige vreugde in hen als vrucht van zijn werk in de Heer. 
Zij veronderstelden inderdaad dat hun ontslapen broeders van deze 
vreugde zouden zijn uitgesloten, maar hij verzekert hen dat het anders 
zal zijn. De doden in Christus zullen eerst opstaan. Samen met hen die 
op aarde wachtten zullen opgestane heiligen de Heer Jezus in de lucht 
ontmoeten. Hij zorgt er voor om in hun zielen het beeld van een huidige 
verwachting te handhaven door te zeggen: ‘Wij de levenden die over 
blijven’ (1 Thess. 4:17) Hoe gemakkelijk zou het geweest zijn te zeggen 
‘zij’ als het zeker was geweest dat er nog eeuwen tussen zouden liggen! 
Zij hadden geen onderricht nodig betreffende ‘de dag’. Het was voor de 
wereld en zij wisten dat het voor de wereld plotseling zou komen, als 
een dief in de nacht. Wanneer bedriegers hen hadden verontrust als 
of ‘de dag er was’, dan verandert de apostel zijn leer niet. Hij herhaalt 
voor hen dat de dag en haar verschrikkingen er voor de wereld zijn; 
de komst van de Heer Jezus en onze bijeenvergadering tot Hem is het 
deel van de heiligen. Hij smeekt hen door de brief om alle verwarrende 
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gedachten van vroeger van zich af te zetten. En terwijl hij zo de komst 
van onze Heer Jezus voor hun zielen plaatst als de onmiddellijke hoop, 
onderricht hij hen verder betreffende ‘de dag’ dat die niet kan komen 
totdat de mens der zonde is gekomen, op wie de eerste slag van de 
bedreigende oordelen van die dag moeten vallen. Gezegend zij God 
voor de harmonie door de hele de Schrift heen. Ze spreekt niet op één 
plaats tegen wat ze op een andere plaats bevestigt. Ze vermaant ons 
niet op vele plaatsen om altijd onze Heer te verwachten en naar Hem 
uit te zien en dan op bepaalde andere, op zichzelf staande plaatsen, ons 
te waarschuwen tegen deze houding van het hart. Ze onderricht ons 
inderdaad betreffende de loop van de wereld 

GODSDIENSTIG BEDERF EN OPENLIJKE OPSTAND

295. en de voortgang van het kwaad binnen het belijdende lichaam 
en de oordelen die beide zullen overvallen; maar het komt nooit in 
enig opzicht tussenbeide als ze ons zo leert, tussen onze zielen en de 
ene, eigenlijke hemelse hoop op het neerdalen van de Heer Jezus in 
de lucht en onze bijeenvergadering tot Hem daar. Het is gelukkig zo 
terug te keren tot dat wat onze eigenlijke hoop is voordat we ingaan 
op een onderwerp, dat noodzakelijkerwijs moet worden beschouwd, 
maar waarvan verondersteld wordt dat het onze harten eerder plechtig 
stemt dan verblijdt, nl. de voorzegde voortgang van het kwaad op aarde 
- de stappen waardoor menselijke zondigheid en satanisch verderf 
dusdanige hoogte bereiken van vermetele opstand tegen God, die de 
tussenkomst van Zijn (gramschap) toorn veroorzaakt. Wij ‘verwachten 
zijn Zoon uit de hemel’, ‘Jezus, die ons redt van de komende toorn’ (1 
Thess. 1:10) 

Twee grote typen van zonde vormen de onderwerpen van de profetische 
waarschuwing. Geestelijk verderf en afval is het éne; de openlijke 



386

Eenvoudig commentaar

opstand van de burgerlijke macht tegen God is het andere. Deze twee, 
hoewel zo verschillend, zijn niettemin zeer nauw met elkaar verbonden 
en daar het het geestelijk verderf is dat plaats vindt en dat de weg voor 
openlijke opstand van de koningen en volken der aarde tegen God 
en tegen zijn Christus plaveit, is het goed dat dit het eerst bezien zou 
worden. Bovendien is het iets wat onmiddellijk op onszelf gericht is 
daar het Gods genadige waarschuwing is tegen de vormen van kwaad 
die rondom ons zijn, en aan de verleiding waarvan wij doorlopend zijn 
blootgesteld. 

In één van onze eerdere geschriften werd de aandacht opgeroepen voor 
de plechtige waarschuwing van de apostel dat als het belijdende lichaam 
uit de volken niet doorging in Gods goedheid dat ze totale wegneming 
kon verwachten en we trachtten in die verhandeling aan te tonen, door 
een appèl op de geschiedenis en de feiten, dat het christendom niet 
was doorgegaan in de goedheid van God en dat daarom niets voor haar 
restte dan ‘afgesneden’ te worden. Ons huidige doel is na te gaan wat 
het Nieuwe Testament betreffende de loop van de bedeling voorzegt 
evenals op te merken wat het verhaalt van de beginwerkingen van het 
kwaad zelfs voordat de omvang van inspiratie tot een eind kwam. 

TARWE EN ONKRUID. DE BOZE DIENSTKNECHT

296. Van de gelijkenissen in Matth. 13 waar reeds vaak naar is verwezen 
halen we nu alleen die van de tarwe en het onkruid (de dolik onder 
de tarwe) voor de dag omdat ze de vroegste goddelijke aanduiding is 
dat de Christenheid inderdaad bedorven zou worden. De traagheid van 
de dienstknechten geeft de vijand gelegenheid om onkruid te zaaien 
daar waar het goede zaad reeds was gezaaid. Het kwaad dat eens werd 
ingevoerd zou inderdaad slechts verwijderd worden door oordeel aan 
het einde van de eeuw. ‘Laat beide samen opgroeien tot de oogst’ is 
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het ernstige antwoord op de vraag van de dienstknechten om toe te 
staan dat de dolik wordt verzameld. Alleen ‘de oogst’ zal de gevolgen 
van het onwaakzaam zijn van het volk van de Heer en de boosaardige 
werkzaamheid van satan duidelijk maken. 

In Matth. 24:48-51 klinkt de waarschuwingstoon, inderdaad niet als een 
positieve waarschuwing van wat zou komen, maar als het afbeelden van 
de vreselijke gevolgen van wat zou komen. ‘Als deze boze slaaf echter in 
zijn hart zegt: Mijn Heer blijft uit, en zijn medeslaven begint te slaan en 
eet en drinkt met de dronkaards, dan zal de heer van die slaaf komen 
op een dag dat hij het niet verwacht en op een uur dat hij het niet weet, 
en hij zal hem in tweeën hakken en zijn lot bij dat van de huichelaars 
stellen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars’. Indrukwekkend 
zoals deze waarschuwing is, ze is zoals we gezien hebben voorwaardelijk; 
maar de openingsgelijkenis van hfst. 25 vertelt positief het slapen en de 
achteruitgang onder de christenen wat werkelijk heeft plaatsgevonden. 
Toen ‘de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in’ 
(Matth. 25:5), de wijzen zowel als de dwazen. Het is slechts de roep ter 
middernacht, ‘Zie de bruidegom!’ die de sluimeraars doet ontwaken. 
Zij ontwaken bovendien met de ontdekking door sommigen van hen 
- een vreselijke ontdekking voor hen die het onmiddellijk betreft - dat 
hun lampen uitgingen en dat het te laat is om nieuwe olie verkrijgen. 
‘Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet’ is het vreselijke antwoord van de 
bruidegom wanneer, als de deur gesloten is, deze dwaze maagden 
vragen om binnen gelaten te worden. Dit is een ernstig getuigenis van 
het 

DE GELIJKENIS VAN DE MAAGDEN

297. karakter van een groot aantal christelijke belijders; en even 
ernstig wat betreft het vergeten door ware christenen zowel als door 
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loutere belijders, wijze maagden zowel als dwaze, van dat wat het 
ware voorwerp van christelijke waakzaamheid en verwachting is. 
Zouden wij ook niet op mogen merken, lieve lezers, voordat we deze 
vroegste voorzeggingen van verderf en verval achter ons laten, hoe de 
verwachting van de wederkomst van Christus hier wordt behandeld als 
de test voor de conditie van zijn volk? Wanneer de boze dienstknecht 
(slaaf) in zijn hart begint te zeggen: ‘Mijn heer blijft uit’ dan begint hij zijn 
medeslaven te slaan en te drinken met de dronkaards (Matth. 24:45-51) 
Het is de verwachting van de bruidegom die de maagden er toe leidt om 
weg te gaan met brandende lampen midden in de duisternis van deze 
wereld om de Enige te ontmoeten wiens komst hen zal inleiden tot het 
licht en de vreugde van het bruiloftsfeest, terwijl alle anderen worden 
overgelaten aan de buitenste duisternis, zelfs niet langer verlicht door 
de fakkels van de wachtende en afwachtende maagden. Gedurende 
het dralen van de bruidegom veranderen zij hun uiterlijke, reizende, 
verwachtende houding en de ijverige waakzame zorg voor hun lampen, 
voor het toegeven aan de innerlijke rust ? ‘Ga uit, Hem tegemoet’ is 
de oproep die de middernachtelijke aankondiging van de spoedige 
aankomst van de bruidegom begeleidt. Als zeker teken dat ze zijn 
vertrokken om hem in het begin te ontmoeten, waren ze teruggekeerd 
binnen de deuren om hun sluimeringen ongestoord te genieten. Beste 
lezer, het is de levende hoop van de komst van de bruidegom die de 
heilige scheidt van deze boze wereld en hem tot iemand maakt die waakt 
met omgorde lendenen en een schoongemaakte lamp. Toen deze hoop 
afnam vestigden de christenen zich voorgoed in deze wereld terwijl ze 
gemakkelijk insliepen in genotzucht. Het is de herleefde hoop op een 
spoedige komst van Christus die nu noodzakelijkerwijs verbonden is 
met een waarschuwing die opnieuw een duidelijke afzondering van 
de wereld teweeg brengt. God geve dat niemand van hen die deze 
bladzijden leest moge ontwaken om te zien dat hun lampen uit gaan en 
tevergeefs probeert olie te vinden wanneer de bruidegom Zelf komt en 
de deur gesloten is!
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Ten tijde toen deze gelijkenissen werden uitgesproken was de gemeente 
nog niet gevormd. Het fundament van de gemeente werd gelegd in de 
dood en opstanding 

DE GEMEENTE VAN DE PINKSTERDAG

298. van de Heer Jezus. Het bouwen er van op die grondslag, begon op 
de Pinksterdag. Christus stierf ‘opdat Hij ook de verstrooide kinderen 
van God tot één zou vergaderen’ (Joh. 11:52) De Heilige Geest is de 
kracht die vergadert. ‘Door één Geest ‘, zegt de apostel ‘zijn wij allen 
tot één lichaam gedoopt. . en ons allen is van één Geest te drinken 
gegeven’ (Joh. 11:52) Wat een schouwspel van liefde, en eenheid en 
kracht vertegenwoordigde de gemeente van de Pinksterdag! Sommige 
van de sterkste hinderpalen van menselijke zelfzucht, die bestaan uit 
onderscheid van rang en rijkdom smelten weg voor de aanwezigheid 
van de Heilige Geest , die in kracht getuigde van de hemelvaart en 
de hemelse heerlijkheid van die Jezus die slechts enige weken eerder 
ter dood was gebracht. Begenadigd door zijn bloed en waarachtig, 
vitaal, één met Hem in heerlijkheid (hoewel zij alsnog niet mogen zijn 
onderwezen in dit punt van hun roeping) verdween alle louter menselijk 
aanzien, ‘en allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen 
gemeenschappelijk, en zij verkochten hun goederen en bezittingen en 
deelden ze uit aan allen, naardat iemand nodig had’. - Het was niet zo 
dat zelfzucht bij sommigen bedekte of opeiste wat anderen bezaten, - 
maar dat liefde bij ieder eerder aan anderen dacht dan aan zichzelf en 
zo geheel openlijk tot de uitbreiding van hun gehele bezittingen diende. 
Schitterende, gelukkige dagen. Wij zouden misschien wel lang kunnen 
stilstaan bij het goddelijke verhaal van deze vroegste periode van de 
geschiedenis van de gemeente. 
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‘De menigte nu van hen die geloofden, was één van hart en ziel, en 
niemand zei dat iets van zijn bezittingen zijn eigendom was, maar zij 
hadden alle dingen gemeenschappelijk, En met grote kracht gaven de 
apostelen getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus; en er was 
grote genade over hen allen. Want er was ook niemand noodlijdend 
onder hen; want allen die eigenaars van landerijen of huizen waren, 
verkochten die en brachten de opbrengsten van het verkochte en legden 
die aan de voeten van de apostelen; en aan ieder werd uitgedeeld 
naardat elk nodig had’ (Hand. 2:44-45) Zo was de gemeente - zo was 
de christenheid bij het begin (Hand. 4:32-35) Kijk rond, lieve lezer, naar 
alles wat nu deze namen draagt en zeg of het goud niet dof geworden 
is of het meeste fijne goud niet veranderd is!

DE EERSTE WERKING VAN HET KWAAD

299. Nauwelijks is dit beeld van de oorspronkelijke zegen van de 
christenheid door de pen van de inspiratie voor onze aandacht 
geplaatst, voordat die pen de verschrikkelijke werking van de vijand 
moet vervolgen, wiens doel het is de volmaaktheid en de schoonheid 
van het toneel te bederven. Begerigheid, wens naar religieuze reputatie 
en werkelijke onwaarheid in het geval van Ananias en Saffira - vleselijke 
voorkeur en partijdigheid aan de ene kant of anders boze vermoedens 
aan de andere kant, in het geval van het beweerde over het hoofd zien 
van de Griekse weduwen, vertellen, spoedig, - helaas, hoe spoedig - de 
geschiedenis van menselijke zwakheid en satanische kracht. Genade 
voorziet inderdaad in de noodtoestand en Stefanus, één van de zeven 
bij deze gelegenheid aangewezen diakenen, krijgt de eer van eerste 
martelaar van Christus te zijn. Filippus, een andere diaken, draagt 
het evangelie uit tot buiten de Joodse grenzen en gaat tot Samaria 
en predikt daar Christus met grote kracht en zegen. Zij die verstrooid 
zijn door vervolging gaan overal de Heer Jezus prediken; Saulus 
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wordt bekeerd en wordt opgewekt om de apostel van de volkeren 
te zijn; en de gemeente begint te leren en maakt haar verbinding en 
eenheid met een verworpen en hemelse Christus openbaar, waar 
Joden en heidenen, gebonden en vrij, onbekende onderscheidingen 
zijn. Maar hoewel de christenheid zo haar op aarde verworpen plaats 
op zich neemt; door zegen breder in haar omvang en meer absoluut 
hemels van karakter, volgend op het afnemende en verstrooiende 
van de Pinksterdag gemeente te Jeruzalem, nooit vinden we de zegen 
zo onvermengd, zo vrij van ieder actief element van kwaad als in die 
eerste, opgewekte, gelukkige dagen zoals beschreven in de eerste 
hoofdstukken van de Handelingen. En wat betreft het toneel van het 
brede, uitgebreide en succesrijke werk van Paulus vinden we hem, 
voordat die werkzaamheden worden afgesloten, dat hij in de meest 
treffende uitdrukkingen uitdrukt wat hij wist dat op zijn vertrek zou 
volgen. In zijn afscheidsgesprek met de oudsten van de gemeente te 
Efeze zegt hij: ‘Ik weet, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen 
binnenkomen, die de kudde niet sparen; en uit uzelf zullen mannen 
opstaan, die verdraaide dingen spreken om de discipelen achter zich 
af te trekken’ (Hand. 20: 29, 30) De inval van kwaad van buitenaf en 
de ontwikkeling van kwaad van binnenuit vormde het wezen van het 
voorgevoel van Paulus betreffende de plaats die het toneel van zo’n 
overvloedige zegen was geweest en waar geheel Asia van zijn lippen 
het woord van God gehoord had. 

ONGEREGELDHEDEN TE KORINTHE

300. Als we ons naar de brieven wenden dan vinden we in het begin 
van het bestaan reeds aanduidingen van zulke snode wolven en van 
zulke wolven die scheuringen maken als degenen tegen wie de oudsten 
van Efeze werden gewaarschuwd. . ‘En ik vermaan u, broeders, geeft 
acht op hen die tweedracht en aanleidingen tot vallen verwekken tegen 
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de leer die u geleerd hebt, en onttrekt u aan hen. Want zulke [mensen] 
dienen niet onze Heer Christus, maar hun eigen buik; en door vleitaal en 
lofspraak bedriegen zij de harten van de argelozen’ (Rom. 16:17,18) Te 
Korinthe was de verdeeldheid wijd verbreid; tucht werd verwaarloosd; 
een broeder voert met een andere broeder een rechtsgeding en dat 
bij ongelovigen (1 Kor. 6:6); christelijke vrijheid werd misbruikt tot 
verwarring van zwakke gewetens; de maaltijd van de Heer werd het 
toneel van schandelijke (lasterlijke) wanorde; de gaven van de Geest 
werden gebruikt als demonstratie in plaats van tot opvoeding; en om 
het geheel te bekronen, waren er sommigen die zelfs beweerden ‘dat 
er geen opstanding van doden was’ (1 Kor. 15:12) Dit was de wanorde 
die de pen van Paulus tevoorschijn roept uit de eerste Korinthe brief. 
De brief schijnt van grote zegen voor hen allen geweest te zijn; en in de 
tweede plaats, erkent de apostel de diepte en werkelijkheid van hun 
berouw. Maar hoewel ze over het algemeen zichzelf nauwgezet hadden 
gereinigd, waren er toch velen onder hen betreffende wie de apostel de 
slechtste voorgevoelens had. ‘Want ik vrees’, zegt hij, ‘dat, als ik kom, 
ik u niet zó vind als ik wens en ik door u zó gevonden wordt als u niet 
wenst; dat er twist, jaloersheid, toorn, partijzucht, kwaadsprekerijen, 
lasteringen, verwaandheden, verwarringen zijn; dat, als ik weerkom, 
mijn God mij wat u betreft zal vernederen en ik zal treuren over velen 
van hen die vroeger hebben gezondigd en nog geen berouw hebben 
over de onreinheid, hoererij en losbandigheid die zij hebben bedreven’ 
(2 Kor. 12:20-21) Hoe duidelijk dat de vijand vlijtig gewerkt had en dat, 
tenminste te Korinthe, het onkruid reeds overvloedig was gezaaid. 

FOUTEN, ZONDEN VAN DE GALATIËRS. 

301. De gemeenten van Galatië waren in een nog ergere mate in 
verderf. De grondslagen werden ondergraven of ondermijnd. ‘Valse 
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broeders, die ongemerkt waren binnengeslopen’. _ hadden maar al 
te veel succes gehad met het invoeren van principieel fundamenteel 
afval, nl. dat van rechtvaardiging door werken. Deze valse broeders 
hadden de Galaten betoverd (Gal. 3:1) ‘U bent in de Geest begonnen’, 
nu probeerden zij ‘in het vlees volmaakt worden?’ (Gal. 3:3) De apostel 
De apostel ‘was met hen ten einde raad’ (Gal. 4:20) Hij was ‘ bang dat 
hij misschien tevergeefs aan hen had gearbeid’ (Gal. 4:11) Niets kon 
meer ontroerend zijn dan zijn bezorgdheid ter wille van hen - niets 
gevoeliger dan de uitdrukkingen waarin hij zich met hen onderhield. 
‘Mijn kinderen van wie ik opnieuw in barensweeën ben, totdat Christus 
gestalte in u krijgt. En ik wilde wel dat ik nu bij u was en op een andere 
toon kon spreken’ (Gal. 4:19, 20) Ook kan er geen heilzamer onderwijs 
voor ons zijn, lieve lezer, in onze dagen, dan dat ons werd verschaft 
door het belang dat de apostel verbond aan de dwaling die zo’n vaste 
voet onder de Galaten had verkregen. De apostel wist heel goed dat 
alles wat verbonden was met Christus of hem toegevoegd werd tot 
rechtvaardiging voor God, de feitelijke omverwerping was van de 
christenheid. Besnijdenis en voorgeschreven feesten en nieuwe manen 
was allemaal belangrijk geweest onder de wet; ze waren dit geweest 
door goddelijke aanwijzing voor Israël. Maar nu Christus gekomen 
was en geleden had was het voor de Galaten om zich te keren tot 
deze Joodse schaduwen, juist zo alsof ze teruggekeerd waren tot de 
afgoderij van waaruit ze bekeerd waren. ‘Maar destijds, toen u God niet 
kende, hebt u hen gediend die van nature geen goden zijn; en thans 
nu u God kent, ja nog meer, nu u door God gekend bent, hoe wendt u 
zich weer tot de zwakke en arme elementen, die u weer opnieuw wilt 
dienen? U onderhoudt dagen en maanden tijden en jaren’ (Gal. 4:8-10) 
Bij de apostel stonden Joodse verordeningen en heidense riten allen 
op één peil, één hoogte. Dat waren ‘de zwakke en arme elementen’. 
We zouden willen dat zijn waarschuwende stem de zielen van velen 
mocht bereiken in deze dagen van terugkeer tot de verordeningen door 
overmacht die evenals de Galaten daaraan rein zijn ontkomen!
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BEDENKENDE AARDSE DINGEN

302. Christenen van protestant Engeland en van de negentiende 
eeuw! Indien Paulus vreesde dat hij zijn werk had verloren omdat de 
Galaten zich dus tot wetten keerden, wat moet dan gezegd worden 
van de zogenaamde christenheid rondom ons? Romanisme is naar 
het zelf erkent een systeem van wetten. Zij zijn half Joods en half 
heidens; met aanwijzingen ontleend aan óf de christelijke waarheid, óf 
aan de werkelijke of gefingeerde geschiedenis. Maar wat betreffende 
de menigten op hun weg naar het Romanisme, die even vol ligt van 
spanningen over wetten als de romanisten zelf? De Heer, in zijn genade, 
doordringt zijn volk van een gevoel voor de gevaren die hen omgeven. 

In de brief aan de Filippiërs, hebben we van invloed zijnde 
waarschuwingen van het kwaad dat de apostel zag binnenkomen. Aan 
de ene kant zegt hij tegen Timotheüs : ‘Want ik heb niemand van gelijke 
gezindheid [als hij], die zo trouw uw belangen zal behartigen, want 
allen zoeken hun eigen [belang], niet dat van Jezus Christus’ (Fil. 2:20-
21) en aan de andere kant zegt hij van bepaalde personen, ‘Want velen 
wandelen, van wie ik u dikwijls heb gezegd en nu ook wenend zeg, dat 
zij de vijanden van het kruis van Christus zijn; hun einde is [het] verderf, 
hun God is de buik en hun heerlijkheid is in hun schande, zij bedenken 
de aardse dingen’ (Fil. 3:18-19) Het eigen ik werd zo het middelpunt en 
aardse dingen werden het voorwerp van velen die de naam van Christus 
droegen. Zulk waarschuwingen voor het karakter van het kwaad dat 
begonnen was in de gemeente te werken zijn van het grootste belang, 
evenals de tegenstelling die geleverd wordt door de samenhang van het 
laatst aangehaalde gedeelte. ‘Want ons burgerschap is in [de] hemelen, 
waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als Heiland verwachten’. Dit is de 
grote zekerheid tegen afvalligheid! ‘Waar uw schat is daar zal ook uw 
hart zijn’ (Matth. 6:21; Luk. 12:34) Evenals de dienstknecht wanneer 
hij in zijn hart zegt: ‘Mijn Heer blijft uit en begint zijn mede slaven te 
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slaan’ (Matth 24:49); zo ook hier als de gemeente ophoudt te realiseren 
dat de HEMEL de plaats is van haar erfenis en van de voorrechten en 
aanspraken (recht) en de komst van de Redder uit de hemel haar hoop, 
dan worden haar eigen dingen - de aardse dingen - haar voorwerp en 
door die te bedenken wordt ze de vijand van het kruis van Christus. 

WIJSBEGEERTE EN BIJGELOVIGHEID

303. Het gevaar waar het over gaat in de Kolossebrief en waar tegen 
de apostel hen heel ernstig waarschuwt is dat van de ‘filosofie en ijdel 
bedrog volgens de overlevering van de mensen, volgens de elementen 
van de wereld, en niet volgens Christus’ (Kol. 2:8) Zij moesten zich 
hun prijs door niemand laten ontzeggen, ‘doordat hij behagen schept 
in nederigheid en engelenverering, ingewijd in wat hij gezien heeft, 
zonder reden opgeblazen door het denken van zijn vlees, terwijl hij niet 
vasthoudt aan het hoofd’ (Kol. 2:18-19a) Hoe gemakkelijk is het om hier 
de kiem te onderscheiden van het hele systeem van kwaad dat sindsdien 
is ontwikkeld. Het is met de zuiverste aanspraken op nederigheid dat de 
mensen tussenbeide gekomen zijn of hebben geprobeerd tussenbeide 
te komen, tussen het hoofd en de leden, niet slechts met de officiële 
diensten van een nauwgezette hiërarchie op aarde, maar met de 
bemiddeling van heiligen en de aanbidding van engelen in de hemel! 
Paulus waarschuwde dus de Kolossers met het oog op het begin van dit 
alles. Met het oog op deze gevaren die toen dreigden en die sindsdien 
de gemeente hebben verwoest dat hij de zielestrijd onderging die hij 
beschrijft. ‘Want ik wil dat u weet, wat een strijd ik heb voor u en voor 
hen in Laodicea, en voor allen die mijn aangezicht in [het] vlees niet 
hebben gezien’ (Kol. 2:1) Helaas! waar zijn nu de Paulussen om op hun 
harten in levende sympathie de toestand van de gehele gemeente voor 
God te dragen? 
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VOORZEGGINGEN (PROFETIEËN) AAN TIMOTHEÜS. 

304. De welbekende profetie in 1Tim. 4:1-3 maakt aanspraak op 
een plaats hier’. De Geest nu zegt uitdrukkelijk, dat in [de] latere 
tijden sommigen van het geloof zullen afvallen, terwijl zij zich zullen 
bezighouden met verleidende geesten en leringen van demonen 
die in huichelarij leugen spreken en hun eigen geweten hebben 
dichtgeschroeid. Zij verbieden te trouwen [en gebieden] zich van 
voedsel te onthouden, dat God geschapen heeft om met dankzegging 
te worden genuttigd door hen die geloven en de waarheid kennen’. Men 
kan nauwelijks falen om hier de grote gelaatstrekken van het pauselijk 
dwalen te onderscheiden. Het voorzegde kwaad wordt gekarakteriseerd 
als een vertrek van het geloof zodat het de invoering van kwaad is daar 
waar de waarheid werd geloofd en gekend, waar ‘het geloof ‘ werd 
vastgehouden. Verleiding, ontrouw en veinzerij zijn de grote trekken; 
een dichtgeschroeid geweten, ongevoelig voor de waarheid, haar 
vreselijke begeleiding; afgedwongen celibaat en ascetische ontberingen 
zijn haar fraaie aanmatiging/aanspraken waardoor het een karakter als 
heiliging onder de mensen verkrijgt. Wie kan er aan twijfelen dat de 
vervulling van deze overgang reeds is aanvaard en nog wordt aanvaard 
in de wonderbaarlijke misleidingen van het Romanisme? 

De tweede brief aan Timotheüs is vol lering betreffende ons huidige, 
treurige onderwerp. Ze werd geschreven vanaf de grens van een 
martelaarsgraf aan de andere zijde, vanwaar de schrijver door geloof 
ziet op ‘die dag’ waarin de Heer de rechtvaardige Rechter ‘hem de 
kroon van de gerechtigheid’ (2 Tm. 4:8) zou geven. Niets schrok 
door de dood af waarvan hij wist dat het nabij was, en niet geheel 
ontmoedigd door de veel diepere beproeving om getuige te zijn van de 
groei van het kwaad binnen de gemeente zelf schrijft hij aan zijn zoon 
Timotheüs hem vermanende ‘Schaam je dus niet voor het getuigenis 
van onze Heer’ (2 Tim. 1:8) maar in tegendeel ‘sterk je in de genade 
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die in Christus Jezus is’ (2 Tim. 2:1) Hij verheelt voor hem niet de afval 
die plaats vond; noch streelt hij hem met valse hoop over een betere 
toestand van de dingen voorafgaande aan de wederkomst van de Heer 
Nee, het is de voortgang van het kwaad dat hij predikt. ‘Dit weet je dat 
allen die in Asia zijn zich van mij hebben afgewend, onder wie Fygelus 
en Hermógenes zijn’. - Dit is wat zou gebeuren. Betreffende wat zou 
volgen, ‘Maar weet dit, dat er in [de] laatste dagen zware tijden zullen 
zijn; want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldzuchtig, grootsprekers, 
hoogmoedigen, lasteraars, [de] ouders ongehoorzaam, ondankbaar, 
onheilig, liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekend, onbeheerst, ruw, 
zonder liefde tot het goede, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer 
liefhebbers van genot dan liefhebbers van God. ogenschijnlijk bezitten 
zij godsvrucht, maar de kracht daarvan verloochenen zij. ‘ (2 Tim. 3:1-5) 

305. Hoe karakteristiek en hoe ernstig zijn deze laatste woorden! Die 
er aan voorafgaan kunnen helaas dienen als een beschrijving van de 
mensheid in bijna elke periode zoals ze inderdaad met heel weinig 
verschil worden gebruikt in Rom. 1 om de toestand van de heidenwereld 
te beschrijven voordat het licht van het evangelie er op daagde. Wat de 
nadruk legt en de trekken benadrukt die hier opgesomd worden als 
een karakteristieke beschrijving van ‘de laatste dagen’ is, dat zij alle 
gevonden worden in verbinding met ‘een ogenschijnlijke godsvrucht’ 
(2 Tim. 3:5) Al het aangeboren kwaad van het hart van de mens, 
teugelloos en zonder contrôle maar dat toch door ‘een ogenschijnlijke 
godsvrucht’ wordt geprobeerd te sanctioneren (te wettigen). Zo waren 
Paulus’ voorgevoelens van een toekomst waarop zijn zoon Timotheüs 
zou kunnen rekenen aan deze kant van de komst van de Heer. 

Timotheüs moest niet ontmoedigd zijn. Nee, maar dat zijn gehele 
vertrouwen geplaatst zou mogen zijn op en zijn gehele hoop gericht zou 
zijn op datgene, wat de zekere voortgang van het kwaad in de wereld en 
in de belijdende gemeente nooit in staat zou zijn te bewegen of aan te 
raken. De apostel kan deze jonge evangelist eerlijk in kennis stellen van 
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het ergste dat zou volgen omdat hij een redmiddel had om hem toe te 
vertrouwen (een redmiddel en een hoop die hem reeds bekend waren) 
boven en voorbij de gehele sfeer waarin het kwaad haar bestaan en haar 
kracht heeft. ‘Maar boze mensen en bedriegers zouden van kwaad tot 
erger voortgaan, terwijl zij misleiden en misleid worden’ (2 Tim. 3:13) 
De tijd zou komen dat zij ‘de gezonde leer niet zullen verdragen, maar 
naar hun eigen begeerten voor zichzelf leraars zullen verzamelen om 
zich het gehoor te laten strelen; en zij zullen het oor van de waarheid 
afkeren en zich tot fabels wenden;’ (2 Tim. 4:3-4) maar al deze dingen 
moesten zo ver van Timotheüs zijn in zijn werk dat het geheel met het 
oog hierop is dat Paulus zegt ‘Ik betuig voor God en Christus Jezus die 
levenden en doden zal oordelen, en zijn verschijning en zijn koninkrijk: 
predik het woord, wees paraat, gelegen en ongelegen; weerleg, bestraf, 
vermaan in alle lankmoedigheid en lering’ (2 Tim. 4:1-2) 

VALSE LERAARS

306. De brief aan Titus is niet zonder haar karakteristieke aankondiging 
van het kwaad dat opkwam onder hen die de naam van Christus 
droegen, of dat in hen van buiten af binnen stroomde, Zoals bekend is, 
werd. de brief aan de Hebreeën geschreven om de heiligen te behoeden 
tegen de met de joodse geest doordringende neigingen van de tijd;. en 
het is in die brief waarin die schrikwekkende waarschuwingen tegen 
afval zijn ingesloten die de oorzaak zijn geweest van zielsoefening voor 
bijna iedere ware gelovige in Christus. Maar in 2 Petrus hebben we 
voorzeggingen even verschillend en ernstig als die reeds aangehaald 
uit de brieven van Paulus. ‘Er waren echter ook valse profeten onder 
het volk, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die verderfelijke 
sekten heimelijk zullen invoeren en de Meester die hen gekocht heeft, 
zullen verloochenen en een spoedig verderf over zichzelf brengen. 
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En velen zullen hun losbandigheden navolgen, en om hen zal de weg 
van de waarheid gelasterd worden. En door hebzucht met verzonnen 
woorden zullen zij koopwaar van u maken; het oordeel rust niet 
voor hen van oudsher en hun verderf sluimert niet’ (2 Petr. 2:1-3) De 
beschrijving die volgt van deze valse leraars en van hun ondergang met 
die van hun bedrogenen en slachtoffers, is heel vreselijk. ‘en vooral hen 
die in onreine begeerte [het] vlees achterna gaan en [de] heerschappij 
verachten. Vermetel, aanmatigend, schromen zij niet de heerlijkheden 
te lasteren, terwijl engelen, die in sterkte en macht groter zijn, geen 
lasterend oordeel tegen hen <vanwege [de] Heer> uitbrengen. Dezen 
echter, als redeloze dieren, die van nature voortgebracht zijn om 
gevangen en omgebracht te worden, zullen ook, daar zij lasteren in de 
dingen die zij niet begrijpen, in hun eigen verderf omkomen, en [het] 
loon van [de] ongerechtigheid ontvangen. Zij achten de zwelgpartij 
overdag een genot’ (2 Petr. 2:10-13) Toch is het duidelijk dat welke 
diepten van morele ontering bereikt mogen worden door hen in wie 
deze voorzeggingen zullen worden vervuld, er wordt een soort religieuze 
aanmatiging in stand gehouden). ‘Zij zijn vlekken en smetten en zwelgen 
in hun bedriegerijen, als zij bij u brassen. Zij hebben overspelige ogen, 
die niet ophouden te zondigen; zij verlokken onstandvastige zielen en 
hebben een hart geoefend in hebzucht, kinderen van [de] vervloeking. 
Door de rechte weg te verlaten zijn zij 

AFVALLIGHEID ALS GEVOLGD DOOR JODEN

303. afgedwaald en volgen de weg van Bileam, [de zoon] van Bosor, 
die [het] loon van [de] ongerechtigheid liefhad, maar een berisping 
voor zijn eigen wetteloosheid kreeg : [het] stomme lastdier dat met 
mensenstem sprak, verhinderde de dwaasheid van de profeet. Dezen 
zijn waterloze bronnen en nevelen door [de] storm voortgedreven, 
voor wie de donkerheid van de duisternis bewaard wordt’ (2 Petr. 2:13-
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17) Of dit soort religieuze dekmantel nog wordt gehandhaafd wanneer 
de voorwerpen van spot van de laatste dagen verschijnen zal wel geen 
vraag zijn. Maar zelfs dan vinden we sporen van een vroegere religieuze 
positie. Hoe moeten we anders de uitdrukking beschouwen ‘sinds de 
vaderen zijn ontslapen’ (2 Petr. 3:4) beschouwen? 

Van 1Joh. nemen we op het moment geen notitie. Dit zal moeten worden 
beschouwd tezamen met 2 Thess. 2. Maar Judas vraagt onze directe 
aandacht. Het was de geïnspireerde schrijver van deze brief gegeven 
‘alle bereidwilligheid te hebben om over onze gemeenschappelijke 
behoudenis te schrijven’, maar hij vond het nodig om inplaats van uit 
te weiden over dit gelukkige thema de broeders ‘te schrijven en te 
vermanen om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen 
is overgeleverd’ (Jud. vs. 3) De noodzaak voor zo’n vermaning kwam 
door ‘bepaalde mensen die zijn binnengeslopen, die van ouds tot 
dit oordeel tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade 
veranderen in losbandigheid en onze enige Meester en Heer Jezus 
Christus verloochenen’ (Jud. vs. 4) Hij geeft voorbeeld na voorbeeld van 
de vernietiging van de afvalligen, van engelen zowel als van mensen 
en volgt de afval van het christendom vanaf haar begin met deze 
ongoddelijke mensen die toen zelfs ingeslopen waren, tot aan hun te 
niet doen bij de komst van de Heer. ‘Zie, [de]Heer is gekomen temidden 
van zijn heilige tienduizenden, om oordeel uit te oefenen tegen 
allen en elke ziel te bestraffen om al hun werken van goddeloosheid 
die zij goddeloos bedreven hebben, en om alle harde [woorden] die 
goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben’ (Jud. vs. 15-16) 
Het is heel interessant om het drievoudige karakter van kwaad op te 
merken dat Judas aan deze afvalligen toeschrijft. Welk een voortgang 
in ongerechtigheid ontsluit het! ‘Wee hun, omdat zij de weg van Kaïn 
gegaan zijn en voor loon zich aan de dwaling van Bileam overgegeven 
hebben en in de tegenspreking van Korach omgekomen zijn’ (Jud. vs. 
11) Natuurlijk kwaad, d. w. z. eigengerechtigheid en moorddadige 
wreedheid, ‘de weg van Kaïn,’ - geestelijk kwaad, het onderwijzen 



401

van dwaling voor loon, en zo de zielen van de mensen bedervende, 
‘de dwaling van Bileam’, - en openlijke opstand, ‘de tegenspreking van 
Korach’ - dat zijn de fasen in deze neerwaartse loop. 

ZEVEN GEMEENTEN. HISTORISCH OVERZICHT. 

308. De zeven brieven aan de gemeenten in Openbaring2 en 3 geven 
verder onderwijs van het meest interessante karakter weer betreffende 
ons huidige onderwerp. Deze eerst ziende als letterlijk geadresseerd aan 
de toen werkelijk bestaande gemeenten van de zeven plaatsen waarvan 
ze de namen dragen, ontsluiten ze voor ons de ernstige omvang waartoe 
het kwaad toen reeds was voortgeschreden. De liefde die afneemt te 
Efeze; zij die de leer van Bileam aanhingen te Pergamus; Isebel met al 
haar verleidingen en onreinheden te Thyatira; een levenloze vorm te 
Sardis; en in Laodicea zulke luide en pocherige (trotse) aanmatigingen, 
met een toestand van lauwheid zo walgelijk voor Christus dat Hij op het 
punt staat ze uit zijn mond te spuwen - zo is het laatste gezicht dat we 
krijgen in de geschiedenis in de Schrift van de toenmalige belijdende 
gemeente van Christus. Vijf van de zeven gemeenten die gekozen zijn 
om zo te worden aangesproken zijn nu opgesomd, de andere twee zijn 
uitzonderingen. Armoede en vervolging te Smyrna, en te Filadelfia de 
trouw van enkele zwakken die het de Heer behaagt te erkennen en te 
prijzen zijn de enigste uitzonderingen en nauwelijks voldoende om de 
somberheid die op het gehele toneel ligt te verzachten zoals historisch 
ons wordt voorgesteld in deze zeven brieven. 

Maar als dit het gezichtspunt, historisch gezien, van deze hoofdstukken 
is, wat moet gezegd worden over hun inhoud als het in een profetisch 
licht gezien wordt? Er kan nauwelijks aan getwijfeld worden dat het 
de bedoeling was dat ze een profetische betekenis zouden hebben, 
evenals een historische toepassing van de zeven plaatselijke gemeenten 



402

Eenvoudig commentaar

aan wie ze waren gericht, wanneer alles wat betrekking heeft op de 
zaak wordt beschouwd. Denk aan het mystieke karakter van het boek 
waarin ze gevonden worden - een boek zo symbolisch vanaf het eerste 
hoofdstuk tot aan het laatste, dat als deze twee hoofdstukken niet zo 
moeten worden gezien, zij de enige uitzondering vormen. 

ZEVEN GEMEENTEN - PROFETISCHE BLIK. 

309. Denk aan de eigen woorden van onze Heer in de inleiding van dit 
hoofdstuk - ‘De verborgenheid is van de zeven sterren die u hebt gezien 
op mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaars: de zeven sterren 
zijn [de] engelen van de zeven gemeenten, en de zeven kandelaars zijn 
[de] zeven gemeenten’ (Openb. 1:20) Denk aan het getal zeven en aan 
het gebruik er van door de Openbaringen heen - zeven gemeenten, 
zeven sterren zeven kandelaars, zeven engelen, zeven zegels, zeven 
trompetten, zeven schalen, zeven laatste plagen. Denk aan de in hoge 
mate symbolische taal van deze toespraken tot de gemeenten - ‘de 
synagoge van satan,’ ‘de troon van satan,’ ‘de leer van Bileam,’ ‘de 
vrouw Izébel,’ ‘de sleutel van David,’ ‘het nieuwe Jeruzalem,’ Boven 
alles, denk aan de belangrijke plaats aangegeven door onze Heer 
aan deze hoofdstukken, als één van de drie afdelingen van het boek: 
‘Schrijf dan’, zegt Hij, ‘wat u hebt gezien’ (hfst. 1) ‘en wat is’, (hfst. 2 
en 3) ‘en wat hierna zal gebeuren’ (Hfst. 4 en vervolgens) Hoe kunnen 
wij denken, met het oog op al deze dingen, om de betekenis van 
hfst. 2 en 3 te beperken tot de toepassing van hun verklaring tot de 
letterlijke zeven gemeenten van Asia van die dag of zelfs tot dit, met 
de morele toepassing op individuen daarna? Van het getal zeven, als 
het symbolisch wordt gebruikt, wordt altijd universeel aangenomen 
dat het de volledigheid of volmaaktheid uitdrukt en wij worden zeker 
gerechtvaardigd (gemotiveerd) in het geloof dat deze zeven gemeenten 
uitgezocht waren als om in hun respectievelijke toestanden en in de 
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aanmoedigingen, vermaningen, waarschuwingen, of bedreigingen tot 
hen gericht, een goddelijk volmaakt of compleet inzicht van de toestand 
van het belijdende lichaam te verschaffen vanaf de tijd van Johannes 
zolang als er iets bestaat op aarde dat kan worden aangesproken als 
zelfs (juist als) een nominale gemeente van Christus. Het einde ervan is 
om uitgespuwd te worden uit de mond van Christus. 

Gezien in dit profetische aspect, wat we vinden in de toespraken tot de 
gemeenten in Openbaring2, is 3 als volgt: - Het beginnende verval in 
de apostolische eeuw, zoals uitgedrukt in die aan Efeze - is het verlaten 
van de eerste liefde. Vervolging van buitenaf, gebruikt door God om de 
voortgang van het inwendig verval tot staan te brengen. 

310. Dit is Smyrna en zou de periode van de dagen van Johannes tot 
Constantijn omvatten - de periode van de tien vervolgingen door het 
Romeise heidense keizerrijk; misschien hetzelfde getal tien waaraan 
gerefereerd wordt in de ‘verdrukking van tien dagen’ die Smyrna moest 
verduren. Vanaf de vestiging van het Christendom door Constantijn gaat 
de neerwaartse loop snel. De troon van de wereld is niets minder dan 
die van satan voor de algemene belijdenis van de Christenheid; maar 
zijn tactieken zijn veranderd. De brullende leeuw wordt verwisseld 
voor de slang, de tegenstander voor de bedrieger. De leer van Bileam, 
die Balak leerde Israël tot hun ondergang te verlokken toen hij niet de 
toestemming van de Heer kon verkrijgen om hen te vervloeken werd 
te Pergamus gehouden. De list van Bileam, die zo succesvol was tegen 
Israël, was om hen te verleiden tot onwettige verbintenissen met de 
dochters van Moab. Geestelijke onreinheid - de verbintenis van de 
wereld met dat wat belijdt de bruid van Christus te zijn - was het kwaad 
dat te Pergamus werd onderwezen en dat het verderf vertegenwoordigt 
dat zo snel volgt op de beschaafde gevestigde orde van de christenheid. 

Thyatire gaat nog een stap verder. Daar heeft ‘die vrouw Izébel ‘ zichzelf 
als profetes gevestigd en terwijl ze de dienstknechten van Christus 
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tot kwaad misleid heeft ze eigen kinderen die aan haar hun gehele 
religieuze karakter en positie hebben te danken en wier einde de Heer 
verklaart in die plechtige woorden ‘En haar kinderen zal Ik door [de] 
dood ombrengen’ (Openb. 2:23) Izébel werd ook ruimte gegeven om 
berouw te hebben, en ze heeft niet berouwd. Het is het pausdom van 
de donkere eeuwen - afgodisch, vervolgend en gelijkend aan Izébel, 
praktiserende haar boosheid onder een religieuze vermomming. 
Zij en haar kinderen worden aan het gericht overgelaten dat hen zal 
inhalen wanneer Christus alle volken met een ijzeren roede zal slaan. 
Ondertussen worden alle ware christenen (‘de overigen in Thyatire’) 
getroost met het vooruitzicht van de komst van Christus als ‘de 
Morgenster’ en wordt hen opgedragen ‘vast te houden ‘wat ze hebben’ 
‘ totdat Hij komt. Sardis is wat de wereld, zowel als de gemeente, kent 
als het Protestantisme - het blijvende, zichtbare gevolg voor de ogen 
van de mensen wat het heerlijke werk van de Geest van God ten tijde 
van de Reformatie heeft opgevolgd; en wat, terwijl het orthodoxisme in 
haar geloofsbelijdenis ‘ze heeft de naam dat ze leeft’, in werkelijkheid 
in een toestand van geestelijke dood is. 

311. We stellen het voor de gewetens van onze christelijke lezers, of 
Rome terzijde latende en ziende naar de nationale kerken van het 
christendom en de grote belijdende lichamen die van hen zijn afgesplitst, 
is dit niet een ernstig nauwkeurig beeld van hun toestand? Werkelijke 
heiligen zijn daar: ‘Maar u hebt enkele namen in Sardis die hun kleren 
niet bevlekt hebben’. _ Christus erkent al diegenen volledig. Maar wat 
betreft het protestantse deel van het christendom als geheel, wat is 
het anders dan de wereld onder een christelijke naam en belijdenis? 
En daar het in werkelijkheid ‘de wereld’ is, dreigt Christus het met zijn 
komst in het karakter waarin zijn komst de wereld zal overvallen. ‘Als u 
dan niet waakt, zal Ik komen als een dief, en u zult geenszins weten op 
wat voor uur Ik tot u zal komen’ (Openb. 3:4. )
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Filadelfia is het getrouwe deel van een zwak overblijfsel dat, in de 
tegenwoordigheid van een groot belijdend lichaam, wijst op ‘de 
synagoge van satan’ en onderworpen is aan haar verachting, ‘kleine 
kracht’ heeft en ‘het woord van Christus bewaard heeft’ en ‘zijn naam 
niet verloochent’ en dus ‘het woord van zijn volharding’ heeft bewaard 
en ‘zal worden bewaard voor het uur van de bezoeking dat over het 
hele aardrijk zal komen, om te verzoeken hen die op de aarde wonen’ 
(Openb. 3:8-10)

Laodicea is de laatste toestand van het belijdende lichaam op aarde; een 
toestand gekarakteriseerd door aanmatigingen en zelfgenoegzaamheid. 
maar zo volkomen walgelijk voor Christus dat Hij verklaart ‘Omdat u lauw 
bent en niet heet of koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen’ (Openb. 3:16) 
De dreiging eerst gericht tot Efeze wordt na de meest wonderbaarlijke 
lankmoedigheid uitgeoefend op Laodicea. Maar de grenzen van dit 
ernstige oordeel zou niet meer insluiten dan de totale verwerping door 
Christus van dat wat zijn naam draagt op aarde. Wat daar van wordt als 
het dus verworpen wordt, is het onderwerp van andere gedeelten van 
het profetische woord. 

DE AFVAL - DE ANTICHRIST

312. We wenden ons nu tot 2Thess. 2, waar de apostel de heiligen 
waarschuwt voor de gedachte ‘alsof de dag van de Heer zal aangebroken 
zou zijn’. Hij verzekert hen eerst dat dit niet het geval kon zijn door hen 
te herinneren aan ‘de komst (de parousia) van onze Heer Jezus Christus 
en onze bijeen vergadering tot Hem’, wat noodzakelijkerwijs aan ‘de dag 
van Christus’ moet voorafgaan - de periode van de uitoefening van het 
oordeel over de wereld. Hij betoogt dan dat ‘de dag’ er niet kan komen 
‘want [die komt niet] als niet eerst de afval gekomen is en de mens van 
de zonde geopenbaard is, de zoon van het verderf, die zich verzet en 
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zich verheft tegen al wat God heet of een voorwerp van verering is, 
zodat hij in de tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij 
God is’ (2 Thess. 2:3-4) Hier hebben we de duidelijke voorzeggingen 
van een afvallig worden, letterlijk ‘de afval’ en ook van de openbaring 
van de mens van de zonde. Paulus had hen van deze dingen verteld 
toen hij in Thessalonika was en zij wisten dus wat het was dat de 
openbaring van deze mens van de zonde zou tegenhouden. ‘Want de 
verborgenheid van de wetteloosheid werkt al ‘, zegt de apostel, ‘ Alleen 
hij die nu tegenhoudt, [blijft] totdat hij weggenomen wordt. En dan zal 
de wetteloze geopenbaard worden, die de Heer <Jezus> zal verteren 
door de adem van zijn monden te niet doen door de verschijning van 
zijn komst’ (2 Thess. 2:7-8) Dus we hebben drie dingen:

1. de verborgenheid van de wetteloosheid, wat toen zelfs al werkte, 
maar er was iemand die verhinderde en die zou doorgaan te 
hinderen totdat hij weggenomen zou worden; 

2. de afval; 

3. de openbaring van die boze of van de mens der zonde. 

 Zonder een poging om voor het ogenblik deze uitdrukkingen te 
verklaren is het voldoende duidelijk uit wat over de laatste wordt 
gezegd, dat Johannes in zijn eerste brief naar hem verwijst: ‘Kinderen, 
het is het laatste uur, en zoals u hebt gehoord dat [de] antichrist 
komt, zijn er ook nu vele antichristen gekomen, waaraan wij weten 
dat het [het] laatste uur is’ (1 Joh. 2:18) De verborgenheid van de 
wetteloosheid werkte reeds : er waren vele antichristen, die zedelijk 
leken op ‘de antichrist’ van wie zij hadden gehoord, maar wiens komst 
werd uitgesteld doordat degene die hem verhinderde, toen evenals nu 
nog niet weggenomen was. Betreffende wat de antichrist, of de man 
van de zonde onderscheidt, is het getuigenis van Johannes, ‘Deze is de 
antichrist, die de Vader en de Zoon loochent’ (1 Joh. 2:23) De openlijke, 
totale loochening van de Vader en de Zoon zal het kenteken zijn van 
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hem die we elders hebben zien omschreven als degene ‘Die zich verzet 
en zich verheft tegen al wat God heet of een voorwerp van verering is’ 
(2 Thess. 2:4) Of deze trekken van ‘de antichrist’ kunnen bestaan bij 
enige belijdenis van het christendom, hoewel in naam nietszeggend, is 
een vraag waar we nu niet op in gaan, maar we zouden dit ter willen 
overweging aan onze lezers willen geven. 

DRIE GEHEIMZINNIGE VROUWEN

313. Eén ding is echter duidelijk dat de werking van ‘de verborgenheid van 
de wetteloosheid’ doorgaat zo lang als de niet genoemde verhinderaar 
er blijft en dat is niet dan totdat hij wordt weggenomen, totdat de 
mens van de zonde wordt geopenbaard, totdat ‘de antichrist’, terecht 
zo genoemd, verschijnt. Wat deze verborgenheid van de wetteloosheid 
betreft, die reeds werkte in de dagen van Paulus, is er één punt waarop 
we als we afsluiten de aandacht zouden willen vestigen. 

Er worden in het Nieuwe Testament drie mystieke vrouwen behandeld 
als symbolen van het kwaad en deze drie schijnen voor ons drie 
toestanden in de voortgang van het gemeentelijk verval weer te geven. 

1. De eerste is de vrouw uit Mattheüs 13:33, die ‘zuurdeeg nam en het 
verborg in drie maten meel, totdat het geheel doorzuurd was’. Is dit niet 
het begin van het kwaad, de eerste invoering in de ongezuurde massa 
van deze bedervende principes, van welks bestaan en werking we in de 
apostolische tijden zulk een ruim en veelkleurig bewijs hebben gezien? 
Toen begon ‘de verborgenheid van de wetteloosheid’ te werken. 

2. Vervolgens hebben we in Openbaring 2:20, ‘de vrouw Izébel; 
symbolisch, zoals we zagen het Romanisme als een systeem gevestigd 
en kinderen barend te midden van dat wat eens de gemeente van 
God was geweest. Izébel was geen dochter van Israël, maar een 
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Sidonische prinses die, door een huwelijk met Achab koning van Israël, 
ongehoorzaam was aan de wet van God; en ter wille van haar diende 
hij Baäl en maakte ‘een heilig woud’ 37 en ‘verkocht zichzelf om te doen 
wat kwaad is in de ogen des HEREN’ (1 Kon. 21:20,25) Izébel was de 
aanstichtster van dit alles en de meedogenloze, harteloze vervolster 
van het volk van God. Toch kon ze de naam van God gebruiken en 
een uitbundig feest uitroepen en groot afgrijzen van godslastering 
huichelen en dit zelfs op hetzelfde moment toen zij door verraad en 
vals getuigenis zich bezondigde aan de moord op Naboth van Jizreél. 
Dat is het goddelijk uitgekozen symbool van papisme! Lezer, wordt het 
schrikwekkende beeld niet aan het leven ontnomen?

HET GROTE BABYLON

3. Maar er is een derde mystieke vrouw, waarop in Openbaring17 onze 
aandacht wordt gevestigd en die beschreven wordt als ‘de grote hoer 
die op vele wateren zit, met wie de koningen van de aarde gehoereerd 
hebben en zij die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de 
wijn van haar hoererij’. De apostel ziet haar hier als ‘een vrouw die zit 
op een scharlakenrood beest dat vol namen van laster was en zeven 
koppen en tien horens had’. Deze vrouw :’was bekleed met purper en 
scharlaken en versierd met goud en edelgesteente en parels en had 
een gouden drinkbeker in haar hand, vol gruwelen en onreinheden van 
haar hoererij. En op haar voorhoofd’ - zegt de apostel - ‘was een naam 
geschreven’: Verborgenheid, het grote Babylon, de moeder van de 
hoeren en van de gruwelen van de aarde. En ik zag de vrouw dronken 
van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van 
Jezus. En toen ik haar zag, verwonderde ik mij met grote verwondering’ 

37 Zie 1 Kon. 16::33. of ‘een gewijde paal’ ; of vlg. Darby ‘een beeld van de 
Phoenicische Astarte, de Asherah’. 
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(Openb. 17:2-6) Dit is het laatste zicht dat de Schrift ons verschaft op 
de bedorven christenheid - ongetwijfeld pauselijk betreffende dat wat 
gewoonlijk het toneel vult, maar niet met uitsluiting van alles onder 
andere namen dat deel heeft aan de paapse geest of haar karakter. De 
vrouw is niet alleen een hoer, maar de moeder van de hoeren en van 
de gruwelen van de aarde! Izébel kan haar misschien symboliseren als 
een verdorvene en moeder van kinderen van binnen; maar om haar 
verleiding van de volken uitéén te zetten, en de pracht en luister van 
haar regering wordt ze ons zoals hier getoond, gezeten op het beest, 
uitgedost met een prachtig gewaad, met haar gouden drinkbeker in haar 
hand waarmee zij de koningen van de aarde en haar inwoners dronken 
maakt. En ze is op het hoogtepunt van haar glorie als de wraakgierige 
slag neerdaalt. ‘Naarmate zij zichzelf verheerlijkt heeft en weelderig 
geleefd heeft, geef haar zoveel pijniging en rouw. Want zij zegt in haar 
hart: Ik zit als koningin en ben geen weduwe en zal helemaal geen rouw 
zien. Daarom zullen haar plagen op één dag komen: dood en rouw en 
honger, en met vuur zal zij verbrand worden; want sterk is [de] Heer, 
God, die haar geoordeeld heeft’ (Openb. 18 : 7, 8)

VERBINDINGEN MET HET KWAAD VAN DE HEIDENEN EN 
VAN DE JODEN

315. Aan één moeilijkheid betreffende de uitlegging moet niet 
worden voorbij gegaan. Het grote Babylon is het onderwerp van twee 
hoofdstukken in de Openbaringen. We hebben hoofdzakelijk onze 
aanhalingen uit hfst. 17 gedaan en als het alleen daar gestaan had 
dan kon er geen moeilijkheid zijn in het herkennen van het geestelijke 
verderf waarvan Rome het hoofd en het middelpunt is in de vrouw 
die daar wordt beschreven. ‘Dronken van het bloed van de heiligen 
en van het bloed van de getuigen van Jezus’, zou vanuit zichzelf deze 
interpretatie vaststellen. Maar in hfst. 18, als de val van Babylon wordt 
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vastgesteld, vinden we alle kooplieden en gezagvoerders en zeelieden 
die haar val beklagen en de gehele beschrijving in hfst. 18 suggereert 
de gedachte van een reusachtige maritieme commerciële macht. Dit 
is, zoals bekend, Rome niet en hier is de moeilijkheid waar we op 
zinspelen. Maar we hoeven alleen de uitgebreidheid van de invloed van 
Rome over deze gebieden, waarover zij eens overheersend regeerde, te 
veronderstellen en de moeilijkheid verdwijnt direct. We zeggen niet dat 
dit zal worden vervuld, maar ons droevig misbruik van het licht en de 
zegen van de reformatie aan de éne kant en het tegenwoordige aspect 
van de religieuze maatschappij in deze landen aan de andere kant maken 
deze oplossing van de moeilijkheid heel ver van onwaarschijnlijk. . 

We kunnen nu niet ingaan op de details van het ten val brengen van 
Babylon. Zij verbindt ons tegenwoordig onderwerp met de verleden en 
tegenwoordige geschiedenis van de vierde monarchie der volkeren. Dit 
zal weer blijken dat het verbonden is met de profetische geschiedenis 
van de terugkeer der Joden naar hun eigen land en hun herstelde 
vestiging daar. Het zal blijken dat de antichrist, de mens der zonde, die 
verbonden is met de verdorven christenheid de weg voor hem heeft 
geplaveid en de harten van de mensen heeft voorbereid om hem te 
ontvangen. Zo is het altijd geweest. Godsdienstig verderf schroeit 
de gewetens dicht van hen die er de bewerkers van zijn of die haar 
slachtoffers zijn, terwijl door haar duidelijke ondeugdelijkheid en 
huichelarij, zij het natuurlijke geweten van de toeschouwers krenkt en 
hen uitlokt godsdienst helemaal te verwerpen. Als men een illustratie

LESSEN VAN DE EERSTE FRANSE REVOLUTIE. 

316. aan de ongewijde geschiedenis zou willen ontlenen, waar zou een 
treffender illustratie kunnen worden gevonden dan waarin voorzien is 
in de moderne tijden door de eerste franse revolutie? Het pausdom had 
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daar eeuwen lang geregeerd met een ijzeren hand, haar tienduizenden 
slachtoffers opofferende en d. m. v. haar ongerijmd bijgeloof en 
onzedelijke praktijken al de banden van morele en godsdienstige 
verplichtingen onder de massa van het volk verloren. Zo waren ze 
gereedgemaakt voor het ongeloof van de encyclopedisten en voor de 
onmetelijke gevaren van de revolutie. Verschrikkelijke voorbeelden 
op een soms wat beperkte schaal van wat zich nu nog voordoet door 
de belijdende wereld van het westen heen! Het geheimenis van 
de ongerechtigheid, de afvalligheid en het grote Babylon maakt de 
zielen van de mensen gereed om ‘het beest te aanbidden’, wanneer 
zijn dodelijke wond eens zal zijn geheeld en ‘de draak’ aan hem ‘zijn 
macht en zijn zetel en groot gezag ‘ heeft overgedragen (Openb. 
13:3,12) De antichrist zal dus verbonden zijn met de laatste van de vier 
koninkrijken uit de volkeren in haar laatste gedaante als herleefd en 
bezield door satanische macht. De Joden die in ongeloof teruggekeerd 
zijn naar hun eigen land zullen (met uitzondering van een goddelijk 
overblijfsel) in verstandhouding staan met deze vermetele vijand van 
God en zullen lijden onder zijn ijzeren roede. De verschijning van de 
komst van Christus zal ‘de mens van de zonde’ vernietigen en zijn 
schuldige en dwaze aanhangers met totaal verwoestende oordelen 
verpletteren. Het overblijfsel van de Joden dat door deze moeilijkheden 
heen gespaard wordt zal met de gespaarde volkeren de kiem vormen 
van de bevolking van de wereld van het millennium. Christus en zijn 
verheerlijkte heiligen zullen over hen regeren. Maar we herinneren 
onze christelijke lezers er opnieuw aan dat wij wachten op het afdalen 
in de lucht van de Heer Jezus en onze bijeenvergadering tot Hem. Het 
eerste stadium van de komst van de Heer is van geen van deze dingen 
die wij hebben beschouwd afhankelijk. . Het kan op ieder ogenblik zijn, 
op elk moment. Al het andere en de verschijning van zijn komst kan daar 
tussenin gebeuren wardoor de mens der zonde zal worden vernietigd. 
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De Heer houde ons wachtende op Hemzelf in heilige afzondering van 
alles dat vooruit leidt tot die maalstroom van vernietiging waarin de 
boze dan zal worden verpletterd. 
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12. DE LAATSTE DAGEN 
VAN DE OPPERMACHT 
DER HEIDENEN

317. Veel van onze lezers zijn er ongetwijfeld zeker van dat de woorden 
vertaald met ‘niet Joden’ hetzij in het Oude - of in het Nieuwe 
Testament eenvoudig aanduidt ‘volkeren’. Ieder kenmerkend gebruik 
van deze woorden moet daarom zijn begonnen toen God één volk 
had uitgekozen, Israël, uit de rest om speciaal van Hem te zijn. Israël 
werd zo de ene natie erkend, beschermd, en gezegend door de Heer, 
terwijl alle andere werden aangeduid als ‘de volkeren’ of ‘heidenen’ 
als onderscheiden van het ene zo begunstigde en uitverkoren volk van 
God. Naar alles wat geschreven is in het Oude Testament hetzij over 
Israël of over ‘de volkeren’ kan worden verwezen als toelichting van 
deze opmerking. 

‘De oppermacht van de volkeren’ begint met Nebukadnezar. Tot aan 
zijn tijd was Israël het middelpunt geweest en Jeruzalem de zetel van 
Gods bestuur van de omringende volkeren. De koningen uit de lijn van 
David waren de laatste verantwoordelijke vertegenwoordigers van dit 
goddelijk bestuur; maar dit bestuur, wel verre van beperkt tot Israël, 
strekte zich uit tot alle natiën die er op enigerlei wijze mee waren 
verbonden. Toen het gedrag van het volk van God of van hun koningen 
dusdanig was dat het door Hem werd goedgekeurd, onderwierp Hij alle 
omringende volken aan hun heerschappij. Als zij, aan de andere kant, 
in ongehoorzaamheid wandelden, gebruikte Hij de omringende volken 
om hen te kastijden. Nog was zijn troon te Jeruzalem en het was totdat 
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de afval van Juda en haar koningen van hun trouw aan God volledig 
werd dat Jeruzalem opgegeven werd om totaal verwoest te worden. 

DANIEL EN DE OPENBARING

318. De prinsen en edelen van het land werden in gevangenschap 
gevoerd, de stad werd ten val gebracht en Ezechiël, die profeteerde 
onder die gevangenen die het eerst waren weggevoerd zag in een visioen 
de heerlijkheid des Heren weggaan, eerst ‘van de dorpel van de tempel’ 
en toen ‘uit het midden der stad’. 38 Het symbool van de goddelijke 
aanwezigheid, dat vanaf de verlossing uit Egypte nooit - behalve voor 
een korte tijd in de dagen van Samuël39 - hen had verlaten, vertrok dus 
helemaal en Jeruzalem hield op de plaats van de troon van Jahweh 
te zijn. De gehele orde der dingen voortvloeiende uit het wonen van 
God te Jeruzalem werd opzij gezet en de universele suprematie werd 
overgedragen aan Nebukadnezar, de koning van Babel, en het eerste 
grote opperhoofd van de volken. Met hem begonnen ‘de tijden der 
volken’. 

‘Suprematie (oppermacht) van de volken’, van haar begin tot haar 
einde door het rechtvaardige oordeel van God bij de komst van de 
Zoon des mensen is het onderwerp van de profetie van Daniel. Daniël 
2 en 7 omvatten de gehele periode van Nebukadnezar tot de komst 
van Christus in oordeel, terwijl de andere hoofdstukken de hoofdlijnen 
opvullen door óf de morele trekken die de macht der heidenen 
karakteriseren, óf het profetische detail van hun handelingen en van 
Gods bemoeienissen met hen in oordeel aan het einde. We moeten in 
het bijzonder kijken naar Daniël en de Openbaringen voor onderricht 

38  Zie Ezech. 10:18 en 11:23
39  Zie 1Sam. 4 - 6
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betreffende ons huidige onderwerp. Het verschil er tussen is dat de 
Openbaringen handelt over ‘de laatste dagen van suprematie van 
de volkeren’ als verbonden met en volgende op de lange loop van 
verderf in de tegenwoordige bedeling en de totale afvalligheid van het 
christendom; terwijl Daniel gaat over dezelfde periode in verbinding 
met de bestemmingen van zijn eigen geliefde natie, het volk der Joden. 
De Heer geve ons dat we ernstig van geest zijn in het onderzoeken van 
het getuigenis van beide. 

HET GROTE BEELD

319. In Dan. 2 gaat de goddelijke mededeling naar Nebukadnezar zelf; 
maar tot hem op een wijze dat het voor hem niet van nut is, totdat 
het weer voor zijn geest wordt geroepen en door de profeet wordt 
verklaard. Zo maakt God bekend dat de kennis van zijn verborgenheden 
bij zijn volk is, het goddelijke maar arme en verachtte overblijfsel van 
Israël. Maar Hij plaatst de monarch van de volken onder de volledige 
verantwoordelijkheid dat hij weet uit wiens handen hij de macht en de 
autoriteit, waarvan hij de bezitter is, heeft ontvangen De werkelijkheid 
van de mededeling die aan de koning wordt gedaan en uitgelegd door 
de profeet is zo welbekend en zo algemeen begrepen dat het niet nodig 
is dat hier uit te leggen. Drie van de machten der volken die door het 
beeld worden voorgesteld, worden in dit en de andere hoofdstukken 
van Daniël verklaard te zijn Babylon, Medië-Perzië en Griekenland, 
terwijl blijkt uit een passage uit het Nieuwe Testament dat spreekt van 
een bevel van de Romeinse keizer ‘dat de gehele wereld moest worden 
ingeschreven’ dat Rome het vierde rijk is (Luk. 2:1) Nu, als er maar vier 
universele keizerrijken zouden zijn en als de eerste drie in het boek 
Daniel worden gespecificeerd dan is het duidelijk dat de enigste, waar 
bovendien in de Schrift over wordt gesproken als universeel, het vierde 
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moet zijn. Het wordt bovendien in Dan. 11 onder de naam ‘Kittim’ (Dan. 
11:30) voorgesteld waar de schepen van Kittim worden voorgesteld als 
deelnemende aan de strijd tussen de koninkrijken waarin het Griekse 
rijk moest worden verdeeld. Babel, Perzië, Griekenland en Rome 
worden nagenoeg universeel erkend als de vier koninkrijken die worden 
gesymboliseerd door het beeld in Dan. 2. Iedere tegengestelde mening 
is zo in het oog springend belachelijk dat ze geen discussie nodig heeft. 

De leidende trekken van deze belangrijke profetie zijn als volgt:

1.  God handelt als ‘de God des hemels’ in het verlenen van macht 
aan de volken. Als ‘de God der aarde’ was zijn troon te Jeruzalem en zal 
ze zijn wanneer Hij opnieuw Zich als zodanig bekend maakt. Maar daar 
zijn aardse troon buiten werking gesteld is, vanwege de zonde van hen 
die de verantwoordelijke bewaarders en vertegenwoordigers van zijn 
gezag waren geweest, handelt Hij nu als ‘de God van de hemel’ door het 
geven van gezag aan de monarch van de volken. ‘Gij, o koning, koning der 
koningen, aan wie de God des hemels het koningschap, macht, sterkte 
en eer geschonken heeft, ja, in wiens hand Hij de mensenkinderen, 
waar zij ook wonen, de dieren des velds en het gevogelte des hemels 
heeft gegeven, en die Hij tot heerser over die alle heeft gemaakt - gij zijt 
dat gouden hoofd’ (Dan. 2:37, 38) 

2.  Het zou uit deze onmiddellijke aanvaarding ervan wegens de 
God des hemels blijken, dat de overmacht van Nebukadnezars macht 
bestond. Goud, zilver, koper en ijzer vermengd met modderige klei zijn de 
elementen waaruit het beeld dat Nebukadnezar zag was samengesteld. 
Het verslechteren is het meest opvallend, maar het ligt niet zozeer in 
de sterkte, de kracht als wel in de waarde van de metalen; het vierde 
koninkrijk wordt inderdaad voorgesteld door dat wat alles verbrijzelt 
en onderwerpt. Nebukadnezar, het hoofd van goud, ontving zijn macht 
door de directe en absolute gave van God; de andere koningen volgden 
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daarop of kregen het bezit er van in de loop van omstandigheden als 
door de Voorzienigheid beschikt, maar niet op de directe wijze. 

VERNIETIGING VAN HET BEELD

3.  De koninkrijken van de volken worden hier als één geheel 
gezien. Zoals uitgedrukt door iemand anders: ‘Het zijn noch de 
historische opeenvolging, noch de zedelijke trekken met betrekking tot 
God en mensen, maar de koninkrijken vormen samen als het ware één 
persoon voor God; de mens van de aarde in het oog van God - heerlijk 
en verschrikkelijk in zijn uiterlijke pracht in de ogen van de mensen’. 
40 Dit is zo waar dat in de voorzegging van het uiteindelijke ten val 
brengen, terwijl de slag valt op de tenen van het beeld, het gehele beeld 
in stukken verbroken en als stof verstrooid wordt - het ijzer, de klei, het 
koper, het zilver en het goud hebben allen deel aan de overweldigende 
vernietiging. . Kracht/ macht van de volken, gesymboliseerd door het 
beeld gaat voort sinds de dagen van Nebukadnezar tot het tijdperk 
waarop het dus uiterlijk overwonnen en vernietigd wordt. 

4.  Wanneer de oppermacht van de volken in haar laatste vorm 
bestaat volgt haar vernietiging. ‘Een steen zonder toedoen van 
mensenhanden losgeraakt trof het beeld aan de voeten van ijzer en 
leem en verbrijzelde deze’. Deze uiteindelijke slag valt niet op het hoofd 
van goud, de zilveren borst, de buik en lendenen van koper, neen, zelfs 
niet op de benen van ijzer, maar op de voeten van ijzer en leem. Dit 

40 Zie Synopsis van de Bijbel (NL) deel 4 blz. 151: ‘Wij zien hier niet de 
geschiedkundige opéénvolging, noch de zedelijke karaktertrekken t.o.v. 
God en de mensen. Maar ze worden hier samen gezien, a.h.w. één 
persoonlijkheid vormende voor God, de mens van de aarde in de ogen 
van God - heerlijk en verschrikkelijk in zijn uiterlijke pracht in de ogen 
van de mensen’. 
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op zichzelf, bewijst dat het treffen van het beeld niet de invoering en 
de geleidelijke verspreiding van het christendom is, zoals velen hebben 
verondersteld, maar een bezoeking door goddelijke macht toen het 
vierde rijk in haar verdeelde en vermengde toestand was. Het bestond 
eeuwenlang in volledige eenheid en macht nadat het christendom 
begon. 

5.  Er wordt maar weinig gezegd in dit hoofdstuk over het tweede en 
derde rijk. Dat wat op de voorgrond wordt geplaatst is de geopenbaarde 
waarheid betreffende het eerste rijk dat haar heerschappij direct van 
God ontving en het vierde in de laatste dagen waarvan het gehele 
stelsel opzij wordt gezet en er geen spoor van overblijft. Over dit laatste 
onderwerp is de profetie zelfs overvloediger en gedetailleerder dan 
over het eerste. 

DAT DIE HET BEELD VERVANGT

6.  Er wordt een vijfde koninkrijk voorgesteld door ‘de steen 
zonder toedoen van mensenhanden losgeraakt’ (Dan. 2:34), dat bij 
haar invoering indrukwekkend de monarchie van de volken omver 
werpt en vernietigt en haar plaats inneemt. ‘Het werkt niet door een 
zedelijke invloed, die het karakter van het voorwerp waarop het inwerkt 
verandert. Het vernietigt dit voorwerp door kracht, want het is God Die 
dit werktuig opricht en er deze kracht aan geeft. De steen wordt niet 
langzamerhand groter, om zo het beeld van zijn plaats te brengen. Nee, 
hij vernietigt het, voordat hij groter wordt. Als hij groot geworden is, 
is hij de verheven zetel van een alles omvattende heerschappij, want 
het is niet alleen een recht, door God over mensen gegeven, maar het 
vervult de gehele aarde’. ‘We kunnen ook zien’, zegt de schrijver wiens 
woorden we aanhalen, ‘dat het niet God is die het beeld vernietigt om 
het koninkrijk te vestigen; maar het koninkrijk dat Hij opricht slaat als 
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haar eerste handeling de voeten van het beeld. Wij hebben hier dus de 
uiterlijke en algemene geschiedenis van dat wat naar Gods beschikking 
Zijn troon en regering in Jeruzalem verving en langzamerhand in zijn 
openbaar karakter t. a. v. God ontaardde en tenslotte zijn einde vindt in 
het oordeel, dat wordt uitgevoerd door het koninkrijk, dat God zonder 
menselijke bemiddeling instelt. 

Het koninkrijk van Christus, wat neerkomt op de laatste vorm van 
monarchie die vroeger door God werd opgericht, vernietigt de gehele 
vorm van haar bestaan en vervult zelf de gehele aarde. 41 

Dan. 3 - 6 verhaalt de geschiedenis van voorbijgegane gebeurtenissen; 
maar het is een geschiedenis die voorafgegaan wordt door het hoofdstuk 
dat wij hebben beschouwd en wordt gevolgd door andere hoofdstukken 
vol profetische details betreffende hetzelfde algemene onderwerp; en 
of we nu deze verbinding van de hoofdstukken 3 - 6 beschouwen, of 
de inhoud van de hoofdstukken zelf, het is moeilijk de overtuiging te 
weerstaan dat zij zijn bedoeld om ons te onderrichten over het morele 
karakter van de machten der volkeren die het onderwerp van het 
hele boek vormen. Zij vormen voorbeelden, zo te zeggen, van wat de 
heerschappij der volken altijd zou zijn. 

DE EERSTE DRIE BEESTEN VAN DANIEL 7

322. Afgodendienst en vervolging in hoofdstuk 3 - de trots dat alles 
aan zichzelf toekent in plaats van God te verheerlijken en wat feitelijk 
haar onderwerp reduceert tot een dierlijke toestand; in hfst. 4 hardheid 
van hart, openlijke opstand en gevoelloze bespotting van God en zijn 
aanbidding; in hfst. 5 en in hfst. 6 zijn het de morele trekken waardoor 
de macht van de volken wordt gekarakteriseerd, vergoddelijking van 

41  Zie Synopsis van de Bijbel Deel 4 blz. 154. 



420

Eenvoudig commentaar

de mens en het door doodspijn afdwingen van onderwerping aan 
zijn godslasterlijke aanmatigingen en de morele trekken waardoor de 
macht van de volken helemaal wordt gekarakteriseerd. Geen wonder, 
wanneer haar ongerechtigheid vol is, en de heimelijke bedoelingen 
van God rijp zijn voor ontwikkeling, dat dit het voorwerp van totaal en 
verpletterend oordeel zou worden. 

Dan. 7 biedt ons verdere voorzeggingen van dit oordeel aan zowel 
als het uiteindelijke karakter van kwaad dat de aanleiding wordt van 
haar uitvoering. We hebben hier, onder andere symbolen, dezelfde 
vier koninkrijken die in hfst. 2 worden voorgesteld door het beeld. 
Vier grote beesten komen op uit de zee. Het gaat hier niet om de 
gave van autoriteit door de God des hemels, maar het verijzen van 
deze koninkrijken als zaak van de geschiedenis, van de vormloze 
onstuimige massa der mensheid die in profetische taal door ‘de zee’ 
wordt voorgesteld. Openbaring 17:15 bewijst voldoende dat dit de 
betekenis van het symbool is. ‘De wateren die u hebt gezien, waarop 
de hoer zit, zijn volken en menigten en naties en tongen’. Babylon 
wordt voorgesteld door het eerste beest, dat gelijkt op een leeuw met 
adelaars vleugels. Medo-Perzië wordt voorgesteld door het tweede 
beest ‘dat geleek op een beer; het richtte zich op de ene zijde op, 
en drie ribben waren in zijn muil tussen zijn tanden; en men sprak 
tegen hem aldus: sta op, eet veel vlees’ (Dan. 7:5) Het derde beest, 
Griekenland, gelijkt op een panter met vier vogelvleugels op zijn rug 
en vier koppen (vs. 6): de welbekende symbolen van de viervoudige 
verdeling van het Griekse rijk na de dood van Alexander. Het vierde 
dier, het Romeinse keizerrijk, roept echter hoofdzakelijk de aandacht 
op; en verder is er iets bijzonders in de voorstelling hiervan, waarop 
de aandacht van de profeet in het bijzonder schijnt geconcentreerd te 
zijn, betreffende waarnaar hij bezorgd onderzoek doet en met het oog 
waarop hij vollediger onderricht ontvangt. Maar laten we ons wenden 
tot de details. 
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323. Eerst hebben we het gezicht van het vierde dier dat de profeet zag. 
‘Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, een vierde dier, vreselijk, 
schrikwekkend en geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at 
en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten; en dit dier 
verschilde van alle vorige, en het had tien horens’ (Dan. 7:7) Dezelfde 
pen, die wij reeds hebben aangehaald, presenteert in krachtiger taal 
dan waarover wij kunnen beschikken, de hoofdzaak en de inhoud van 
dit gezicht. 

‘De kenmerken van het vierde dier worden duidelijk beschreven. Het 
is buitengewoon sterk. Het vreet en vermorzelt en wat er overblijft 
vertreedt het met zijn voeten. Het heeft niet hetzelfde karakter als de 
voorgaande koninkrijken. Het heeft tien hoornen, d. w. z. zijn kracht 
zou tussen tien verschillende machten verdeeld worden. Kracht en 
een roofzucht die niets spaart en ontziet, zich alles toe-eigent of het 
onder de voet loopt zonder gewetensbezwaar; het zijn de morele 
karaktertrekken van het vierde beest. Zijn verdeling in tien koninkrijken 
onderscheidt het wat betreft haar vorm. De algemene eenvoud van de 
andere koninkrijken zal er aan ontbreken’. 42

Terwijl de profeet aandachtig de horens van dit vierde beest beschouwt, 
vindt er een grote verandering onder deze plaats. ‘Terwijl ik op die 
horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen, en 
drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt; en zie, in die 
horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak’. 

Vergelijking van Dan. 2 en 3. 

42  Zie Synopsis van de Bijbel blz. 167, 168. 
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324. De lezer zal zich herinneren dat we bezig zijn met hetzelfde 
onderwerp als in hfst. 2, wordt toegelicht door de armen en de benen 
van het beeld. De benen waren van ijzer - de voeten en tenen, deels 
van pottenbakkers klei en deels van ijzer. Dan worden, in Daniël 2:42-
44, de tenen apart behandeld. ‘en de tenen der voeten deels van ijzer 
en deels van leem: ten dele zal dat koninkrijk hard zijn, en ten dele zal 
het broos zijn. Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem 
betekent: zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar 
met elkander geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet 
vermengt met leem. Maar in de dagen van die koningen (de koningen 
of koninkrijken voorgesteld door de tien tenen) zal de God des hemels 
een koninkrijk oprichten dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan’ 
Nu de horens in hfst. 7 komen overeen met de tenen in hfst. 2 en 
beide hoofdstukken laten zien dat het in deze uiteindelijke toestand 
is - wanneer de kracht van het koninkrijk gedeeld is in de tien machten 
en wanneer, overeenkomstig hfst. 2, de macht die oorspronkelijk van 
God afgeleid was, niet slechts goud verslechterd heeft tot ijzer, maar 
probeert zichzelf te verbinden met iets van een geheel verschillende 
natuur, met pottenbakkers klei - in deze laatste toestand van het vierde 
koninkrijk richt God een koninkrijk op dat het gehele stelsel van macht 
der volkeren verbrijzelt, vernietigt, en omver werpt. doordat het haar 
plaats inneemt en de gehele wereld vult. De moderne pogingen - 
helemaal door wat eens het ongebroken, onverdeelde Romeinse Rijk 
was heen - om monarchale met populaire invloeden te verenigen in wat 
genoemd worden constitutionele regeringen, kan nauwelijks falen op te 
komen bij het verstand bij het nauwkeurig lezen van deze profetie. Het 
is niet de bedoeling door deze opmerking bedekt enige censuur op deze 
of gene methode van bestuur te kennen te geven. Dat is niet het gebied 
van de christen. Wij merken in de profetie eenvoudig dat op wat gegeven 
is als de onderscheidende vorm van volkerenmacht in de laatste fasen 
van haar bestaan. Morele eigenaardigheden worden elders gegeven. 
Ook zouden we niet willen laten doorschemeren dat de tien tenen 
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alsnog kunnen worden onderscheiden. Een plaats in de Openbaringen, 
die zo meteen zal worden bekeken, verbiedt zo’n gedachte. Om terug te 
keren naar hfst. 7: het voorziet ons van bijzonderheden die in hfst. 2 zijn 
weg gelaten. We hebben hier inderdaad de tien horens, maar terwijl 
de profeet de horens bekijkt komt er tussen hen een andere horen 
op, een elfde horen, en haar werkingen zijn zodanig dat ze spoedig 
de aandacht van de profeet geheel in beslag neemt. Het is een kleine 
horen, een macht klein en onbetekenend bij haar begin, maar drie van 
de tien worden met wortel en tak uitgerukt; ze wordt gekarakteriseerd 
door buitengewone scherpzinnigheid en intelligentie terwijl ze ‘ogen 
als mensenogen en een mond vol grootspraak heeft’ (vs. 8b). 

HET VIERDE DIER VERNIETIGD

325. Een rechtszitting volgt. ‘Terwijl ik bleef toekijken werden tronen 
opgesteld,43 en een Oude van dagen zette Zich neder, zijn kleed was 
wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol; zijn troon bestond uit 
vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur; en een stroom 
van vuur welde op en vloeide voor hem uit; duizend maal duizenden 
dienden hem en tienduizend maal tienduizenden stonden voor hem. De 
vierschaar zette zich neder en de boeken werden geopend’ (Dan. 7:9-
10) Het hoofdstuk informeert ons niet waar deze rechtszitting plaats 
vindt; maar al de gevolgen die de profetie verhaalt zijn op de aarde. 

‘Toen keek ik toe vanwege het geluid der grote woorden welke de horen 
sprak; terwijl ik bleef toekijken, werd het dier gedood, zijn lichaam 
werd vernietigd en prijsgegeven aan de brand van het vuur’. Terwijl 
dit het verschrikkelijke einde is van het vierde beest, eindigen haar 
bestaan en haar heerschappij samen bij het overstelpende oordeel die 

43  Niet ‘neergeslagen’ Bijna alle geleerden stemmen overeen in de 
juistheid van wat hier boven is weergegeven. 



424

Eenvoudig commentaar

het overvalt. Het wordt opgemerkt door de profeet dat het met de drie 
eerdere koninkrijken anders was geweest. ‘Ook aan de overige dieren 
werd de heerschappij ontnomen, en hun werd een levensduur gegeven 
tot een tijd en wijle’ (Dan. 7:11-12) Aan de heerschappij (gezag) van 
Babel kwam een einde in de nacht toen Belsassar werd gedood. Het 
gezag van Perzië hield op toen het ten val gebracht werd door de 
eerste Griekse koning. Het gebied van Griekenland werd eerst verdeeld 
in vieren, en daarna weggenomen als de éne na de andere van deze 
Griekse monarchieën viel voor de Romeinse legioenen. Maar er is altijd 
geweest en er is nog, een koninkrijk van Perzië. Zo is er nu een koninkrijk 
(een land)afgenomen, van Griekenland. Op deze wijze werd van deze 
beesten hun gebied afgenomen, maar hun levens werden verlengd. Zo 
is het niet wat het vierde Romeise rijk betreft. ‘Terwijl ik bleef toekijken, 
werd het dier gedood, zijn lichaam werd vernietigd en prijsgegeven aan 
de brand van het vuur’ (Dan. 7:11) Totale ondergang is zijn lot. 

EÉN GELIJK EEN MENSENZOON (DAN. 7:13)

326. Echter wat gezegd wordt over deze beesten waarvan het gezag 
werd weggenomen en waaraan een levensduur tot tijd en wijle werd 
gegeven, werpt licht op de vermelding in hfst. 2 dat het hele beeld 
vernietigd wordt als de slag neerdaalt op zijn voeten van ijzer en leem. 
Tot aan dat moment houden hun levens aan; maar zij zowel als het 
vierde koninkrijk worden vernietigd door ‘de steen zonder handen 
afgehouwen’ (Dan. 2:44-45) Ieder spoor van de macht der volkeren 
verdwijnt en het koningschap over de gehele aarde wordt overgedragen 
aan Degene die wij kennen als de Verachtte en Verworpene door de 
mensen, die onder de overtreders gerekend werd, gekruisigd tussen 
de boosdoeners! Hij alleen is waardig! Eeuwig zij Zijn naam gezegend!



425

De overdracht van heerschappij naar deze Gezegende en Aanbiddelijke 
is het onderwerp, in dit hoofdstuk dat voor onze aandacht staat, van 
een ander gezicht. ‘Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, 
met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij 
begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze; en 
hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle 
volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige 
heerschappij die niet zal vergaan, en zijn koningschap is één, dat 
onverderfelijk is’ (Dan. 7:13-14) Kan er enige twijfel zijn dat de Heiland 
deze profetie in gedachten had toen Hij tegen de hogepriester zei, ‘Ik 
zeg u evenwel: van nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan de 
rechterhand van de kracht en zien komen op de wolken van de hemel’ 
(Matth. 26:64)

‘God heeft eenmaal gesproken,’ zegt de psalmist; ‘ik heb dit tweemaal 
gehoord: de sterkte is Godes (Ps. 62:12) Er is maar Eén die met 
volmaakte getrouwheid dit erkent. Adam ontving macht van God en 
verraadde spoedig, zowel dit en zichzelf en de schepping waarboven hij 
geplaatst was, aan de handen van de bedrieger en overweldiger. Noach 
ontving van God de macht van het zwaard, maar spoedig onderwierp 
hij zichzelf door zijn onmatigheid aan de bespotting van zijn zoon die 
schuldiger was dan hijzelf, door proclameren van de vernedering, die 
hij zou hebben moeten bedekken, bekend te maken. 

DE ENIGE DIE NIET FAALT

327. God Zelf regeerde in Israël, tot het volk als geheel vroeg om 
een eigen koning. Saul, de koning van de keuze van het volk - hoewel 
hij uit Gods hand zijn troon en scepter ontving - gebruikte ze in 
ongehoorzaamheid voor zelfverheerlijking en kwam om op de bergen 
van Gilboa. ‘De man naar Gods eigen hart’ (1 Sam. 13:14; Han. 13:22) 
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erkende inderdaad werkelijk deze grondwaarheid. - maar, helaas! deed 
hij het niet volmaakt en altijd. Hij ontving zijn koninkrijk alleen uit de 
hand van God, ook werd hij er niet werkelijk in geïnstalleerd totdat 
hij telkens weer beproefd werd of hij er bezit van zou nemen in eigen 
kracht of op Gods tijd zou wachten. In dit alles was hij een type van 
Hem, die hoewel zijn zoon, hem in de geest zijn Heer noemde. Maar 
David werd vermoeid op het pad des geloofs en zou zichzelf hebben 
gewroken als de souvereine genade niet tussenbeide was gekomen. 44 
En éénmaal op de troon, tenminste in één geval, verhief zijn hart zich45 
en in een ander geval gebruikte hij zijn macht voor van zijn wellusten. 
46 Zijn nageslacht erfde zijn troon. De eerste die hem opvolgde wendde 
zich in zijn ouderdom tot de afgoden (Salomo). Jerobeam die koning 
gemaakt werd over de tien stammen, die zich dien ten gevolge van 
David’s huis afkeerde, richtte gouden kalveren op en de ene na de 
andere van zijn opvolgers zonken steeds dieper in ongerechtigheid, 
totdat de tien stammen werden weggevoerd uit het land. Het huis 
van David verontreinigde zich meer en meer, totdat de toorn van 
de Heer verrees en er geen heling meer aan was. Toen volgden de 
Joodse gevangenschap en de tijden van de volkeren. God bevestigde 
de troon van Nebukadnezar te Babel en verleende hem nagenoeg een 
toegestane macht, niet totaal, gelijk aan dat wat aan Adam toegestaan 
was. Zijn de machthebbers van de volken vanaf Nebukadnezar meer 
getrouw geweest dan anderen aan het principe dat ‘de sterkte Gode 
is?’ (Ps. 62:12) Helaas, het antwoord hebben we voor ons, en veel 
wat nog slechter is blijft er over om te beschouwen. De macht van de 
volkeren heeft in alle opzichten bewezen vijandig tegen God te zijn en 
zijn aanspraken te verachten; aan het eind zal blijken dat ze openlijk 
opstaat tegen Zijn gezag en voor zichzelf de eer opeist die alleen Hij 
waardig is. 

44  Zie 1 Sam. 29:8. 
45  Zie 2 Sam. 24 bij de volkstelling. 
46  Zie 2 Sam. 11 bij Batseba de vrouw van Uria. 
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HET KONINKRIJK GEGEVEN AAN DE ZOON DES MENSEN

328. Er is Eén op deze aarde geweest, de gezegende Erfgenaam van alle 
dingen die recht heeft op heerschappij door elke mogelijke aanspraak 
en die almachtige macht heeft zijn aanspraken kracht bij te zetten, maar 
die doordat Hij mens geworden is en zo de plaats van een dienstknecht 
heeft ingenomen, de plaats van onderwerping en afhankelijkheid, 
daarvan nooit maar voor een ogenblik afwijkt. Alle koninkrijken der 
wereld werden Hem door satan aangeboden, op voorwaarde dat Hij 
voor satan zou neervallen om hem te aanbidden. ‘Ga weg, satan, want 
er staat geschreven: [De] Heer, uw God, zult u aanbidden en Hem 
alleen dienen’ (Matth. 4:10) De schare zou Hem met geweld hebben 
genomen en Hem tot koning hebben gemaakt; maar de moderne en 
godslasterlijke leer dat ‘ het volk de enigste rechtmatige bron van kracht 
is’ vond in Zijn hart geen plaats. Toen Hij hun bedoelingen bemerkte 
‘ontweek Hij opnieuw op de berg, Hij alleen’ (Joh. 6:15) Nee, Hij was 
in vernedering en gehoorzaamheid gekomen om God in deze zondige 
en trotse wereld te verheerlijken en niets kon Hem van deze nederige, 
zichzelf verloochenende, zelf opofferende weg afkeren die Hij was 
opgegaan Wat de Heilige Geest van Hem getuigde als priester is even 
waar van Hem in zijn koninklijk karakter. ‘Zo heeft ook Christus niet 
Zichzelf verheerlijkt om hogepriester te worden’ (Hebr. 5:5) Hij wachtte 
tot de tijd van de Vader zou aanbreken om Hem met Zijn koninklijke 
zowel als met Zijn priesterlijke waardigheid te bekleden. ‘De sterkte is 
Godes’ (Ps. 62:12), en dit erkende Hij in iedere stap van zijn leven hier 
beneden. Nee, meer, Hij zat in gehoorzaamheid neer aan de rechterhand 
van God. ‘Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb 
als een voetbank voor uw voeten’ (Ps. 110 :1) Zo schrijft de psalmist. ‘En 
wacht voortaan, ‘totdat zijn vijanden gelegd worden tot een voetbank 
voor zijn voeten’ (Hebr. 10:13) Zo schrijft de apostel. 
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In Dan. 7:13, 14, het gedeelte waar wij over nadenken, is nu het 
beslissende moment gekomen. Menselijke ongerechtigheid heeft haar 
hoogtepunt bereikt in de godslasterlijke taal en opstand van de kleine 
hoorn; de rechterstoel wordt geplaatst en de boeken worden geopend; 
iemand gelijk een mensenzoon werd voor de Oude van dagen geleid en 
Hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht - eeuwige 
heerschappij - een koninkrijk dat niet zal vergaan. 

Deze visioenen van de toekomst wekken in de profeet de diepste 
bezorgdheid op om hun belang te begrijpen. Zijn wens wordt vervuld. 
‘En hij sprak tot mij en gaf mij de uitlegging daarvan te kennen’. Eerst 
krijgt hij een algemene uitleg van de gehele zaak. ‘Die grote dieren, 
die vier, zijn vier koningen die uit de aarde zullen opkomen, daarna 
zullen de heiligen des Allerhoogsten het koningschap bezitten tot in 
eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden’ (Dan. 7:16b-18)

HANDELINGEN VAN DE KLEINE HOORN

329. Dit is de hoofdinhoud van wat de gezichten moesten ontsluiten. 
Vier grote monarchieën zouden elkaar opvolgen en aan het einde ervan 
zouden de heiligen des Allerhoogsten het koningschap ontvangen. 
Merk hier op dat de uitleg verder gaat dan de gezichten zelf. De 
gezichten hadden de aanvaarding van het koninkrijk door de Zoon des 
mensen voorgesteld; maar hier vinden we dat het genomen en in bezit 
genomen moet worden door de heiligen van de Allerhoogste. Maar 
Daniel smacht naar een duidelijker en voller begrip. ‘Toen wilde ik de 
ware zin weten van het vierde dier,. . . en van de tien horens. . . . . en 
van de andere, die zich verhief en waarvoor er drie uitvielen, terwijl 
de horen met ogen en een mond vol grootspraak er groter uitzag dan 
de andere’ (Dan. 7:19-20b) Niet alleen zoekt de profeet een vollediger 
uitleg van deze details; hij geeft een vollediger uiteenzetting dan eerder 
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van wat hij in deze kleine horen had opgemerkt. ‘Ik zag dat die horen 
strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht totdat de Oude van 
dagen kwam en recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogsten 
en de tijd naderde, dat de heiligen het koningschap in bezit kregen’ 
(Dan. 7:21-22) Zo worden we ingelicht over wat eerst was weggelaten, 
de oorlog van de kleine horen tegen de heiligen; een oorlog waarin 
hij overwint tegen hen, tot de komst van de Oude van dagen aan zijn 
godslasteringen en vervolgingen een eind maakte en aan de heiligen 
die hij had vertrapt werd recht verschaft en zij namen het koninkrijk in 
bezit. Het antwoord dat Daniel ontvangt is zeer nauwkeurig. Hem wordt 
verteld dat het vierde dier het vierde koninkrijk is en dat het van alle 
andere zou verschillen doordat het verslindt, vertreedt, en vermorzelt. 
‘En de tien horens - uit dat koninkrijk zullen koningen opstaan, en na 
hen zal een ander opstaan, die zal van de vorige verschillen en drie 
koningen ten val brengen’ (Dan. 23-24) Dit is heel duidelijk. Het vierde 
koninkrijk zou eerst bestaan in haar eenheid en kracht; dan naderhand 
zouden er tien koningen (of koninkrijken) in verrijzen en daarna een 
ander koninkrijk, de kleine horen, die drie van de tien zou onderwerpen. 

HET OORDEEL OVER DE KLEINE HOREN

330. ‘Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen 
des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet 
te veranderen, en zij (de tijden en wet) zullen in zijn macht gegeven 
worden voor een tijd en tijden en een halve tijd’ (vs. 25) Hier hebben 
we verschillende trekken van de loopbaan van deze kleine horen. Zijn 
vermetele godslastering tegen de Allerhoogste, zijn vervolging van de 
heiligen, zijn goddeloze bemoeienis met de tijden en wetten en de 
ruimte waarvoor deze latere - ongetwijfeld Joodse tijden en Joodse 
wetten - in zijn hand zouden worden gegeven. Zijn macht zal drie en 
een half jaar duren. ‘Dan zal de vierschaar zich nederzetten, en men zal 
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hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot 
het einde’ (vs 26) Alles zal dan worden omgekeerd. ‘En het koningschap, 
de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal 
gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten; zijn 
koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen het 
dienen en gehoorzamen’ (vs. 27) Gezegend besluit van de gehele zaak! 

We wenden ons nu tot de Openbaringen. Andere gedeelten in Daniel 
zullen bestudering vragen; maar er zijn twee hoofdstukken in de 
Openbaringen die zo nauw verbonden zijn met deze die wij hebben 
overdacht die onze onmiddellijke aandacht vereisen. Het eerste is 
hoofdstuk 13. Twee symbolische beesten worden daar beschreven. 
Het eerste komt op uit de zee zoals Daniel’ s vier beesten; en tussen 
deze éne in Openbaring 13 en het vierde beest in Dan. 7 zijn er punten 
van gelijkheid die volkomen voldoende zijn om aan te tonen dat het 
hetzelfde beest is dat door beide symbolen wordt voorgesteld. Er 
worden terzelfder tijd veel aanvullende trekken naar voren gebracht in 
deze latere mededeling van God. Het apocalyptische beest heeft evenals 
in Daniel tien horens; maar in Openbaring13 wordt het voorgesteld met 
zeven koppen zowel als met tien horens. De horens zijn gekroond en op 
de koppen staan namen van godslastering. 

HET EERSTE BEEST VAN OPENBARINGEN 13

331. Ons wordt niet verteld in Daniel tot welk soort het vierde beest 
overeenkomst had; in Openbaring13 wordt hij gezien als in zich 
combinerende de trekken van de drie beesten die de drie eerdere 
rijken vertegenwoordigden een luipaard in zijn algemene verschijning, 
maar met poten als die van een beer en een muil als van een leeuw. 
De snelheid van een Griekse verovering, het gewicht van Perzische 
onderdrukking en de majesteit van Babylonische grootheid worden alle 
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gevonden in dit vierde grote en verschrikkelijke rijk in de speciale vorm 
waarin het door de profeet op Patmos wordt gezien. Verder hebben 
we hier de bron van haar grootheid en haar kracht. ‘En de draak gaf 
hem zijn macht en zijn troon en groot gezag’ (Openb. 13:3a) ‘De draak’ 
wordt in het voorgaande hoofdstuk verklaard als te zijn ‘de oude slang, 
die genoemd wordt duivel en de satan, die het hele aardrijk misleidt’ 
(Openb. 12:9) Hij wordt voorgesteld als uit de hemel te zijn geworpen en 
door hen die in de hemel zijn. ‘Wee de aarde en de zee, want de duivel is 
tot u neergekomen met grote grimmigheid, daar hij weet dat hij weinig 
tijd heeft’ (Openb. 12:12) Door vs. 14 wordt getoond dat die korte tijd 
de periode is die Dan. 7 beperkt tot de regering van de kleine horen. 
Bovendien geeft Openbaring13:5 dezelfde periode in 42 maanden als 
de periode van de macht van het beest in de speciale vorm waarin dat 
hoofdstuk hem beschrijft. Het is niet duidelijk uit deze beschouwing dat 
het onderwerp van Openb. 13 niet het Romeinse Rijk is gedurende haar 
ganse bestaan, maar dat rijk in haar laatste gedaante, wanneer de tien 
horens zijn verschenen en wanneer de draak uit de hemel is geworpen 
en op aarde gekomen is met grote grimmigheid daar hij weet dat hij 
weinig tijd heeft, en die tijd gebruikt door aan het dier ‘zijn macht, en 
zijn troon zijn groot gezag’ te geven?. Verder wordt, één van de zeven 
koppen - die voor de eerste keer behandeld worden in dit hoofdstuk, - 
a.h.w. tot de dood toe gewond gezien, maar de dodelijke wonde wordt 
genezen en de gehele aarde ging met verbazing het beest achterna 
(Openb. 13:3) Hier is de hernieuwing en blijkbaar door satan ‘s macht, 
van een vorm van bestuur waaronder het Rom. Rijk eens had bestaan 
maar dat voorbij was gegaan. 
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HET TWEEDE BEEST UIT OPENBARINGEN 13

332. Nu, bij haar verschijning wordt de hele wereld vervuld met 
bewondering en verbazing. Terwijl zij de draak en het beest aanbidden 
zeggen zij: ‘Wie is aan het beest gelijk en wie kan er oorlog tegen 
voeren?’ (Openb. 13:4b) De morele gelijkheid tussen de vs. 5-7, en wat 
gezegd wordt over de kleine horen in Daniel 7 kan nauwelijks in gebreke 
blijven iedere geest te treffen. Hier is echter het beeld duisterder dan in 
het Oude Testament De totale omvang van zijn macht wordt hier voor 
onze ogen tot uitdrukking gebracht. ‘En hem werd gezag gegeven over 
elk geslacht en volk en taal en natie. En allen die op de arde wonen, 
zullen hem aanbidden, [ieder] wiens naam van [de] grondlegging van 
[de] wereld af, niet geschreven staat in het boek van het leven van het 
Lam dat geslacht is’ (Openb. 13:7b-8) Met het oog op zo’n vreselijk 
en wijd verspreid zelfbedrog, hoe gepast is deze waarschuwing, ‘Als 
iemand een oor heeft, laat hij horen’ (vs. 9) 

De rest van Openbaring13 houdt zich bezig met de beschrijving van 
een ander beest dat uit de aarde opkomt, dat op Christus gelijkt in 
haar macht; (het had twee horens), aan die van een lam. gelijk en 
het sprak als de draak’ (vs. 11) Dit tweede beest is een soort eerste 
minister van het andere, die al het gezag van het eerste beest in zijn 
tegenwoordigheid uitoefent en het maakt dat de aarde en zij die er op 
wonen het eerste beest aanbidden van wie de dodelijke wond genezen 
was. En d. m. v. grote tekenen is hij in staat te bedriegen. Van de mens 
der zonde, de wetteloze, wordt gezegd in 2Thess. 2:9: ‘zijn komst is naar 
de werking van de satan met allerlei kracht en tekenen en wonderen 
van de leugen’ en van het tweede beest in Openbaring13:13 wordt 
ons verteld: ‘het doet grote tekenen zodat het zelfs vuur uit de hemel 
laat neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het 
misleidt hen die op de aarde wonen, door de tekenen die hem gegeven 
zijn te doen in tegenwoordigheid van het beest’. Ah, lieve lezers, dit zijn 
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niet slechts voorgewende wonderen, zoals er in overvloed voorkomen 
bij het Romanisme, maar werkelijke wonderen die ten tijde als God 
naar de mensen sterke misleidingen zal zenden, dat zij een leugen 
zullen geloven en het zal worden toegestaan dat dit instrument van 
satan die zal produceren. 

AANBIDDING VAN HET BEEST

333. Niemand zal door hen worden bedrogen dan alleen zij die de liefde 
tot de waarheid niet wilden aanvaarden opdat zij gered zouden worden; 
maar hoe vreselijk te denken aan een tijd die snel zal naderen, wanneer 
de wonderen die in de dagen van Elia getuigden dat Jahweh (Jahweh) 
de ware God is, zal worden toegestaan door satan’s macht te worden 
gedaan, om mensen te bewegen het beest te aanbidden aan wie satan 
zijn macht zal hebben gegeven én zijn troon én groot gezag. ‘En het 
werd hem gegeven aan het beeld van het beest adem te geven, opdat 
het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het 
beeld van het beest niet aanbaden, gedood zouden worden’ (Openb. 
13:15) Vreselijk alternatief! Aan de ene kant, ‘Als iemand het beest en 
zijn beeld aanbidt en op zijn voorhoofd of op zijn hand [het] merkteken 
ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods grimmigheid, die 
ongemengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toorn;’ (Openb. 
14:9-10) en aan de andere kant, het tweede beest heeft macht, zoals 
we hebben gezien, om er voor te zorgen dat zo velen die het beeld 
van het beest niet willen aanbidden zullen worden gedood. 47 Dood in 
déze wereld, of verdoeming in de volgende zal dan het verschrikkelijke 
alternatief zijn! Lezer, als u nog niet gevlucht bent om te schuilen bij 
Christus, stel dat dan geen moment langer uit! God geve u, terwijl de 
dag der redding nog voortduurt, berouw ten leven! 

47  Zie Openb. 13:15b
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‘Het beest’ is slechts een secundair onderwerp in Openbaring 17, het 
grote Babylon is haar duidelijke thema. Toch is haar verbinding met 
het beest zo dat de laatste noodzakelijkerwijs opvallend in zicht wordt 
gebracht; en ons wordt een veelheid van details voorgesteld die we 
nergens anders vinden. Het oordeel over de grote hoer die op vele 
wateren zit met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben en 
bij de wijn van wier hoererij de inwoners van de aarde dronken zijn 
geworden - dit is het onderwerp van het hoofdstuk. Johannes wordt in 
de geest weggevoerd en ziet ‘een vrouw zitten op een scharlakenrood 
beest dat vol namen van laster was [en] zeven koppen en tien horens 
had’ (Openb. 17:3) De identiteit van dit beest, zowel moreel als in 
uiterlijke vorm, met het beest van hfst. 13 en het vierde beest in Dan. 7, 
is dus duidelijk. Maar hier wordt een vrouw gezien die op het beest zit. 
De gemeente, er zij aan herinnerd, hoewel verloofd aan Christus, is nu 
nog niet met Hem getrouwd. 

BABYLON EN HET BEEST

334. Wanneer daarom, dat wat aangeeft de gemeente te zijn onheilige 
verbindingen vormt met de aardse koningen, en de aardse inwoners 
bederft en bedwelmt, haar zonde wordt beschreven, niet als de ontrouw 
t.o.v. haar man van een getrouwde vrouw, maar als de onkuisheid van 
iemand die zichzelf als een reine maagd voor Christus zou hebben 
moeten bewaren. Jeruzalem, dat aan Jahweh was uitgehuwelijkt, 
wordt altijd door de profeten belast met ontucht (afgodendienst). Het 
is niet deze zonde maar overspel waarmee Babylon belast wordt. En of 
wij dit beschouwen haar onreine karakter - haar naam uitdrukking van 
de poging van eenheid en uniformiteit, waarop God verwarring schreef 
- haar keizerlijke staat, uitgedost in purperen en scharlaken kleur - haar 
rijkdommen, getooid met goud en kostbare stenen en paarlen - haar 
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bekoringen, terwijl ze in haar hand een gouden beker vol gruwelen 
en onreinheden heeft (afgoden, zie 1 Kon. 11:5, 7) en de vuilheid van 
haar ontucht - haar onbeschaamdheid, terwijl ze de naam op haar 
voorhoofd heeft geschreven - of wij deze dingen beschouwen, of haar 
wreedheid, dronken van het bloed van de heiligen en van het bloed van 
de martelaren van Jezus - hoe kan er twijfel aan zijn dat zij het enorme 
systeem van bedrog, geweld, afgodendienst en vervolging symboliseert 
dat zo vele eeuwen lang onder de naam van Christus de lendenen van 
het keizerrijk op de Romeinse wereld hield en werd gesteund door haar 
hulpbronnen? Toen Johannes haar zag verwonderde hij zich met grote 
verwondering (Openb. 17:3-6) De engel neemt op zich hem het geheim 
te vertellen, niet alleen dat van de vrouw, maar van het beest dat haar 
draagt dat zeven koppen en tien horens had (vs. 7) Laat ons luisteren 
naar zijn uitleg en de Heer geve ons dat we zijn woord verstaan! 

‘Het beest dat u gezien hebt, was en is niet en zal uit de afgrond 
opstijgen en ten verderve gaan; en zij die op de aarde wonen, van wie 
de naam van [de] grondlegging van [de] wereld af niet geschreven is in 
het boek van het leven, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, 
dat het was en niet is en zal zijn’ (vs. 8) 

DE ZEVEN KOPPEN VAN HET BEEST

335. De kenmerken van dit Romeinse beest zijn, dat het op een gegeven 
tijdstip werkelijk van haar kan worden gezegd dat het was, en niet is, 
en zal zijn. ; maar wat dit toekomstige bestaan betreft, het zal bestaan 
doordat het uit de bodemloze put wordt losgelaten en haar einde is 
dat ze naar de verdoemenis gaat. Bovendien, wanneer het beest uit 
de bodemloze put is opgeklommen verbazen allen wier namen niet in 
het boek des levens staan zich er over en volgen het. Pas dit toe op het 
Romeinse rijk. Zoals allen weten bestond dit eens. Dan, als een hecht, 
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tot één gemaakt rijk hield het op te bestaan. Maar het is niet voor 
altijd van het toneel verdwenen - het zal opnieuw bestaan; en als het 
weer bestaat zal het uit de bodemloze put verrijzen - de draak zal haar 
zijn macht en zetel en groot gezag geven. De toekomstige en laatste 
vorm van het vierde grote Romeinse Rijk zal puur satanisch zijn en 
verdoemenis is haar zeker lot en het lot van allen die haar aanspraken 
erkennen. Maar verdere bijzonderheden worden verschaft. 

‘De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit’ (Openb. 17:9) 
Niemand kan er aan twijfelen dat zowel in Daniël als in de Openbaringen 
‘beesten’ koninkrijken of keizerrijken symboliseren. Moeten dan niet 
de koppen van de beesten de regeringen van deze keizerrijken of 
koninkrijken vertegenwoordigen? De zetel of het centrum van het 
bestuur kan een koning zijn, een keizer, een volksvergadering of wat 
niet; maar als een beest een koninkrijk is, dan is de kop van dat beest 
zeker de besturende, controlerende macht. Nu, dit Romeinse beest zou 
zeven van zulke koppen, of vormen van bestuur hebben. Er wordt ook 
gezegd dat zij bergen zijn en iedere student van de Bijbel weet dat een 
berg het embleem is van gezag. Van deze zeven koppen, of vormen van 
bestuur in het Romeinse rijk wordt ons verteld, ‘vijf zijn gevallen, de 
ene is er, de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet 
hij een korte tijd blijven’ (vs. 10) Toen deze uitleg aan Johannes werd 
gegeven waren vijf van deze vormen van bestuur reeds gevallen: één 
waarvan we weten dat dit het bestaande keizerrijk was. Dus hebben 
we er zes. Een ander, het zevende, moest nog komen, maar als het zou 
komen zou het maar een korte tijd blijven. Dit bepaalt dat het niet, 
zoals velen hebben gedacht, het pausdom kan zijn. 
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DE ACHTSTE KOP VAN HET BEEST

336. Wanneer de relatieve en proportionele duur van zeven vormen 
van bestuur ter sprake komt, om te veronderstellen dat over degene die 
het langst van allen duurt wordt gesproken als een korte tijd, betekent 
geweld aan te doen aan ieder principe van nuchter oordeel en uitleg. 
Wat die zevende kop is zullen we niet proberen te vertellen. 48

Maar er is een achtste hoofd. Zoals in Dan. 7 waar de profeet eerst 
tien horens ziet en er dan een andere kleine horen tussen hen opkomt, 
en die kleine horen van die tijd af de grote uiteindelijke acteur in het 
toneel wordt, zo zijn er hier zeven koppen, die zoals wij gezien hebben 
worden uitgelegd; maar dan wordt ons verteld: ‘ En het beest dat was 
en niet is, is ook zelf het achtste en het is uit de zeven en gaat ten 
verderve’ (vs. 11) Nadat het zevende hoofd - dat er maar een korte tijd 
zal zijn - verdwenen is, zal er nog een ander hoofd, of vorm, of soort van 
bestuur zijn. Het zal ‘van de zeven’ zijn als de opnieuw verschijning van 
één van hen die van tevoren hadden bestaan en toch is er dit vreselijke 
verschil met de zeven, die het werkelijk tot het achtste maakt, nl. dat 
het van beneden is. Het vernieuwde Romeinse rijk, met een hoofd of 
besturende politiek overblijvende van de voorafgaande zeven, maar 
die in werkelijkheid zijn macht en zetel en grote autoriteit ontvangt 
van de draak die dat vanuit de bodemloze put zendt, - dit zo herleefde 
Romeinse rijk, zeggen we, zal zo haar karakter van het achtste hoofd 

48 We kunnen vermelden wat anderen hebben gesuggereerd, dat in 
de nieuwe regelingen die volgden op de val van de late Franse keizer 
Bonaparte, niemand de titel ‘de koning van Rome’ aannam die door de 
Germaanse keizers tot op zijn dag werd gedragen, maar die hij zichzelf 
had toegeëigend, of aan zijn zoon had gegeven. Sindsdien heeft ze niet 
bestaan. Zijn regering was in karakter zeker uniek en duurde slechts voor 
een korte tijd; Maar we vermelden dit alleen maar als een suggestie die 
het kan verdienen om overwogen te worden door onze lezers. 
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nemen, zal zo absoluut door hem in beweging worden gebracht en 
gecontroleerd, dat zij, in het voor ons liggende gedeelte volledig worden 
vereenzelvigd. - ‘Het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste,’ d. 
w. z. , het achtste hoofd, ‘en gaat ten verderve’. Opmerkelijk zoals deze 
wijze van uitdrukken is, de betekenis is niet moeilijk te bespeuren. Het 
herleefde Romeinse Rijk onder haar achtste, haar satanische hoofd, 
wordt zo geïdentificeerd met en gekarakteriseerd door dat hoofd, zodat 
over hen als over één hoofd wordt gesproken. 

TIEN HORENS VAN HET BEEST

337. Het is het Romeinse rijk, uit dit gezichtspunt er van gezien, dat het 
gedeelte ons voorstelt maar wij vermelden dit slechts als een suggestie 
die door onze lezers verdient te worden overwogen. ‘En de tien horens 
die u hebt gezien, zijn tien koningen, die nog geen koninkrijk ontvangen 
hebben, maar één uur gezag als koningen ontvangen met het beest. 
Dezen hebben enerlei bedoeling en geven hun macht en gezag aan het 
beest’ (Openb. 17:12-13). Wij vragen de aandacht van de lezers voor 
deze worden. Daniel 2 spreekt in het bijzonder over de tenen van het 
beeld en duidt zo aan dat de laatste toestand van de vierde monarchie 
deze tienvoudige verdeling van haar macht zou zijn. Daniël 7:7, 8 spreekt 
van de tien horens en van de kleine horen die er drie uitrukt en de 
handelingen die zo doordringend zijn en het beest karakteriseren, wat 
betreft de reden tot oordeel dat wordt uitgeoefend, niet op de kleine 
horen alleen, maar op het beest als geheel. In Openbaring 13 hebben 
we de tien horens en hier ook. Maar hier hebben we de belangrijke 
mededeling dat zij tien koningen zijn die geen koninkrijk hadden 
ontvangen ten tijde van Johannes en die geen macht als koningen 
ontvangen totdat het beest, d. w. z. , de Romeinse keizer onder haar 
achtste hoofdschap macht ontvangt. ‘Zij ontvangen maar één uur gezag 
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als koningen met het beest’. Geen wonder dan dat zulk een onzekerheid 
alle pogingen zal hebben begeleid om de tien Romeinse monarchieën 
af te bakenen. Zij bestaan alleen als zodanig na de herleving van het 
Romeinse rijk. En let nu op het karakter en de handelingen van deze 
tien koningen. ‘Dezen hebben enerlei bedoeling en geven hun macht 
en gezag aan het beest’ (vs. 13) Zij zijn ondergeschikte koningen, 
onderscheiden van en toch geheel en bereidwillig onderworpen aan 
het beest. ‘En de tien horens die u hebt gezien en het beest, dezen 
zullen de hoer haten en haar eenzaam en naakt maken, en haar vlees 
eten en haar met vuur verbranden. Want God heeft in hun harten 
gegeven zijn bedoelingen uit te voeren en hun koninkrijk aan het beest 
te geven totdat de woorden van God vervuld zullen zijn’ (Openb. 17:16-
17) Dat is het lot van Babylon en dit zijn haar uitvoerders. 

DE VERNIETIGING VAN DE TIEN HORENS

338. De wereld zelf, die de valse kerk heeft opgevolgd in verdorvenheid, 
zal terugdeinzen voor haar verdorvenheid. De tien koningen en het 
beest aan wie zij hun macht geven zullen haar ondergang zijn. Het is de 
gewoonte geweest om al deze dingen van het pausdom uit te leggen: en 
God is onze getuige dat het geen wens is om het kwaad van het pausdom 
te beschermen of te verbloemen. dat ons een dergelijke theorie doet 
verwerpen. Babylon symboliseert ongetwijfeld het pausdom; niet het 
pausdom alleen, maar hoofdzakelijk kunnen we zeker zeggen. Maar 
des te zekerder we zijn dat het pausdom wordt gesymboliseerd door 
de grote hoer, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de 
aarde, des te zekerder lijkt het dat het pausdom niet door het beest kan 
worden vertegenwoordigd dat haar eerst ondersteunt en haar dan zal 
vernietigen, of door haar acht koppen in welks dagen die vernietiging 
plaats vindt. De kleine horen in Dan. 7, de mens der zonde in 2 Thess. 2, 
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het beest wiens dodelijke wonde genezen wordt in Openbaring 13 en 
het beest dat uit de bodemloze put op komt in Openbaring 17, worden 
alle vereenzelvigd door zowel morele als historische kentekenen die te 
duidelijk zijn om gemakkelijk verkeerd opgevat te worden. Het is de 
bezorgdheid om aan het Romanisme het brandmerk zo voorgesteld te 
zijn te koppelen, dat ongetwijfeld geleid heeft tot de overtuiging die zo 
velen er op na houden dat dit het onderwerp is van deze schriften. 

Maar geven enige van deze symbolen ons een zwarter beeld weer dan 
dat van het grote Babylon? En hebben we het nodig om op onze hoede 
te zijn om te veronderstellen dat er slechts één type menselijk kwaad is, 
één product van satanisch bekwaamheid en macht? Het pausdom met 
elke andere vorm van geestelijk verderf zal worden overwonnen door 
het loslaten van menselijk geweld onder de leiding van dat achtste hoofd 
aan wie satan zijn macht zal hebben gegeven. 49 Maar de werktuigen 
van de val van Babylon zijn niet minder boos dan Babylon zelf. Als God 
het in hun harten geeft om zijn wil te vervullen als de werktuigen van 
de Voorzienigheid voor haar vernietiging, dan is het niet door liefde tot 
God, of liefde tot Christus dat zij zo handelen. 

DE LOOP VAN DEZE WERELD

339. Wel verre hiervan wordt ons verteld: ‘Dezen zullen oorlog voeren 
tegen het Lam’ (Openb. 17:14a) Zij en het beest aan wie zij hun macht 
en gezag geven zijn de uiteindelijke tegenstanders van Christus. Dat 
wat zijn naam valselijk heeft gedragen - droeg die slechts om er voor 
te zorgen dat die zou worden gelasterd - zal ter verwoesting worden 

49  Het is volgens de manieren van God in de regering dat ongehoorzaamheid 
zijn eigen correctie of straf vindt in de vele dingen die de ziel verlokken. 
Vergelijk de discipline van Israël en zijn ondergang met die van ‘de vrouw 
‘ van openbaring. [Ed. ]
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overgegeven aan deze tien koningen; maar als zij zich keren om oorlog 
te voeren tegen het Lam Zelf dan wacht hen een ander lot. ‘Het Lam zal 
hen overwinnen - want Hij is Heer van [de] heren en Koning van [de] 
koningen - en zij die met Hem zijn, geroepenen en uitverkorenen en 
getrouwen’ (vs. 14b)

Het is de gemeente, het zijn de heiligen die met Hem zullen zijn als Hij te 
voorschijn komt voor de slag van de grote dag van God de Almachtige. 
Zie Openbaring19:14. En wat, lieve christelijke lezers, zou de loop 
moeten zijn van hen wier hoop het is om bij Christus te zijn voordat 
deze uiteindelijke ellenden op aarde beginnen en met Hem te zijn als 
Hij verschijnt om zijn tegenstanders te vernietigen? Behoren wij niet in 
de geest van onze gedachten bij Hem te zijn en zelfs nu met Hem in ons 
getuigenis en met Hem in de gehele gang van onze wandel? 

Er zijn twee grote stromingen in menselijke zaken aan de boezem 
waarvan de grote massa van de mensheid gedachteloos verder drijft. 
Beide eindigen in ondergang. De ene is de ondergang die de hoer staat te 
wachten van de handen van het beest en zijn tien verbonden koningen; 
de ander in de ondergang welke deze laatste vijanden van Christus staat 
te wachten op het moment van zijn verschijning. Wat heeft het kind 
van God met beide van doen? Niets! Zijn plaats is het Christus te leven 
- Christus te belijden - Christus te verwachten - met Christus te lijden - 
en zo nodig voor Christus te sterven - er van verzekerd dat voordat het 
uur van de verzoeking dat over de gehele wereld zal komen aanbreekt, 
Christus gekomen zal zijn om zijn heiligen in de lucht ontvangen en dat 
als de laatste strijd komt zijn enigste betrekking tot haar zal zijn, die 
van te zijn in het gevolg van de heerlijkheid van Christus, wanneer Hij 
zal komen om de wijnpersbak van de wijn van de grimmigheid van de 
toorn van God de Almachtige te treden. 
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Wat een plechtig licht werpt dit gehele onderwerp op dat wat de 
Schrift noemt ‘De loop (de tijdgeest) van deze wereld!’50 Velen hebben 
verondersteld, dat het vierde rijk nadat het in naam gechristianiseerd 
was, dat haar karakter een wezenlijke verandering had ondergaan, en 
dat d. t. g. christenen zich nu zullen interesseren in haar politiek en 
zich bezig zullen houden met haar zaken. Welk een totale vergissing. 
! Het oude Babylon zou de aanbidding van Bel en Nebo vestigen, - de 
Perzische monarchen zouden meer de nadruk leggen op de spitsvondiger 
afgodendienst van het oosten - Griekenland en Rome zouden beiden 
neerbuigen voor Jupiter en zijn menigten lagere godheden - en de 
laatste zou na een tijd, dezen afzetten en overnemenzoals het deed, 
een religie samengesteld uit Paganisme, Judaïsme en Christenheid, - 
het karakter van heidense macht blijft overal ongewijzigd. 

HET HEMELSE BURGERSCHAP VAN DE CHRISTEN

340. Meer moderne volken kunnen zelfs vollediger onder christelijke 
invloeden zijn gekomen en de geprobeerde mengeling van het ijzer 
en de klei in deze landen kan hebben gegeven, nee, hebben een 
gelegenheid gegeven voor christelijke mensen van alle klassen van 
de samenleving zichzelf op te lossen met wereldse politiek tot een 
verbreiding die in vroegere tijden onmogelijk was. Maar laat het volk 
van de Heer zich niet bedriegen. Het zitten van de vrouw op het beest 
heeft de laatste niets minder gemaakt dan een beest; en de Schrift die 
wij hebben beschouwd toont ons dat onder haar achtste, satanische 
hoofd met zijn tien er mee verbonden koningen dit beest haar berijder 
uit het zadel zal werpen en haar woest en naakt zal maken en haar 
vlees zal eten en haar met vuur zal verbranden. Maar is het de plaats 

50  Zie Ef. 2:2 ‘In de nieuwe veertaling ‘De tijdgeest - eig. ‘eeuw’ - van deze 
wereld’. 
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voor een christen om deel te nemen aan bewegingen die een neiging 
hebben tot deze uitkomst? Zeker niet. Zijn burgerschap is in de 
hemel. Zijn plaats is als een vreemdeling op aarde, zich van harte en 
ongeveinsd te onderwerpen aan de machten die er zijn, waar het ook 
zonder ontrouw aan Christus kan worden gegeven. Zijn burgerschap is 
in de hemel. Zijn plaats, als een vreemdeling op aarde, is zich van harte 
en ongeveinsd over te geven aan de machten die er zijn, waar het dan 
ook kan worden gegeven zonder ontrouw aan Christus. Want het is zijn 
plaats om te lijden en wel in geduld. Maar wat betreft het hanteren van 
het gezag van deze wereld, het deelnemen aan de politiek van deze 
wereld heeft een christen niets van doen met deze dingen dan dat 
Christus Zelf had. Het einde van alle heidense politiek, hetzij nationaal 
of internationaal, protestants of rooms, progressief of retrogressief, - 
het einde van alle politiek van de volken is de slag van de grote dag van 
God de Almachtige. De Heer houde zijn volk ver van al de stromingen 
die tot zulk een maalstroom leiden. De heiligen zullen er inderdaad zijn, 
maar het zal zijn een komen uit de hemel in het gevolg van de machtige 
Overwinnaar. Hij is ons deel, zijn afdalen in de lucht is onze hoop, en 
wanneer Hij verschijnt zullen wij met Hem verschijnen in heerlijkheid. 

De Heer zegene deze overdenkingen en onderzoekingen tot de 
afscheiding van zijn volk meer en meer van elke vorm en elk karakter 
van kwaad, om alleen en geduldig te wachten op Hem. 
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13. ISRAËL IN DE 
NADERENDE CRISIS

341. De halve Bijbel, of meer, staat in relatie tot Israël. De geïnspireerde 
verhalen van hun oorsprong, de gedetailleerde geschiedenis van Gods 
geduldig, genadig handelen met hen in het verleden en de profetische 
beschrijvingen van wat hen in de toekomst staat te wachten, vormen 
het grootste gedeelte van het Oude Testament : terwijl Israël, zelfs in 
het Nieuwe Testament , er verre van is over het hoofd gezien te worden. 
De evangeliën verhalen, in het bekend maken van de wonderen van de 
incarnatie en van de verlossing, de vervulling van deze wonderen in het 
land van Israël en onder de zonen van Israël; de Handelingen ontsluiten 
ons het dralen van de goddelijke genade over dat bevoorrechte ras en 
door de eerste Efeze brief wordt ons uitdrukkelijk onderwezen dat, hoe 
ernstig de duisternis nu ook over Israël regeert, dit slechts voor een tijd 
is - ‘Voor een deel is over Israël verharding gekomen totdat de volheid 
van de volken is ingegaan en zó zal heel Israël behouden worden’ 
(Rom. 11:25). Zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament , 
beide verbieden eigendunk en zelfverheerlijking, die Gods teken van 
genade voor ons ‘zondaars uit de volken’ zou misbruiken om Gods 
verbondsgenades voor het aardse volk van Gods keus te maken tot een 
reden om het óf gering te schatten óf het in de wind te slaan. 

Noch Israël, noch de gemeente kunnen echter terecht worden 
beschouwd als het uiteindelijke doel van Gods wegen. Dat doel is de 
verheerlijking van Hemzelf in Christus. Christus is het middelpunt van 
al zijn raadsbesluiten, het voorwerp van al zijn wegen. Maar Christus 
heeft evengoed betrekkingen tot Israël als tot de gemeente; en terwijl 
ongetwijfeld zijn betrekkingen tot de laatste onuitsprekelijk tederder 
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en intiemer zijn dan zijn verhouding tot de eerste is het niet nodig dat 
de ene de andere in vergetelheid zou brengen. Ieder is in zijn eigen 
plaats volmaakt. 

DE HOOP VAN ISRAËL EN DIE VAN DE GEMEENTE

342. Indien de gemeente Christus kent als haar hoofd en bruidegom, 
kent Israël Hem vooralsnog als ‘Jahweh haar gerechtigheid’, en als ‘de 
koning die komt in de naam van Jahweh’. Als Christus de hoop van de 
gemeente is, wat Hij zeker is, dan moet er een overblijfsel van Israël zijn 
dat, temidden van de verdrukkingen van de naderende crisis en onder 
de verdrukking van de grote tegenstander, de komst van hun Messias 
zal oproepen en verwachten; en dat, als Christus tot hun vreugde en tot 
de verwarring van hun vijanden verschenen zal zijn, in staat zal zijn om 
te zeggen: ‘Ook in de weg van uw gerichten hebben wij U verwacht, o 
HERE; naar uw naam en naar uw gedachtenis gaat ons zielsverlangen 
uit’ (Jes. 26:8) Maar het is de naam Jezus die hun Messias is en de 
bruidegom van onze hoop. Hebben we enig ander motief nodig om 
ons te interesseren in alles dat geopenbaard is betreffende Israëls 
bestemmingen? En terwijl, zoals we hebben gezien in voorafgaande 
verhandelingen, de Schrift overvloedig getuigenis geeft van het feit van 
Israëls herstel en van haar nationale superioriteit en heerlijkheid in het 
tijdperk van het duizendjarige rijk, is het getuigenis van de inspiratie 
niet minder beslissend betreffende het deel van Israël in de vreselijke 
crisis die onmiddellijk voorafgaat aan de dageraad van de duizendjarige 
zegeningen. Het aandeel van de natie in de ernstige tonelen waar we 
nu naar verwijzen wordt afgeschilderd in de profetie door een getrouwe 
hand; terwijl, betreffende het godzalige overblijfsel van Israël in de 
komende dagen, grote gedeelten van de Schrift de oefeningen van hun 
zielen schilderen en wijzen op de diepten van ellende en van angst waar 
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zij doorheen zullen worden gebracht en waaruit zij tevoorschijn zullen 
komen - sommigen, door een martelaarsdood en de opstanding, in de 
hemelse heerlijkheid van Christus en zijn opgevaren volk; anderen door 
de verschijning van Christus en de overwinning over zijn vijanden, in de 
triomf en de blijdschap van de aardse afdeling van Christus ‘ glorieuze 
koninkrijk. 

1.  Onze lezers zullen zich gemakkelijk herinneren hoe in een vorige 
fase van onze onderzoekingen, wij vonden dat de verstrooiing van 
Israël en de rampen hen in verschillende tijdstippen en op verschillende 
gronden overvielen. 

HET VERSCHIL TUSSEN DE JODEN EN DE TIEN STAMMEN

343. De tien stammen werden wegens afgoderij weggevoerd in 
gevangenschap waaruit zij nooit zijn terug gekeerd. Het is waar, het was 
om deze en haar begeleidende zonden dat Juda ook enige tijd daarna 
aan Nebukadnezar werd overgeleverd en toen was het oordeel ‘Lo-
ammi, niet mijn volk’,51 dat op het gehele volk viel. Maar in plaats dat 
Juda geheel en permanent in het land van hun gevangenschap als de tien 
stammen waren, is het algemeen bekend dat een gedeelte terugkeerde; 
en hoewel dat later altijd onderworpen was aan een heidens juk, 
werd het deze teruggekeerde gevangenen (eigenlijk Joden genoemd) 
toegestaan in hun eigen land te wonen, Jeruzalem te herbouwen en 
de aanbidding van de ware God waar te nemen overeenkomstig de 
aanwijzingen van de wet van Mozes. Onder hun afstammelingen was 
Christus verschenen toen Hij in vernedering kwam; en het was om hun 
zonden door het verwerpen van Hem dat ze werden overgegeven aan 
het Romeinse zwaard en aan al het leed van hun momentele lange 

51  Zie Hosea 1:9’. Gij zijt mijn volk niet’
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verstrooiing. ‘De schaal der bedwelming’ werd in hun handen gelegd en 
‘de kelk der bedwelming’ moesten zij helaas ‘leeg drinken’ (Zach. 12:2 
en Jes. 51:17) De tien stammen - duidelijk genaamd Israël of Efraim 
- die geen deel hadden aan dit toppunt van de zonde van de Joden, 
zullen geen deel hebben aan deze speciale moeilijkheden in het land 
waardoor - behalve boven alles wat zij hebben geleden - deze zonde 
de voor haar bestemde straf van Gods hand zal ontvangen. Tot aan 
het moment van hun bevrijding door goddelijke macht, bij de komst 
van Christus met de wolken des hemels, zullen de Joden nationaal 
de bezoekingen lijden van Gods rechtvaardig mishagen - terwijl deze 
bezoekingen, zoals we zullen zien, aan het einde het hevigste zullen 
zijn. De tien stammen zullen op een andere wijze worden hersteld en 
onder totaal andere omstandigheden. Maar laten we eerst bekijken 
wat voorzegd is betreffende de Joden. 

2.  Het zal goed zijn om een paar gedeelten aan te halen die 
handelen over de tijd die onmiddellijk voorafgaat aan de bevrijding van 
Israël, als een tijd van de diepste beproeving en ellende. 

DE JODEN KEREN TERUG IN ONGELOOF

344. ‘Want zo zegt de HERE: Angstgeschrei horen wij, schrik en geen 
heil. Vraagt toch, ziet, of een man baart; waarom zie Ik iedere man 
met zijn handen aan zijn heupen als een barende en heeft elk gelaat 
een lijkkleur gekregen? Wee, want groot is die dag, zonder weerga; 
een tijd van benauwdheid is het voor Jacob; maar daaruit zal hij gered 
worden’ (Jer. 30:5-7) Even duidelijk is het volgende : ‘Te dien tijde zal 
Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen uws volks ter zijde staat; 
en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is 
sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk 
ontkomen: al wie in het boek beschreven wordt bevonden’ (Dan. 12:1) 
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In het welbekende gedeelte waarin onze Heer deze woorden aanhaalt, 
terwijl Hij spreekt van de tijd van verdrukking zoals er nooit geweest 
was vanaf het begin van de wereld, voegt Hij er aan toe ‘en er ook 
geenszins meer zal komen’ (Matth. 24:21) En alsof om ons de diepst 
mogelijke indruk te geven van het vreselijke karakter van die periode 
zegt Hij: ‘En als die dagen niet werden verkort, zou geen enkel vlees 
behouden worden, maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen 
worden verkort’ (vs. 22) Onze lezers zullen zich herinneren wat het is 
dat een einde maakt aan de tijd van weergaloze ellende. ‘Terstond na 
de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden,. . . En dan 
zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen in de hemel; en dan 
zullen alle stammen van het land weeklagen en zij zullen de Zoon des 
mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote 
heerlijkheid’ (vs. 29-30) Dus onmiddellijk gaat de komst van de Zoon 
des mensen vooraf aan de tijd van de ongeëvenaarde verdrukking. 

3.  We hebben vele aanduidingen in de Schrift dat een gedeelte 
van de Joden in ongeloof naar hun eigen land zal terugkeren; dat zij 
daar verbintenissen zullen vormen met de boze regeerders van de 
heidenen; dat zij door hen zullen worden bedrogen en verdrukt; 
en dat dus deze verdrukking - zoals er niet geweest is in hun gehele 
veelbewogen geschiedenis - hen zal overkomen. Jes. 17 en 18, hoewel 
in zinnebeeldige en wat op het eerste gezicht lijkt onduidelijke taal, 
geeft belangrijk getuigenis betreffende dit onderwerp. 

HUN TOEKOMSTIG LEED IN HET LAND

345. Hoofdstuk 17 begint met de last van Damascus, de Godsspraak 
over Damascus. In vs. 4 wendt de profeet zich tot Israël en tot de 
handelingen van God met dat volk. Het tijdperk waaraan de profeet 
relateert is een tijdperk waarin ‘de heerlijkheid van Jacob, gering 
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zal worden en dat het vet van zijn lichaam zal wegslinken’ (vs. 4) 
De vermindering (de reducering) van het volk is zo groot dat zij die 
overleven worden vergeleken met ‘een nalezing’ of ‘zoals bij het 
afslaan van de olijven, twee of drie vruchten boven in de top, vier of vijf 
aan de twijgen van de vruchtboom’ (vs. 6) Zij die zo overleven worden 
voorgesteld als opziende naar hun Maker, inplaats van naar de altaren 
die hun eigen handen hadden gemaakt - als respect hebbende voor de 
Heilige van Israël, inplaats van voor de bossen en afgodsbeelden die 
eens het voorwerp waren van hun huldiging aan de afgoden. Zo moet 
het einde zijn van deze afsluitende moeilijkheden. Maar dan worden 
we a.h.w. teruggevoerd tot de moeilijkheden zelf en naar dat wat ze op 
het volk bracht. ‘En het zal een woestenij wezen. Want gij hebt de God 
uws heils vergeten en aan de Rots, uw burcht, hebt gij niet gedacht. 
Daarom legt gij bekoorlijke aanplantingen aan en beplant die met 
vreemde stekken; op de dag dat gij plant, doet gij ze opschieten, en des 
morgens laat gij uw zaaisel bloeien - weg is de oogst op de dag van ziekte 
en ongeneeslijke smart’ (vs. 10-11) Het volk wordt hier gezien als van 
ouds, afhankelijk van zichzelf en van hun eigen natuurlijke bronnen, het 
vergeet God en zoekt naar vrucht door hun eigen inspanningen. ‘Een 
oogst van leed op de dag van ongeneeslijke smart,’ is de gehele vrucht 
van deze oogst van de beheerder. We vinden dan een terloopse blik 
op de instrumenten van hun uiteindelijke droefheid; en de plotselinge 
overstelpende ondergang van deze vijanden van Israël wordt voorzegd. 
‘Wee, een rumoer van vele volken, die rumoer maken als rumoerige 
zeeën en een gebruis van natiën, die bruisen zoals geweldige wateren 
bruisen. Natiën bruisen zoals geweldige wateren bruisen, maar dreigt 
Hij ze, dan vluchten ze ver weg en worden opgejaagd als kaf op de 
bergen voor de wind uit en als een werveldistel voor de storm uit. Ten 
tijde des avonds, zie, daar is verschrikking; voordat het morgen wordt, 
zijn zij er niet meer’ (vs. 12-14). 
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346. Dit is het deel van hen die ons plunderen, en het lot van hen die ons 
beroven. Hoe duidelijk is het uit dit alles dat de teruggekeerde Joden nog 
zullen handelen in een geest van eigengerechtigheid en zelfstandigheid 
waarvoor zij zullen hebben te gaan door alle verlatenheid veroorzaakt 
door het stormen van de volken en de mensen als het stormen van 
vele wateren; dat God in hun uiterste van beproeving zal zenden 
voor hun bevrijding en voor de berisping van hun vijanden en dat de 
omverwerping van deze vijanden zo plotseling zal zijn dat ten tijde van 
de avond de verwarring op zijn hoogst zal zijn - zodat in de morgen zij 
die het hebben veroorzaakt nergens gevonden zullen kunnen worden! 
Dat is hoofdstuk 17. 

4.  Hoofdstuk 18 schijnt opnieuw over hetzelfde terrein te gaan en 
gaat meer in de details en voorziet in sommige bijzonderheden die van 
te voren niet bekend waren. Een bepaalde zeemogendheid, als zodanig 
onderscheiden door de uitdrukking ‘dat boden overzee zendt’, wordt 
voorgesteld als Israël onder haar beschermende vleugels te nemen. 
Over Israël wordt gesproken als een natie ‘rijzig en glanzend volk, een 
natie, wijd en zijd gevreesd, een volk heerszuchtig en wreed, welks 
land rivieren doorsnijden’ (Jes. 18:2) Nu, er wordt algemene aandacht 
voor gevraagd dat deze alliantie wordt gevormd tussen dit verworpen, 
verbannen ras en de maritieme macht waarvan dit hoofdstuk spreekt. 
Machtige gebeurtenissen zijn op komst wanneer dit gaat gebeuren. ‘Alle 
inwoners der wereld en bewoners der aarde; wanneer men de banier 
opheft op de bergen, zult gij het zien, en wanneer men de bazuin blaast 
zult gij het horen’ (vs. 3). Maar het signaal, hoewel dit het begin is van 
een crisis waarin allen zijn geïnteresseerd, en waartoe allen worden 
gesommeerd om aandacht aan te schenken, God komt Zelf voor alsnog 
niet openlijk Zelf tussen beide. ‘Want aldus heeft de HERE mij gezegd: 
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Ik blijf rustig en zie uit mijn woonplaats toe als de stralende hitte bij 
zonneschijn, als een nevel van dauw in de hitte van de oogsttijd’ (vs. 4). 

DE WIJNGAARD BRENGT NOG ZURE DRUIVEN VOORT

347. De gebeurtenissen zijn nog niet helemaal rijp voor goddelijke 
tussenkomst; maar zij worden voorgesteld als de doelen van goddelijke 
aandacht. De juist aangehaalde verzen worden door leraars iets 
verschillend bekeken. ‘Want aldus heeft de HERE tot mij gezegd: Ik 
blijf rustig en zie uit mijn woonplaats toe als de stralende hitte bij 
zonneschijn, als een nevel van dauw in de hitte van de oogsttijd’ (vs. 
4) Het gedeelte suggereert zo de gedachte van die vreselijke tijd van 
dodelijke stilte en benauwende hitte die voorafgaat aan het uitbarsten 
van sommige vreselijke donderstormen. Geen spoor van zonneschijn 
breekt ook maar een ogenblik door de sombere dreiging; geen 
ademtocht verroert zich; geen blad beweegt zich; geen grasspriet trilt: 
de natuur lijkt te zijn verlamd’52: alles lijkt stil te staan en in onzekerheid 
te zijn. Zo schijnt de Geest van de profetie het juist te vinden om voor 
ons af te schilderen het korte tijdsbestek gedurende welke de Joden 
- geholpen door een machtige maritieme natie - worden hersteld in 
hun eigen land. De massa van hen is nog in een toestand van ongeloof 
en gaat door verschrikkelijke beproevingen voordat het moment van 
de bevrijding komt. ‘Want voor de oogst, als de bloei voorbij is en de 
bloesem tot rijpende druif wordt, zal Hij de ranken met snoeimessen 
afsnijden en de loten wegnemen en aftappen. Tezamen worden zij 
achtergelaten voor de roofvogels der bergen en het gedierte der 
aarde, en de roofvogels zullen daarop de zomer doorbrengen en al 
het gedierte der aarde daarop de winter’ (hfst. 18:5-6) Zij worden dus 
voorgesteld als moreel niet veranderd sinds de dag toen God Zich over 

52  Faber
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hen beklaagde als zijn wijngaard die alleen wilde druiven voortbracht. 
Nu wordt het echter de zure druif niet toegestaan om rijp te worden. 
De uitlopertjes en de zijtakken worden vroegtijdig gesnoeid en de 
dieren en de vogels die zich er van voeden worden geveld. M. a. w. , 
deze terugkerende Joden lijden opnieuw en wel heel ernstig door de 
handen van volken waarvan de overrompeling was voorzegd in het 
voorafgaande hoofdstuk. Maar dit is de laatste kortdurende triomf van 
de naties over Israël. We hebben gezien hoe zij plotseling en totaal ten 
val gebracht worden als God ten oordeel opstaat; en het hoofdstuk 
dat voor ons ligt besluit met te voorzeggen dat ‘Te dien tijde zal een 
geschenk gebracht worden aan de HERE der heerscharen door een 
rijzig en glanzend volk, door een volk, wijd en zijd gevreesd, een volk, 
heerszuchtig en wreed, welks land rivieren doorsnijden, naar de plaats 
van de naam van de HERE der heerscharen, de berg Sion (vs. 7) Deze 
moeilijkheden, veroorzaakt door hun zonde komen te voorschijn bij 
hun totale bevrijding en als zij gebracht worden tot de berg Sion als een 
geschenk aan de Heer der heerscharen. 

      

DE JODEN NEMEN DE ANTICHRIST AAN

5.  Maar we worden niet overgelaten aan een schets van het 
onderwerp zoals dit. Veel geringere details worden gegeven door het 
profetische woord. Twee vermeldingen van onze Heer Zelf mogen hier 
wel beschouwd worden. Tot de Joden zegt Hij: ‘Ik ben gekomen in de 
naam van mijn Vader en u neemt Mij niet aan; als een ander komt in 
zijn eigennaam, die zult u aannemen’ (Joh. 5:43) In dit gedeelte spreekt 
de Heiland voorwaardelijk. Hij bevestigt niet dat iemand anders zal 
komen, maar dat als iemand zou komen dat hij dan door de Joden zou 
worden aangenomen. Uit andere schriftplaatsen echter worden we 
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volledig verzekerd dat er iemand zal komen in zijn eigen naam die dus 
zo het schrikwekkende contrast vormt met de nederigheid van Jezus die 
in de naam van zijn Vader kwam, maar die de Joden om diezelfde reden 
niet wilden aannemen. Er zal nog iemand komen ‘met een mond vol 
grootspraak die er groter uitziet dan de andere’ (Dan. 7:20b); één die 
wordt beschreven als ‘die zich verzet en zich verheft tegen al wat God 
heet of een voorwerp van verering is, zodat hij in de tempel van God 
gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij god is’ (2 Thess. 2:4) Deze - wiens 
komst is, zoals we zagen in ons laatste gedeelte, ‘naar [de] werking van 
de satan met allerlei kracht en tekenen en wonderen van [de] leugen, 
en met allerlei bedrog van [de] ongerechtigheid voor hen die verloren 
gaan’ (2 Thess. 2:9-10) - moet onder zijn aanhangers geteld worden, 
niet alleen die nominale christenen op wie ‘God een werking van de 
dwaling zal zenden om de leugen te geloven, opdat allen geoordeeld 
worden die de waarheid niet hebben geloofd, maar een welgevallen 
hebben gehad in de ongerechtigheid’ (2 Thess. 2:12) maar ook een 
groot gedeelte van die Joden die in ongeloof teruggekeerd zullen zijn 
naar hun eigen land. 

HET GEVEEGDE EN VERSIERDE HUIS

In hen zal dat andere woord van Christus worden vervuld - niet 
voorwaardelijk zoals in Joh. 5:43 - maar een absolute voorzegging van 
wat zal komen te gebeuren. ‘Wanneer nu de onreine geest van de 
mens is uitgegaan, gaat hij door dorre plaatsen, op zoek naar rust, en 
vindt die niet. Dan zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis waar ik ben 
uitgegaan. En als hij komt vindt hij het leegstaan, geveegd en geordend. 
Dan gaat hij heen en neemt zeven andere geesten met zich mee, bozer 
dan hijzelf, en zij komen binnen en wonen daar, en het laatste van die 
mens wordt erger dan het eerste. 
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349. Zo zal het ook zijn met dit boos geslacht’ (Matth. 12:43-45) Deze 
laatste woorden verklaren uitdrukkelijk de profetische toepassing 
op de ongelovige Joodse natie van de gelijkenis, getrokken door 
onze Heer van het geval van een arme bezetene zoals Hij beschrijft. 
Er waren ongetwijfeld individuele voorbeelden van deze soort, maar 
het doel waarvoor onze Heer deze ene schetste was om te voorzien in 
profetische lering betreffende wat de schuldige generatie van de Joden 
zou overkomen. 53 De ‘onreine geest’ van afgodendienst die Israël reeds 
onveilig had gemaakt tot aan de Babylonische gevangenschap schijnt 
vanaf die eeuw ‘het huis uit te zijn gegaan’. Toen Christus op aarde was, 
was er niets van de afgodendienst zoals in de dagen van Manasse of 
van Zedekia. 

53 Zou het gebruik van het woord ‘generatie’ zoals gebruikt in Matth. 24:34 
niet de uitleg er van illustreren en bevestigen (Zie blz. 241)? Bovendien 
voorziet het - wat wij moesten hebben opgemerkt in onze opmerkingen 
op de laatste bladzijde - in het morele element dat binnentrad in het 
gebruik door onze Heer van dat woord. Niet alleen kon aan de Joodse 
natie worden voorbij gegaan totdat de behandelde dingen zouden 
vervuld zijn, maar het Joodse volk moreel karakteriseerde zoals het toen 
was. - ‘dit boze geslacht’ - zou geenszins voorbijgaan &. Wanneer de 
voorzeggingen van Matth. 24 zijn vervuld, dan zal het ‘geslacht’ in deze 
morele betekenis van het woord voorbij gaan, maar niet vóórdien. Het 
zal dan worden opgevolgd door een ‘generatie’ van een geheel ander 
karakter: ‘Een zaad zal hem dienen; het zal de Heer worden toegerekend 
voor een generatie. Zij zullen komen en zullen zijn gerechtigheid 
verklaren aan een volk dat geboren zal worden, dat Hij het gedaan 
heeft’ (Ps. 22:30-31 Eng. Darby vert. ‘Het nakroost zal Hem dienen, er 
zal van de Heer verteld worden aan het komende geslacht; Zij zullen zijn 
gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden, omdat 
Hij het gedaan heeft’. vlg. N. B. G. vert. ) Zie ook Ps. 102:18, en vergelijk 
Deut. 32:5 en 20. 
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‘HET VERBOND MET DE DOOD’

Het huis was ‘leeg’, ‘geveegd’ van vele uiterlijke gruwelen en ‘voorzien 
van’ de fraaiste verschijnselen van vroomheid en ijver. Maar de ‘onreine 
geest’ kon er toch nog van zeggen: ‘het is mijn huis’. De sterkere dan de 
bewapende sterke man had hem niet van kracht beroofd. Hij was op 
aarde en in het land van Israël en bewees door talloze heerlijke werken 
zijn superioriteit over satan’ s macht en dat Hij gereed was om met 
hem af te rekenen. Maar Israël wilde hem niet aannemen. Zij zeiden 
dat Hij niet ‘de duivelen uitwierp, maar dat Beëlzebul de overste van de 
duivelen het deed (zie Matth. 12:24) Het was de totale verwerping van 
Christus als uitgedrukt in deze vreselijke, schrikwekkende godslastering 
die van zijn lippen de woorden ontlokten waarover wij nadenken. 
Onheilspellende woorden! De onreine geest van afgodendienst komt 
nu terug en neemt zeven andere geesten, bozer dan hijzelf mee en 
zoals met de bezetene, zo met de boze ongelovige Joodse ‘generatie’, 
‘het laatste wordt erger dan het eerste’ (Matth. 12:44-45. ) 

6.  Is het niet dit waarnaar de profeet in Jes. 28:15 verwijst, waar 
hij spreekt over de regeerders in Jeruzalem, dat zij ‘een verbond met 
de dood hebben gesloten’ en ‘met het dodenrijk een verdrag hebben 
gemaakt’? Er zijn verschillende kentekenen waardoor het duidelijk is 
dat dit gedeelte een voorzegging is van wat er nu op het punt staat te 
gebeuren. 

Ten eerste voorzegt het gebeurtenissen die het gevolg zouden zijn 
van het in Sion leggen van een grondslag, ‘een beproefde steen, een 
kostbare hoeksteen’ waardoor ‘hij die gelooft zich niet zou haasten’ 
(vs. 16) De voorzegde gebeurtenissen zouden later volgen bij de eerste 
komst van Christus. 
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Ten tweede, deze gebeurtenissen worden verbonden met wat door de 
profeet wordt genoemd ‘de voortstormende gesel’ een uitdrukking die 
duidelijk verwijst naar de vreselijke oordelen van de laatste crisis. 

Ten derde, als er de nadruk op gelegd zou worden dat het ‘verbond met 
de dood’ en ‘het verdrag met het dodenrijk’ plaats vond toen de Joodse 
regeerders verenigd met de Romeinse macht om onze Heer te kruisigen 
en dat ‘de voortstormende gesel’ verwijst naar de verwoesting van 
Jeruzalem door de Romeinen, dan zouden we ver van de bevestiging 
af zijn dat er geen zinspeling is in de profetie op deze gebeurtenissen. 
Hand. 4:25-27 is ongetwijfeld gezaghebbend om te geloven dat 
het verbond tegen Christus toen werd gevormd wat, zoals Psalm 2 
verklaart, zal worden geoordeeld en te niet gedaan wanneer Christus, 
als Hij ‘de heidenen heeft ontvangen tot zijn erfdeel en de einden der 
aarde tot zijn bezit’ ‘hen met een ijzeren knots zal verpletteren’ en ‘hen 
stuk zal slaan als pottenbakkers werk’ (vs. 8,9) Maar welke verwijzing 
er ook moge zijn, in het gedeelte dat voor onze aandacht staat, tot 
dit verbond van de Joden met de Romeinse macht achttien honderd 
jaar geleden, de profetie strekt zich uit tot de huidige toekomst en de 
spoedig naderende crisis. 

‘DE VOORT STROMENDE GESEL’

351. De macht van het herleefde Romeinse Rijk, onder haar achtste 
satanische hoofd, zal in Jeruzalem overheersend zijn als de Joden daar 
opnieuw als het erkende volk van het land zullen zijn, en als hun vaderen, 
verenigd met de Romeinse macht om de ware Christus te kruisigen, 
zich er mee zullen verenigen om aan de valse christus - de antichrist - 
geloof te schenken en hem te volgen. Degene die nederig kwam in de 
naam van Zijn Vader zouden zij niet aannemen, hij die trots komt in zijn 
eigen naam zullen zij aannemen. Onder zijn vleugelen zullen zij hun 
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vertrouwen stellen. ‘Daarom, hoort het woord des HEREN, gij spotters, 
heersers over dit volk in Jeruzalem. Omdat gij zegt: Wij hebben een 
verbond met de dood gesloten, en met het dodenrijk een verdrag 
gemaakt; wanneer de voortstormende gesel doortrekt zal hij ons niet 
bereiken want wij hebben leugen tot onze schuilplaats gesteld en in 
bedrog ons verborgen - daarom, zo zegt de Here HERE,. . . . . . En Ik zal 
het recht tot meetsnoer maken en de gerechtigheid tot paslood; en de 
hagel zal de leugenschuilplaats wegvagen en het water zal de toevlucht 
wegspoelen. Dan zal uw verbond met de dood uitgewist worden en 
uw verdrag met het dodenrijk zal geen stand houden wanneer de 
voortstormende gesel doortrekken zal, dan zult gij daardoor vertrapt 
worden’ (Jes. 28:14-18) Zo verschrikkelijk is de bezoeking dat het als 
volgt wordt beschreven: ‘Zo dikwijls als hij zal doortrekken, zal hij u 
grijpen, want morgen aan morgen zal hij doortrekken; bij dag en bij 
nacht, en het verstaan van de openbaring zal louter verschrikking zijn’. 
De rest van het gedeelte toont dat toekomstigheid deze gebeurtenissen 
in de toekomst liggen en dat zij plaats vinden in verbinding met die grote 
crisis van menselijke aangelegenheden wanneer ‘de HERE zijn plaats 
verlaat om de ongerechtigheid der bewoners van de aarde aan hen te 
bezoeken’ (Jes. 26:. 21) ‘Want de Heer zal opstaan, zoals op de berg 
Perasim; Hij zal in beweging komen, zoals in het dal bij Gibeon, om zijn 
werk te doen - vreemd zal zijn werk zijn; en om zijn daad te verrichten 
- ongewoon zal zijn daad zijn’ (Jes. 26:19) De profeet waarschuwt 
vervolgens zijn lezers: ‘Nu dan, spot niet, opdat uw banden niet nog 
vaster worden; want van een verdelging - en zij is vast besloten - heb ik 
gehoord van de Here, de HERE der heerscharen over het gehele land’ 
(Jes. 28:22) Het oordeel van die komende dag (hoewel het land van 
Israël en de omliggende landen hun speciale brandpunt en middelpunt 
kunnen zijn) strekt zich uit tot de gehele aarde. Zij zijn universeel in hun 
omvang.
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7.  De volgende passage waar we de aandacht op vestigen, is een 
gedeelte waarin we verdere lering betreffende dit ‘:verbond met de 
dood’ en ‘het verdrag met het dodenrijk’ (Jes. 28:15) zullen vinden. 

In Dan. 9:24-27 staat het en we zouden onze lezers willen vragen, 
voordat we verder gaan, zich tot deze passages te wenden en het gehele 
hoofdstuk te lezen en in het bijzonder deze afsluitende verzen. Daniël 
had uit de boeken begrepen dat de zeventig jaren die door Jeremia 
waren bekend gemaakt bepaalde grenzen waren van de Babylonische 
gevangenschap en die nu ten einde liepen of waren geëindigd54; en hij 
gaat zelf in gebed en vasten de Heer zijn God zoeken ten behoeve van 
zijn geliefd land en volk. De gevolgtrekking hiervan is op te merken dat 
Daniëls sympathie niet betreffende de christenheid, of de christelijke 
kerk werd gewekt en zijn smeekbeden te voorschijn stroomden. Het 
was betreffende zijn eigen volk en Jeruzalem, de geliefde stad van zijn 
vaderen. Aan het einde van zijn gebed, zo eenvoudig en dringend, licht 
hij ons in: ‘En terwijl ik nog sprak en bad en mijn zonde en de zonde 
van mijn volk Israël beleed, en mijn smeking over de heilige berg Gods 
uitstortte voor de HERE mijn God,. . . kwam de man Gabriël,. . . . in 
ijlende vlucht tot vlak bij mij op de tijd van het avondoffer’ (Dan. 9:20 
-21)

PROFETIE VAN DE ZEVENTIG WEKEN

Hij brengt tot de profeet het oordeel van God betreffende het onderwerp 
van zijn diepe zorg. ‘Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw 
heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, 
de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te 
brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven’ 
(Dan. 10:24) Evenals de gebeden van Daniel, verwijst dit profetische 

54  zie Jer. 25:11-14. 
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antwoord, van de lippen van de engel, naar het volk van Daniël en de 
heilige stad van Daniel - ‘Zeventig weken zijn bepaald over uw volk 
en uw heilige stad’. Het is heel belangrijk dit in gedachten te houden. 
‘Zeventig weken zijn bepaald, enz’. Wat betreft of het weken of dagen of 
jaren zijn, moet het verband met andere Schriftplaatsen beslissen. Wij 
hoeven niet te zeggen dat het gehele gedeelte bewijst dat het ‘weken 
of jaren’ zijn waarover gesproken wordt. 

353. Er waren zeventig jaarweken55 d. w. z. , 490 jaren bepaald over 
het volk van Daniel en over de heilige stad. . Binnen deze profetische 

55 Betreffende dit onderwerp zou het volgende fragment welkom kunnen 
zijn:- Gedurende deze zeventig weken is God in relatie met Israël en 
bestaat de macht van de heidenen (volkeren) terzelfder tijd. We weten 
uit de Schrift dat het herstel van Jeruzalem plaats vond onder de 
regering van de volkeren, evenals de gehele loop van de 69 weken die 
zeker voorbij gegaan zijn. De zeventig hebben alle hetzelfde karakter in 
dit opzicht. . Maar alleen aan het einde van de 70 weken wordt genade 
geschonken. Wat het instrument van het verbond ook moge zijn, het 
vierde beest zal in die tijd de regerende macht van de volken zijn aan 
wie God gezag gegeven zal hebben. Het is heel belangrijk indien wij de 
70 weken zouden begrijpen om deze stand van zaken op te merken - de 
Joden hersteld, de stad herbouwd, maar de volkeren nog in het bezit van 
de troon van de wereld. De 70 weken hebben hun loop slechts onder 
deze voorwaarden. Het moet wel begrepen worden dat het het volk van 
Daniel is dat bedoeld wordt en zijn stad die moeten worden hersteld in 
hun vroegere gunst bij God. De lankmoedigheid van God wacht nu nog 
af. De macht van de volkeren heeft nu reeds in trouw gefaald; Babylon 
is overwonnen; d. m. v. voorspraak zijn de Joden voorlopig hersteld en 
de tempel herbouwd. De 70 weken waren bijna verlopen toen Christus 
kwam. Als de Joden en Jeruzalem in die dagen berouw hadden gehad 
dan was alles gereed voor hun herstel in heerlijkheid. Abraham, Izaäk 
en Jacob zouden hebben kunnen opstaan zoals met Lazarus is gebeurd. 
Maar zij kenden niet de dag van hun bezoeking en de vervulling 
van de 70 weken evenmin als de zegen die daarop zou volgen en 
noodzakelijkerwijs moest worden uitgesteld. Door genade weten wij dat 
God nog uitmuntender gedachten en bedoelingen had. Overeenkomstig 
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periode moesten alle gebeurtenissen - genoemd in vs. 24 zoals juist 
aangehaald - worden vervuld en vervuld voor het volk van Daniël en 
Daniël’ s heilige stad. Zo is de algemene begrijpelijke verklaring van 
de gehele last van de profetie waarmee de mededelingen van Gabriël 
openen. 

‘Maar hoe is dit?’ vraagt de lezer. ‘De overtredingen van Israël zijn nog 
niet geëindigd, hun zonden zijn nog niet tot een einde gekomen, zij 
zijn nog niet verzoend of er toe gebracht de Heer te erkennen als hun 
eeuwige gerechtigheid. De voorhang ligt op hun harten hoewel veel 
meer dan 490 jaren sinds de dagen van Daniel zijn verlopen’. Dit alles 
is heel waar 56 en toch het meest bevredigend is de oplossing van de 
moeilijkheid die verschaft wordt door de overblijvende verzen van de 
profetie. Zeventig weken waren bepaald over het einde van het volk van 
de profeet en over zijn heilige stad, is de algemene vermelding van vs. 
24. De overblijvende verzen verdelen de 70 weken in drie verschillende 
perioden. ‘Weet dan en versta; vanaf het ogenblik, dat het woord uitging 

dit alles wordt alles dan ook van te voren aangekondigd. Zie Synopsis of 
the Books of the Bible. Vol. 4, blz. 185. 

56 Door het zo aannemen van de beweringen die gedaan worden in de 
veronderstelde tegenwerping, zouden we niet worden begrepen 
om maar een ogenlik te betwijfelen dat in een andere zin de meest 
belangrijke voorzegging in het gedeelte is vervuld. Ongetwijfeld heeft 
Christus aan de zonde een einde gemaakt, heeft hij verzoening voor de 
ongerechtigheid gemaakt, en eeuwige gerechtigheid verworven; en het 
geloof weet dit en verheugt zich er in hetzij dit geloof wordt gevonden 
bij de Jood of bij de heiden. Maar het onderwerp van Daniël is de 
smeekbede van die dingen voor zijn volk en voor de heilige stad. We 
weten allen dat wanneer Israël wordt hersteld het onder ‘het nieuwe 
verbond’ zal zijn. Nu er is geen verbond van kracht totdat het bloed 
van een slachtoffer is gestort. Het bloed van Christus, het bloed van het 
nieuwe verbond - gezegend zij Zijn naam - is gestort. Maar voor Israël 
nationaal is dat bloed niet toegepast en Gabriël heeft het over haar 
nationale toepassing. 
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om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een 
vorst, zijn 7 weken; en 62 weken zal het hersteld en herbouwd blijven; 
met plein en gracht, maar in de druk der tijden. En na de 62 weken 
zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is’ (Dan. 
10:25, 26a) Tot zover is alles duidelijk. Er zou een periode van 7 weken, 
49 jaren, zijn gedurende welke destraten van Jeruzalem zouden worden 
herbouwd. Ezra en Nehemia vermelden de vervulling van dit deel van 
de profetie. Vanaf het einde van deze korte periode van 7 weken moest 
een andere periode van 62 weken worden gerekend, die met de eerste 
periode 69 weken totaal uitmaakte of 483 jaar. 

DE MESSIAS AFGESNEDEN

Aan het eind van deze tweede periode zou de Messias ‘worden 
uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is (Dan. 9:26) De kantlezing van 
deze laatste zin, waaraan door de meesten de voorkeur wordt gegeven, 
is, ‘terwijl er niets tegen hem is’ (of: ‘en zal niets hebben’. ) Aan het 
einde van de 69 weken werd de Messias - die gekomen was om al de 
beloften aan Israël gedaan te vervullen - afgesneden en had niets. 
In plaats van op de troon van zijn vader David te zitten en in vrede 
te regeren over het huis van Israël en over de gehele aarde werd Hij 
gekruisigd tussen twee moordenaars en had geen aardse waardigheid 
en heerlijkheid waartoe Hij als Israëls beloofde Messias het recht had. 

355. Wij weten, inderdaad, dat zijn dood andere en meer glorieuze 
bedoelingen heeft gewaarborgd en dat hierna gezien zal worden 
dat het de noodzakelijke basis zelfs van Israëls vreugde en van de 
zegeningen van de regering van hun Messias is. Maar het christendom 
en de gemeente zijn niet in het zicht van deze profetie van Daniel; 
en wat betreft zijn volk en zijn heilige stad die hier alleen bekeken 
worden, in plaats van dat de Messias als zodanig wordt verwelkomd en 
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binnengaat in de beloofde heerlijkheid van zijn regering werd Hij, aan 
het einde van de 69 weken ‘uitgeroeid terwijl er niets tegen hem is’. Zo 
bereiken we het eind van de tweede periode; en tussen de tweede en 
de derde of laatste periode, waarin de 70 weken zijn verdeeld, worden 
gebeurtenissen voorzegd die tot geen van de drie perioden behoren. 

De profetie is als volgt: ‘En het volk van een vorst die komen zal, zal 
de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal zijn in 
de overstroming; en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen 
waartoe vast besloten is’ (Dan. 9:26) Als de Messias verworpen is door 
zijn eigen volk, de Joden, blijft er niets over dan dat zij voor een tijdlang 
de gevolgen van hun zonde zullen verduren. Die gevolgen worden ons 
voorgesteld in de juist aangehaalde woorden. ‘De vorst die zal komen ‘ 
is niet de Messias. De Messias was gekomen en afgesneden. Ook is het 
niet ‘de vorst’ zelf die de stad en het heiligdom verwoest. Wie de vorst is 
vernemen we als we komen bij de gebeurtenissen van de laatste week. 
Het is zijn volk, het volk van de nu toekomstige vorst, dat de stad en 
het heiligdom verwoest. Allen weten dat door de Romeinen Jeruzalem 
en haar tempel werden verwoest; maar de ‘vorst’ is niet Titus, die het 
bevel had over de Romeinse legers, maar een nog toekomstig hoofd van 
het Romeinse rijk. Vanaf de verwoesting van de stad en het heiligdom 
zou er niets zijn dan verwoesting tot aan het einde van de oorlog. ‘Het 
volk’ van Daniel en ‘de heilige stad’ worden helemaal terzijde gesteld. 
Het christendom vult de tussenruimte op die reeds achttien eeuwen 
heeft geduurd; maar met deze eeuwen heeft de profetie van Daniel 
betreffende de 70 weken niets van doen. 

BEVESTIGING VAN HET VERBOND VOOR EEN WEEK

356. Jeruzalem is niet onze heilige stad. Want het tegenwoordige 
Jeruzalem is naar de gedachten van het geloof niet heiliger dan enige 
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stad van de heidenen. Maar het is even waar dat zij heilig is zowel in 
haar herinneringen als in haar vooruitzichten. De 70 weken waren 
bepaald tot ‘het volk’ van Daniel en tot ‘de :heilige stad’; en wanneer de 
zeventigste week zal beginnen, dan zal het Jeruzalem zijn en de Joden 
die opnieuw voor God ter sprake komen’. En hij (dat is ‘de prins die zal 
komen’) zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de 
helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op 
een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de 
voleinding toe; en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over 
wat woest is’ (Dan. 9:27) Hier hebben we ‘het verbond met de dood’ en 
‘een verdrag met het dodenrijk’ van de kant van de Joodse regeerders 
(zie: Jes. 28:15 etc. ). Herstel in hun eigen land onder de bescherming 
van ‘de vorst die zal komen’: het achtste, satanische hoofd van dat volk 
die lang geleden de stad en het heiligdom verwoestte en met hem 
zullen de Joden (Dan. 7:25) - d. w. z. de massa der Joden - een verbond 
aangaan voor zeven jaren. Als hun aanbidding is hersteld, zullen hun 
offeranden en gaven (ijdele offers en offeranden van boosheid ) weer 
roken op hun altaren. Maar in de helft van de week zal ‘de vorst’ zijn 
verbond met het schuldige ras verbreken; hij zal slachtoffer en spijsoffer 
doen ophouden. In ons laatste artikel, toen we deze zelfde persoon 
onder het symbool van de kleine horen in Dan. 7 bekeken, zagen we 
dat hij er op uit is, ‘tijden en wet te veranderen’ en hoe zij ‘in zijn 
macht gegeven zullen worden voor een tijd en tijden en een halve tijd’ 
(Dan. 7:25) Nu dit is precies dezelfde tijdsduur die zal verlopen van het 
midden tot aan het einde van de laatste week. 

GRUWELEN DIE VERWOESTEN

357. Het is hetzelfde als ‘een korte tijd’ (‘weinig tijd’ in vs. 12) in 
Openbaring12 nadat de duivel uit de hemel is geworpen. Ook het beest 
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aan wie de draak dan ‘zijn macht en zijn troon en groot gezag geeft’, 
en wiens dodelijke wonde werd genezen heeft gezag gekregen om te 
handelen 42 maanden. 57 (Openb. 13:1-5) Dit beest, wiens aanbidding 
zoals we zagen kracht bij gezet wordt door doodspijnen, zal er zeker 
aanspraak op maken om te Jeruzalem te worden aangebeden. Zo zal 
‘de vorst’ zijn verbond met de Joden verbreken en hun spijsoffers 
doen ophouden. ‘En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een 
week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen 
ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen 
(Dan. 9:27) De kantlijn leest, ‘op de kantelen zullen de afgoden van 
de verlatene zijn’. Noch het werkelijk weergeven geeft de betekenis. 
Het woord ‘afschuw of gruwel’ in de Oudtestamentische taal betekent 
afgod; bijv. , ‘Chemosh’ wordt genoemd ‘de afschuw, de gruwel van 
Moab’; en ‘Milcolm’, de ‘gruwel van de Ammonieten’ (1 Kon. 11:5, 7) 
Het woord weergegeven met ‘bedekken’ betekent letterlijk ‘vleugels’ 
wat in de Schrift de gedachte van bescherming suggereert. ‘de schaduw 
van zijn vleugelen’. ‘Onder zijn vleugelen zult u rusten’ (Ps. 36:8; 57: 
2; 61:5 etc) Deze gedeelten laten het gebruik van het woord zien. 
‘Vanwege de bescherming tegen afgoden zal hij het woest maken’. 58 
Dit doet het Joodse volk, dat weigerde vergaderd te worden onder de 

DE KLEINE HOORN VAN DANIËL 8

vleugelen van de Messias toen die hier was, het zoekt bescherming 
aan het einde onder de vleugelen van hem die zichzelf stelt boven alles 

57  Al deze profetische perioden drukken uit, op verschillende manieren, 
een tijdsduur van drie en een half jaar

58  In het origineel: ‘En voor het bedekken (zich verspreiden) van de 
gruwelen zal hij het woest maken, zelfs tot de voltrekking (vervulling) en 
dat bepaalde/ vastgestelde zal op de verlatene worden uitgegoten,’
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wat God genoemd wordt of aanbeden wordt. Als gevolg hiervan gaan 
de laatste golven van de verdrukking over hem heen – (Dan. 9:27b St. 
vert. ): ‘en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot 
de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden 
over den verwoeste’ (Telos vert. ): ‘en op een vleugel van gruwelen zal 
een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe 
vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is’. De laatste 
toestand van die ‘boze generatie’ is inderdaad ‘slechter dan de eerste’. 

8.  In Dan. 8 hebben we de profetische beschrijving van wat een 
andere vijand en verdrukker van de Joden in de laatste dagen schijnt 
te zijn. We zouden onszelf met schroom over dit onderwerp willen 
uitdrukken, zeker als we zijn van de moeilijkheden die de interpretatie 
van dit hoofdstuk bemoeilijken en van de manier waarin de meest 
verlichte en competente navorsers van de profetie in oordeel met 
betrekking hierin verschillen. Enkele suggesties echter zouden wij onze 
lezers willen voorleggen. 

358. In de eerste plaats, het is duidelijk dat wie ook de gesymboliseerde 
door de ‘kleine horen’ van hfst. 8 mag zijn, hij vindt zijn oorsprong niet 
in het westerse deel van deze omgeving die omsloten wordt door het 
symbool van ‘het beeld’ uit hfst. 2, maar in het oosten. Hij komt niet voort 
uit het Romeinse, maar uit het Griekse rijk; of beter, uit één van de vier 
koninkrijken waarin het Griekse rijk was verdeeld. De lezer zal zich hier 
herinneren, wat geschreven werd in ons laatste nummer betreffende 
hfst. 7:12, dat nadat het gezag van Babylon, Perzië en Griekenland was 
verwoest, het bestaan van elk van hen als een apart koninkrijk nog 
voortduurde. De eerste acht verzen van hfst. 8 vermelden de oorlogen 
tussen Perzië en Griekenland die zou eindigen in de overwinning van 
de laatste, spoedig echter gevolgd door haar eigen verdeling in vier 
koninkrijken. Deze worden voorgesteld door vier opmerkelijke horens 
van de geitenbok die verschijnen in de plaats van de eerste grote horen 
wanneer die gebroken is. In vs. 9 horen we over een ‘kleine horen’ die 
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voort komt uit één van deze vier, ‘maar die zeer groot werd tegen het 
zuiden, tegen het oosten en tegen het Sieraad. Ongetwijfeld wordt 
Palestina aangeduid door de laatste uitdrukking. Deze ‘kleine horen’ 
verheerlijkt zichzelf ook tegen (kantlijn) de vorst van de hemel en van59 
(kantlijn) hem wordt het dagelijks offer ontnomen en de plaats van 
zijn heilige woning werd neer geworpen (hfst. 8:. 11) Verder wordt het 
voorgesteld als ‘de waarheid wordt ter aarde geworpen’ en ons wordt 
verteld dat ‘het wordt uitgeoefend en voorspoedig was’. [Nw. vert. Bijb. 
Gen. hfst. 8: 12: ‘en wat hij ook deed, gelukte hem’. ] ( zie ook hfst. 8: 
12 St. vert. ) Van de duur van haar handelingen - of juister gezegd van 
de periode die eindigt bij het reinigen van het heiligdom - wordt gezegd 
dat het ‘twee duizend drie honderd dagen’ zijn. 

HET LAATSTE EIND VAN DE VERONTWAARDIGING

359. Dit alles zag de profeet en hoorde hij in een gezicht. Hij zoekt 
bezorgd naar de betekenis van dit gezicht als Gabriël opnieuw wordt 
gezonden om hem te onderrichten. Met de uitlegging van Gabriël 
hebben we het meest te doen daar het het meeste onmiddellijke 
verband heeft met het onderwerp dat voor onze aandacht staat. 

‘En hij zeide: Zie, ik maak u bekend wat geschieden zal in het laatst van 
de gramschap; want het doelt op het tijdstip van het einde’ (Dan. 8:19) 
Wie kan er aan twijfelen dat ‘het laatst van de gramschap’ wijst op de 
afsluitende periode van de Joodse verdrukking? ‘het eind’ waarvoor er 
een zekere ‘tijd is. ?’ ‘De ram’ wordt dan uitgelegd als zijnde Medo- 

59 Het belang van deze kanttekening, die door sommige leraars duidelijk 
wordt geprefereerd, is, indien het correct is, dat het gedeelte het 
wegnemen van het dagelijkse offer niet toekent aan de ‘kleine horen’, 
maar er over spreekt dat het wordt weggenomen door de vorst van de 
heerscharen. 
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Perzie; ‘de harige geitenbok’, Griekenland; en ‘de grote horen’, de 
eerste Griekse koning. We horen van haar verdeling in vieren en dan 
lezen we: ‘En in het laatst van hun koningschap, als de boosdoeners 
de maat hebben vol gemaakt, zal er een koning opstaan, hard van 
aangezicht en bedreven in listen. En zijn kracht zal sterk zijn - maar niet 
door eigen kracht - en op ontstellende wijze zal hij verderf brengen, 
en wat hij onderneemt zal hem gelukken; machtigen zal hij verderven, 
ook het volk der heiligen. En door zijn sluwheid zal hij het bedrog dat 
hij aanwendt, doen gelukken; hij zal zich in zijn hart verheffen, en 
onverhoeds velen verderven. Ook tegen de Vorst der vorsten zal hij 
optreden, doch zonder mensenhanden zal hij vernietigd worden’ (Dan. 
8 :23-25) 

Bij deze woorden moge worden opgemerkt dat: 

1.  het ‘in de laatste tijd’ van de vier koninkrijken is waarin 
het koninkrijk van Alexander was verdeeld, dat deze voorzegging 
haar vervulling zal hebben. Het zij verre van ons te bevestigen dat 
deze woorden niet in een ware zin van toepassing zijn op Antiochus 
Epifanes op wie deze gehele profetie van ‘de kleine horen’ vaak wordt 
toegepast. Het was in ‘de laatste tijd’ van de vier Griekse koninkrijken, 
zoals eerst gevestigd, dat Antiochus regeerde; en ongetwijfeld komen 
zijn handelingen in Jeruzalem en Judea opvallend overeen met veel dat 
hier voorzegd wordt van ‘de kleine horen’. 

OVEREENKOMST MET HET TWEEDE BEEST VAN 
OPENBARINGEN 12

360. Maar als we er aan denken dat Gabriël kwam om aan Daniel te 
tonen wat er zijn zal ‘in het laatst van de gramschap’ (Dan. 8 :19) tegen 
de Joden - want alleen zo kunnen wij de woorden begrijpen; wanneer 
we ons herinneren dat Egypte nu bestaat als een afzonderlijk koninkrijk_
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en Griekenland eveneens; en als we er aan denken dat niets meer 
waarschijnlijk is dan dat de oorlogen of de diplomatie van onze eigen 
of toekomstige tijden opnieuw de andere twee delen, Syrië en Thracië, 
van het rijk van Alexander kunnen voortbrengen als onderscheiden 
koninkrijken, dan kunnen we de overtuiging niet weerstaan dat ‘in het 
laatst van hun koningschap, als de boosdoeners de maat hebben vol 
gemaakt’ een nu nog toekomstige tijd is; en dat de ‘koning, hard van 
aangezicht en bedreven in listen’ iemand is die nu nog moet ‘op staan’ 
(Dan. 8:23)

2.  Zijn kracht, hoewel machtig, is ‘niet door eigen kracht’ (Dan. 
8:24) Hij is een gemachtigde of een vertegenwoordiger van iemand 
anders van wie hij zijn autoriteit verkrijgt. Hij wordt dus, zowel als 
door zijn oosterse afkomst, onderscheiden van het grote hoofd, het 
achtste hoofd van het herleefde Roomse keizerrijk. Hij vertoont dus een 
nauwere gelijkenis met het tweede beest in Openbaring13 dan tot het 
eerste beest. 

3.  Het is onder ‘het volk der heiligen’ - zij die Daniel zou verstaan 
onder deze woorden - de Joden, dat hij werkt en voorspoed heeft en hij 
wordt voorgesteld als hen verstrooiende. 

4.  Beleid, kracht, buitengewone schranderheid en vreedzame 
verklaringen zijn de wapenen waardoor hij hoofdzakelijk succes heeft, 
hoewel hij terzelfder tijd ‘hard van aangezicht’ is, of ‘een wreed gelaat 
heeft’ en ‘op ontstellende wijze verderf brengt’ (Dan. 8:23-24) Dit alles 
doet denken aan het twee-hoornige beest van Openbaring13, met 
macht als een lam en een stem als van een draak die alle macht van het 
eerste beest voor hem uitoefent, of in zijn tegenwoordigheid, d. w. z. 
als zijn gedelegeerde en die grote wonderen doet en de bewoners der 
aarde misleidt en er de oorzaak van is dat zij door zijn wonderen en zijn 
macht het beeld van het beest aanbidden. 
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DE KONINGEN VAN HET NOORDEN EN VAN HET ZUIDEN

5.  Aan het einde staat hij op tegen de Vorst der vorsten, doch 
wordt zonder mensenhanden vernietigd. _ Men kan niet anders dan 
door deze taal van het einde van het tweede beest van Openbaring13 
slechts herinnerd worden aan óf ‘de valse profeet’ óf Openbaring19. 
Hij wordt met het beest ‘levend geworpen in de poel van vuur die van 
zwavel brandt’. Toch doen we niets anders dan wijzen op deze punten 
van herkenning voor onze lezers, zonder iets vast te stellen betreffende 
de identiteit of iets anders van de profetische symbolen in kwestie. 

6.  In het laatste deel van Dan. 11 hebben we nog meer onderricht 
betreffende wat de Joden in de laatste dagen zal overkomen. Syrië en 
Egypte waren de voornaamste koninkrijken onder de vier waarin het 
Griekse rijk werd verdeeld; en zij hebben een speciale plaats vanwege 
hun verbindingen met het Heilige Land, Palestina behoorde altijd óf 
tot de éne óf tot de andere. Het eerste deel van hfst. 11 houdt zich 
bezig met de profetische geschiedenis van deze twee machte, onder 
de namen van ‘de koning van het Noorden’ en ‘de koning van het 
Zuiden’; een profetie die zo exact vervuld is dat ongelovigen hebben 
aangevoerd dat het moet zijn geschreven sinds die gebeurtenissen! In 
vs. 30 wordt het tafereel van een andere macht ingevoerd, de westerse 
of de Romeinse macht, waar hier over gesproken wordt als ‘de schepen 
van de Kittiërs’. ‘Er zullen schepen der Kittiërs tegen hem komen zodat 
hij (de koning van het noorden, Syrië) afgeschrikt wordt, maar op de 
terugweg zal hij vergramd worden tegen het heilig verbond en tot 
daden overgaan; en, teruggekeerd, zal hij zijn belangstelling wijden 
aan hen die het heilig verbond verzaken. Dan zullen strijdmachten 
door hem op de been gebracht worden; zij zullen het heiligdom, de 
vesting, ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel 
oprichten, die verwoesting brengt’ (Dan. 11:30-31) Dit zou niet het 
gedeelte zijn dat door onze Heer in Matth. 24:15 wordt aangehaald: 
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het is, Hij verwijst - zoals we bescheiden oordelen - naar Dan. 12:11 
waar, als onmiddellijk verbonden met de tijd van de grote verdrukking, 
die verdrukking onmiddellijk gevolgd wordt door zijn eigen komst in de 
wolken des hemels. 

( * Zie blz. 14) ??

‘DE KONING’ EN ZIJN ONDERGANG 

362. Vanaf vs. 30,31, die zouden hun vervulling schijnen te hebben 
gehad in Antiochus Epifanes, tot vs. 35 hebben we voorzeggingen 
van wat zou gebeuren gedurende de lange periode van de Joodse 
verlatenheid die slechts een eind zal hebben tot ‘aan de eindtijd;’ en 
dan in vs. 36 horen we plotseling van een persoon genoemd ‘de koning’ 
- niet ‘de koning van het noorden’, of ‘de koning van het zuiden,’ maar 
‘de koning’. In twee andere gedeelten wordt plechtig melding gemaakt 
van iemand onder deze titel. ‘Gij kwaamt met olie tot de Moloch, 
(koning in de St. Vert. ), gij bereiddet overvloed van zalven; gij zondt 
uw boden uit tot in de verte, ja, gij vernederdet u tot in het dodenrijk’ 
(Jes. 57:9) ‘Want reeds lang is een brandstapel bereid; ook die is voor 
de koning gereed gemaakt; Hij heeft de vuurhaard daarvan diep en wijd 
gemaakt, er is vuur en hout in overvloed; de adem des HEREN steekt 
hem in brand als een stroom van zwavel’. [St. Vert. : ‘Want Tofeth is van 
gisteren bereid, ja, hij is ook voor den koning bereid; Hij heeft hem diep 
en wijd gemaakt, zijns brandstapels vuur en hout is veel: de adem des 
HEEREN zal hem aansteken als een zwavelstroom’] (Jes. 30:33). 

De Assyrier is het onderwerp geweest van de verzen die hier 
onmiddellijk aan voorafgaan; en er kan - op het eerste gezicht - gedacht 
worden dat ‘de koning’ betekent de koning van Syrië. Ongetwijfeld is 
Tophet van ouds voor hem bestemd; maar ook voor ‘de koning’ wordt 
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dus plotseling ingevoerd, wanneer in het gedeelte dat wij beschouwen 
(Dan. 11:36), dit lot (laatste oordeel) wordt voorbereid. 

‘En de koning zal doen wat hem goeddunkt; hij zal zich verhovaardigen 
en zich verheffen tegen elke god, zelfs tegen de God der goden zal hij 
ongehoorde woorden spreken, en hij zal voorspoedig zijn, totdat de 
maat van de gramschap vol is, want wat vast besloten is geschiedt’ 
(vs. 36) Hem wordt dan gezegd: ‘Ook op de goden zijner vaderen zal 
hij geen acht slaan; op de lieveling der vrouwen noch op enige andere 
god zal hij acht slaan, want tegen alle zal hij zich verheffen’ (vs. 37) 
De morele gelijkheid hiervan met 2Thess. 2 is te duidelijk dan dat het 
uitleg vereist. ‘Maar in hun plaats zal hij de god der vestingen vereren: 
de god die zijn vaderen niet gekend hebben, zal hij vereren met goud 
en zilver en edelgesteenten en kostbaarheden’ (vs. 38) Het beest zal 
worden aanbeden en zijn beeld, als alle andere aanbidding, wordt 
vervangen en verboden, om hier ruimte voor te maken. ‘En hij zal 
optreden tegen de versterkte vestingen met de hulp van de vreemde 
god; ieder die deze erkent, zal tot grote eer komen; hij zal hen (zijn 
afgodische tussenpersonen) tot heersers maken over velen en grond 
aan hen toedelen als beloning’ (vs. 39)

DIVERSE VORMEN VAN KWAAD IN DE 
AFSLUITENDE TONELEN. 

363. Zo wordt de bescherming van de Joden ontvangen d. m. v. hun 
‘verbond met de dood’ en hun ‘verdrag met het dodenrijk’ (Jes. 28:15) 
De rest van het hoofdstuk omschrijft nauwkeurig de bewegingen en de 
tegenbewegingen van de koningen van het zuiden en van het noorden 
en voorzegt het einde van één van de strijdende machten in het heilige 
land. 
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Maar hoewel er meer agenten dan één in deze slottaferelen kunnen 
zijn, en welke moeilijkheid in het aanwijzen van dit gedeelte definitief 
tot de éne of tot de andere kant moge worden gevoeld, er zijn morele 
(feitelijke) verbindingen die met voldoende duidelijkheid tonen dat 
zij in het algemeen dezelfde droevige tonelen van buitensporig, 
triomfantelijk kwaad zijn, opgewekt door de macht van satan die 
ons worden geschilderd. Eén, zoals 2 Thess. 2, of de gedeelten in 
Openbaringen, kunnen misschien deze tonelen in hun verbinding met 
het afvallige christendom laten zien; een ander, zoals Daniël 7 mag ze 
afbeelden in verbinding met de openlijke opstand tegen God van de 
macht der heidenen (volken); en weer anderen zoals we ze nu hebben 
onderzocht kunnen over hen handelen in verbinding met de Joodse afval. 
De tonelen en de acteurs worden doorgaans moreel geïdentificeerd 
op de meest ernstige wijze. Het speciale theater en de zetel van de 
handeling kan het westerse Romeinse Rijk zijn in haar laatste gedaante; 
of het kan het Heilige Land zijn en de omringende oosterse landen; 
maar of dit het éne is of het andere, het is het zelfde verschrikkelijke 
karakter van totale, vermetele, lasterende tegenstand tegen God die 
we in elk geval zien. Zelfverhoging, eigen wil, de vergoddelijking van 
de mens en het opleggen van zijn aanbidding, naast het opzij zetten en 
neertrappen van alles wat in de weg staat, hetzij goddelijk of menselijk 
- dat zijn de morele trekken van de naderende crisis! Zo zijn de hoogten 
van vermetele rebellie tegen God waarvoor de wereld, hetzij Joods, 
heidens, of naam christenen, snel rijp is! De Heer geve dat onze harten 
ernstig onder de indruk zijn van dat wat Hij zo heeft geopenbaard. En 
mogen wij, in de geest van onze gedachten en in onze dagelijkse wandel 
door het geloof in Christus zijn en in gemeenschap met Hem, meer en 
meer gescheiden van de loop van deze wereld, het uiteindelijke einde 
van wat God zich heeft verwaardigd om voor onze waarschuwing voor 
ons te stellen. 
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GELUKKIGE CONCLUSIE

364. Het eerste vers van het volgende hoofdstuk moet in geen geval 
worden weggelaten. ‘In dien tijd ( let op deze woorden) zal Michaël 
opstaan; de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er 
zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er 
volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: 
al wie in het boek geschreven wordt bevonden’ (Dan. 12:1) Gelukkige 
conclusie van de sombere tonelen die we geroepen zijn te overdenken! 
Moge onze overdenkingen van deze tonelen voor ons gezegend zijn; en 
mogen we gereed zijn door Gods genade voor de onderzoekingen die 
overblijven. 
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14. HET GESPAARDE 
OVERBLIJFSEL

365. Het is wel bekend dat het woord ‘overblijfsel’ betekent ‘de rest’, 
of ‘dat wat overblijft’ van iets m. b. t. waarvoor het wordt gebruikt. 
In de Schrift wordt het zeer vaak gebruikt om het gelovige, goddelijke 
deel van een volk, meer in het bijzonder van het Joodse volk, of van de 
natie Israël aan te geven, nadat de natie in het algemeen van God was 
afgevallen. In de Schrift wordt het heel vaak gebruikt om het gelovige, 
goddelijke deel van een volk - meer in het bijzonder van het Joodse volk, 
of van de natie Israël - aan te geven, nadat het volk in het algemeen 
van God afvallig geworden was. De profetie laat geen ruimte voor 
twijfel, dat er zo’n gedeelte zal zijn, of een overblijfsel, te midden van 
de tonelen van gerijpt kwaad en verschrikkelijke verlatenheid waarin de 
natie in het algemeen toch bij betrokken zal zijn voordat het ogenblik 
van uiteindelijke bevrijding aanbreekt. 

‘Indien de HERE der heerscharen ons niet enige weinige ontkomenen 
had overgelaten, waren wij als Sodom geworden, aan Gomorra 
gelijk’ (Jes. 1:9) Zo is de erkenning van de profeet, met het oog op 
de ontelbare calamiteiten die zelfs in zijn dagen het volk tengevolge 
van hun zonden was overvallen. Toch: De Heer der heerscharen heeft 
een heel klein overblijfsel overgelaten. Het overblijfsel zal terugkeren, 
zelfs het overblijfsel van Jacob, tot de machtige God. ‘Want al ware 
Uw volk, o Israël, als het zand der zee, een rest daaronder zal zich 
bekeren verdelging is vast besloten, overvloeiende van gerechtigheid’ 
(Jes. 10:21,22) Hier gaat het duidelijk over het ‘het overblijfsel’ in de 
toekomstige dagen waarover de profeet spreekt. De volgende passage 
gaat duidelijk over een nu nog toekomstig ‘overblijfsel’ waarnaar het 
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volgende gedeelte verwijst. ‘En het zal te dien dage geschieden, dat de 
Here wederom zijn hand opheffen zal om los te kopen de rest van zijn 
volk, die overblijft in Assur, Egypte ... en in de kustlanden der zee’ (Jes. 
11:11) 

HET VEELVULDIG VOORKOMEN VAN 
DE TERM ‘OVERBLIJFSEL’

366. Hetzelfde wordt gezegd in Joël 2:32b; 3:1,2. ‘Want op de berg Sion 
en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd heeft en tot de 
ontkomenen zullen zij behoren, die de HERE zal roepen. Want zie, in die 
dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van 
Juda en van Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar 
het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter 
oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël’. Het is hier in duidelijke 
verbinding met de laatste grote crisis in het land van Israël, dat melding 
wordt gemaakt van ‘het overblijfsel’ die de HERE zal roepen’. ‘En Ik 
zal het kreupele stellen tot een overblijfsel en het verdrevene tot een 
machtig volk, en de HERE zal Koning over hen zijn op de berg Sion, van 
nu aan tot in eeuwigheid’ (Micha 4:7) Dit gedeelte schildert ons af de 
triomf van het overblijfsel, als de crisis van hun leed en de nationale 
uiteindelijke ellende voorbij is. ‘Het overblijfsel van Israël zal geen 
onrecht doen noch leugen spreken’ (Zef. 3:13a) Hier is het hun morele 
karakter dat het onderwerp is van de profetische pen. In het Nieuwe 
Testament haalt de apostel de woorden van Jesaja aan: ‘Al was het 
getal van de zonen van Israël als het zand van de zee, het overblijfsel 
zal behouden worden’; en er kan geen twijfel aan zijn dat hij voor hun 
vervulling van deze woorden verwijst naar de spoedig komende crisis in 
de geschiedenis van Israël’. Het overblijfsel zal behouden worden. Want 
[de] Heer zal ten einde toe en met haast een zaak doen op de aarde’ 
(Rom. 9:27-28) Hij erkent echter het bestaan van een overblijfsel in zijn 
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eigen dagen. ‘Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel 
naar [de] verkiezing van [de] genade’ (Rom. 11:5) Deze gedeelten mogen 
voldoende zijn om de betekenis aan te tonen waarin de benaming 
‘het overblijfsel’ gewoonlijk wordt gebruikt in de Schrift. Het wordt 
vaak gebruikt voor andere volken naast Israël, zoals bijvoorbeeld, ‘het 
overblijfsel van Syrië’, ‘Het overblijfsel van Asdod’, ‘het overblijfsel van 
de Filistijnen’; en het wordt soms toegepast op andere onderwerpen. 
Matth. 22:6 is een voorbeeld van deze soort: ‘De overigen nu grepen 
zijn slaven, mishandelden en doodden hen’. In de meerderheid van de 
gevallen echter duidt de uitdrukking op het goddelijke berouwvolle 
deel van Israël wanneer het volk in het algemeen van God is afgevallen 
en speciaal dat deel van het geslacht in de nog toekomstige dagen. 

HET OVERBLIJFSEL IN DE DAGEN VAN ELIA

367 Veel Schriftplaatsen handelen over ‘het overblijfsel’, zo opgevat, 
waar de uitdrukking zelf niet gebruikt wordt. Inderdaad, als eenmaal 
de gedachte is ontwaakt voor het feit, dan is het verrassend om te 
ontdekken dat een groot gedeelte van de Schrift zich bezig houdt met 
ons huidige onderwerp. 

Zo lang als de natie zelf tot nu toe het getuigenis en de verering van 
Jahweh handhaafde zodat Hij het als één geheel kon erkennen, horen 
we niets van ‘een overblijfsel’. Maar wanneer de tien stammen geheel 
de aanbidding van Jahweh hebben verlaten en die van Baäl hadden 
ingesteld, verwekte de Heer niet alleen Elia als een openbaar getuigenis 
voor zijn macht en Godheid, maar in antwoord op de weeklachten van 
deze voortreffelijke profeet, die er over sprak dat hij alleen gelaten 
werd, verzekerde de Heer hem, ‘Ik heb Mij zevenduizend man doen 
overblijven, die hun knie voor Baäl niet gebogen hebben en elke mond 
die hem niet gekust heeft’ (1 Kon. 19:18)
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De ‘zevenduizend’ waren het overblijfsel van die dagen. In Juda, 
eveneens toen Uzzia en Achaz zo bedroevend van God afweken, begon 
de profetie van Jesaja het bestaan van een overblijfsel te erkennen in 
gedeelten die we reeds aanhaalden. Het was ‘in het jaar dat de koning 
Uzzia stierf’ dat de profeet het visioen had van de heerlijkheid des Heren 
dat door hem in Jes. 6 wordt verteld en het is in dat 6de hoofdstuk, na 
het gerechtelijke oordeel van blindheid over de natie te hebben gehoord 
- een oordeel dat vervuld zou worden tijdens de periode van hun lange 
verstrooiing - dat hem verteld wordt: ‘Is daarin nog een tiende deel, 
dan zal dit weer verwoest worden. Evenals van een terebint en een eik 
na het vellen een tronk overblijft, zo zal zijn tronk een heilig zaad zijn’ 
(Jes. 6:13) Dus gedurende de lange, sombere winter van de natie zal 
het overblijfsel - het heilige zaad - voor de natie zijn wat het sap van 
de boom is voor haar bladerloze, verwelkte stomp. Het sap stijgt fris 
op als de lente voor de dag komt en nieuw groen verschijnt waar het 
oog niets anders heeft bereikt dan de onvruchtbaarheid van de dood; 
zo zal het overblijfsel weldra de levende kern worden van het herstelde 
en gelukkige en voorspoedige volk in de tijden van het millennium. 
Droevig echter zijn de tonelen en diep de beproevingen die zowel het 
overblijfsel en het volk wachten voordat die dag aanbreekt. 

JEREMIA EN HET OVERBLIJFSEL

368. Jeremia profeteerde aan de vooravond van de Babylonische 
gevangenschap, een gebeurtenis die hij bereikte door getuigenis en 
gedenkschrift. De zonden van Manasse, die Jeruzalem hadden gevuld 
met onschuldig bloed, die het onmogelijk gemaakt hadden voor het 
lang van te voren uitgesproken oordeel over het schuldige volk om te 
worden herroepen of zelfs veel verder te worden uitgesteld, wordt 
Jeremia opgedragen de onherroepelijkheid van hun ondergang (lot) 
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vast te stellen. Er was ruimte gegeven voor berouw. De Heer had 
steeds opnieuw, bij bepaalde tekenen van getoond diep berouw, haar 
uitvoering uitgesteld, maar nu verklaart Hij zelf ‘Ik ben het berouwen 
moe’ (Jer. 15:6) en de profeet wordt belast met de boodschap ‘Al stond 
Mozes met Samuël vóór Mij, dan zou mijn ziel zich toch niet tot dit volk 
neigen: weg met hen, uit mijn ogen, laat hen heengaan!’ Moesten zij 
vragen: ‘Waarheen?’, dat zou hen verteld worden, ‘Wie bestemd is ten 
dode, ten dode; wie bestemd is ten zwaarde, ten zwaarde, wie bestemd 
is ten honger, ten honger; en wie bestemd is ter gevangenschap, ter 
gevangenschap’ (Jer. 15:1-2). Het oordeel was onvermijdelijk, en geen 
tussenkomst zoals van Mozes of van Samuël kon het afwenden. De 
profeet beklaagt zijn lot om met zo’n boodschap te worden belast. Dan 
wordt hij getroost door de verzekering van genade voor het overblijfsel. 
Hoewel het vonnis tegen het volk (de natie) niet veranderd kon worden, 
‘De HERE zeide: Indien Ik u niet bevrijd ten goede! Indien Ik ten tijde 
van rampspoed en benauwdheid de vijand niet tot u doe smeken!’ 
Jeremia en ‘het overblijfsel’ waarvan hij er één was (Jer. 15:11), werden 
zo onderscheiden van de boze, afvallige natie. Zij moesten inderdaad 
in gevangenschap gaan en worden onderworpen aan het juk van een 
vreemde, maar de Heer zou er voor zorgen dat de vijand hen ‘goed’ zou 
‘behandelen’. 

Ezechiël die iets later dan Jeremia profeteerde, legt een ander 
getuigenis af van het instandhouden van een overblijfsel in die dagen 
van vergelding van Juda’s zonde. In gezichten ziet hij zes mannen met 
slagerswapens in hun handen en een ander gekleed met linnen en de 
inktpot van een schrijver aan zijn zijde. Tot de laatste wordt gezegd: 
‘Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en maak een teken 
op de voorhoofden der mannen die zuchten en kermen over al de 
gruwelen die daar bedreven worden’ (Ezech. 9:4)
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HET OVERBLIJFSEL NA DE GEVANGENSCHAP

369. De anderen moesten achter hem aan gaan, neerslaan en niets 
ontzien; maar zij werden uitdrukkelijk gewaarschuwd om ‘niemand 
die het teken draagt aan te raken’. Het overblijfsel moest worden 
gespaard. Wij moeten echter niet veronderstellen dat allen die het ten 
val brengen van Jeruzalem overleefden en in gevangenschap gingen, 
dit overblijfselkarakter volhielden. Sommigen die de verwoesting van 
de stad overleefden waren de ergste vijanden van Jeremia en kwamen 
om in hun zonden door andere en daarop volgende rampen; en wat 
hen betreft die het land der Chaldeeën bereikten, waren niet allen als 
Ezechiël, en Daniël en als Sadrach, Mesach en Abednego. Dezen, en 
allen die met hen gelijkgezind waren, vormden het ware overblijfsel 
gedurende de zeventigjarige gevangenschap. Hoe interessant om op te 
merken dat deze mensen - hoewel niet vrijgesteld van het algemene 
lot van het volk, wat betreft de onderwerping aan het juk van de 
volken door God - toch werden geëerd als de bewaarplaatsen van zijn 
geheimenissen en de belijders van zijn naam. 

Aan het einde van de zeventig jaren - aangewezen bij de gevangenschap 
in Babel - keerden een aantal Joden terug naar Jeruzalem. Daar vinden we 
het overblijfsel in Gods- mensen als Ezra, Nehemia, Zerubbabel, Josua, 
Haggai en Zacharia. Hoe treffend is de taal van Ezra als hij zijn zonde 
belijdt en de zonde van zijn volk, m. b. t. de onheilige verbindingen die 
gemaakt waren met vreemdelingen uit de heidenen; hij zegt: ‘En thans 
is ons sedert kort genade bewezen van de HERE, onze God, doordat 
Hij ons heeft gelaten degene die ontkomen waren, en ons een tentpin 
heeft gegeven in zijn heilige plaats, waardoor onze God onze ogen deed 
oplichten en ons een weinig verademing gaf in onze slavernij’ (Ezra 9 
: 8). Zowel in Ezra als in Nehemia als ook in de profetieën van Haggaï 
en Zacharia hebben we het volle bewijs, zelfs wat betreft de weinige 
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teruggekeerde gevangenen in Judea, dat ‘niet allen zijn Israël die uit 
Israël zijn’ (Rom. 9:7) 

HET EENSLUIDENDE KARAKTER VAN HET OVERBLIJFSEL 

370. Slechts in enkelen werd de ware geest en het karakter van het 
overblijfsel gevonden en voordat de stem van de profetie totaal tot 
zwijgen werd gebracht vinden we Maleachi in de meest ernstige geest 
onderscheid makende tussen het ware overblijfsel en de massa van de 
natie, hetzij het volk of de priesters. Wat de laatsten betreft, het grootste 
gedeelte van zijn profetie houdt zich bezig met het ontdekken en het 
ontkennen van hun boosheid; over de eersten, het trouwe overblijfsel, 
spreekt hij als volgt. ‘Dan spreken zij die de HERE vrezen, onder elkander, 
ieder tot zijn naaste: De HERE bemerkte het toch en hoorde het en er 
werd een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, ten goede van 
hen die de HERE vrezen en zijn naam in ere houden. Zij zullen Mij ten 
eigendom zijn, zegt de HERE der heerscharen op de dag die Ik bereiden 
zal. En Ik zal hen sparen, zoals iemand zijn zoon spaart, die hem dient’ 
(Mal. 3;16-17) Het is belangrijk om in gedachten te houden dat - hoewel 
dit van toepassing kan zijn, wat het ook werkelijk is, op het overblijfsel 
in de dagen van Maleachi - het in de profetie wordt verbonden met 
het vooruitlopen op ‘de grote en geduchte dag des HEREN’ (Mal. 4:5) 
De reden hiervan is voor de hand liggend: het overblijfsel heeft overal 
één karakter, nederig, gehoorzaam, gescheiden van in overvloed 
voorkomende boosheid, en dientengevolge gebroken worden zij óf in 
het verleden óf in toekomstige tijden getroost door het vooruitzicht 
van die grote tussenkomst van God in oordeel, die de macht van de 
boosheid eens en voor altijd zal ontzenuwen en de macht van het 
kwaad buiten werking zal stellen en die, door zo te doen, de bevrijding 
zal aankondigen in de totale zegen van het getrouwe overblijfsel. ‘Want 
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zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen 
en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die 
komt zal hen in brand steken - zegt de HERE der heerscharen - welke 
hun wortel noch tak zal overlaten. Maar voor u die mijn naam vreest, 
zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar 
vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal. Gij zult de 
goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw voetzolen 
op de dag die Ik bereiden zal, zegt de HERE der heerscharen (Mal. 4:1-
3) Dit gedeelte verdient de meest ernstige aandacht van de christen 
lezer daar het totaal onderscheid maakt tussen de vooruitzichten 
van ‘het overblijfsel’ en zij die zich uitgeven voor gelovige onder de 
tegenwoordige bedeling. 

SIMEON, ANNA, EN DE MET HEN VERBONDENEN

371. De bevrijding, beloofd aan het ‘overblijfsel’, wordt tot stand 
gebracht door Gods plechtige tussenkomst in oordeel over de bozen; 
een tussenkomst die dus voor het overblijfsel zo het voorwerp van 
hun hoop wordt; en in de gevolgen er van, wanneer het werkelijk 
gebeurt, worden zij voorgesteld als er aan deelnemende. Zij zullen ‘de 
bozen vertreden’, die ‘die dag tot stof zullen zijn onder uw voetzolen’. 
Hoe anders is dit alles als de hemelse hoop van de gemeente en het 
karakter van genade aan haar tegenwoordige verhouding verbonden is 
met een wereld waarin het wordt toevertrouwd met ‘de dienst van de 
verzoening!’ Maar meer over dit onderwerp in een latere fase van ons 
onderzoek. Het is heel interessant de opmerking over het overblijfsel in 
Maleachi te verbinden met wat we vinden in de evangeliën betreffende 
de weinigen die gereed waren de Messias bij zijn verschijning onder 
de mensen te begroeten. Maleachi verwijst naar het overblijfsel als 
vrezende de Heer, denkende aan Zijn naam en vaak sprekende de 
één met de ander. De evangelist, als hij de geboorte van Jezus en zijn 
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voorstelling in de tempel heeft verhaald, zegt van de bejaarde Anna 
dat ‘zij op datzelfde ogenblik daarbij kwam, God loofde en over Hem 
sprak tot allen die de verlossing van Jeruzalem verwachtten’ (Luk. 2:38) 
Jozef en Maria, Zacharias en Elisabeth, Simeon en Anna, en hun niet 
vermelde verbondenen, vormden ‘het overblijfsel’ ten tijde van de 
geboorte van de Heiland. Van één wordt gezegd dat hij ‘de vertroosting 
van Israël verwachtte’; (Luk. 2:25) van anderen wordt beschreven dat 
zij ‘de verlossing van Jeruzalem verwachtten’. ; en het is duidelijk dat, 
evenals in de dagen van Maleachi, zij elkaar kenden en gewoon waren 
met elkaar te spreken over hun gemeenschappelijke hoop. Een Edomiet 
was op de troon; de overpriesters en schriftgeleerden waren gereed 
om zijn bondgenoten te zijn in het zoeken naar het kind Jezus om Hem 
te vernietigen; de berichten over een ‘geboren Koning der Joden, die 
geboren is’ verontrustten de koning en ‘heel Jeruzalem met hem’; (Zie 
Matth. 2:2-3) maar te midden van een zo betreurenswaardige toestand 
was er nog een overblijfsel, getrouw aan het geloof en vertrouwende in 
de beloften van Jahweh� 

DE DISCIPELEN ALS HET OVERBLIJFSEL

372. Hierover was de profeet lang tevoren geïnspireerd om te schrijven, 
‘Zij zullen Mij ten eigendom zijn, zegt de HERE der heerscharen, op 
de dag die Ik bereiden zal’ (Mal. 3:17) Bij het overblijfsel ten tijde 
van de geboorte van de Heiland waren ongetwijfeld veel graden van 
geestelijk verstand. Sommigen, zoals Simeon en Anna, konden de 
rest onderrichten; terwijl anderen, zoals de herders te Bethlehem 
inderdaad maar weinig begrip schijnen te hebben gehad. Allen die in 
hun hart van de in overvloed voorkomende huichelarij en boosheid van 
de tijd afgezonderd waren en die met verwachting en verlangen vooruit 
zagen naar de vervulling van Jahweh’s beloften, waren in de geest het 
overblijfsel van die dag. Dat waren zeker, hoofdzakelijk zij die discipelen 
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van Johannes de Doper werden en dat waren later de discipelen van onze 
Heer. Het zij van te voren godvruchtig, zoals Nathanaël, of plotseling 
bekeerd door de roep van Christus, zoals Levi de tollenaar, Zacheüs en 
anderen, door naar de woorden te luisteren en de voetstappen van 
Jezus te volgen werden zij ‘het overblijfsel’. Met hen identificeerde de 
Heiland Zichzelf in genade. Gedwongen door het ongeloof van de natie 
om zijn natuurlijke relaties tot hen te ontkennen strekte Hij zijn handen 
uit naar zijn discipelen en zei: ‘Zie, mijn moeder en mijn broeders! Want 
wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is, die is mijn broeder 
en zuster en moeder’ (Matth. 12:49-50) Onmiddellijk daarna vervult Hij 
voor zijn discipelen een aanhaling uit Jes. 8: 16, 17 die in haar originele 
verbinding duidelijk refereert naar ‘het overblijfsel’ gedurende de tijd 
van Israëls nationale verwerping. ‘Bind de getuigenis toe, verzegel 
de wet onder mijn leerlingen. En Ik zal wachten op de HERE, die zijn 
aangezicht verbergt voor het huis van Jacob, ja, op Hem zal ik hopen’. 
Dit zijn de woorden van de profeet of beter gezegd, de woorden van de 
Messias vooruitlopend verhaald door de pen van. de profeet

ZIJ WORDEN ALS ZODANIG GELEERD

373. In Mattheus13 past onze Heer het oordeel van gerechtelijke 
blindheid, dat voorzegd was in Jesaja 6, op het volk toe en maakt 
onderscheid tussen de natie en zijn discipelen en zegt: ‘Omdat het u is 
gegeven de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te kennen, 
maar hun is het niet gegeven’. Hij ‘bind de getuigenis toe, en verzegelt de 
wet’ (Jes. 8:16) onder zijn discipelen. Hij erkent hen als zijn overblijfsel 
en vertrouwt hen de kennis van de wegen van zijn Vader toe. 

Enkele dingen zijn meer essentieel voor een bevattelijk begrip van veel 
dat de vier evangeliën bevatten dan om dit overblijfselkarakter van de 
discipelen van onze Heer waar te nemen. Zij waren ‘het overblijfsel’ in 
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hun dagen. Ongetwijfeld waren er hogere bestemmingen die op hen 
wachtten wanneer eens de nationale verwerping van hun Heer aan het 
kruis zich zou hebben voltrokken. De grondlegging van ‘de gemeente’ 
die gelegd was in de verzoeningsdood van ‘de Christus, de Zoon van de 
levende God’ toen God hem uit de doden had opgewekt en Hem tot 
de hemel verhoogd had, de H. G kwam neer en de werkelijke vorming 
van ‘de gemeente’ begon. Ongetwijfeld, zij die tot dan eenvoudig 
discipelen van Christus waren geweest en als zodanig het goddelijke 
Joodse overblijfsel van hun dagen, zij werden toen ‘de gemeente van de 
levende God’, waarin later heidenen ingevoerd werden, terwijl beiden 
tot ‘één lichaam in Christus ‘ werden. Maar terwijl dit de bevoorrechte 
en waardige plaats was die voor de discipelen was voorbehouden en 
terwijl een enorm deel van het onderwijs van de Heer gericht was tot 
hen, om in de toekomst, in Gods raadsbesluiten deze plaats in te moeten 
nemen waren zij werkelijk, tot aan de Pinksterdag, ‘het overblijfsel’ van 
Israël en werden ze vaak in dit karakter aangesproken en onderwezen 
door de Heer. Dit verklaart veel gedeelten in de evangeliën die niet 
streng van toepassing zouden zijn op de gemeente als zodanig. Naar 
de bergrede en de profetie op de Olijfberg in Mattheus 24 en 25 kan 
worden verwezen dat zij gedeelten bevatten van deze beschrijving. 
Mattheus 23 en Lukas 18:3 en 7 zijn ook voorbeelden die op het 
moment in de geest opkomen. 

HET OVERBLIJFSEL WORDT DE GEMEENTE

374. Toen Christus door Israël en de wereld volledig werd verworpen; 
toen Hij niet alleen door de boze handen van de mens gekruisigd en 
geslagen was, maar toen vergeving door zijn dood werd geproclameerd 
door de Heilige Geest die van de hemel werd neer gezonden en 
nationale zegen en herstel aan Israël werd aangeboden in geval zij zelfs 
toen berouw gehad en zich bekeerd zouden hebben; (zie Hand. 3:19-
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21) toen dit getuigenis werd toegelaten en tevergeefs werd toegelaten; 
toen de moord op Stefanus definitief de verwerping door Israël van 
de Heilige Geest had gekenmerkt, toen de kruisiging van Christus hun 
verwerping van Hem had verklaard, gingen alle vragen van het Joodse 
volk en van een Joods overblijfsel over in een toestand van onzekerheid. 
Het volk werd overgegeven aan haar lange en vreselijke verlatenheid; 
en ‘het overblijfsel naar de verkiezing van de genade’ (Rom. 11:5) 
werd uit het zicht verloren in de ‘gemeente’ waarvan het reeds deel 
uitmaakte. Een korte tijd na Pinksteren vormde dit overblijfsel de 
gehele ‘gemeente’; vervolgens, bij de invoering van de gelovigen uit de 
heidenen, vormde ‘het overblijfsel’ slechts een deel van de gemeente 
en haar Joodse hoop en vooruitzichten werden opgenomen in de 
gelukkiger hoop en hogere roeping van het lichaam waarin het was 
opgegaan. Terwijl de eeuwen sindsdien voortrolden werd de gemeente 
geheel samengesteld uit heidenen; natuurlijk werden enkelen van het 
natuurlijke zaad van Abraham, die zich gekeerd hadden tot het geloof 
in Christus er in opgenomen; en de Joodse hoop werd in hun geval 
vervangen door de vooruitzichten die eigen zijn aan de gemeente als 
‘de bruid, de vrouw van het Lam’. De gemeente heeft geen aards deel, 
maar deel aan het lijden van haar verworpen Heer. Dit lijden is haar 
heerlijkheid en inplaats van het verwachten van verademing door 
oordeel over haar vijanden - een oordeel dat gevolgd zal worden door 
aardse rust en voorspoed van Gods aardse volk en van de volken onder 
de regering van Christus - inplaats van dit te verwachten, zeggen wij, de 
gemeente kent als haar directe hoop het komen van Jezus in de lucht en 
van haar opname om Hem daar te ontmoeten. Dit is een gebeurtenis 
die elk ogenblik kan plaats vinden; een gebeurtenis die haar binnen 
leidt in het volledige hemelse deel en de vreugde van haar Heer. 
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HET GESPAARDE TOEKOMSTIGE OVERBLIJFSEL

375. Dit is echter een onderwerp dat we reeds hebben beschouwd; wij 
refereren hier alleen er naar om de lezer te herinneren aan het volledige 
verschil tussen de gemeente en het Joodse overblijfsel wat betreft hun 
roeping, deel en hoop. Deze zijn de één van de ander zo verschillend dat 
het moeilijk is zich voor te stellen dat beide tegelijkertijd op aarde zijn. 
Het is onze overtuiging dat dit niet het geval zal zijn - dat de gemeente 
voltallig zal zijn en opgenomen om de Heer te ontmoeten voordat de 
naderende crisis begint. Misschien in het juister om te zeggen dat de 
opname van de gemeente het begin is van de crisis. Maar dit alles 
moeten we reserveren (bewaren) voor toekomstige beschouwing zo de 
Heer het wil. 

Misschien is het juister om te zeggen dat de opname van de gemeente 
het begin is van de crisis. Maar dit alles moeten we bewaren voor 
toekomstige beschouwing, als de Heer het wil. 

Dat er een goddelijk overblijfsel van Israël in de toekomstige crisis zal 
zijn waardoor het volk zal gaan, wordt volledig bewezen door veel van 
de aangehaalde gedeelten van het begin van deze verhandeling. Het 
grootste gedeelte van hen die het eerst terugkeren naar het land, zal 
verward zijn in de valstrikken van de grote verleider en in verbinding 
gevonden worden met de laatste trotse tegenstander van God en 
van zijn Christus. Er zullen sommigen zijn, levend gemaakt door de 
Geest van God, zich meer bewust zijn gemaakt van hun individuele en 
nationale zonden en ze berouwvol voor God bewenende, die trouw aan 
Christus’ vijand zullen weigeren en af zullen zien van de gruwelen van 
dat vreselijke uur. Velen van dezen zullen hun getuigenis met hun bloed 
verzegelen; de overblijvenden zullen worden gered door die tijd van 
beproeving en worden bevrijd door de komst van Christus met al zijn 
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heiligen. Laten we eerst het getuigenis van Gods woord betreffende 
hen die overleven beschouwen - het gespaarde overblijfsel. 

In Zacharia 12-14. , bevinden we onszelf zeker temidden van de 
tonelen en omstandigheden van de laatste dag. Eén of twee passages 
in deze hoofdstukken kunnen terug kijken naar gebeurtenissen die 
reeds lang zijn vervuld; maar dat het onderwerp van de profetie moet 
worden gezocht in nog toekomstige gebeurtenissen dat kan niemand 
redelijkerwijs betwijfelen. Zacharia 12:2-3 verschaft bewijsmateriaal 
om met voldoende onderscheid de eeuw aan te duiden waarop de 
profetie van toepassing is. 

HUN BEKERING. BEROUW EN REINIGING

376. Het is de tijd wanneer ‘Jeruzalem een schaal der bedwelming zal 
zijn voor alle volken in het rond’; als allen die hem heffen zich deerlijk 
zullen verwonden, hoewel alle volken van de aarde zich daarheen 
zullen verzamelen. ‘Te dien dage zal Ik de stammen van Juda maken 
als een vuurbekken tussen het hout, en als een vuurfakkel tussen de 
garven; dan zullen zij rechts en links alle natiën in het rond verteren; en 
Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats; te Jeruzalem’ 
(Zach. 12:6) Dat is waar de crisis om gaat. ‘Te dien dage zal de HERE de 
inwoners van Jeruzalem beschutten, en wie onder hen struikelt, zal te 
dien dage zijn als David, en het huis van David als God, als de Engel des 
HEREN voor hun aangezicht. Te dien dage zal Ik zoeken te verdelgen alle 
volken die tegen Jeruzalem oprukken’ (Zach. 12:8-9) Wie kan twijfelen 
aan de toekomst van de periode die hier wordt aangegeven? Wat is dan 
het licht dat geworpen wordt op het onderwerp ‘het overblijfsel?’

1. We hebben hun bekering toegeschreven, zoals bekering altijd 
in de Schrift, aan de Geest van God. ‘Ik zal over het huis van David en 
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over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade’ (Zach. 
12:10a)

2. We hebben hun berouw en de plechtige aanleiding er toe: ‘zij 
zullen hem aanschouwen, en over hem een rouwklacht aanheffen als de 
rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen 
als het leed om een eerstgeborene’. Hun vaders zeggen ‘Zijn bloed over 
ons en over onze kinderen!’. Nu de kinderen bemerken wie het is aan 
wiens bloed zij zo schuldig zijn geweest en hun boete is overeenkomstig 
hun misdaad. ‘Te dien dage zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, 
zoals de rouwklacht van Hadad-rimmon in het dal van Megiddo’ (Zach. 
12:10b-11)

3. Het is niet slechts een uitbarsting van algemeen bedroefd zijn 
wat plaats vindt - er is diepe persoonlijke oefening van de ziel. ‘En 
het land zal een rouwklacht aanheffen, alle geslachten afzonderlijk; 
het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen 
afzonderlijk, het geslacht van het huis van Natan afzonderlijk en hun 
vrouwen afzonderlijk’. Zo ook het huis van Levi, Simei en hun families. 
‘alle overige geslachten, alle geslachten afzonderlijk en hun vrouwen 
afzonderlijk’ (Zach. 12:12-113)

3. De zonde van het volk, zo beklaagd door ‘het overblijfsel’ wordt 
uitgewist. ‘Te dien dage zal er een bron ontsloten zijn voor het huis 
van David en voor de inwoners van Jeruzalem ter ontzondiging en 
reiniging’. We behoeven hier nauwelijks uit te leggen dat de opening 
van deze bron ‘voor het huis van David’ en ‘voor Jeruzalem’, voor hen 
moet duiden op de zegeningen van de dood van Christus. Er is geen 
andere bron voor de zonde en voor de onreinheid. Maar hoewel 1800 
jaar60, sinds de dood van Christus plaats vond’ voorbij zijn gegaan, moet 
de toepassing op Israël van haar reinigende uitwerking geheel voor de 

60  Nu dus al ruim 2000 jaar!
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toekomst worden aangenomen; en hierover gaat het gedeelte dat voor 
ons staat. 

5.  De verzen 2 - 5 van hfst. 13 schijnen te handelen over de 
totale reiniging die het land zal ondergaan wanneer de nationale 
zonde is vergeven; terwijl we in vs. 6, 7, tot het berouw terug gevoerd 
schijnen te worden naar het berouw van het overblijfsel zoals het in 
het voorafgaande hoofdstuk werd voorzegd. Hier krijgen we er een 
nauwkeuriger zicht op. ‘Zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken 
hebben’ is de taal van de Messias in hfst. 12. Hier lezen we: ‘En als 
men tot hem zegt: Wat zijn dat voor wonden tussen uw armen? Dan 
zal hij zeggen: Daarmee ben ik geslagen in het huis van mijn vrienden. 
Zwaard, ontwaak tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is, 
luidt het woord van de HERE der heerscharen; sla die herder, zodat de 
schapen verstrooid worden; en Ik zal mijn hand keren tegen de kleinen’. 
Niet alleen ‘het overblijfsel’ onderscheidt dat het hun Messias is die ze 
hebben doorstoken, maar ook dat hun Messias de knecht is van Jahweh 
- dat Degene die verwond werd in het huis van zijn vrienden, Degene 
is tegen wie het zwaard van de goddelijke gerechtigheid ontwaakte 
toen Hij als de zonde(n)drager bloot gesteld werd aan haar slagen. Zo 
worden de geheimen van de verlossing voledig voor hen geopend. 

6.  Maar het is te midden van uiterlijke beproevingen, - de meest 
overstelpende - dat zij worden voorbereid op deze ontdekkingen en 
geleidelijk worden geleid tot het begrip er van. ‘In het gehele land, luidt 
het woord des Heren, zullen twee derden uitgeroeid worden en de 
geest geven, maar één derde zal daarin overblijven. Dat derde deel zal 
Ik in het vuur brengen, en Ik zal hen smelten, zoals men zilver smelt, ja 
hen louteren, zoals men goud loutert. Zij zullen mijn naam aanroepen 
en Ik zal hen verhoren. Ik zeg: Dat is mijn volk; en zij zullen zeggen: De 
HERE is mijn God’ (Zach. 13:8-9)
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DE VERHOUDINGEN VAN DE HEER TOT ISRAËL

374. De slachting van twee-derde gedeelte, terwijl het overblijvende 
derde gedeelte wordt gebracht door het zevenmaal verhitte vuur van de 
vervolging, zijn de omstandigheden temidden waarvan ‘het overblijfsel’ 
zal worden gebracht om de naam van Jahweh aan te roepen en door 
Hem als zijn volk te worden erkend. Tenslotte, als deze moeilijkheden 
hun uitersten hebben bereikt, verschijnt de Heer - als de tegenstanders 
zijn overwonnen - en wordt het overblijfsel bevrijd en de zegen van het 
duizendjarige rijk ingevoerd. Over deze dingen verschaft Zacharia14 het 
volledige bewijs. 

We zouden ons nu tot een ander belangrijk gedeelte willen wenden, 
dat evenals het zojuist beschouwde gedeelte, de gehele periode omvat 
van het laatste leed van het overblijfsel in de bevrijding en de volle 
zegen van het volk onder de regering van Christus. Wij verwijzen naar 
Jesaja 63 -66. De openingsverzen die wij wegens gebrek aan ruimte niet 
moeten aanhalen, voorzeggen in prachtige beeldspraak van profetische 
schrijftrant Gods grote tussenkomst in oordeel bij de komst van Christus 
- die tussenkomst waar in de bozen door de toorn van de Heer zullen 
worden vertrapt en hun kracht tot de aarde zal worden vernederd. Bij 
hfst. 63:7 begint een lang profetisch gedicht waarin de schrijver ‘de 
gunstbewijzen en de roemrijke daden des HEEREN’ vermeldt’. ‘Want 
Hij zeide: Zij zijn immers mijn volk, kinderen die niet trouweloos 
worden? En Hij werd hun tot een Verlosser. In al hun benauwdheid61 

61  Dit is een zeer belangrijk gedeelte, dat voor ons op de meest ontroerende 
wijze de verhouding van Christus (Jahweh- Jezus) tot ‘het overblijfsel’ 
ontsluit. Het maakt ons duidelijk hoe, zoals in de taal van de Psalmen en 
elders, die in de volle omvang van haar betekenis, alleen door de Heer 
Zelf kon worden gebruikt en niettegenstaande dat wordt gebruikr door 
‘het overblijfsel’ om hun droefheid, hun vertrouwen, hun itegriteit, hun 
hoop uit te drukken. 



492

Eenvoudig commentaar

was ook Hij benauwd, en de Engel zijns aangezichts heeft hen gered’. Zo 
vereenzelvigt de Heer Zichzelf met het volk van zijn keuze. Maar Israël 
was opstandig geweest en de rechtvaardige Heer, die gerechtigheid 
liefheeft, moest tegen hen strijden en Zich tegen hen keren om hun 
vijand te zijn. 

ISRAËLS TEGENWOORDIGE GERECHTELIJKE BLINDHEID

379. Vers 10. Hij wordt echter voorgesteld alsof Hij Zich de dagen van 
ouds herinnert door zijn genade van ouds voor zijn volk in herinnering 
te roepen. Wanneer de erbarming van de Heer zo opnieuw tot Israël 
wordt gekeerd, dan behoeven we ons niet te verwonderen dat we 
ontdekken dat de harten van het overblijfsel zich tot Hem wenden. 
Dienovereenkomstig hebben we, van hfst. 53:15 tot het eind van hfst. 
54, de roep van het overblijfsel in de laatste dagen. ‘Schouw uit de 
hemel en zie uit Uw heilige en luisterrijke woning. Waar zijn uw ijver 
en uw machtige daden? Uw innerlijke bewogenheid en uw ontferming 
hebben zich jegens mij niet laten gelden’ (Jes. 63:15) Met deze roerende 
smeekbede begint hun schreeuw (uitroep) In de voortschrijding er van 
verrijst op de meest verschillende wijze dat deze taal op tot nu toe nog 
toekomstige tijden van toepassing is. Lang nadat het oordeel van de 
gerechtelijke blindheid of hardheid over hen gekomen is erkennen zij 
zelf dat zij daar onder zijn. ‘Waarom liet Gij ons afdwalen, HERE, van 
uw wegen, verharddet Gij ons hart zodat wij U niet vreesden?’ (Jes. 
63:17a) Het volgt op Israëls verwerping, en de verlening van genade, 
zoals op dit moment voor de volken, want hiernaar schijnen zij ook te 
verwijzen. Inderdaad, het lijkt er op alsof (ten minste in het overblijfsel) 
de tegenwoordige handelingen van God om Israël tot jaloersheid te 
verwekken zijn begonnen, zoals de apostel het laat doorschemeren62� 

62  St. vert. vs. 19: ‘Wij zijn geworden als degenen over wie Gij van ouds 
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Sprekende over de heidenen als tegenstanders, zegt het overblijfsel, 
‘Wij zijn van U: U droeg nooit heerschappij over hen; zij werden niet 
geroepen bij uw naam’ (Jes. 64:1-2) Dat dit geen schreeuw is die 
heiligen van de tegenwoordige periode zouden kunnen gebruiken is 
duidelijk omdat het een roep is om oordeel over de tegenstanders. 
‘Och, dat Gij de hemel scheurdet, dat Gij nederdaaldet, dat voor uw 
aangezicht de bergen wankelden. . . . om uw tegenstanders uw naam te 
doen kennen zodat de volken voor uw aangezicht sidderen’ (Jes. 64:1-
2) Hoe kon de gemeente of hoe konden door genade geredde zondaars 
die haar samen vormden, zo vragen om oordeel over de volken? 
Toch is het berouw van ‘het overblijfsel’ heel diep en hun belijdenis 
werkelijk aandoenlijk’. Wij zijn allen geworden als een onreine, al onze 
gerechtigheden als een bezoedeld kleed; wij vielen allen af als het loof 
en onze ongerechtigheen voerden ons weg als de wind’ (Jes. 64:6)

VERNIETIG HET NIET!

380. Terwijl dit hun gevoel is van hun eigen zonden en die van de natie 
zijn ze bedroefd over de gevoelloosheid van de natie in het algemeen. 
‘Er was niemand die uw naam aanriep, die zich beijverde om aan U 
vast te houden’ (Jes. 64:7a) Zij erkennen allen dat zij lijden vanwege 
de verdiende kastijding van de Heer voor hun zonden: ‘Want Gij 
hebt uw aangezicht voor ons verborgen en ons aan de macht onzer 
ongerechtigheden prijs gegeven’ (Jes. 64:7b) Het pleiten van hun 
zielen bij God, waarmee deze schreeuw van het overblijfsel besluit, is 
inderdaad ernstig en aanhoudend (zie vs. 8 - 12) Wij geven alleen de 
laatste; ‘Zult Gij U hierbij inhouden, o HERE? Zult Gij zwijgen en ons 
bovenmate verdrukken?’

niet hebt geheerst, over wie uw naam niet is uitgeroepen. 
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Het antwoord van de Heer wordt daarna gegeven. Daar het overblijfsel 
zichzelf juist heeft vereenzelvigd met de hele natie als hun zonden en de 
zonden van hun vaderen belijdende, antwoordt de Heer eerst ruwweg 
zoals Jozef deed bij zijn broeders toen ze tot hem kwamen in Egypte. 
Hij wordt door hen gevonden die Hem niet zochten, die Zijn naam niet 
hadden aangeroepen. Israël is een opstandig volk naar wie Hij de ganse 
dag Zijn armen had uitgebreid. . Al hun farizee-achtige diensten zijn 
slechts een rook in Zijn neus, een vuur dat de ganse dag brandt (Jes. 
65:1-5) ‘Zie, het staat vóór Mij geschreven, Ik zal niet zwijgen, voordat Ik 
het vergolden heb; ja, Ik zal hun de vergelding in de schoot werpen voor 
uw ongerechtigheden en de ongerechtigheden uwer vaderen tezamen, 
zegt de HERE; omdat zij offers hebben ontstoken op de bergen, en op 
de heuvels Mij hebben gehoond, daarom zal Ik hun allereerst het loon 
in hun schoot toemeten’ (Jes. 65:6-7) Maar terwijl Hij over het volk het 
vonnis over hun misdaden uitspreekt, verklaart de Heer zijn bedoeling 
om het ‘overblijfsel’ te sparen en te zegenen. ‘Zo zegt de HERE: Zoals 
men, wanneer er nog sap in een druiventros gevonden wordt, zegt: 
Verderf hem niet, want er ligt een zegen in - zo zal Ik doen terwille van 
mijn knechten, dat Ik niet alles verderve’ (Jes. 65:8) Zij zullen echter 
niet slechts gespaard worden, maar ook de kern van de natie worden in 
de tijden van het duizendjarige rijk. ‘En Ik zal uit Jacob nakomelingschap 
doen voortkomen en uit Juda een erfgenaam voor mijn bergen; mijn 
uitverkorenen zullen ze bezitten en mijn knechten zullen daar wonen. 
Saron zal tot een weide voor schapen worden en het dal Achor tot een 
ligplaats voor runderen, voor mijn volk dat mij zoekt’ (Jes. 65:9)

DE NATIE EN HET OVERBLIJFSEL

381 Het overblijfsel, welks schreeuw wij hoorden in de twee voorgaande 
hoofdstukken, zullen het land bezitten als hun ongoddelijke Joodse 
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broeders, evenals de tegenstanders uit de volken, zijn afgesneden. We 
zagen inderdaad in ons laatste nummer dat beiden een confederatie 
van kwaad zullen vormen in die laatste dagen. 

In de volgende verzen worden ‘de natie’ en ‘het overblijfsel’ van elkaar 
onderscheiden en alternatief aangesproken. ‘Maar gij (de natie), die de 
Here verlaat, die mijn heilige berg vergeet, die voor Gad een tafel aanricht 
en voor Meni mengdrank schenkt:’ (Jes. 65:11) We zagen eerder hoe 
de natie, met haar hoofden, met de antichrist in verstandhouding zal 
staan en ‘een verbond met de dood’ en een ‘verdrag met het dodenrijk’ 
zal maken (Jes. 28:15) Het schijnt dat hier die referentie (verwijzing) 
wordt gemaakt. ‘Ik zal u voor het zwaard bestemmen en gij zult allen 
moeten neerknielen om geslacht te worden, omdat gij niet geantwoord 
hebt, toen Ik riep, en niet gehoord hebt, toen Ik sprak, maar gedaan 
hebt wat kwaad is in mijn ogen en verkozen hebt wat Mij mishaagt. 
Daarom, zo zegt de Here HERE: Zie, mijn knechten zullen eten, maar gij 
zult hongeren; zie, mijn knechten zullen drinken, maar gij zult dorsten; 
zie, mijn knechten zullen zich verheugen, maar gij zult beschaamd 
staan; zie, mijn knechten zullen jubelen van hartevreugde, maar gij 
zult schreeuwen van hartenleed en van gebrokenheid des geestes 
zult gij jammeren. En gij (de natie) zult uw naam tot een vloekwoord 
achterlaten voor mijn uitverkorenen, en de Here HERE zal u doden; 
maar zijn knechten zal Hij met een andere naam noemen, zodat wie 
zich in den lande zegent, zich zal zegenen in de God der waarheid; want 
de vroegere benauwdheden zijn vergeten, ja, zijn verborgen voor mijn 
ogen’ (Jes. 65:12-16) De rest van het hoofdstuk is een geestdriftige 
voorzegging van de zegen van het millennium. 
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DE NATIE EN HET OVERBLIJFSEL

382. Hoofdstuk 66 gaat terug naar het onderwerp van het vorige 
hoofdstuk. In ons laatste hoofdstuk werd getoond uit Dan. 9, dat in 
de afsluitende en nog toekomstige zeventig weken waar de profetie 
betrekking op heeft, Joodse aanbidding en offeranden te Jeruzalem 
zullen worden hersteld. De ‘vorst die zal komen’ zal dit voor de eerste 
helft van de week toestaan, maar dan zal hij zijn verbond met de Joden 
verbreken, een einde maken aan hun aanbidding en ‘de gruwel van de 
verwoesting’ in de heilige plaats opstellen63. Naar deze herleving van 
de Joodse dienst en offeranden verwijst de opening van het hoofdstuk 
dat voor onze aandacht staat. ‘Zo zegt de HERE: de hemel is mijn troon 
en de aarde de voetbank mijner voeten, waar zou dan het huis zijn, 
dat gij Mij zoudt bouwen, en waar de plaats mijner rust? Dit alles heeft 
immers mijn hand gemaakt en zo is dit alles ontstaan; luidt het woord 
des HEREN’ (Jes. 66:1-2) Het zal niet de herbouwde tempel zijn en 
de herstelde Joodse aanbidding die voor de Heer aannemelijk is. Zijn 
offeranden zijn van een andere orde. Het overblijfsel, welks schreeuw 
werd gehoord in de voorafgaande hoofdstukken, is werkelijk kostbaar 
in Zijn ogen. ‘Op zulken sla Ik acht: op de ellendige, de verslagene van 
geest en wie voor mijn woord beeft’ (Jes. 66:1-2) Dat is het karakter 
van het overblijfsel. Wat de natie in het algemeen betreft verwerpt de 
Heer totaal hun eigengerechtigde offeranden. ‘Wie een stier slacht, 
verslaat een mens’ (vs. 3a) Zo is zijn beoordeling van hen en van hun 
aanbidding. Zij hebben hun eigen wegen gekozen en Hij zal ook hun 
misleidingen (zelfbedrog) kiezen. Toen God tot hen sprak door zijn Zoon 
weigerden zij te luisteren; en nu zal Hij niet naar hen luisteren. Hoe 
ernstig! ‘Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten. Want wat een mens 
zaait, dat zal hij ook oogsten’ (Gal. 6:7)

63  Zie Mattheus 24:15
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Vanaf vs. 5 is het duidelijk dat het overblijfsel niet alleen zal lijden door 
de handen van de heidense verdrukker, maar ook door de haat van hun 
broeders naar het vlees’. Hoort het woord des HEREN, gij die voor zijn 
woord beeft: Uw broeders die u haten, die u verstoten om mijns naams 
wil, zeggen: Dat de HERE zijn heerlijkheid tone, opdat wij uw vreugde 
aanschouwen’. 

DE AARDE (WERELD) LEEG EN WOEST GEMAAKT

383 Het zal dan onder religieus voorwendsel zijn als eertijds dat zij 
die van het vlees zijn hen die uit de Geest zijn zullen vervolgen ‘maar 
zijzelf zullen beschaamd staan’ (Jes. 66:5b) Zoals in Zach14, zo ook hier, 
het is de verschijning van de Heer die een einde maakt aan het leed 
van ‘het overblijfsel’ en verwarring brengt onder de tegenstanders 
en de periode van de volle glorie van Jeruzalem invoert en de volle 
gezegendheid onder de scepter van Christus (vs. 7,9) van Jes. 66 
schildert de ernst en het onverhoedse af van de overgang; dan, tot vs. 
13, schildert de profeet jubelend de zegen en heerlijkheid die er uit 
voortkomt; en komt in vs. 14 op de gebeurtenis zelf terug, de komst 
van de Heer. ‘Als gij het ziet, zal uw hart zich verblijden, en uw gebeente 
zal gedijen als het jonge groen; de hand des HEREN zal zich aan zijn 
knechten doen kennen en Hij zal toornen op zijn vijanden. Want zie, de 
HERE zal komen als vuur en zijn wagens zullen zijn als een storm, om 
zijn toorn te openbaren in gloed en zijn dreiging in vuurvlammen. Te 
vuur en te zwaard zal de HERE gericht oefenen over al wat leeft, en de 
door de HERE verslagenen zullen talrijk zijn’ (Jes. 66:14-16) De rest van 
het hoofdstuk voorzegt de heerlijkheid van de duizendjarige regering 
en Israëls plaats van bijzondere zegening en verhoging daar in. 

[‘Vs. 15 Oude vert. : Want zie, de HERE zal komen met vuur en met zijn 
wagens als een wervelwind om zijn toorn met woede te betuigen en 
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zijn berisping met vuurvlammen. Want door vuur en door zijn zwaard 
zal de HEER zijn zaak uiteenzetten met alle vlees: en de verslagenen van 
de HEER zullen velen zijn. ]. 

Een andere profetie waarvoor het goed is om de aandacht op te 
vestigen is Jesaja 24-27. Daarin treffen we herhaalde aankondigingen 
over het gespaarde overblijfsel. Dat de profetie in het algemeen 
verwijst naar de afsluitende crisis daarvan zal een vluchtige blik door 
de hoofdstukken de lezer overtuigen. De aarde ledig en woest gemaakt 
en op haar kop gezet - volk en priesters, dienstknechten en meesters, 
lener en geldschieter, allen evengoed betrokken in de wijd verspreide, 
vreselijke kathastrofe - de inwoners van de aarde verbrand en enkele 
mensen overgelaten - dit moet zeker met voldoende onderscheid de 
periode kenmerken waarop de profetie van toepassing is. 

HET VOORUITLOPENDE LIED VAN HET OVERBLIJFSEL

384. Maar welke plaats temidden van deze afsluitende tonelen wordt 
hier aan het overblijfsel toegeschreven? ‘Want zo zal het zijn op de 
aarde onder de volken: als bij het afslaan van de olijven, als bij de 
nalezing, wanneer de wijnoogst ten einde is. Daarginds verheft men 
zijn stem en jubelt; over de majesteit des HEREN juicht men van de zee 
af. Eert daarom de HERE in de streken des lichts; in de kustlanden der 
zee de naam van de HERE, de God van Israël’ (Jes. 24:13-15) Terwijl het 
vuur van Gods oordeel de aarde en haar inwoners verbrandt, zullen er 
zijn die zullen zingen over de majesteit van de Heer en Hem in het vuur 
zullen verheerlijken. 

Het laatste gedeelte van hfst. 24 herhaalt de voorzeggingen van de 
oordelen en ontvouwt het gelukkige resultaat voor hen allen in de 
glorieuze regering van de Heer der heerscharen op de berg Sion en 
te Jeruzalem en voor zijn Oudsten. Hfst. 25 geeft ons het lied van 
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het overblijfsel. Hoe drukt het hun vervreemding uit van elk aards 
vertrouwen, de eenvoud van hun geloof in Gods bescherming en de 
kracht van hun hoop naar de glorie, de heerlijkheid te streven. ‘Want 
Gij zijt voor de geringe een sterkte geweest, een sterkte voor de arme 
toen hij benauwd was, een schuilplaats tegen de stortbui, een schaduw 
tegen de hitte. Want het briesen der geweldenaars is als een stortbui 
tegen een muur’, (Jes. 25:4) etc. Dit is het wat zij erkennen dat Jahweh 
geweest is. Van dit lopen zij vooruit op hun eigen bevrijding door Zijn 
macht en de universele zegen die er op zal volgen, het feestmaal voor 
alle volken van de vette spijzen en van de belegen wijnen ( zie Jes. 25 : 
6) Hierop vooruitlopende, zingen zij: ‘En men zal te dien dage zeggen: 
Zie, deze is onze God, van wie wij hoopten dat Hij ons zou verlossen; dit 
is de HERE, op wie wij hoopten; laten wij juichen en ons verblijden over 
de verlossing die Hij geeft’ (Jes. 25:9) Zo is hun vertrouwen en zo is hun 
hoop terwijl ze door de diepten van hun ellende gaan. 

Het volgende hoofdstuk (hfst. 26) geeft ons een andere van hun 
vooruitlopende gezangen. Zij zijn niet tevoorschijn gekomen uit de 
verdrukking, maar zij rekenen standvastig op de trouw van de Heer om 
hen er door te brengen en in dit vertrouwen kunnen zij van te voren 
zeggen wat hun bevrijdingszangen zullen zijn. ‘Te dien dage zal in 
het land Juda dit lied gezongen worden: Wij hebben een sterke stad; 
Hij stelt heil tot muren en voorwal’. Dit is de grondtoon (het leidend 
beginsel) van het lied. Alles wat volgt is in harmonie hiermee. Zij roepen 
tot de poorten zich te openen: ‘opdat een rechtvaardig volk binnenga, 
dat zijn trouw bewaart’ (Jes. 26:1-2) 

HET OVERBLIJFSEL IN HUN KAMERS

385. Zij kunnen alle er tussenkomende moeite in het gezicht kijken 
hoe extreem en onuitsprekelijk het ook is; want zij zijn nu in het 
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geloof in hun sterke stad en kunnen zeggen: ‘Standvastige zin bewaart 
Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt’ (Jes. 26:3) Diep 
bedroefde heilige! Wat is dit een les van sterke troost. De Schrift troost 
ons niet alleen door de ervaringen van Gods heiligen in verlopen 
dagen te vermelden - ze schuift het gordijn dat de toekomst voor ons 
zicht verbergt terug en door voor ons de tonelen van ongeëvenaarde 
beproeving te ontsluiten waarvan de Heer zegt, ‘En als die dagen niet 
werden verkort, zou geen enkel vlees behouden worden, maar terwille 
van de uitverkorenen zullen die dagen worden verkort’ (Matth. 24:22) 
- terwijl ze deze tonelen voor ons ontvouwt, zeggen wij, komt tot ons 
een stem terug van ‘de uitverkorenen’ van die nu nog toekomstige, 
schrikwekkende dagen - en wat is de boodschap die ze overbrengt? 
‘Vertrouwt op de HERE voor immer, want de HERE HERE is een eeuwige 
rots’ (Jes. 26:4) [idem St. vert. : ‘Vertrouwt op den HEERE tot in der 
eeuwigheid, want in den HEERE HEERE is een eeuwige rotssteen. ] Als 
de vrucht van hun ondervinding temidden van die tonelen die geen 
sterfelijk penseel kan schilderen, is deze uitroep aan ons gericht. In 
volkomen vrede gehouden, ontsluiten ze voor ons het geheim van hun 
kracht en vermanen ons steeds op de Heer te vertrouwen. 

Hoe belangwekkend is in het licht hiervan hun heilig vertrouwen om 
de uitnodiging aan hen te horen aan het eind van dit hoofdstuk, om de 
bergplaatsen die voor hen gereed gemaakt zijn binnen te gaan: ‘Kom, 
mijn volk, ga in uw binnenkamers, en sluit uw deuren achter u; verberg 
u een korte tijd, tot de gramschap over is. Want zie, de HERE verlaat 
zijn plaats om de ongerechtigheid der bewoners van de aarde aan hen 
te bezoeken; dan zal de aarde het op haar vergoten bloed aan het licht 
brengen en haar verslagenen niet langer bedekken’ (Jes. 26:20-21) 
Noach ging in de ark en de HERE sloot hem toe; Lot werd door handen 
van engelen naar de plaats geleid die voor hem gereed gemaakt was, 
voordat een druppel van de vurige zondvloed op de steden van de 
vlakte neerdaalde; de Israëlieten werd opdracht gegeven om binnen 
hun huizen te blijven onder bescherming van het bloed op de dorpels 
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en aan de deurposten; en zo zal het overblijfsel geroepen worden 
in hun kamers te blijven en hun deuren rondom te sluiten terwijl de 
uteindelijke, wrekende slagen neerdalen op de verzamelde vijanden 
van de Heer en op hun boze verbondenen over de gehele aarde. 

DE WIJNGAARD VAN RODE WIJN

386. In een voorafgaand toneel van deze rampen, als zij de gruwel van 
de verwoesting zien staan in de heilige plaats zullen zij merken dat ze 
aanwijzingen van de Heer in Matth. 26:16,18 hebben om inderhaast te 
vluchten van Judea naar de bergen; maar hier wordt het voorgesteld 
dat ze hun uiteindelijke oproeping in de gereedgemaakte plaats van 
veiligheid ontvangen als de Heer Zelf tevoorschijn komt. Mattheus 24 
spoort hen aan om voor hun vijanden te vluchten bij het begin van de 
tijd van ongeëvenaarde vervolging. Jes. 26: 20, 21 nodigt ze uit om in 
hun binnenkamers te gaan als de Heer op het punt staat om aan die 
periode een eind te maken. 

Hoofdstuk 27, ziet a.h.w. terug na de voorzegging van de straf die op 
de snelle slang, de Leviatan zal vallen en verkondigt de gehele loop der 
gebeurtenissen. Wij leren dus, als we zo mogen spreken, het moraal 
van het geheel. Het overblijfsel wordt vergeleken met een wijngaard 
voor rode wijn en we lezen, ‘Ik, de HERE, zijn behoeder, zal hem 
aldoor drenken; opdat niets hem beschadige, zal Ik hem nacht en dag 
behoeden’. Gelukkige wijngaard! ‘Ik voed geen grimmigheid’; Hij heeft 
niet in gramschap met het overblijfsel gehandeld. Was dat het geval 
geweest, dan hadden zij moeten omkomen: ‘Vond Ik maar dorens en 
distels, strijdend zou Ik dan daarop lostrekken, ze tezamen in brand 
steken’ (Jes. 27:1-4) Nee, het overblijfsel is bedroefd en beproefd opdat 
zij mogen leren in Hem te vertrouwen die hen kastijdt. ‘tenzij men mijn 
bescherming aangrijpt, met Mij vrede maakt, vrede met Mij maakt’ (vs. 
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5) De heiligen waaruit de Gemeente samengesteld is hebben genoeg 
diepe beproevingen, maar hun is in het begin gegeven te weten dat 
‘het bloed van het kruis vrede gemaakt heeft’ en het is in de genieting 
van deze vrede met God door onze Heer Jezus Christus dat zij geroepen 
worden door beproevingen te gaan voor de volmaking van Gods 
innerlijk werk in hun zielen. Daarentegen beginnen de beproevingen 
van het overblijfsel terwijl zij en het volk nog onder de wraak van God 
zijn en het is door de voortgang van hun beproevingen dat het licht 
geleidelijk binnen dringt in hun zielen. 

DE DAG VAN DE OOSTENWIND

387. Het geheel loopt uit op, zoals zo veel gedeelten ons hebben 
geleerd, hun volledige bevrijding, zowel wat betreft hun uiterlijke 
omstandigheden en hun geestelijke toestand: ‘in de komende dagen zal 
Jacob wortel schieten, Israël bloeien en uitspruiten, zodat zij de wereld 
met vruchten vervullen’ (Jes. 27:6) Wat betreft al de beproevingen van 
het overblijfsel vraagt de profeet: ‘Heeft Hij hen geslagen, zoals degene 
geslagen werd, die hen sloeg? Zijn zij gedood zoals hun gedoden gedood 
werden? ‘(vs. 7) Gods vijanden, de antichrist en zijn bondgenoten 
worden door God gebruikt bij het kastijden van het overblijfsel, maar 
het is een kastijding voor hun bestwil en het heeft zijn grenzen, terwijl 
de vernietiging van hen die de instrumenten van God zijn in deze 
kastijding finaal en totaal is. ‘Door te verjagen, te verdrijven hebt Gij 
ze bestreden, Hij heeft ze verwijderd door zijn harde wind ten dage 
van de oostenwind. Daarom zal hierdoor de ongerechtigheid van Jacob 
verzoend worden, en hierin zal de volle vrucht van de verwijdering van 
zijn zonde bestaan dat hij alle altaarstenen tot verbrijzelde kalkstenen 
maakte dat geen gewijde palen en wierookaltaren overeind blijven 
staan. Wanneer de ‘oostenwind’ van de uiterste haat van de vijand 
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begint te blazen, brengt de Heer ze tot staan door ‘de harde wind’ van 
zijn vorige kastijdingen. Zoals vaak wordt gezegd, ‘De uitersten van de 
mens zijn Gods gelegenheden’. Dus zal het overblijfsel het vinden en zal 
het de beproevingen en alle zielsangsten werkelijk ondergaan, zal door 
hen aan het eind worden gezien dat ze er geweest is om hen te reinigen 
(te zuiveren) van het tin en de droesem (afval) - ‘de vrucht, om hun 
zonde weg te nemen’ (vs. 9) 

Het hoofdstuk sluit met een voorzegging van de bijeenvergadering, één 
voor één, van alle kinderen van Israël, die toch, na deze moeilijkheden 
en de bevrijding van het overblijfsel, in ieder van de landen van hun 
verstrooiing zouden kunnen worden gelaten. 

De tien stammen wier gevangenschap begon lang voor de eerste komst 
van Christus en die niet hebben te lijden vanwege de zonde Hem 
gekruisigd te hebben zullen niet betrokken worden in die uiteindelijke 
moeilijkheden waarvan het Heilige Land het speciale schouwspel is. Zij 
zullen door de hand van de Heer Zelf worden hersteld en de bozen zullen 
uit hen uitgezuiverd worden voordat zij het land Israël bereiken. ‘Ik zal 
u voeren uit het midden der volkeren u bijeen brengen uit de landen 
waarin gij verstrooid zijt. . . . Ik zal u brengen naar de woestijn der volken 
en daar met u in het gericht treden van aangezicht tot aangezicht. . . Ik 
zal u onder de herdersstaf doen doorgaan en u brengen in de band van 
het verbond. Ik zal de weerspannigen uit u uitschiften en hen die tegen 
Mij overtreden hebben; wel zal Ik hen leiden uit het land waarin zij 
als vreemdelingen vertoeven, maar in het land van Israël zullen zij niet 
komen. En gij zult weten dat Ik de HERE ben’ (Ezech. 20:34-38)
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TERUGKEER VAN DE TIEN STAMMEN

388. Hieruit zou blijken dat dit gehele deel van de tien stammen dat 
werkelijk het land binnen gaat zal bestaan uit godvruchtige personen, 
die teruggebracht worden door de eigen kracht van de Heer. Naar deze 
terugkeer van het overblijfsel van de tien stammen verwijst Jeremia 31:8 
en 9. ‘Zie, Ik breng hen uit het land van het noorden en verzamel hen 
van de einden der aarde; onder hen blinden en lammen, zwangeren en 
barenden tezamen; in een grote schare zullen zij hierheen terugkeren. 
Onder geween zullen zij komen en onder smeking zal Ik hen leiden; 
Ik zal hen voeren naar waterbeken op een effen weg, waarop zij niet 
struikelen. Want Ik ben Israël tot een vader, en Efraïm, die is mijn 
eerstgeborene’. Hun terugkeer zou dus blijken aan de gang te zijn ten 
tijde dat de Joden hun uiteindelijke zifting in het land ondergaan, hun 
aankomst die spoedig gebeurt nadat deze zifting is voltooid. Jesaja 49:9-
19 levert een zeer treffend beeld op van het gevolg van hun aankomst 
op het arme van harte-gebroken overblijfsel dat de verwoestingen 
overleeft. 

Zie de vs. 9-19: ‘Gaat uit! tot hen die in de duisternis zijn: Komt te 
voorschijn! Aan de wegen zullen zij weiden, op alle kale heuvels zal 
hun weide zijn; zij zullen hongeren noch dorsten, woestijngloed noch 
zonnesteek zal hen treffen, want hun Ontfermer zal hen leiden en hen 
voeren aan waterbronnen. En Ik zal al mijn bergen tot een weg maken 
en mijn heerbanen zullen opgehoogd worden. Zie, dezen komen uit 
de verte, genen uit het noorden en het westen, weer anderen uit het 
land Sinim. Jubelt, gij hemelen, en juich, gij aarde, breekt uit in gejubel, 
gij bergen, want de HERE heeft zijn volk getroost en Zich over zijn 
ellendigen ontfermd. Maar Sion zegt: De HERE heeft mij verlaten en de 
HERE heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, 
dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden 
zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet. Zie, Ik heb u in mijn handpalmen 
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gegrift, uw muren zijn bestendig vóór Mij. Uw zonen snellen toe, uw 
vernielers en uw verwoesters trekken van u weg. Hef uw ogen op naar 
rondom en zie hen allen; zij vergaderen, zij komen tot u. Zo waar Ik 
leef, luidt het woord des HEREN, gij zult hen allen aandoen als een 
sieraad, en hen ombinden, zoals een bruid. Want uw puinhopen en uw 
verwoeste plaatsen en uw vernield land - voorwaar, nu zult gij te eng 
zijn voor de bewoners, en uw verdervers zullen verre zijn’. 

Niets kan de schoonheid van degenen die volgen in Jes. 49: 20 en 21 
overtreffen. ‘Ook zullen de kinderen, van welke gij beroofd waart, te 
uwen aanhoren zeggen: De plaats is mij te eng, maak mij ruimte, dat ik 
wonen kan. En gij zult bij uzelf zeggen : Wie heeft mij dezen gebaard, 
daar ik toch van kinderen beroofd en onvruchtbaar was, verbannen en 
verdreven; wie bracht dezen dan groot? Zie, ik was alleen overgebleven, 
waar waren dan dezen?’

Bovendien, is er het herstel van iedere Israëliet die achtergebleven zou 
kunnen zijn in enig land, na de komst van Christus met al zijn heiligen. 
Dit is het wat reeds werd opgemerkt in het laatste deel van Jesaja 
66 en wat ook het onderwerp schijnt te zijn van Jesaja 49: 22 en 23, 
en van andere schriftgedeelten, wat door gebrek aan ruimte het ons 
onmogelijk maakt in bijzonderheden te vermelden. 

Jes. 49:22-23: ‘Zo zegt de Here HERE: Zie, Ik zal mijn hand opheffen 
tot de volken en mijn banier omhoog heffen voor de natiën; in hun 
armen zullen zij uw zonen brengen, en uw dochters zullen op de 
schouder gedragen worden. En koningen zullen uw voedstervader zijn 
en hun vorstinnen uw zoogsters; met het aangezicht ter aarde zullen zij 
zich voor u neerbuigen en het stof uwer voeten zullen zij lekken. Dan 
zult gij weten dat Ik De HERE ben, en dat zij die Mij verwachten, niet 
beschaamd worden’. 
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15. HET GEMARTELDE 
OVERBLIJFSEL

Met opmerkingen over de aardse roeping van Israël en de 
hemelse roeping van de gemeente. 

389. Met het gemartelde overblijfsel bedoelen we die Israëlieten, die 
in de komende crisis, het eerst deel uit zullen maken van dat Joodse 
overblijfsel, waarvan we de ervaringen en de bestemmingen in onze 
laatste afhandeling hebben beschouwd, maar die inplaats van de 
uiteindelijke moeilijkheden te overleven en in te gaan in de aardse zegen 
van de tijd van het duizendjarige rijk, geroepen zullen worden God te 
verheerlijken door een martelaarsdood. Voor hen die zo lijden wordt 
een hogere bestemming bewaard dan die welke voor het gespaarde 
overblijfsel wordt bewaard. Zij zullen door de dood en de opstanding 
de hemelse vreugde ingaan; en voor zover dit het bestuur over de aarde 
betreft, zullen zij gemeenschappelijk met de gemeente en met Oude 
Testament gelovigen die heerlijkheid delen met Christus. Van dit alles 
zullen de volgende bladzijden het bewijs uit de Schrift leveren, maar 
opdat het onderwerp duidelijk moge worden voorgesteld is het in de 
eerste plaats noodzakelijk de aandacht te vestigen op de aangeduide 
tegenstelling die bestaat tussen de gemeente en het overblijfsel; ook 
kan dit niet worden begrepen tenzij wij het verschil tussen Israëls 
aardse roeping en de hemelse roeping van de gemeente begrijpen - de 
aardse hoop van Israël en de hemelse hoop van de gemeente. 

Dat wat bovenal het verschil tussen de gemeente en Israël kenmerkt en 
we mogen inderdaad zeggen tussen de gemeente en de totale bevolking 
van de aarde van het millennium, is dat de gemeente gezegend is in en 
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met Christus; Israël en de volken van het millennium zullen door Hem 
en onder zijn heerschappij worden gezegend. 

PUNTEN WAARIN ALLE HEILIGEN GELIJK ZIJN

390. De gemeente is het lichaam van Christus - zijn Bruid en heeft zo 
deel aan zijn verhoging om het hoofd te zijn over alle dingen zowel in 
de hemel als op de aarde. Zoals het lichaam deel heeft met het hoofd 
aan alle vitale levensonderhoudende krachten waardoor het geheel 
in beweging (in werking) wordt gebracht zo neemt de gemeente zelfs 
nu deel met Christus aan zijn verrezen leven en ontvangt van hem de 
zalving van zijn Heilige Geest ; en zoals de bruid deel heeft aan alles dat 
haar Heer bezit, zo zal de gemeente, de bruid, de vrouw van het Lam, 
deel hebben aan zijn erfenis aan alle dingen. Haar eenheid met Christus 
is het grote kenteken van de gemeente. 

Er zijn veel dingen waarin zij, die de gemeente vormen, niet verschillen 
van heiligen van andere perioden, hetzij in het verleden of in de 
toekomst. Ware gelovigen tussen de Pinksterdag en de komst van 
Jezus in de lucht, vormen ‘de gemeente’; en dezen, evenals Oud 
Testamentische heiligen en heiligen uit het duizendjarige rijk, worden 
gekozen door God de Vader, verlost door het bloed van Christus, 
levend gemaakt en wedergeboren door de Heilige Geest; zij worden 
allen bewaard door almachtige genade en zijn ongetwijfeld bestemd 
om in de opstanding het beeld van de hemelse te dragen, zoals zij van 
nature allen het beeld van de aardse hebben gedragen. In deze dingen 
is er geen verschil tussen de gemeente en andere heiligen. Dat wat 
de gemeente onderscheidt is haar eenheid met Christus. ‘In die dag 
zult u weten’ -hier op aarde- ‘dat Ik in mijn Vader ben, en u in Mij en 
Ik in u’ (Joh. 14:20). Van niemand dan van de gemeente konden deze 
woorden worden gezegd. Van niemand anders kon worden gezegd: ‘En 
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de heerlijkheid die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij 
één zijn zoals Wij één zijn: Ik in hen en U in Mij; opdat zij volmaakt zijn 
tot één, opdat de wereld erkent dat U Mij hebt gezonden en hen hebt 
liefgehad zoals U Mij hebt liefgehad’ (Joh. 17:22). Israël en de volken 
in de duizendjarige tijd zullen ‘de wereld’ vormen, die door het zien 
van de gemeente in dezelfde heerlijkheid als Christus, moeten weten 
dat zij het voorwerp is van dezelfde liefde - geliefd door de Vader zoals 
Christus Zelf geliefd is. Israël en de volken zullen gelukkig zijn - Israël bij 
uitstek - onder de regering van Christus en zijn verheerlijkte heiligen; 
maar onderscheid kan meer worden opgemerkt, geen tegenstelling kan 
treffender zijn dan die er bestaat tussen de bruid van het Lam en de 
volkeren waarover zij, met haar Heer en bruidegom, zal regeren. 

ONDERSCHEID TUSSEN ISRAËL EN DE GEMEENTE

391. De kenmerkende roeping van Israël is voor aardse zegeningen. 
Het bewijs daarvan is in het voorafgaande deel van dit werk overlegd. 
We roepen nu alleen slechts opnieuw het feit terug in de geheugens 
van onze lezers. Was Israël gehoorzaam geweest, dan zouden rijkdom, 
macht, vermaardheid, en welvaart, de tekenen van Gods goedkeuring 
op hun wegen zijn geweest. Door hun ongehoorzaamheid, hun 
afgoderij en vooral hun verwerping van Christus zijn zij gekomen onder 
de straffen van Gods gramschap en die toorn tegen hen is geopenbaard 
in al de hevige tijdelijke oordelen die over hen zijn gekomen. Wij 
verwijzen nu naar Gods handelingen in nationaal opzicht met hen, 
in zijn voorzienigheids bestuur van de aarde. Als enkelingen zijn zij 
natuurlijk evenals alle mensen onderworpen aan ‘eeuwig oordeel’; 
en indien niet ‘in genade’ gered door het geloof’ zal dat oordeel in 
eeuwig verderf resulteren. Maar we houden ons nu met Gods handelen 
in de bedeling bezig en de Schrift laat geen ruimte voor twijfel dat in 
deze wereld de haat van God tegen Israël werd, is en nog zal worden 
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gemanifesteerd door bezoekingen met tijdelijke rampen. Aan de andere 
kant, bewijst de profetie dat Gods goedkeuring van Israël, wanneer het 
nationaal hersteld en gered is, geopenbaard zal worden in overvloed 
van tijdelijke voorspoed en zegen. Israël heeft een aardse roeping en 
dien ten gevolge is tegenspoed op aarde bij Israël een teken van Gods 
mishagen - voorspoed een teken van Zijn gunst en van Zijn glimlach. 

Voor de gemeente, die geen tegenwoordige erfenis heeft, uitgenomen 
een erfenis met Christus in de hemel, zijn tegenwoordige aardse 
beproeving en lijden niet het teken van goddelijke afkeuring. Nee, 
zij zijn evengoed haar eigenlijke deel met Christus op aarde, als de 
heerlijkheid gegeven door de Vader aan Christus en door Hem aan de 
gemeente gegeven, haar eigenlijke deel met Hem in de hemel is. 

DE HOOP VAN ISRAËL EN VAN DE GEMEENTE

392 Daarom is het lijden van de gemeente haar heerlijkheid. ‘Thans 
verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vul in mijn vlees aan wat nog 
ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam, dat is 
de gemeente’ (Kol. 1:24). ‘Want u is het geschonken, ten aanzien van 
Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden’ 
(Fil. 1:29). ‘Om Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding en 
<de> gemeenschap aan zijn lijden, terwijl ik aan zijn dood gelijkvormig 
wordt’ (Fil. 3:10). ‘En [dat] niet alleen, maar wij roemen ook in de 
verdrukkingen’ (Rom. 5:3). Christus beschouwde het als zijn hoogste 
eer dat God in Hem verheerlijkt zou worden in het verdragen van het 
kruis en de gemeente, die door de Geest gelijkgezind met Christus 
is, beschouwt het als haar hoogste eer dat zij ‘waardig geacht zal 
worden voor de Naam oneer te lijden of te verdragen’. 64 Daar de 

64  Zie Joh. 14:31 en bijv. Hand. 5:41
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roeping van Israël en die van de gemeente zo verschillend zijn volgt 
hier noodzakelijkerwijs uit dat hun hoop ook verschillend is. Christus 
is de hoop zowel van de één als van de ander; maar Hij is de hoop 
van de gemeente als Degene Die in de lucht zal afdalen, en haar voor 
Zichzelf en tot volle volmaaktheid van zegen zal ontvangen bij Hemzelf 
in de hemel: Hij is ‘de hoop van Israël’ als Degene die verder zal afdalen 
tot de aarde en hen zal bevrijden van het juk van de heidenen en het 
oordeel zal uitoefenen over allen die hen hebben benauwd en door 
op aarde zijn heerlijk koninkrijk op te richten waarvan Jeruzalem het 
middelpunt zal zijn en waarin Israël, vergeven en gereinigd, de meest in 
het oog lopende onderscheiden plaats moet genieten. Zo is ‘de hoop’ 
door het woord van God in het vooruitzicht gesteld - hoop die, in haar 
vervulling tot Israël niet te scheiden is van de uitvoering van volslagen 
vernietigend oordeel over allen die zichzelf verhogen tegen God en zijn 
volk benauwen. ‘De dag van wraak’ over Gods tegenstanders zal de dag 
van Israëls bevrijding zijn en het onmiddellijke voorspel tot de verhoging 
van Israël en de volle zegening onder de regering van de Messias. Het is 
daarom onmogelijk voor een Israëliet, als zodanig, de tussenkomst van 
Jahweh te wensen of in te roepen, of de komst van de Messias voor de 
vervulling van Israëls nationale hoop zonder het inroepen of verlangen 
van oordeel over de bozen. 

HET VOLK EN HET OVERBLIJFSEL

393. De hoop van de gemeente daarentegen is helemaal niet verbonden 
met de gedachte van oordeel over de bozen. Zij is zich er inderdaad 
van bewust dat oordeel over de ongoddelijken zal volgen op haar eigen 
wegneming van de aarde: toch, dat waar zij op wacht is geen toestand 
van aardse zegening die het oordeel over de bozen moet inleiden, maar 
haar eigen wegneming uit het midden van het toneel van kwaad om 
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haar Heer in de lucht te ontmoeten en ‘voor eeuwig bij de Heer te zijn’. 
Dit is een hoop die de gemeente, of de heiligen, zowel kunnen koesteren 
en uitdrukken zonder een gedachte aan het kwaad of aan de oordelen 
die over hen zullen worden uitgeoefend. Deze oordelen volgen, en 
mogelijk op enige tijdsafstand, op de nederdaling van Christus in de 
lucht; zij zijn niet de noodzakelijke inleidingen op die gebeurtenis en die 
gebeurtenis zelf is de hoop van de gemeente. 

Wat de ware schriftuurlijke hoop van Israël betreft, die is op het moment 
opgeschort. Zo lang als de gemeente wordt vergaderd door de Heilige 
Geest voor haar hemelse hoop en haar hemels deel zal Israël onder de 
juridische blindheid blijven die al gedurende achttien (nu negentien) 
eeuwen op het volk rust. Wanneer de gemeente voltooid en naar de 
hemel weggenomen is en God begint zijn erbarmingen tot Israël te 
keren, dan is het alleen door het overblijfsel en niet door het volk in 
z’n geheel, dat de ware hoop van Israël gevoed zal worden. Het is door 
het overblijfsel dat de zonden van de natie zullen worden bejammerd 
en beleden - door hen zal de komst van de Messias ten oordeel en 
in heerlijkheid worden oproepen. Het volk zal er, helaas! even ver 
als altijd, van verwijderd zijn een ‘gebroken en berouwvolle geest’ te 
hebben. Zij zullen nog zichzelf rechtvaardigen en anderen verachten en 
in plaats van naar de komst van hun Messias te verlangen of die op 
te roepen, zullen zij ‘de zoon van het verderf ‘ (Zie 2 Thess. 2:3!) als 
hun Messias aannemen. Eerst misleidt door de antichrist en later door 
hem benauwd, zullen zij volharden in hun rebellie tegen God en in hun 
verwerping van Christus; en zoals in onze laatste lezing, zullen zij zelf 
helpen bij de vervolging van hun broeders, het goddelijke overblijfsel 
en velen van hen zullen zelfs tot de dood toe lijden. 



513

VERSCHILLEN ONDER HET OVERBLIJFSEL

394. Zij die zo gemarteld zullen worden zullen in het eerst niet te 
onderscheiden zijn van het gespaarde overblijfsel. Zij zullen dezelfde 
roeping hebben, dezelfde kwellingen, dezelfde beproevingen en 
dezelfde hoop. Het is inderdaad mogelijk dat zij veel sneller voortgang 
dan hun broeders maken en daar de meest getrouwen en beslisten 
vermoedelijk de eerste slachtoffers zijn van vervolging, is het 
waarschijnlijk dat zo hun karakter zal zijn. Maar het is door hun dood - 
meer dan door hun leven - waardoor zij van hun broeders die de crisis 
overleven zullen verschillen; en daar de dood van een martelaar hun 
deelneming aan de bevrijding van het overblijfsel en d. t. g. ? aan aardse 
zegening verhindert, zal hun trouw worden beloond door een hemelse 
kroon van een martelaar en in dit opzicht zullen ze op de gemeente 
zelf gelijken en er mee verbonden zijn. Maar wat betreft hun positie, 
roeping, ervaring, beproeving, en hoop terwijl ze op aarde zijn, hebben 
ze deel met hun broeders die de verdrukking overleven en gaan ze de 
aardse zegeningen binnen van het duizendjarige rijk. 

Het is goed, voor we verder gaan, de punten die we hebben aangeroerd 
bij elkaar te nemen en met één oogopslag het verschil tussen het Joodse 
overblijfsel als geheel en de gemeente van God die nu de verbinding 
vormt met Christus in zijn hemelse erfenis en heerlijkheid weer te 
geven (voor te stellen) 

1.  Het Joodse overblijfsel zal, anders dan de gemeente, het verschil 
tussen Jood en heiden (h)erkennen. Voor de gemeente is dit verschil 
weg gedaan. ‘Daar is geen Jood of Griek, daar is geen slaaf of vrije, daar 
is geen man of vrouw, want u bent allen één in Christus Jezus’ (Gal. 
3:28). ‘Daarin is niet Griek en Jood, besnijdenis en onbesnedenheid, 
barbaar, Scyth, slaaf, vrije; maar Christus is alles en in allen’ (Kol. 3:11). 
Maar als de gemeente is opgenomen en de Joodse natie en het Joodse 
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overblijfsel opnieuw voor God ter sprake komt, dan is het duidelijk dat 
het verschil tussen Jood en heiden opnieuw van kracht is. 

395. Afgezien van christendom en van de gemeente bestaat het 
verschil zelfs nu. De Joden worden vanwege hun zonden aan heidense 
onderdrukking overgegeven en Jeruzalem ‘zal door [de] volken 
worden vertrapt, totdat [de] tijden van [de] volken zijn vervuld’. _ 
Deze tijden zullen niet precies opgehouden zijn als de stem van het 
Joodse overblijfsel begint te worden gehoord. U kunt naar die stem niet 
luisteren hetzij in de profeten hetzij in de psalmen zonder te vinden dat 
ze ten volle erkent, wat voor de gemeente niet bestaat, nl. het verschil 
tussen Israël en de volken.

EN DE GEMEENTE

2.  Anders dan de gemeente bezit het overblijfsel niet de kennis 
van de verlossing als een bestaande genieting. Verlossing, zoals 
verstaan door een Jood, is niet eenvoudig de verlossing van de ziel 
zoals ons nu bekend is, maar het herstel voor hem en voor zijn volk 
van Gods geopenbaarde gunst en bescherming. Dit kan het overblijfsel 
niet genieten terwijl de massa van de natie ongoddelijk is en of in 
verstandhouding staat met hun niet goddelijke heersers (regeerders) of 
door hen onder de voet wordt getreden. Dien ten gevolge worden zij die 
het overblijfsel vormen in de profetie zo voorgesteld dat ze inderdaad 
de taal door berouw op aantonende wijs gebruiken - uit bezorgdheid 
voor de eer van God - vertrouwend op Gods beloften aan hun vaderen 
en in Zijn verbond met Abraham, Izaäk en Jacob - zowel als uitdrukking 
van vurige wensen om vergevende genade en de hoop dat het zal 
worden geschonken; maar om die reden is hun taal onverenigbaar 
(tegenstrijdig) met elke tegenwoordige verzekering van verlossing. ‘Wij 
dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God’ 
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(Rom. 5:1). ‘In wie wij de verlossing hebben door zijn bloed (Ef. 1:7; 
Kol. 1:14). ‘Terwijl u de Vader dankt, die u bekwaam heeft gemaakt 
om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht; die 
ons gered heeft uit de macht van de duisternis en overgebracht in het 
koninkrijk van de Zoon van zijn liefde’ (Kol. 1:12-13). Dit is de taal van de 
gemeente. Voor het overblijfsel worden ‘hebben’ en ‘heeft’ veranderd 
in ‘zullen’ en ‘willen’. ‘Hij zal Zich wederom over ons ontfermen, Hij zal 
onze ongerechtigheden vertreden. Ja, Gij zult al onze zonden werpen in 
de diepten der zee’ (Micha 7:19). 

Onze Heer zegt, sprekende over hen die Hem bij zijn eerste komst 
aannamen, ‘Ik ben het licht van de wereld; wie Mij volgt, zal geenszins 
in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben’ (Joh. 
8:12; 9:5). ‘Wie onder u vreest de HERE, wie hoort naar de stem van 
zijn knecht? Wanneer hij in diepe duisternis wandelt, van licht beroofd, 
vertrouwe hij op de naam des HEREN en steune op zijn God’ (Jes. 50:10). 
Dat is de profetische beschrijving van het overblijfsel. Zelfs in een zeer 
vergevorderde fase van hun ondervinding, wanneer zij belijden’, Als 
Gij, HERE, de ongerechtigheden in gedachtenis houdt, HERE, wie zal 
bestaan?’ en toch kunnen toevoegen, ‘Maar bij U is vergeving, opdat 
Gij gevreesd wordt’ - zelfs dan, is het de hoop op vergeving, niet haar 
werkelijke genieten, die zij zo uitdrukken. Zij spreken over wachten op 
de Heer ‘meer dan wachters op de morgen’; en het antwoord waardoor 
zij bemoedigd worden in deze toestand van verwachting is, ‘Israël hope 
op de HERE, want bij de HERE is goedertierenheid, bij Hem is veel 
verlossing; Hij zelf zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden’ (Ps. 
130. Zie ook Matth. 1:21 en Tit. 2:14). 
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DE ONDERVINDING VAN HET OVERBLIJFSEL

3.  Het overblijfsel - in tegenstelling tot de gemeente - beschouwt 
het lijden waar zij doorheen gaan als een uitdrukking van Gods haat 
tegen hun zonden. Hun lijden zal ongetwijfeld heel buitengewoon zijn. 
‘Het is een tijd van benauwdheid voor Jacob; maar daaruit zal hij gered 
worden’ (Jer. 30:7). Van deze periode zegt onze Heer: ‘En als die dagen 
niet werden verkort, zou geen enkel vlees behouden worden’ (Matth. 
24:21-24). Te midden van deze weergaloze moeiten zullen de zielen van 
het overblijfsel worden geoefend. Ter wille van de zaak der gerechtigheid 
zullen zij lijden zowel door de handen van hun landslieden als van de 
heidense verdrukkers: maar omdat zij een deel van Israël zijn en door 
genade zich bewust geworden zijn van de zonde van Israël en van de 
rechtvaardigheid van Gods handelingen met Israël zullen zij zowel hun 
eigen lijden als het lijden van het volk als een deel van de rechtvaardige 
vergelding waarmee God hen bezoekt - de droesem om zo te zeggen 
van de beker van bevingen en van wraak, wat het lot van het volk is 
voor hun ongerechtigheden - drinken. 

Dit dubbele licht, waarin hun beproevingen kunnen worden gezien, 
geeft een zeer eigenaardig karakter aan de ervaringen van het 
overblijfsel. Soms, wanneer hun vijanden en vervolgers gezien worden 
is er de uitdrukking van bewuste oprechtheid van de kant van het 
overblijfsel en een oproep tot God om voor hen te pleiten als lijders in 
Zijn gerechtvaardigde zaak. Andere keren, wanneer hun eigen zonden 
en de zonden van het volk gezien wordt, zijn er de meest treffende 
belijdenissen van de zonde en de erkenning dat alles wat zij lijden 
slechts dat is wat zij hebben verdiend van Gods handen. Psalm 44 is 
een opmerkelijk voorbeeld van het eerste. Jesaja 59 en Micha 7 zijn 
treffende voorbeelden van het laatste. In de psalm keert het overblijfsel 
zich - nadat ze een blik geworpen hebben op de vroegere bevrijdingen 
die God voor Israël bewerkte, en Hem hebben erkend als hun enigste 
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tegenwoordige kracht of bron - tot de droevige bewijzen dat Hij hen 
heeft verlaten en roept:

DE ROEP VAN HET OVERBLIJFSEL

‘Nochtans hebt Gij ons verstoten en te schande gemaakt,
en zijt met onze heerscharen niet uitgetrokken;
voor de tegenstander hebt Gij ons laten wijken,. . . 
Gij hebt ons tot een spreekwoord onder de volken gesteld,
Gij doet de natiën over ons het hoofd schudden’ (Ps. 44:10-15)

Dit zijn hun omstandigheden. 

‘Dit alles is ons overkomen, maar wij vergaten U niet,
noch verloochenden wij uw verbond;
ons hart werd niet afvallig,
noch weken onze voetstappen van uw pad,
zodat Gij ons in een oord van jakhalzen moest verbrijzelen,
en ons overdekken met diepe duisternis’ (Ps. 44:18-20). 

Al hun lijden, hetzij van de handen der mensen, óf van de hand van 
God, heeft hen niet bewogen om God te verlaten en deel te nemen aan 
de vreselijke afgoderij rondom hen. Nee, meer, vanwege hun weigering 
daaraan deel te nemen lijden zij van de kant van de mensen. Dit alles 
bepleiten zij voor God. 

‘Indien wij de naam van onze God hadden vergeten,
en onze handen uitgestrekt naar een vreemde god,
zou God dat niet uitvorsen?
Hij toch kent de geheimen des harten’. 
‘Waarlijk, om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood,
wij worden gerekend als slachtschapen’ (Ps. 44:21–23). 
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Dan roepen zij de tussenkomst van de Heer op:

‘Waak op ! Waarom slaapt Gij Here?
Ontwaak ! Verstoot niet voor eeuwig !
Waarom verbergt Gij uw aangezicht,
Vergeet Gij onze ellende en verdrukking? …
‘Sta op, ons ter hulpe,
verlos ons om uwer goedertierenheid wil’ (Ps. 44:24–27)

Hier verlaten de gedachten van het overblijfsel zich klaarblijkelijk op hun 
lijden van de handen der mensen vanwege hun vertrouwen op God; en 
het schijnt onverklaarbaar voor hen dat God ook voort zou gaan hen af 
te wijzen. In de andere gedeelten is het oog van het overblijfsel gericht 
op hun eigen zonden en de zonden van de natie en zij kunnen er zo op 
rekenen dat God zijn aangezicht voor hen verbergt. Na een vreselijk 
beeld van de morele toestand van de natie - ‘hun voeten snellen naar 
het kwade en haasten zich om onschuldig bloed te vergieten; hun 
gedachten zijn onheilsgedachten, verwoesting en verderf zijn op hun 
wegen’ (Jes. 59-7) - horen we het overblijfsel zeggen, ‘Daarom blijft het 
recht ver van ons ook overvalt de gerechtigheid ons niet; we wachten 
op licht, maar krijgen duisternis, op helderheid, maar we wandelen 
in donkerheid. . . Wij grommen allen als beren en kirren droevig als 
duiven, we wachten op recht, maar het is er niet; op verlossing maar zij 
blijft verre van ons. 

ERVARINGEN VAN HET OVERBLIJFSEL

398. Want onze overtredingen zijn talrijk voor U en onze zonden 
getuigen tegen ons; van onze overtredingen zijn wij ons bewust en 
onze overtredingen kennen wij: overtreden, verloochenen van de 
HERE, afvallen van onze God, spreken van onderdrukking en afwijking, 
zwanger gaan van leugentaal en die uit het binnenste voortbrengen’ 
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(Jes. 59:9-13). Dat dit gedeelte de uiting van het Joodse overblijfsel in 
de toekomstige dagen vertegenwoordigt is duidelijk door het feit dat 
het voortgaat het antwoord op hun roep tentoon te stellen bij de komst 
van Christus om oordeel uit te oefenen over Zijn tegenstanders en dan 
begint Zijn glorieuze regering op de aarde (Jes. 59:14-21). 

In Micha 7:8-9 wordt een even diepe en ernstige betekenis aangetoond 
van de boze toestand van het volk, naast de vaste verwachting van de 
naderende bevrijding en de vastberaden onderwerping ondertussen 
aan de kastijdende hand van de Heer. ‘Verblijd u niet over mij, mijn 
vijandin: al ben ik gevallen, ik zal weder opstaan; al zit ik in het duister, 
de HERE zal mij tot licht zijn. Des HEREN gramschap zal ik dragen - want 
ik heb tegen Hem gezondigd - totdat Hij mijn zaak verdedigt en mij 
recht verschaft; Hij zal mij uitleiden in het licht; ik zal aanschouwen, 
hoe Hij gerechtigheid oefent’. 

4.  Anders dan de gemeente verlangt en vraagt het overblijfsel de 
vernietiging van hun vijanden en juicht er over in de verwachting er van. 
Zo wordt hun beloofde bevrijding tot stand gebracht en daar zij dit uit 
Gods woord weten bepleiten zij haar spoedige vervulling. Dit hebben 
we reeds aangeroerd en zal straks nadere beschouwing vereisen. 

5.  Terwijl de gemeente uitziet naar de hemelse heerlijkheid en 
haar invoering daar in wanneer zij de Heer in de lucht ontmoet, loopt het 
overblijfsel vooruit op de rust en zegen en vrede van de aardse afdeling 
van het koninkrijk van het millennium. Zij zijn ‘de zachtmoedigen’, die 
‘de aarde zullen beërven ‘. In de Oud Testamentische profetie, is het 
onveranderlijke vervolg op de droefheid en op de beproevingen van het 
overblijfsel de aardse zegening van het volk onder de regering van de 
Messias. 
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DE VOORTREFFELIJKHEID VAN DE PSALMEN

399. Door ons te wenden tot wat geopenbaard is betreffende het deel 
van het gemartelde overblijfsel van Israël zullen we vinden dat er drie 
boeken zijn in de Schrift - de Psalmen, Daniel en de Openbaringen - 
die in het bijzonder dit onderwerp behandelen. Wat Daniel betreft, 
kan dadelijk naar zijn getuigenis worden verwezen. Dat handelt 
zo duidelijk over Joodse onderwerpen, dat onze lezers natuurlijk 
daar naar informatie zullen uitzien. Maar wat de Psalmen en de 
Openbaringen betreft kan het nodig zijn, voordat we ze aanhalen voor 
ons tegenwoordige onderwerp, om enkele beschouwingen betreffende 
het algemene karakter van hun inhoud in overweging te geven. 

Misschien wordt geen Bijbelboek door de gelovige meer gewaardeerd, 
of is van meer werkelijk geestelijk nut voor hem, dan het boek der 
Psalmen. Geen wonder dat het zo zou moeten zijn. Zoals gezegd is, ‘Naar 
welk leed, beproevingen, aanvechtingen, verzuchtingen, gebeden, 
overdenkingen, vreugde, gezangen, uitroepen en lofzeggingen horen 
we in dit wonderbaarlijke boek. Het is de zetel van de gevoelens, - het 
hart a.h.w. van het gehele geïnspireerde deel. En hoevele oefeningen 
van de geest heeft het in de heiligen wakker gemaakt? Hoe heeft het de 
harten van het volk van de Heer gekalmeerd en opgewekt, de gevoelens 
daar geordend, en evenals de zang van de profeet, hen instaat gesteld 
hun gemakkelijke en gelukkige loop weer op te nemen! Zo is geweest 
en is nog, iedere dag de genadige dienst, onder de Heilige Geest in deze 
harp van David, deze harp van vele snaren’. 65 Deze gevoelens moeten 
een echo vinden in de borst van iedere Christen. Maar dit is niet alles. 
Het is niet slechts de verscheidenheid van de inhoud van dit boek die 
het alleen de gelovige aanbeveelt. 

65 Korte meditatie over de Psalmen; hoofdzakelijk in hun profetisch 
karakter. 
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HET GETUIGENIS VAN DE PSALMEN OVER JEZUS

400. In al deze verscheidenheid is iets dat voortdurend aan Jezus 
herinnert; en dit is haar grote uitmuntende eigenschap - het geheim 
van de betovering waarmee ze het oog en het hart van de christen 
bindt aan haar bladzijden. Zoals opnieuw gezegd werd, ‘Hoe 
ruimschoots heeft de Geest van God hier de wegen van het hart van 
Jezus gevolgd Zijn uitroepen en tranen en lofspraak, Zijn eenzame uren, 
Zijn moeilijkheden, kwellingen van de mensen en zijn troost in God, 
- dit alles wordt hier in hun diepte en kracht gevoeld. Wat ging er in 
Zijn ziel om toen Hij zwijgend was t.o.v. de mensen, als een lam ter 
slachting werd gevoerd; wat hoorden zij die Hem toen omringden niet, 
wij horen toe in dit wonderlijke boek. Zijn gedachten over de mensen, 
Zijn aanbidding van God met alle wierook van Zijn verschillende en 
volmaakte gevoelens worden hier begrepen. Het Nieuwe Testament 
vertelt ons dat Hij bad en zong, maar dit boek geeft ons Zijn gebeden 
en gezangen zelf. En bovendien dit, de gehele mysterie van Jezus, van 
baarmoeder tot de troon der heerlijkheid, wordt hier in haar vreugde 
en lijden herhaald. Wij volgen het zover terug als de ‘omvang van het 
boek’. Wij lezen over Hem die Zichzelf overgaf vóór de grondlegging 
der wereld De diepe stilte van de eeuwigheid wordt gebroken door 
zijn woorden: ‘Zie, Ik kom om uw wil te doen, o God’. En van dan af 
zien we dat Hij onze natuur aanneemt terwijl Hij in kindsheid Zich aan 
de borst van zijn moeder vast klemt; dan in Zijn leven van schaamte 
en droefheid en armoede; en in Zijn laatste leed, - het verraad door 
Zijn metgezel, de leugens van de valse getuigen, de bespotting door de 
vijanden, de speer en de spijkers en de edik en bovenal het verlaten zijn 
door God. Dit alles wordt hier gehoord en gevoeld. En dan volgen wij 
Hem in Zijn vreugden en zangen in de opstanding en de getuigen van 
Zijn hemelvaart en Zijn verwelkoming en eerbewijzen in de hemel. En 
ten laatste slaan we Zijn terugkomst van daar tot het oordeel van de 
volken gade en van Zijn glorieus hoofdschap over Israël en de gehele 
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aarde. Dit alles wordt a.h.w. niet alleen verteld in de Psalmen met pen 
en inkt, maar met levendige trekken in die fragmenten van het hart 
van de Heer die dit boek heeft verzameld. # Geen wonder, mogen we 
opnieuw zeggen, dat de christen zulk een verfrissing en opvoeding in 
het onderzoeken van de Psalmen vindt. 

Maar terwijl dit waar is, en onze christelijke lezers kunnen dit alles 
getuigen, waar is een christen die geen gedeelten in de Psalmen heeft 
aangetroffen waarvan hij voelde dat het onmogelijk was ze aan te nemen 
als de uitingen van zijn eigen hart. Het boek wordt gewoonlijk gelezen 
alsof haar gebeden en geschrei, haar voorgevoelens en dankzeggingen, 
eigenlijk zouden kunnen worden overgenomen door elke gelovige van 
de tegenwoordige bedeling. 

Vloek psalmen. 

 397. Betreffende veel van wat het boek bevat is dit ongetwijfeld waar, 
maar zelfs zij die het zo lezen zouden aarzelen om van de bozen te 
zeggen - ja, van elke boze persoon – 

‘De dood overvalle hen,
Laten zij levend in het dodenrijk neerdalen;
want boosheid is in hun woning, in hun binnenste’ (Ps. 55:16)

Iedere christen moet voelen dat de Geest van God hem niet leidt tot 
zulke gebeden en voorgevoelens als de volgende:

‘O, God, verbrijzel hun tanden in hun mond,
sla de hoektanden der jonge leeuwen uit HERE;
Laten zij vergaan als water dat wegvloeit
legt hij zijn pijlen aan, dan mogen zij als afgestompt zijn;
Laten zij vergaan als een slak die voortkruipend wegsmelt,
als de misdracht van een vrouw, die de zon niet heeft gezien;
voordat de potten de dorens bemerken,
zowel groen als verschroeid, stormt Hij hen weg. 
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De rechtvaardige zal zich verheugen,
wanneer hij de wraak aanschouwt;
hij zal zijn voeten wassen in het bloed van de goddeloze’ (Ps. 58:7-11)

Christen lezer, zijn dit de voorgevoelens waartoe de Geest van God u 
leidt om te koesteren? Wij durven voor u te antwoorden - Neen! U 
kunt inderdaad in andere gedeelten van de Schrift de oplossing van 
de moeilijkheid die zo’n gedeelte voorstelt niet hebben gezien. Maar 
u hebt de moeilijkheid gevoeld en hebt zich verbaasd afgevraagd 
hoe zulke verwensingen kunnen worden verspreid onder dergelijke 
uitdrukkingen van vurige toegewijde vroomheid als we vinden in de 
verzen die er onmiddellijk aan vooraf gaan of volgen op de taal die 
wordt gebruikt. 

En is het nooit bij u opgekomen, lieve christen lezers, dat bij de geleidelijke 
ontvouwing van Gods raadsbesluiten er bedelingen hebben gelopen, 
nog lopen, en nu hun loop moeten hebben, zo zeer verschillend van 
karakter, dat wat eenvoudig gehoorzaamheid en voor Gods ere is, in de 
éne bedeling geheel vreemd kan zijn aan het karakter van een andere 
bedeling? Abrahams slachting van de verbonden koningen -Mozes’ 
breken van de tafelen van de wet en de terechtstelling van de 3000 
Israëlieten door het zwaard van de Levieten - Jozua’ s uitroeiing van de 
Kanaänietische stammen - en het in stukken hakken van Agag voor de 
Heer door Samuël, waren allemaal handelingen van toegewijde trouw 
en als zodanig kon God dat accepteren onder de bedelingen waarin ze 
plaats vonden. 

VERSCHIL VAN BEDELINGEN

402. Maar welke verstandige christen zou denken zo God te dienen onder 
de tegenwoordige staathuishoudkunde? Als de koning van Israël een 
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hoofdman over vijftig zond om Elia gevangen te nemen en hij de moed 
verliezende voor de welbekende macht van de profeet hem smeekte 
en zei: ‘Man Gods, de koning beveelt: daal af!’ Toen kon de profeet 
hem antwoorden: ‘Indien ik dan een man Gods ben, laat er dan vuur 
van de hemel afdalen en u en uw vijftigtal verteren’. De profeet, zeggen 
wij, kon dus antwoorden; ‘toen daalde vuur van de hemel en verteerde 
hem en zijn vijftigtal’ (2 Kon. 1:9, 10) Dit alles was in overeenstemming 
met de geest en het karakter van de toen bestaande bedeling; maar als 
de discipelen van onze Heer het voorbeeld van Elia wilden nabootsen, 
hoe ontving Hij het voorstel? ‘Heer’, zeggen zij, ‘wilt U dat wij zeggen 
dat vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren? <zoals ook Elia 
heeft gedaan>? Hij echter keerde Zich om en bestrafte hen <en zei: U 
weet niet van welke geest u bent. > <Want de Zoon des mensen is niet 
gekomen om zielen van mensen te verderven maar te behouden. >( 
Luk. 9:54-56) Hier is het volle bewijs dat wat God bekrachtigt onder de 
éne bedeling heel verschillend kan zijn van de geest en het karakter van 
een andere bedeling, en het onderwerp van berisping is voor hen die 
het willen nadoen (imiteren). 

Dit principe van het verschil van bedelingen is de werkelijke oplossing 
van de moeilijkheid die allen voelen betreffende de vloekgedeelten 
in de Psalmen. Kostbaar zoals haar inhoud is en bruikbaar (zoals de 
gehele Schrift) voor het tegenwoordige gebruik van de gelovige, maar 
niet door het toe te passen op hemzelf van alles wat er geschreven 
is, zullen we het ware gebruik van het boek vinden. :’Dit boek’, zoals 
juist is opgemerkt, ‘moge daarom zijn - zoals het altijd geweest is, - de 
metgezel van de heiligen, waar vaak bijna al het andere opdringend 
en onsympathiek zou zijn geweest. Maar toch, door het te gebruiken 
zouden we ons moeten herinneren, omdat we de Heilige Geest in ons 
hebben, dat onze ervaringen van daaruit moeten vloeien. . . . 

403. Welk een vreugde van hoop, welk een breedte van begrip, welk 
een geloofskracht zouden we moeten hebben!, welk een besef van 
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de goddelijke liefde wanneer de Heilige Geest Zelf die liefde naar 
alle kanten in onze harten stort! En daar dit de ware ervaring is van 
de heiligen - voor zover het boek de Psalmen alleen het hart van een 
rechtvaardige Jood weergeeft - heeft de heilige nu er ervaringen over 
of er naast. De psalmist zegt bijv. : ‘Mijn vlees beeft van schrik voor U, ik 
vrees voor Uw oordelen’ (Ps. 119:120) - de heilige moet nu beoordelen 
dat, ‘volmaakte liefde de vrees uitdrijft’ (1 Joh. 4:17-18) en dat hij 
‘vrijmoedigheid heeft in de dag van het oordeel’. De psalmist bidt ‘Laat 
mij met mijn hoop niet beschaamd uitkomen,’ (Ps. 119:116) - de heilige 
wordt geleerd te weten dat ‘de hoop niet beschaamd’ (Rom. 5:5) Op 
dergelijke wijzen gaat de heilige nu verder dan de psalmist, want we 
moeten nu, door de kracht van de Heilige Geest in ons, trachten om te 
wandelen in het warmere, helderder licht van het Nieuwe Testament. 
In Psalm112 wordt alle aardse voorspoed absoluut aan de goddelijke 
mens beloofd; maar de apostel die deze psalm aanhaalt (2 Kor. 9:8-11) 
bevestigt slechts de macht van God om voorspoed te geven en bidt 
voor een zekere mate er van ten behoeve van de heiligen te Korinthe. 
Zo haalt Petrus ook Hosea aan, maar hij gaat niet verder met Hosea 
om de heiligen nu te beloven, zoals de profeet Israël belooft, dat zij 
alle zegen van de aarde zullen hebben - maar hij spoort hen aan zich te 
gedragen als zij die alleen vreemdelingen zijn en pelgrims terwijl ze op 
de aarde verblijven (Vergelijk 1Petr2:10 met Hosea 2:20-22. )

‘Dit alles is volkomen op haar plaats, maar laat opvallend doorschemeren 
dat er een verschil is in hemelse en aardse roeping, beloften en hoop. 
En het gaan buiten de boeken van de Psalmen in onze ervaringen is 
gelijk aan dit gaan buiten de boeken van de profeten in onze hoop en 
roeping. Want de hoop en roeping van ‘het éne lichaam in Christus’ 
is het geheimenis dat verborgen is van eeuwen en geslachten. Aardse 
dingen en een aards volk zijn de onderwerpen van de profeten. De 
volledige zin van Hem die hen onderwees en die het einde vanaf het 
begin wist, kan soms haar eigenlijke kanaal overstromen; maar toch, 
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de aarde, haar volk, haar oordelen en haar heerlijkheid zijn het gepaste 
onderwerp van de profeten. 

DE KERK NIET HET ONDERWERP VAN DE PSALMEN

404. ‘Gelovigen kunnen, overeenkomstig de hun gegeven wijsheid, 
de aankondigingen van de hemelse dingen in de oude Geschriften 
verschillend waarnemen. We kunnen verschillen verwachten in 
geestelijke onderscheiding. Maar van de gemeente, die vergaderd 
wordt om erfgenaam in de hemelen te zijn, als één met de Geliefde, 
wordt niet verwacht dat zij uitgebreider dan in de profeten binnen de 
zin (gedachte) van de Geest komt in de psalmist. Heiligen vinden hun 
deelneming in dit boek en gebruiken het voor hun geestelijke troost, 
zoals de woorden van Jahweh tot Mozes en tot Jozua door de Heilige 
Geest worden gebruikt voor hen door de apostel (Zie Hebr. 13:5) Maar 
de roeping en de heerlijkheid van de gemeente is niet het onderwerp van 
het boek. Het Jeruzalem van de psalmist is niet dat hemelse Jeruzalem 
dat de heerlijkheid en straks de troon zal dragen, maar het Jeruzalem 
van het land van Israël. En het volk in dit boek is in het algemeen de 
mensen van haar, of dat overblijfsel in Israël dat de profetieën van 
de Schrift zo grotendeels herkent. De profeten vertellen ons telkens 
weer het feit dat dit overblijfsel door vele zielsoefeningen zal worden 
gebracht. De psalmen zelf geven ons deze oefening. Derhalve vertellen 
de evangelisten ons het feit dat de Heer veel in gebed en eenzaamheid 
bij God was, terwijl de psalmen ons zijn gebeden en overdenkingen zelf 
geven. Deze simpele overwegingen kunnen ons misschien gemakkelijk 
voorbereiden voor het horen van de stem van het ware Israël van God 
in dit boek. Zij zullen, in hun dag, worden geleid om daarin te vinden 
wat gepast is voor de conditie van hun zielen, uit de omstandigheden 
waarin hun gehoorzaamheid aan God hen zal brengen. Want de Geest 
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van Christus heeft, in volle sympathie met hen, deze psalmen voor 
gebruik in die dag opgesteld (geschreven). 

Deze gevoelens blijken voor ons van uiterst belang voor het juist 
verstaan van dit kostbare deel van Gods kostbare boek. Zij verschaffen, 
in handen van de Geest, de ware sleutel om haar moeilijkheden te 
ontsluiten en haar schatten te ontvouwen en toe te passen. 

HET LIJDEN VAN HET OVERBLIJFSEL

405. Laten we nu beginnen deze opmerkingen toe te vertrouwen 
aan het geestelijk oordeel van onze lezers en overgaan naar één van 
de psalmen, (Ps. 79) die ongetwijfeld verwijzen naar het gemartelde 
Joodse overblijfsel van de komende dagen. 

‘O, God, heidenen zijn uw erfdeel binnengedrongen,
zij hebben uw heilige tempel ontwijd,
Jeruzalem tot puinhopen gemaakt. 
Zij hebben de lijken van uw knechten gegeven
tot spijze aan het gevogelte des hemels,
het vlees van uw gunstgenoten
aan het gedierte des velds. 
Zij hebben hun bloed als water vergoten
rondom Jeruzalem, en er was niemand die begroef’ (Ps. 79: 1 t/m 3)

Dit is niet slechts een invasie van Judea en Jeruzalem door heidense 
legers - het is de vervolging van Gods dienaren - van Gods heiligen - de 
vervolging tot de dood - ja, tot de dood van dusdanige menigten, dat we 
van hun bloed lezen dat het wordt uitgegoten rondom Jeruzalem! (vs. 
3a) Dit kon nauwelijks de inneming van Jeruzalem door Nebukadnezar 
zijn - daar we door Jeremia weten dat het overblijfsel van die dag 
beschermd en goed behandeld werd. Bovendien de toepassing van 
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deze psalm is op een eeuw die volgt op de eerste verwoesting van 
Jeruzalem. 

‘Hoe lang nog, o HERE? - zult Gij voortdurend toornen’ (Ps. 79:5)

 is een pleidooi dat niet kon worden aangevoerd toen Israël pas door 
de toorn van God werd bezocht. ‘Zou het dan niet kunnen worden 
toegepast op de verwoesting van Jeruzalem door Titus en de Romeinse 
legers?’ Hierop antwoorden wij, Nee; en wel om twee redenen. Ten 
eerste, de christenen van die dagen ontsnapten, zoals wel bekend is, 
aan de gruwelen van de overwinning door een tijdige ontsnapping naar 
Pella. Ten tweede als zij daar waren geweest en bij de overwinning of 
naderhand geleden hadden, dan zouden zij niet de taal van deze psalm 
hebben kunnen gebruiken, zoals:

‘Stort uw grimmigheid uit over de volken,
die U niet kennen, en over de koninkrijken
die uw naam niet aanroepen. ‘ (Ps. 79:6)

Het gebed van vervolgde christenen zou een gebed geweest zijn om 
genade voor hun tegenstanders en niet om wraak. Kan de psalm dan 
niet de gevoelens uitdrukken van onbekeerde Joden hetzij op dat of 
op een ander tijdstip? Hierop antwoorden wij: gebruiken onbekeerde 
mensen, hetzij Joden of heidenen, een taal als nu volgt? 

‘Reken ons de ongerechtigheid der voorvaderen niet toe,
uw barmhartigheid kome ons haastig tegemoet,
want wij zijn zeer verzwakt. 
Help ons, o God van ons heil
om de heerlijkheid van uw naam;
red ons en doe verzoening over onze zonden
om uws naams wil’ (Ps. 79:8-9)
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GEBED VAN HET OVERBLIJFSEL

Dit is geen gebed van onbekeerde mensen: en toch zijn ze niet tot 
het Christendom, zoals het ons nu bekend is, bekeerd. Beschouw hun 
volgende woorden:

‘Waarom zouden de heidenen zeggen
Waar is hun God?
Laat voor onze ogen onder de heidenen bekend worden
de wraak over het vergoten bloed van uw knechten’ (Ps. 79:10)

Hoe anders is dit dan ‘Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij 
doen’ (Luk. 23:34) of hoe anders dan de uitroep van Stefanus: ‘Heer, 
reken hun deze zonde niet toe’ (Hand. 7:60) Ook is het niet slechts het 
wreken van reeds gestort bloed waarvoor zij smeken; er zijn er die nog 
leven, die in uiterste droefheid (ellende) verkeren, voor wie bevrijding 
wordt gezocht. 

‘Het zuchten der gevangenen kome voor uw aangezicht,
doe de ten dode gedoemden
overblijven naar de grootheid van uw arm. 
Vergeld onze naburen in hun boezem zevenvoudig
de smaad waarmee zij U bejegenen, o Here’ (Ps. 79:11-12)

Het is duidelijk de schreeuw van het overblijfsel wanneer hun broederen 
zijn gedood. Zij vragen dat de éne groep moge worden gewroken en 
de andere groep moge worden bevrijd; en rekenende op bevrijding, 
niettegenstaande de diepten van hun ellende, lopen zij vooruit op de 
rust en de zegepraal die zullen volgen. 

‘Dan zullen wij, uw volk, en de schapen die Gij weidt,
U voor altoos loven,
van geslacht tot geslacht uw roem verkondigen’ (Ps. 79:13)
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De psalm die we nu hebben bestudeerd stemt helemaal overeen met al 
de kenmerken waardoor we hebben gezien dat het Joodse overblijfsel, 
als één geheel, zal worden onderscheiden van de gemeente, de bruid, 
de vrouw van het Lam. Het laat bovendien zien dat een groot gedeelte 
van het overblijfsel als martelaars voor God zal worden gedood. Hun 
dood sluit hen met hun broeders die overleven, uit van deelname 
aan de aardse rust en zegen van de Messiaanse regering. Maar zijn zij 
hierdoor de verliezers? Helemaal niet! Een martelaarsdood is voor hen 
de toegang tot een hemelse heerlijkheid en de vereniging met Christus 
wanneer Hij over de aarde zal regeren. 

DE HEILIGEN DES ALLERHOOGSTEN

407. Hierover hebben we een mededeling in Daniël 7. Onze lezers 
zullen zich het getuigenis van dit hoofdstuk betreffende het karakter 
van de regering der heidenen in zijn laatste gedaante herinneren, dat 
van de heerschappij van ‘de kleine hoorn’ wiens godslasteringen het 
oordeel brengen die de heerschappij over de gehele aarde van de vier 
regeringen van de volken waaraan het in opvolging is toevertrouwd, 
aan de Zoon des mensen en aan ‘de heiligen der Allerhoogste plaatsen’ 
We zullen vinden dat in vs. 18 de woorden die net zijn aangehaald in 
de kantlijn worden aangegeven als ‘de heiligen van de hogen ‘ d. w. z. 
‘de hoge dingen, of plaatsen’. Het is werkelijk ‘de heiligen van de hoge 
plaatsen ‘ - de hemelse heiligen. Van de kleine horen wordt gezegd: ‘Ik 
zag, dat die horen strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht. , 
totdat de Oude van dagen kwam en recht verschaft werd aan de heiligen 
des Allerhoogsten en de tijd naderde, dat de heiligen het koningschap 
in bezit kregen’ (Dan. 7:21-22) Men is gewoon te veronderstellen dat 
hier naar de gemeente wordt verwezen; en er kan geen twijfel aan 
zijn dat de gemeente de heerlijkheid waar dit gedeelte over spreekt 
zal bezitten. Maar de gemeente is niet het onderwerp van de profetie 
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van Daniel evenmin als in de psalmen; en er is geen noodzaak de 
titel van de hemelse heiligen, of van de heiligen der hoge plaatsen te 
beperken tot de gemeente. Niemand kan er aan twijfelen dat de Oud 
Testamentische heiligen die leefden en stierven voordat de gemeente 
werd gegrondvest of zelfs de grondslag er van werd gelegd in de dood 
en de opstanding van Jezus, met de gemeente de heerlijkheid van de 
regering met Christus in zijn koninkrijk zullen delen, en dus van de 
heiligen waarvan het bloed rondom Jeruzalem, in de naderende crisis, 
als water zal worden uitgestort. Zij zullen ‘de heiligen des Allerhoogsten’ 
zijn die de naam van de Allerhoogste God in de hemel zullen erkennen 
terwijl de aarde nog in de handen is van hen die Zijn rechten niet 
erkennen en pogen zich Zijn plaats wederrechtelijk toe te eigenen. Het 
zal vanwege het verzet tegen zulke godslasterlijke aanspraken zijn dat 
zij zullen lijden en hoewel zij niet mogen hebben uitgezien naar enig 
deel voor henzelf boven dat van bevrijd te worden door de komst van 
de Messias en gezegend te worden onder de regering van de Messias 
zullen zij als gevolg deelhebben aan de heerlijkheid van die regering. 
Als de Oude van dagen komt, zal het oordeel worden gegeven aan ‘het 
volk van de heiligen des Allerhoogsten’ (Dan. 7:27)

HET OPENEN VAN HET VIJFDE ZEGEL

408. Wij geven helemaal toe dat als Daniel 7 het enigste gedeelte was 
geweest dat over dit onderwerp handelde wij minder vrijmoedigheid 
zouden hebben gehad haar vermeldingen op het gemartelde Joodse 
overblijfsel toe te passen. Maar nadat we gezien hebben in Psalm 79 
dat er zo’n overblijfsel zal zijn en gevonden hebben in Daniël 7 dat 
de kleine horen ‘strijd zal voeren tegen de heiligen’ - ‘en de heiligen 
des Allerhoogsten te gronde richten’ - en dat aan het einde van zijn 
godslasterlijke loopbaan deze heiligen van de Allerhoogste, of van 
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de hoge plaatsen, ‘het koningschap zullen ontvangen’ en ‘recht 
werd verschaft aan de heiligen des Allerhoogsten;’ (Dan. 7:18-22) 
- we wenden ons nu naar het boek ‘Openbaringen’ en daar vinden 
we de volledige bevestiging van wat wordt onderwezen met minder 
nauwkeurigheid in het Oude Testament Gebrek aan ruimte dwingt ons 
om voor een volgende keer de opmerkingen, die we ons voorgenomen 
hadden over het boek de Openbaringen te maken, als een geheel over 
te laten. We moeten ons nu beperken tot de gedeelten in dat boek, die 
we, als betrekking hebbende op het onderwerp dat voor ons ligt, op het 
punt staan aan de lezer aan te bieden. 

In Openbaring 6:9 hebben we, bij de opening van het vijfde zegel, 
aanduidingen van een tijd van vervolging, waarin de profeet van Patmos 
ziet ‘onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren om het woord 
van God en om het getuigenis dat zij hadden’. Anders dan Stefanus of 
onze Heer, die om genade riepen voor hun moordenaars, vragen de 
martelaren onder het vijfde zegel om wraak en gelijken hierin op de 
martelaren van het Joodse overblijfsel, wier bestemmingen we nu gaan 
onderzoeken. ‘En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, 
heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet 
aan hen die op de aarde wonen?’ (Openb. 6:10) Zeker, dit is meer een 
Joodse dan een christelijke smeekbede. Op haar plaats echter wordt ze 
volkomen en volledig erkend door God. ‘En aan een ieder van hen werd 
een lang wit kleed gegeven; en hun werd gezegd dat zij nog een korte 
tijd moesten rusten, totdat ook hun medeslaven en hun broeders die 
gedood zouden worden evenals zij, voltallig zouden zijn’ (Openb. 6:11) 

DE TWEE GETUIGEN

409. Hier zijn heiligen, martelaren, die roepen om gewroken te worden 
op de bewoners van de aarde, maar aan wie gezegd wordt dat zij 
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nog een kleine tijd moeten wachten op de tijd der vergelding totdat 
bepaalde anderen zullen zijn gedood, zoals ook zij die gedood zijn. 

Openbaring 9 levert de profetische geschiedenis op van de ‘twee 
getuigen’, van wie de Heer zegt. ‘En ik zal aan mijn twee getuigen 
[macht] geven en zij zullen profeteren twaalfhonderd zestig dagen 
lang, met zakken bekleed’ (Openb. 11:3) De plaats van hun getuigenis 
is Jeruzalem, want naar welke andere plaats verwijst deze beschrijving 
- ‘de grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, waar 
ook hun Heer gekruisigd is’? (Openb. 11:8) Dat Jeruzalem de plaats was 
van de kruisiging van onze Heer behoeven we niet te bevestigen; en 
het letterlijke Jeruzalem waarin onze Heer letterlijk gekruisigd werd, 
wordt in Jesaja 1:10 geestelijk genoemd ‘Sodom’. Wat betreft dat het 
geestelijk genoemd wordt Egypte, tonen de vermeldingen betreffende 
de twee getuigen de meest opmerkelijke gelijkenis tussen hun toestand 
ten tijde van hun getuigenis en de toestand van Egypte gedurende de 
dienst van Mozes en de regering van Farao. Wij zijn ons er terdege 
bewust van dat veel geleerde christenen de dagen in dit hoofdstuk als 
jaren aannemen en het getuigenis van de met zakken beklede beide 
getuigen als symbolisch getuigenis beschouwen van de Waldenzen 
en Albigenzen en anderen gedurende de donkere eeuwen; en die 
dientengevolge geloven dat hun getuigenis al lang geëindigd is en dat 
hun dood, opstanding en ten hemel gaan in het zicht van hun vijanden 
reeds lang heeft plaats gevonden! Wij staan niet op het punt in te gaan 
op een gedetailleerde discussie van zulke inzichten. Maar we zouden 
het willen voorleggen aan diegenen van onze lezers die vertrouwd zijn 
met de geschiedenis van de duistere eeuwen of er iets in het nederige 
pad van Christus’ getuigen van die dagen overeen kan komen met wat 
hier wordt verzekerd van de twee getuigen? ‘En als iemand hen schade 
wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en verteert hun vijanden; en 
als iemand hun schade wil toebrengen dan moet hij zó gedood worden. 
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DE TOEKOMSTIGE GETUIGEN

 410. Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen 
valt in de dagen van hun profeteren; en zij hebben macht over de 
wateren om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met 
allerlei plagen, zo dikwijls zij willen’ (Openb. 11:5-6). Laat elke dag een 
jaar worden - laat de twee getuigen staan voor vele duizenden - laat de 
taal waarin hun macht en hun handelingen worden beschreven worden 
begrepen als ooit zo’n beeldspraak; toch, wat is er in de voorbijgegane 
geschiedenis van de tegenwoordige bedeling dat op enige wijze 
overeenkomt met de voorzeggingen van dit hoofdstuk? We zijn 
vrijpostig om te antwoorden, Niets! En meer dan dit, we zijn zo brutaal 
om te verzekeren dat als er onder de Waldenzen en de Albigenzen iets 
overeenkomstigs was geweest om de hemel te sluiten dat het niet zou 
regenen, of om vuur uit te laten gaan uit hun mond om hun vijanden 
te vernietigen, of om de aarde met allerlei plagen te slaan dat zij zo 
ver van de ware geest van het christendom zouden zijn afgeweken en 
hebben gefaald om getrouwe getuigen voor Christus te zijn. Helaas, 
soms werd onder hen dat woord van Christus vergeten, ‘allen die [het] 
zwaard nemen, zullen door [het] zwaard omkomen’ (Matth. 26:52); 
maar het liep uit op de vervulling van de verklaring van Christus, niet 
dat zij onoverwinnelijk bleken te zijn, zoals de twee getuigen het zijn in 
Openbaring 11 totdat hun getuigenis werd beëindigd. Nee, de bedeling 
moest worden veranderd voordat het getuigenis van God juist kan 
handelen in de geest van of de daden kan volbrengen die aan de twee 
getuigen in het voor ons liggende hoofdstuk worden toegeschreven. 

Het thema van het hoofdstuk is de komende crisis, wanneer de 
gemeente weggenomen is en de tegenwoordige bedeling van 
volmaakte genade aan haar einde is gekomen. God zal inderdaad nog 
niet zijn grote macht om te regeren hebben genomen - maar Hij staat 
op het punt dit te doen - en voordat Hij dat doet verwekt Hij deze twee 
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met zakken beklede getuigen om in Jeruzalem te getuigen. Het is de tijd 
van de totale Joodse en heidense afval wanneer de regeerders van het 
Joodse volk een verbond zullen hebben gemaakt met de dood en een 
overeenkomst met de hel; wanneer ‘de vorst die komen zal’ van Daniël 
9:26-27 een verbond met de Joden voor de éne gereserveerde week 
van Daniëls zeventig weken zal hebben bekrachtigd - een verbond dat 
hij, in het midden van de week, zoals aangetoond in een voorafgaand 
artikel, verbreekt, en de gruwel die verwoesting brengt opricht (en op 
een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de 
voleinding toe. N. B. G. ) 

HEMELVAART VAN DE GETUIGEN

411. Gedurende een gedeelte van deze week, of het eerste of het laatste 
deel, of een gedeelte van beide66, profeteren de twee getuigen; en God 
begiftigt hen met macht dit te doen en maakt hen onzichtbaar tot hun 
getuigenis voltooid is. Wanneer het geëindigd is wordt toegestaan dat 
ze worden gedood. ‘En wanneer zij hun getuigenis voleindigd zullen 
hebben, zal het beest dat uit de afgrond opstijgt, oorlog met hen voeren 
en hen overwinnen en hen doden’ (Openb. 11:7) De volkomen gelijkheid 
van dit beest met de kleine horen van Dan. 7 hebben we in voorgaande 
verhandelingen gezien. De relatie van de twee getuigen met het Joodse 
overblijfsel is te duidelijk dan dat het aangetoond moet worden. Zij zijn 
ten minste een deel van dat overblijfsel en van het gemartelde deel 

66 We drukken onszelf zo uit over dit onderwerp, omdat we er grond voor 
hebben gezien, te aarzelen betreffende wat uitdrukkelijk werd bevestigd 
in onze eerdere editie nl. dat het gedurende de eerste halve week is 
dat de twee getuigen profeteren. Dit is een punt van grote interesse 
voor studenten van de profetie, maar het beïnvloed niet in het minst 
de algemene principes van de profetische interpretatie of de algemene 
schets van de profetische gebeurtenissen zoals hier voorgesteld. 
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er van. Het beest doodt hen. De bewoners op aarde verheugen zich 
om van hen af gekomen te zijn. Drie en een halve dag liggen hun dode 
lichamen, niet begraven, in de straten van Jeruzalem terwijl festiviteiten 
en feestelijkheden en het elkaar sturen van gaven het genoegen bewijst 
dat men heeft in hun dood. Maar het triomferen van de bozen is kort. 
‘En na de drie en een halve dag kwam [de] levensgeest uit God in hen 
en zij gingen op hun voeten staan, en grote vrees viel op hen die hen 
aanschouwden. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen 
zeggen: Komt hier op! En zij stegen op naar de hemel in de wolk, en 
hun vijanden aanschouwden hen’ (Openb. 11:11-12). Zo hebben wij, 
tenminste betreffende een deel van het gemartelde overblijfsel, de 
uitdrukkelijke verzekering van Gods woord, dat opstanding uit de doden 
en de hemelvaart de bestemming is die hen wacht. 

Maar dit is ook niet alles. Het beest heeft andere slachtoffers van zijn 
vervolgingswoede waarvan de dood in het boek de Openbaringen staat 
vermeld. De hoofdstukken 12:11 en 13:7,15 stellen ons er van in kennis 
dat er dusdanigen zullen zijn; en in hoofdstuk 15:2 worden zij gezien 
als een apart gezelschap dat harpen van God heeft en staat op de met 
vuur gemengde glazen zee, en dat het lied van Mozes en het lied van 
het Lam zingt. 

DE MARTELAREN REGEREN MET CHRISTUS

412. Zij zijn het overblijfsel van welks dood aan de martelaren onder het 
vijfde zegel werd gezegd dat zij moesten wachten. Wat een overwinning 
is van hen! - een ‘overwinning over het beest en over zijn beeld en 
over het getal van zijn naam’. Maar zij worden niet alleen voorgesteld 
als een onderscheiden gezelschap van overwinnaars in hoofdstuk 15. 
We vinden hen ook in hoofdstuk 20:4 verbonden met Christus en Zijn 
mede-erfgenamen en met hun broeders, de martelaren van het vijfde 
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zegel, in de heerlijkheid van de regering van het duizendjarige rijk (het 
millennium) ‘En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel 
werd hun gegeven’ (Openb. 20:4a). Die ‘zij’ en ‘hun’ in deze passage 
verwijzen ongetwijfeld naar het grote lichaam van de getrouwen, de 
heiligen van alle eeuwen, inclusief ‘de kerk’ en alle Oud Testamentische 
heiligen - allen, om kort te gaan, die zijn opgewekt of veranderd bij het 
neerdalen van Christus in de lucht. Maar de martelaars van de crisis zijn 
niet uitgesloten en opdat we niet zouden veronderstellen dat zij dat wel 
zijn, worden beide klassen van hen vermeld. ‘En ik zag de zielen van hen 
die om het getuigenis van Jezus en om het woord van God onthoofd 
waren’. Vergelijk dit met wat gezegd is over de martelaren van het 
vijfde zegel (Openb. 6:9-11) en u kunt het nauwelijks mis hebben te 
bemerken dat zij dezelfden zijn. Maar wat betreffende hen op wie zij 
moesten wachten?. Ah, het aantal is nu compleet. ‘En zij die het beest 
of zijn beeld niet hadden aangebeden en niet het merkteken aan hun 
voorhoofd en aan hun hand ontvangen hadden; en zij werden levend 
en regeerden met Christus duizend jaren’ (Openb. 20:4b). 

Onze ruimte staat ons alleen toe onze lezers deze uitleg van de 
gedeelten te presenteren die we zojuist onder ogen hebben gehad. 
Laat het meewegen in de balans (het evenwicht) van het heiligdom en 
de Heer geve ons begrip van Zijn wegen. Beschouwingen, die het hier 
voorgestelde gezichtspunt bevestigen, zullen natuurlijk hun plaats in 
ons volgende artikel vinden dat naar we hopen zal worden gewijd aan 
de vraag van de verklaring van de Openbaringen als geheel. 
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16. APOCALYPTISCHE 
VERKLARING

409. Dat wat alleen aan ons door God bekend gemaakt kon worden 
door openbaring, kan slechts wanneer het geopenbaard wordt door 
ons worden verstaan door de onderwijzing van de Heilige Geest Dit 
is waar voor alles wat de Schrift bevat - in het bijzonder geldt dit de 
profetische gedeelten. Maar als dit zo is dan volgt noodzakelijkerwijs 
dat ons bestuderen van de profetie moet worden geordend door 
wat de Schrift verklaart als de taak en het werk van de Heilige Geest 
te zijn. ‘Weet dit eerst, dat geen profetie van de Schrift een eigen 
uitlegging heeft. Want niet door [de] wil van een mens werd ooit 
profetie voortgebracht, maar <heilige> mensen van Godswege hebben, 
door [de] Heilige Geest gedreven, gesproken’ (Zie 2Petr. 1:20-21) Hier 
hebben we een goddelijke regel voor de uitleg van de profetie. Zoals de 
wil van de mens in het begin geen deel had in haar communicatie, zo 
heeft ze nu geen deel in de juiste toepassing of het gebruik er van. Toen 
hebben heilige mannen Gods gesproken zoals zij werden aangedreven 
door de Heilige Geest - nu leren gelovigen in Christus zoals zij worden 
onderwezen door de Heilige Geest Maar als Hij de leraar is dan kan 
geen profetie van eigen uitlegging zijn - ze kan niet worden begrepen 
los van de gehele omvang van dat wat de taak is van de Heilige Geest om 
te openbaren en te leren. Wat de omvang en de bedoelingen van Zijn 
mededelingen zijn wordt ons uitdrukkelijk door Christus Zelf verteld: 
‘Maar wanneer Hij gekomen is, de Geest van de waarheid, zal Hij u in 
de hele waarheid leiden; want Hij zal vanuit Zichzelf niet spreken, maar 
alles wat Hij zal horen, zal Hij spreken en de toekomstige dingen zal Hij u 
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verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal uit het mijne nemen 
en het u verkondigen’ (Joh. 16:13-14)

GOD VERHEERLIJKT ZICHZELF IN CHRISTUS

410 De grote dienst van de Geest is het dus Christus te verheerlijken. 
Hij moest ons ‘de toekomstige dingen’ tonen; maar hetzij verleden, 
tegenwoordige of toekomstige dingen, zij vormen de inhoud van Zijn 
mededelingen, zij zijn de dingen van Christus: ‘Hij zal uit het mijne 
nemen en het u verkondigen’ (Joh. 14:14) En daar het de dingen van 
Christus zijn die Hij openbaart, is eveneens de heerlijkheid van Christus 
het doel waarvoor Hij het hen bekend maakt: ‘Hij zal Mij verheerlijken’. 
. De vermelding door onze Heer van ‘toekomstige dingen’, die de Heilige 
Geest nog moest openbaren, is des te meer belangrijk voor ons huidige 
onderwerp in zoverre deze woorden alleen kunnen verwijzen naar de 
Openbaringen en de profetische gedeelten uit de brieven. Zo hebben 
wij het gezag van Christus Zelf dat zij Zijn dingen zijn waar de Heilige 
Geest Zich mee bezig houdt in deze laatste profetische bijbelplaatsen 
en dat het voor zijn heerlijkheid is dat zij worden geopenbaard. Welk 
een sleutel om de schatten te ontsluiten die deze geschriften bevatten. 

Het grote doel van al Gods bedelingen is om Zichzelf in Christus 
te verheerlijken. Christus in de openbaring van dat wat Hij is te 
verheerlijken is de dienst van de Heilige Geest hebben we juist gezien - 
een dienst waarin Hij niet faalt om die te vervullen in de gemeenschap 
met de profetische waarheid, zowel als met iedere andere tak van 
waarheid. ‘Daarom’, zoals iemand anders heeft opgemerkt, ‘ofschoon 
Jeruzalem, of Israël, of zelfs de gemeente dat kan zijn in verbinding 
met wat Christus verheerlijkt misschien kan zijn, het is alleen als met 
Hem verbonden dat zij deze betekenis verkrijgen. Als Jeruzalem wordt 
verbonden met Christus, met Zijn genegenheid en heerlijkheid, dan 
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wordt Jeruzalem belangrijk en hebben wij in haar verbinding met 
Christus voor zover als wij Zijn heerlijkheid begrijpen de sleutel om alles 
wat ervan gezegd is te verklaren. Noch de gemeente, noch Jeruzalem, 
noch de heidenen zijn in zichzelf de voorwerpen van de profetie, nog 
minder Babylon, de antichrist, of dergelijke, maar Christus. Christus 
is het middelpunt waarin alle dingen in hemel en op aarde moeten 
worden verenigd; verschillende onderwerpen worden de sfeer van Zijn 
heerlijkheid als verbonden met Hem; en het is door deze verbinding 
dat we de middelen verkrijgen om te begrijpen wat de Schrift over deze 
onderwerpen bevat. 

VOORWERP VAN PROFETISCHE WAARHEID

415. De belangrijkheid van dit principe kan niet worden overschat. 
Niet slechts ontvouwt ze ons de enige weg om profetie juist te 
verstaan, maar ze maakt de studie van de profetie heiligend inplaats 
van speculerend. Wat geleerd wordt, wordt voor de ziel een deel van 
Christus’ heerlijkheid, waarvan de beschouwing door de gelovige het 
ware geheim is van zijn praktische heiliging. 67 

De meest belangrijke gevolgen vloeien voort uit de feiten en principes 
die juist werden beschouwd. Ten eerste de waarde van de profetische 
waarheid hangt niet af van haar toepassing op onszelf. De gehele Schrift 
is de genadige gave aan de gemeente voor lering en om er profijt van te 
hebben; maar de gemeente is niet het onderwerp waarover de gehele 
Schrift handelt. Abraham werd onderricht betreffende dat wat op het 
punt stond dat Sodom en Gomorra zou overkomen; maar stelde hij dit 
onderwijs minder op prijs omdat hij zelf en zijn eigen zaken helemaal 
niet het onderwerp er van waren ? De gehele Schrift is aan de gemeente 

67  Prospect. Vol 2. blz. 97. 
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gegeven - aan de gelovige; maar als we in haar de geschiedenis van het 
handelen van God in het verleden vinden en de voorzeggingen van Zijn 
handelingen in de toekomst zowel met anderen als met onszelf, moeten 
we op die grond deze mededelingen des te minder te waarderen? God 
verhoede het! Christus, niet wijzelf, is in alle opzichten het grote doel: 
en zullen we niet dat wat Zijn heerlijkheid tentoonstelt prijzen, zelfs 
hoewel het niet in onmiddellijke verbinding met onze arme waardeloze 
eigen personen kan zijn? Ten tweede, als de heerlijkheid van Christus het 
doel is, de dingen van Christus het onderwerp zijn, en de Heilige Geest 
Zelf de mededeler van het profetische onderwijs is, dan kan de christen 
voor het bezit er van niet afhankelijk zijn van menselijke lering. Iemand 
moge een uitgebreide voorraad geleerdheid bezitten en in staat zijn 
om met gemak iedere bladzijde van deze donkere wereldgeschiedenis 
aan te halen en in het minst niet beter toebereid zijn voor de studie van 
Gods profetische woord. 68 

68 ‘De geschiedenis werd niet geschreven in de hemel; en de poging 
profetie uit te leggen door de geschiedenis is zeer nadelig geweest voor 
het verkrijgen van haar werkelijke betekenis. Wanneer we de gedachte 
van God hebben vastgesteld met behulp van de Geest van Christus, dan 
hebben we voor zover het de geschiedenis betreft, Gods beoordeling 
van de gebeurtenissen en hun verklaring. Maar de geschiedenis geeft 
de beoordeling van de mens over de gebeurtenissen en heeft niet het 
recht zich aan te matigen dat de gebeurtenissen die hij als belangrijk 
beoordeelt wel een plaats hebben in de profetie; en het is duidelijk 
dat hij de profetie moet begrijpen voordat hij haar ook maar ergens op 
kan toepassen . Wanneer hij haar begrijpt dan heeft hij dat wat God 
hem bedoelde te geven, zonder verder te gaan. Natuurlijk, waar enige 
profetie van toepassing is op de feiten is het een ware geschiedenis van 
die feiten; maar het is veel meer. Het is de verbinding van die feiten met 
de bedoelingen (raadslagen) van God in Christus; en telkens wanneer 
enig alleenstaand geval - hoe belangrijk ook in de ogen van de mensen - 
aangenomen wordt als de vervulling van een profetie, wordt die profetie 
gemaakt tot persoonlijke uitlegging’. - Notes on the Book of Revelation, 
blz. 24. 
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DE OMVANG VAN DE PROFETIE

416. De nederige christen, die niet in staat is de Schriften in énige andere 
dan zijn eigen taal te lezen en geheel onbekend is met de details van de 
ongewijde geschiedenis, kan niettemin de profetische Schriften vroom 
bestuderen. Van hetzelfde slag zijnde als de meest geleerde kan hij 
rekenen op de betrouwbare liefde van zijn Vader die hem instaat stelt, 
door de onderwijzing van de Heilige Geest , de Trooster, om te verstaan 
en te ontvangen wat deze Schriften over de diverse heerlijkheden van 
Christus, de Zoon, ontvouwen hetzij van Zijn relaties tot de Gemeente, 
die zijn lichaam is of tot Israël, de wereld, en de schepping over het 
geheel waarvan Zijn regering zich alsnog zal uitbreiden. Door de 
vestiging van deze gezegende universele macht en in de handelingen 
van God - het zij in oordeel of in genade - waardoor het onmiddellijk 
wordt voorafgegaan, hebben wij de grote onderwerpen van de profetie 
en in het bijzonder van de Apocalyps (de Openbaringen) - niet in die 
wisselvalligheid van politieke en geestelijke zaken door de laatste 
achttien eeuwen heen, waarmee de bladzijden van de historici zijn 
gevuld. 

Voordat we de gronden van deze overtuiging betreffende het boek ‘de 
Openbaringen’ zelf leveren, zouden we enige beschouwingen willen 
voorstellen die betrekking hebben op het terrein van profetie als geheel. 

Uitgezonderd bepaalde ernstige oordelen over de bozen en de tijdelijke 
vestiging van Zijn troon in Israël, is de regering van God over de wereld, 
sinds de zonde haar intrede deed, een geheim geweest van een 
karakter van voorzienigheid. Alle dingen worden inderdaad geregeld 
of gecontroleerd door goddelijke kracht; menselijke zondigheid wordt 
zo beteugeld en het geweld van menselijke hartstochten bedwongen; 
alle dingen worden gedwongen samen te werken ten gunste van Gods 
volk; en in het algemeen gesproken, het kwaad krijgt op den duur haar 
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eigen straf; maar dit alles gebeurt door een geheimzinnige combinatie 
en onder oppertoezicht van gebeurtenissen waarvan de natuurlijke 
mens niets weet. Het geloof erkent het, terwijl het de hand van God 
in veel dingen bespeurt en in alles belijdt; maar de wereld in het 
algemeen onderscheidt noch erkent iets dan de werkelijke loop der 
gebeurtenissen en de menselijke bemiddeling waarop deze worden 
toegepast. Dat is Voorzienigheid. 

PROFETIE EN VOORZIENIGHEID

417. Eén kenmerk van deze verborgen voorzienigheid die God 
tegenwoordig uitoefent is dat ze niet onderbreekt, maar integendeel 
de normale loop der gebeurtenissen regelt. Iedere opvallende 
afwijking hiervan wekt de aandacht op maar - en omdat er ongetwijfeld 
vele van geweest zijn, voldoende opvallend om miraculeus te lijken, 
of zelfs inderdaad zo te zijn - het buitengewone karakter van deze 
onderbrekingen bevestigt slechts het onderscheid wat wij nadrukkelijk 
beweren. Een andere trek van Gods voorzienig bestuur is, dat menselijke 
boosheid - hoewel vaak beteugeld, altijd in bedwang gehouden wordt 
en soms wordt toegestaan haar eigen straf zichtbaar te verwezenlijken 
- niettemin toegestaan wordt om voort te gaan en zeer vaak, voor 
een tijd, om te triomferen. Gods volk moet aan de andere kant lijden. 
Innerlijk ondersteund door goddelijke genade moet het haar kracht 
bewijzen door ‘volharding in goed werk’ (Rom. 2:7, Ef. 2:10) te midden 
van doorlopende verzoekingen tot het kwaad en in het gezicht van 
moeilijkheden en tegenstand aan elke kant. Zo is de tegenwoordige 
stand van zaken. 

De profetie handelt over een brede verschillende toestand. In 
voorafgaande delen van dit werk is er overvloedig bewijs geleverd, dat 
de grote onderwerpen van nog niet vervulde profetie zijn, ten eerste, 
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die machtige tussenkomst van Gods macht in oordeel bij de komst 
van Christus, die inplaats van het regelen van de gewone loop der 
gebeurtenissen die loop tot een einde zal brengen, ten tweede, het 
kenmerkende van gerijpt kwaad van de mens die deze tussenkomst van 
de haat van God zal afroepen en ten derde de regering van Christus 
die zal volgen. Wat betreft de oordelen die of met ‘de dag van de 
Heer’ gepaard zullen gaan of er onmiddellijk aan vooraf gaan, wanneer 
deze grote tussenkomst van Gods macht plaats zal vinden, zij zijn het 
tegengestelde van de huidige stand van zaken. Inplaats van dat het de 
boosheid toegelaten wordt om over te blijven - terwijl het geloof van 
Gods volk in het geheim wordt ondersteund - zal de macht van het 
kwaad dat eerst tot rijpheid is gekomen geheel gebroken worden en 
terzijde worden gezet: en de middelen waardoor dit tot stand wordt 
gebracht zullen zodanig zijn wat betreft het openbaar maken, niet 
alleen voor het geloof van Gods volk, maar voor het verstand en het 
gevoel van alle mensen, wat het oordeel van God is. ‘Toch is er loon 
voor de rechtvaardige, toch is er een God, die recht doet op aarde’ (Ps. 
58:12)

PROFETIE EN GODDELIJKE VOORZIENIGHEID

418. In de regering van Christus die volgt op deze tussenkomst van Gods 
macht, zal - inplaats van dat het geloof heimelijk wordt ondersteund 
tegen de druk van omgevend en tijdelijk triomferend kwaad - het 
kwaad zelf ontzenuwd en weg gereinigd worden en zal rechtvaardigheid 
overblijven, vrij van strijd en tegenstand en in deze positie verzekerd 
door de macht van Christus. ‘De dag des Heren’ of ‘de toekomstige 
wereld’, met de oordelen die haar invoeren, staat zo in totaal contrast 
met de tegenwoordige loop der dingen waarin alles wordt tot stand 
gebracht of gecontroleerd door Gods geheime voorzienigheid; en met 
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de eerstgenoemde onderwerpen, niet met de latere, houdt in het 
algemeen de profetie zich bezig. 

We zijn er verre van om te beweren dat profetie nooit andere 
onderwerpen raakt. Ze maakt altijd voldoende verwijzing naar de morele 
toestand van hen tot wie ze werkelijk gericht wordt of onder wie ze wordt 
geproclameerd om die toestand in hun geweten te verbinden met de 
voorzeggingen van uiteindelijk oordeel en van daaruit voortkomende 
zegen. De profetie van het Oude Testament voorzegt bovendien op 
grote schaal het lijden van Christus; maar daar over handelt ze in 
verbinding met die uiteindelijke triomf waarvan we hebben gezien dat 
het de grote onderwerpen zijn van nog niet vervulde profetieën; terwijl 
het in stilte aan het verloop der eeuwen die tussenbeide gekomen 
zijn voorbij gaat. Verder mag rustig worden erkend (toegegeven) dat 
bepaalde opmerkelijke gerechtelijke tussenkomsten van God in een 
ondergeschikte zin worden genoemd, ‘de dag des Heren’ op die en 
die plaats. Dit wordt duidelijk gedaan vanwege hun analogie met ‘de 
dag des Heren ‘ in hun volle betekenis - de tijd waarvan gezegd wordt, 
‘De Heer alleen zal verhoogd worden in die dag’ (Jes. 2:11,17) Maar 
deze tussenkomsten staan in tegenstelling met de gevestigde loop van 
het bestuur van de voorzienigheid en bevestigen daarom slechts het 
principe dat wij beschouwen dat profetie niet van toepassing is op de 
gewone loop der voorzienigheid maar hoofdzakelijk op die grootste 
van alle tussenkomsten die nu nog plaats zal vinden en waarvan deze 
minderen de voorafschaduwing en aankondigingen (waarschuwingen) 
zijn. 

HISTORISCH PRINCIPE

419 ‘Het mag worden aangevoerd (beweerd) dat bepaalde profetieën 
van toepassing zijn op de gevestigde alledaagse loop der dingen 
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gedurende een lange periode en dat zulke profetieën in feite van 
te voren de geschiedenis van de perioden waarnaar zij verwijzen 
weergeven. Daniël 2 en 7 kunnen misschien worden aangevoerd als 
voorbeelden, en zeker als ze niet als zodanig worden gebruikt, dan zijn 
er geen andere voorbeelden. Laten we deze een moment nagaan. Wat 
vinden we in Daniëls verhaal over het beeld dat door de Chaldeese vorst 
in zijn droom wordt gezien? Een zeer klein detail van omstandigheden 
door de Voorzienigheid beschikt? Inderdaad verre van dat. Het beeld 
is er opeens; de toepassing er van op de vier heidense rijken wordt 
gegeven; het karakter van dat wat het afsluitende voorwerp van 
oordeel is - de voeten en de tenen - wordt zeer nauwkeurig beschreven; 
en dan wordt de uitvoering van de oordelen over het totale beeld 
meegedeeld (voorzegd). Op de door de voorzienigheid beschikte loop 
der gebeurtenissen waardoor het éne rijk het andere omverwerpt 
en opvolgt wordt helemaal niet ingegaan. Neem hoofdstuk zeven. 
Wat is de door de Voorzienigheid beschikte geschiedenis van ‘de tien 
horens’ zoals ze gewoonlijk wordt toegepast door hen die de profetieën 
geschiedkundig verklaren? Uitgelegd wordt dat het plagen zijn die 
voortgaan van het begin tot het einde, ongeveer honderd en vijftig jaar, 
die de omverwerping van het Romeinse Rijk teweegbrengen, zoals het 
tevoren gevestigd is en zichzelf als overwinnaars vestigende in al haar 
westerse gebieden. Wat vinden we in het hoofdstuk zelf? Een beest 
rijst op uit de zee met tien volwassen horens, waar achter een kleine 
hoorn op komt en beest, horens en alles zijn het onderwerp van Gods 
oordeel, niet haar uitvoerders. Dit is profetie - dat was voorzienigheid. 
In het hoofdstuk vinden we dat wat het voorwerp van de profetie 
karakteriseert en haar oordeel en de reden waarom het wordt 
uitgevoerd. Het gehele door de Voorzienigheid beschikte gedeelte is 
er uit weggelaten. Dit zijn de profetieën die op het eerste gezicht de 
meeste bekrachtiging (wettiging) schijnen te geven aan het principe van 
de gedetailleerde historische toepassing en waarvan zo velen op deze 
manier zoveel mogelijk hun voordeel mee doen; en met welk resultaat? 
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Zo, dat als het opgenomen wordt als een letterlijke vervulling, een kind 
de tegenstrijdigheid kan zien. Welke overeenkomst (analogie) is er 
tussen een oorlog van 150 jaar om een keizerrijk te vernietigen en de 
tien koningen of koninkrijken, alle in volle energie en groei die uit dat 
keizerrijk oprijzen en er een deel van uitmakende als het symbool van 
haar macht/ kracht ?’69

STRUCTUUR VAN DE OPENBARINGEN

420. Als we tot hiertoe hebben gekeken naar het terrein en de betekenis 
van de profetie in het algemeen, dan is het niet door te vergeten dat ons 
speciale onderwerp de verklaring van de Openbaringen is. Wij geloven 
dat m. b. t de punten die wij hebben beschouwd, zal blijken dat het 
boek de ‘Openbaringen’ in het algemeen niet in karakter verschilt van 
de profetieën van de Schrift. 

Het lijkt ons dat de Heer Zelf, door de inhoud van het boek mede te 
delen, met gezag ons haar structuur en ontwerp openbaart en de meest 
bevredigende sleutel verschaft voor haar juiste uitlegging. ‘Schrijf dan 
wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal gebeuren’ (Openb. 1:19) 

De woorden70 in het origineel (µετα ταντα) hier weergegeven met 
‘hierna’ hebben niet de betekenis van ons onbepalend woord ‘hierna’, 
wat zou kunnen betekenen iedere nu toekomstige tijd, maar betekent 
‘na deze dingen’ De Heer Zelf verdeelt het boek Openbaringen in de 

69  Zie ‘The Prospect’, vol. 2. , page 98
70  Opdat dit duidelijk moge zijn voor de meest ongeletterde lezer, zouden 

we willen uitleggen dat ‘μετα’ het Griekse woord is voor ‘ hierna’; 
‘ταντα’ is het Griekse woord voor ‘deze’; en omdat we in het onzijdige 
geslacht zijn, duidt het niet aan deze personen, maar deze dingen; de 
twee woorden duiden dus aan ‘na deze dingen’. 
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vermelding van ‘de dingen die u (Johannes) hebt gezien’, (wat u hebt 
gezien hfst. 1), de dingen die zijn, (dat wat is, hfst 2 en 3), en de dingen 
die hierna zullen gebeuren (wat hierna zal gebeuren, hfst. 4 tot het eind. 
) Het bewijs dat de tweede rubriek eindigt met hfst. 3 is, dat de apostel 
aan het begin van hfst. 4 wordt opgeroepen naar de hemel door een 
stem als van een bazuin die zegt: ‘Kom hier op en Ik zal u tonen wat 
hierna moet gebeuren’, die dezelfde term gebruikt als in Hfst. 1:19. Met 
hfst. 4 begint het derde deel van het boek. 

DE TWEEDE EN DERDE PERIODE VERSCHILLEN

421. Nu niets kan duidelijker zijn dan dat ‘wat u hebt gezien’ en ‘wat 
hierna zal gebeuren’ niet gelijktijdig zal kunnen zijn. De ene periode 
moet eindigen voordat de andere begint. Zodat indien we in hfst. 2 en 
3 het bewijs kunnen ontdekken van hun onafgebroken toepassing tot 
aan het einde van de tegenwoordige periode, of als we in de daarop 
volgende hoofdstukken het bewijs kunnen vinden van hun toepassing 
op een staat van zaken die nog niet bestaat en wezenlijk een contrast 
vormt met de bestaande staat van zaken, dan zouden we in ieder 
geval voldoende bewijs hebben dat de Openbaringen hfst. 4-19 niet 
moet worden uitgelegd door een veronderstelde vervulling van haar 
voorzeggingen in de details van de geschiedenis, maar vooralsnog haar 
vervulling verwacht in een korte crisis van oordeel dat moet volgen op 
de afsluiting van de tegenwoordige bedeling. Dat is naar wij geloven de 
strekking en het karakter van de hoofdstukken waar het om gaat. 

De lezer zal bemerken dat de twee bewijslijnen waar nu naar verwezen 
wordt geheel verschillend zijn van elkaar. Als hij, bij navraag, zou 
vinden dat hfst. 2 en 3 van Openbaringen in hun toepassing niet 
kunnen worden beperkt tot de zeven gemeenten van Asia, maar 
moeten worden beschouwd als de opeenvolgende toestanden van het 
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gehele belijdende lichaam op aarde tot het moment van haar totale 
afsnijding van Christus (excommunicatie) voor te stellen dan zou deze 
beschouwing alleen demonstreren dat hfst. 4 enz. , zijnde de verklaring 
van ‘wat hierna zal gebeuren’ met haar toepassing begint wanneer deze 
wegneming heeft plaats gevonden. Op dezelfde wijze wanneer hfst. 4 
en verder zou blijken essentieel te verschillen en in principe niet alleen 
van de zeven gemeenten in Asia, maar van de tegenwoordige bedeling 
als geheel te zijn, dan zou dat op zichzelf bewijzen dat ‘wat hierna zal 
gebeuren’ niet begint vervuld te worden totdat aan de tegenwoordige 
bedeling een einde komt. Beide bewijzen zouden kunnen bestaan 
en kompleet gescheiden zijn van de andere, maar als beiden zouden 
worden gevonden in de hoofdstukken die wij beschouwen, dan wordt 
het geval ongetwijfeld duidelijk weergegeven. 

Voor het bewijs van de profetische toepassing van hfst. 2 en 3 van de 
respectievelijke toestanden van dat wat de naam van Christus draagt 
verwijzen wij onze lezers naar de blz. 304 - 307 van het huidige werk. 

DE ZEVEN GEMEENTEN MYSTIEK

422. Het getal zeven wordt door de Openbaringen heen op een 
symbolische wijze gebruikt en het wordt erkend dat het volkomenheid 
of volmaaktheid uitdrukt. Waarom zouden ‘de zeven gemeenten’ 
een uitzondering op de regel zijn? De ‘zeven vurige fakkels’ in hfst. 4 
worden daar verklaard als te zijn ‘de zeven Geesten van God’. Iedere 
christen weet dat de Geest van God één is - dat er één Geest is - en 
de uitdrukking ‘zeven geesten van God’ wordt universeel verstaan als 
een uitdrukking van de zevenvoudige of volmaakte energie van de ene 
Geest van God (Zie o. a. 1 Kor. 12; Ef. 2:18; 4:4 etc. ) D. w. z. het woord 
zeven wordt gebruikt op een mystieke en niet op een letterlijke wijze. 
Als we dan lezen in Openbaring1 van de ‘zeven gouden kandelaars’ en 
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in het midden van hen wandelt ‘[iemand, de ] Zoon des mensen gelijk’ 
en van de ‘zeven sterren’ die in zijn rechterhand zijn en wanneer ons 
door zijn eigen lippen verklaard wordt dat dit een verborgenheid is en 
dat ‘de zeven sterren de engelen zijn van de zeven gemeenten’, terwijl 
de ‘zeven kandelaars [de] zeven gemeenten zelf zijn’ hoe moeten wij 
zijn woorden begrijpen? Zeker als in het voorbeeld dat juist uit hfst. 
4 werd aangehaald. Waren de zeven plaatselijke gemeenten, waarvan 
de namen worden gegeven, de enigste lichtdragers of kandelaren? Of 
hield het licht helemaal op te schijnen toen deze Aziatische gemeenten 
ophielden te bestaan? Beschouw deze zeven gemeenten, of kandelaren, 
als een zevenvoudige of volmaakte vertegenwoordiging van de éne 
gemeente in haar verantwoordelijkheid tot Christus als Zijn lichtdrager 
of getuigenis voor de wereld en we hebben een verklaring die direct 
logisch is met het gehele karakter van het boek en voldoende om de 
verkiezing van de zeven plaatselijke gemeenten te verklaren, waarvan 
de verschillende toestanden ons voorzien van wat nodig was voor 
deze zevenvoudige of volmaakte voorstelling van de opeenvolgende 
toestanden van het gehele belijdende lichaam. Hoe zou zo’n aanduiding 
als ‘wat is’ van toepassing kunnen zijn op deze plaatselijke gemeenten 
anders dan in symbolische betekenis? Waren zij de enigste bestaande 
dingen - de enigste dingen als lichtdrager of getuige voor Christus - ten 
tijde toen de Openbaringen werd geschreven? En bestaan de dingen 
die toen in dit karakter bestonden nu nog niet? Heeft Christus nu geen 
getuige, geen kandelaar, geen lichtdrager op aarde? Of is de kandelaar 
veranderd? Is de éne gemeente, die als de getuige van Christus op 
aarde bestaat, terzijde gesteld en heeft een ander lichaam haar plaats 
ingenomen?

ZOWEL FIGUURLIJK ALS LETTERLIJK

423. Helaas, dit vreselijke eindpunt is maar al te dichtbij! Uitgespuwd 
te worden uit de mond van Christus zal haar einde zijn en haar 
onverschilligheid voor de eer van Christus terwijl het zichzelf rijk achten 
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en toenemen in het goede en aan niets gebrek hebbend slechts al te 
spoedig er op wijst hoe snel zij voor dit oordeel rijpt! Maar dat heeft 
nu nog niet plaats gevonden. Goddelijk geduld verdraagt ons nog 
niettegenstaande onze veelvuldige en toenemende verdorvenheid. Het 
christendom is nog niet ‘afgesneden’. Dat wat was bestemd en begiftigd 
om een zichzelf verbergend getuigenis van de volheid van de genade en 
eer van Christus te zijn heeft nog niet de hoogte van zelfverheerlijking 
bereikt waarop zij geheel ophoudt een getuige voor Christus te zijn en 
bewijst onvermijdelijk de onmiddellijke uitvoering van haar vreselijke 
bedreiging die nu zelfs al over haar zweeft. Totdat dit plaats vindt omvat 
dat ‘wat is’ duidelijk alles wat nu bestaat als een bestendiging van dat 
wat de drager van het licht of de getuige ten dage van Johannes was en 
waarvan de zeven Aziatische gemeenten de uitverkoren symbolen of 
vertegenwoordigers waren. 

Het is belangrijk om op te merken, dat terwijl deze zeven brieven aan 
de gemeenten van toepassing zijn op het gehele belijdende lichaam 
het niet zo is dat ze alle terzelfder tijd van toepassing zijn op het hele 
lichaam. Het is onmogelijk dat terzelfder tijd de toestand van de gehele 
gemeente of van dat wat haar naam en verantwoordelijkheid draagt, 
kan worden uitgedrukt door zulke tegengestelde beschrijvingen als 
die in de aanspraken tot Filadelfia en Laodicea. In de gemeente te 
Laodicea wordt niets afgekeurd, terwijl er voor Laodicea geen hoop 
is. Laodicea zal worden uitgespuwd uit de mond van Christus. We 
worden daarom tot de conclusie gebracht dat daar deze toespraken 
niet beperkt kunnen worden tot de zeven Aziatische gemeenten uit de 
dagen van Johannes en als zij vanwege hun diversiteit niet gelijktijdig 
kunnen worden toegepast op het gehele belijdende lichaam, dan is 
hun toepassing werkelijk op de gehele verblijfsduur van dat lichaam 
op aarde, wat een achtereenvolgend beeld levert van haar toestand als 
verantwoordelijk voor God. De gemeente wordt ons hier voorgesteld in 
haar verantwoordelijkheid en niet in haar levenseenheid met Christus 
als Zijn lichaam. 
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DE DINGEN DIE ZIJN

424. Ware gelovigen zijn natuurlijk, voor eeuwig gered en niets kan de 
zekerheid van de gemeente als het hemelse lichaam van Christus, haar 
verheerlijkt Hoofd, aantasten Deze profetische toespraken zijn op de 
gemeente, als op aarde zijnde, van toepassing, als de verantwoordelijke 
getuige voor Christus; en de verantwoordelijkheid van de gemeente, 
zo beschouwd, wordt gedeeld door allen die de naam aannemen en 
dragen. 

We zijn nu in gunstiger omstandigheden om te oordelen over deze 
toepassing van hfst. 2 en 3 op de achtereenvolgende toestand van het 
belijdende lichaam op aarde dan wanneer we zouden hebben geleefd 
in apostolische tijden. Veronderstel de lezer wordt plotseling geplaatst 
voor een zeer nauwkeurig treffend portret van iemand met wiens 
gezicht hij volkomen bekend is; hij zou geen bewijs nodig hebben om 
hem te overtuigen dat diegene was aangewezen als vertegenwoordiger 
van de ander. Laat iedere christen, die bekend is met de trekken van 
wat in de vooruitgang van de tegenwoordige bedeling is gebeurd, 
kijken naar de inhoud van deze hoofdstukken en zien of er niet zulk een 
overeenkomst is die geen discussie nodig maakt om te bewijzen dat het 
een bewuste voorstelling is. 

Het gewichtigste argument dat gebruikt wordt door hen die aan de 
uitsluitend historische toepassing van hfst. 4-19 vasthouden is, dat om 
aan hen de toekomst te verklaren (uit te leggen), er een tussenruimte 
open blijft - tussen de dagen waarin ze werden geschreven en het begin 
van hun toepassing - die langer dan wij kunnen veronderstellen zou 
zijn gelaten zonder enige informatie betreffende de gebeurtenissen 
waardoor zij zou zijn gekenmerkt. De hele kracht van dit argument 
berust op de veronderstelling dat alleen in hfst. 4-19 zo’n inlichting 
(kennisgeving) moet worden gezocht of verwacht. Wij hebben de 
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inlichting (de mededeling/ kennisgeving) in de hfst. 2 en 3. Het 
betoog is daarom zonder waarde en heeft geen kracht. Nee meer, het 
veronderstelt een argument van werkelijk gewicht ten gunste van de 
toekomstigheid van hfst. 4-19. Als we zien dat we in hfst. 2 en 3 dat 
hebben wat van toepassing is op de hele periode van de dagen der 
apostelen tot aan de wegneming van het belijdende lichaam, waarom 
moet het dan worden herhaald in de opvolgende hoofdstukken? Verder, 
hfst. 4 begint met de verklaring ‘wat hierna moet gebeuren’; en als ‘dat 
wat is’ getoond in hfst. 2 en 3 nog steeds bestaat, dan is het duidelijk 
niet in de tegenwoordige of in de verleden tijd - niet in een periode 
gelijktijdig met ‘wat is’ - dat we moeten uitzien naar ‘wat hierna zal 
gebeuren’ (Zie Openb. 1:19)

DUBBELE TOEPASSING VAN DE HOOFDSTUKKEN 6 - 19

425. Inderdaad, in zeker opzicht zouden we opgeruimd kunnen 
toegeven dat er een bestemde toepassing van de hoofdstukken 6-19 
kan zijn geweest op gebeurtenissen waarvan de meeste nu verleden 
tijd zijn. ‘Ongetwijfeld bestonden de gemeenten in Asia inderdaad 
en waren de zeven brieven duidelijk tot hen gericht en hadden een 
werkelijke strekking over zich in de dagen van de apostel’. Dit was 
niet, zoals we zojuist zagen, hun enige, zelfs niet hun principiële opzet; 
toch kan er geen sprake van zijn dat zij zulk een betekenis hadden op 
de toen bestaande Aziatische gemeenten. Nu sommigen die er sterk 
aan vasthouden dat de vervulling van hfst. 6 -19 zal plaatsvinden in 
een toekomstige crisis, geloven niettemin dat zij ook bestemd waren 
voor een ondergeschikte toepassing door de tegenwoordige periode 
heen. Als we hfst. 2 en 3 beschouwen in de betekenis waar juist naar 
verwezen werd, als van toepassing zijnde in eerste instantie op de 
letterlijke gemeenten van Asia, dan zien ze naar de opeenvolgende 
hoofdstukken ‘alsof zij de handelingen van God schetsen met het 
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westelijke en oostelijke keizerrijk: eerst in haar vijandelijke heidense 
toestand, vervolgens in haar uiterlijke christelijke belijdenis en 
tenslotte in haar openlijke opstand tegen God, zich verzettende tegen 
Christus in zijn priesterschap zoals het tot het laatste uiterste zal doen 
als het een vraag van zijn rechten als Koning is’. Zonder het aanhangen 
van deze dubbele uitleg van de hoofdstukken in kwestie te betuigen 
voelen we geen aarzeling om te zeggen dat wij er geen bezwaar in zien 
betreffende ‘dat wat is’ te begrenzen (beperken) tot de zeven letterlijke 
Aziatische gemeenten en dit beperkt ons tot een historische vervulling 
van de laatste hoofdstukken. Het is helemaal verenigbaar met Gods 
souvereine goedheid en met de tedere zorg van Christus voor zijn volk 
om te veronderstellen dat wanneer eeuw na eeuw van beproeving, 
afvalligheid en vervolgingen die voorbijgingen, dat ware christenen 
in de Openbaringen zulke symbolen zouden vinden van die opstand 
tegen God en de onderdrukking van Zijn volk die de laatste doelen van 
zijn oordelen zijn zoals, in hun begrip, zou overeenkomen met het dan 
bestaande karakter van wanbestuur. 

426. Dit veronderstelt niets van hun kant dan bekendheid met hun eigen 
omstandigheden; terwijl het in de Openbaringen zulk een geschetste 
aanpassing van haar symbolen en voorzeggingen veronderstelt, zoals 
overeenkomt met deze omstandigheden, in die zin en in die mate 
om deze beproefden tot richtsnoer, troost en kracht te dienen die 
hun omstandigheden vereisen. Er is niets in zo’n opvatting om de 
werkelijke vervulling van al deze hoofdstukken (hfst. 6-19) in een korte 
en vooralsnog toekomstige crisis uit te sluiten. Wat we niet anders 
dan als meest afkeurenswaardig kunnen beoordelen is de poging 
door geringe historische bijzonderheden deze hoofdstukken uit te 
leggen (verklaren) alsof ze in deze details hun uiteindelijke vervulling 
zouden hebben gevonden. Dit is de gemeente te beroven van het licht 
dat bedoeld is dat deze hoofdstukken zouden geven op de tonelen 
die de tegenwoordige periode opvolgen; en het maakt de gemeente 
afhankelijk voor het verstaan van Gods woord van een zekere mate 
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van menselijke lering en informatie die geheel buiten het bereik van 
christenen in het algemeen is. De gedeeltelijke en ondergeschikte 
toepassing van apocalyptische symbolen op de grote hoofdlijnen van 
wat gebeurd is gedurende de laatste achttien eeuwen, wordt niet 
blootgesteld aan deze tegenwerping. [is niet vatbaar voor dit bezwaar]. 
Het gebruik van zo’n toepassing bestaat er niet in dat wij instaat zijn 
om al de details ervan nu te geven, maar in de toepassing, door de 
Geest van God, van één of ander deel van deze symbolen tot troost en 
leiding van ware gelovigen in elke opeenvolgende eeuw als betrekking 
hebbende, in ondergeschikte zin, op de omstandigheden waarmee zij 
zelf werkelijk omringd bleken. Menselijke wijsheid was hiervoor niet 
vereist. Het riep op tot niets dan vroom en ijverig onderzoek van de 
Schrift zelf en het onderwijs van de Heilige Geest waardoor alleen zelfs 
dit van enig nut is. Maar hoe groot ook het vertrouwen aan dit principe 
van tweezijdige interpretatie moge zijn, we kunnen niet anders dan met 
spijt deze systemen beschouwen die de apocalyptische gezichtspunten 
verbinden aan een veronderstelde vervulling in historische details. 

BEWIJZEN VAN DE MYSTIEKE BETEKENIS 
VAN DE HFST. 2 EN 3

427. Het zou gemakkelijk zijn, door de tegenstelling tot elkaar van deze 
systemen, om aan te tonen dat zij onderling afbrekend zijn door elkaars 
aanspraken om definitief de bijzonderheden te verklaren van wat zij 
allen aanvoeren als reeds vervulde profetie. Maar hoewel dit geen 
deel uitmaakt van ons doel, kan het goed zijn, door het wijzen op dit 
onderwerp, de lezer op een verschil van niet gering belang te wijzen. 
Twintig studenten van de Apocalyps, die hierin overeenkwamen dat de 
Openbaring vanaf hfst. 4 nu nog niet vervuld is, kunnen verschillende 
uitleg suggereren van deze onvervulde profetie. Zulke verschillen 
bewijzen slechts dat de profetie nu nog lang niet wordt begrepen. De 
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gedeeltelijke of gehele onbekendheid van de uitleggers verklaart zo’n 
verschil. Maar veronderstel dat twintig uitleggers het met elkaar eens 
zouden zijn door er aan vast te houden dat deze hoofdstukken, of de 
meeste ervan, absoluut en totaal vervuld zijn, en toch twintig met elkaar 
in tegenspraak zijnde theorieën van uitleg hebben - wat bewijzen zulke 
verschillen? Niet alleen dat de uitleggers het in hun theorieën verkeerd 
hebben, maar ook dat de basis op grond waarvan zij allen voortgaan, 
een verkeerde is. Wat voor aanspraak kan een profetie hebben om een 
vervulde profetie te zijn wanneer twintig het kunnen veronderstellen 
dat het bij twintig verschillende gebeurtenissen is gebeurd? Te 
veronderstellen dat het in zo’n geval is volbracht werpt, hoewel 
onopzettelijk, een blaam op de wijsheid en macht van God Zelf, alsof Zijn 
woord voorzeggingen zou bevatten die zo onzeker en onbepalend zijn, 
dat twintig ze terecht als vervuld zouden kunnen beschouwen bij twintig 
zeer verschillende gebeurtenissen of klassen van gebeurtenissen! 
Velen, daar zijn we zeker van, die eenzijdig de historische principes van 
uitleg aanhangen zouden van zo’n een conclusie totaal huiveren. Laten 
zij echter bedenken of het principe waarop zij voortgaan en de gevolgen 
tot nu toe, door haar toepassing ontwikkeld, niet geheel en al er voor 
open zijn. De Schrift bevat vervulde profetieën, maar daarover hangt 
niet zo’n onduidelijkheid. Er zijn geen twintig manieren waarop het 
goddelijk volk veronderstelt dat de profetieën van de geboorte van de 
Heer, de aardse geboorte, de wonderen, het verraad en de kruisiging, 
zijn vervuld. En waren de apocalyptische zegels, trompetten en schalen 
werkelijk in vervulling gegaan, dan zouden er onder de uitleggers niet 
zoveel botsende manieren geweest zijn om het te verklaren. 
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GODDELIJKE NAMEN IN DE OPENBARINGEN

428. We gaan terug naar de rangschikking (indeling) van onze Heer van 
het boek - ‘wat u hebt gezien,’ (hfst. 1), ‘wat is’, (hfst. 2,3) en ‘wat hierna 
zal gebeuren’. Dit laatste gedeelte begint met hfst. 4. Johannes, die 
op aarde het onderwijs van de hoofdstukken 2 en 3 heeft ontvangen 
betreffende het belijdende lichaam, haar opeenvolgende toestanden 
en uiteindelijke lot, tezamen met de meest afwisselende en ruime 
aanmoedigingen voor de getrouwen, inclusief de verzekering voor al 
diegenen dat zij weggenomen zullen worden voordat ‘het uur van de 
verzoeking zal komen, om te verzoeken hen die op de aarde wonen’ 
(hfst. 3:10) wordt opgeroepen naar de hemel ‘om wat hierna moet 
gebeuren’ te zien. Wat hij ziet en hoort in de hemel zelf is het onderwerp 
van de hfst. 4 en 5. God en het Lam en de troon van God en de levende 
wezens en de op de troon geplaatste oudsten en de engelen worden 
allen gezien in deze hoofdstukken in verbinding tot elkaar in de hemel. 
De handeling van de volgende hoofdstukken is de uitwerking t.o.v. en 
op de aarde, van dat waarvan de apostel dus getuigt in de hemel. 

Wat zijn dan de karakteristieke trekken van het toneel dat zich voor 
de apostel in de hemel opent en welk licht wordt daardoor op de rest 
van het boek geworpen? Nauwelijks kan worden verondersteld dat een 
treffende trek kan zijn ontkomen aan de aandacht iedere ernstige lezer. 
Dat is betreffende de namen door wie God Zelf spreekt of over Hem 
gesproken wordt. Al die namen waarmee Hij in vroegere bedelingen 
bekend was geweest en in verbondsverhoudingen stond met Zijn aardse 
volk, als ‘Heer of Jahweh’, ‘God’, ‘de Almachtige’, worden hier gevonden; 
maar de naam ‘Vader’, waarmee Hij in het Nieuwe Testament bekend 
gemaakt is, en waarin het de gemeente, door de Geest van aanneming, 
behaagt om zich tot Hem te richten worden weggelaten. Het woord 
komt nooit voor behalve waar onze Heer over Hem spreekt als Zijn 
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Vader, of waar zo over Hem gesproken wordt door anderen. Het is niet 
als onze Vader. 

EEN BOEK VAN OORDEEL - BOEK VAN HET LEVEN!

429. Dit is des te opmerkelijker als we zien dat Johannes, de schrijver 
van het boek, degene was aan wie de heerlijke dienst van volledige 
ontvouwing van de naam en het karakter van de Vader werd 
toevertrouwd en de relatie van gelovigen als kinderen, dan gedaan 
wordt door wie van de heilige schrijvers benevens ook. In zijn evangelie 
en de brieven is dit zijn bijzondere onderwerp. Hoe duidelijk dat, in 
zijn andere langere mededeling door dezelfde pen, de omvang en de 
strekking van de aangevoerde onderwerpen geheel verschillend moet 
zijn wanneer het woord Vader, als toegepast op God, - behalve op de 
uitzonderlijke manier als boven aangeduid - nooit voor komt! 

En als de naam van God in de Openbaringen zo verschillend is van 
die waar onder de rest van het N. T Hem vooral openbaart, dan is 
het verschil niet minder opvallend tussen de troon van God zoals 
hier gezien wordt door de apostel en zoals ons ergens anders wordt 
beschreven. Paulus, zegt, als hij verwezen heeft naar onze Hogepriester 
die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, ‘Laten wij 
dus met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade, opdat wij 
barmhartigheid ontvangen en genade vinden tot hulp op de juiste tijd’ 
(Hebr. 4:16) Maar de troon die door Johannes gezien wordt is een troon 
van waaruit ‘bliksemstralen, stemmen en donderslagen uitgingen’ (Zie 
Openb. 4:5) Het is de oordeelstroon inplaats van de genadetroon. Ze 
herinnert ons aan de Sinaï - ‘de tastbare <berg> en het brandende vuur 
‘ vergezeld door ‘donkerheid, duisternis, onweer, bazuingeschal en 
een geluid van woorden’ (Hebr. 12:18-19) De hoofdstukken die volgen 
zijn in volmaakte harmonie met het karakter van de troon zoals hier 
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afgebeeld. Het boek Openbaringen is wezenlijk een boek van oordeel. 
Het vermeldt de macht van Gods rechterlijke troon, uitgeoefend in 
handhaving van de rechten van Christus, totdat Hij Zelf te voorschijn 
komt ‘om de wijnpersbak van de wijn van de grimmigheid van de toorn 
van God de Almachtige’ te treden (Openb. 19:15) ‘De toorn van God’, 
en ‘de toorn van het Lam’71 ,zijn de meest op de voorgrond tredende 
onderwerpen van het boek. 

OPENBARINGEN 4. - 19. HANDELEN OVER 
EEN OVERGANGSTOESTAND

430. Hoe is het dan mogelijk dat we het apocalyptische tijdperk 
verwarren met de tegenwoordige tijd zoals het principe van de 
historische vervulling het doet? Wordt de tegenwoordige periode 
gekarakteriseerd door ‘de toorn van God’ of door ‘de toorn van het 
Lam?’ (Openb. 6:17) ‘Nu is het [de] welaangename tijd, zie, nu is het 
[de] dag van de behoudenis;’ (2 Kor. 6:2) maar in Openbaring4 bij het 
begin van de derde deel van het boek wordt de troon van God als een 
oordeelstroon gezien; niet langer zoals tegenwoordig, een genade 
troon. Maar hoewel bekleed met deze attributen (kenmerken) van 
oordeel en van verschrikking is de troon zoals ze gezien wordt door 
Johannes met een regenboog omsloten. Het teken van Gods verbond 
met de aarde wordt verbonden met deze troon van oordeel; dit levert 
dus de plechtige belofte op dat, wat ook voor de tijd de destructieve 
gevolgen van de vernietigende oordelen zijn die worden aangegeven 
door de donder, de bliksemen, en de stemmen mogen zijn, aan het 
einde zullen genade en zegen voor de aarde volgen. 

71  Het is waard op te merken dat het woord ‘lam’ in Openbaring verschilt 
van die gebruikt in het Johannes evangelie. In het evangelie, evenals in 
acts en 1 Petrus is het αµνσ, gedurende de gehele openbaring αρνιον. 
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Maar de apostel ziet andere tronen. ‘en rondom de troon waren 
vierentwintig tronen, en op de tronen zaten vierentwintig oudsten, 
bekleed met witte kleren en op hun hoofden gouden kronen’ (Openb. 
4:4) Deze personages zijn duidelijk symbolisch en vanuit hun taal, als 
we in het volgende hoofdstuk hun gezang horen, is het even duidelijk 
dat zij een beeld zijn van de verlosten. ‘En zij zingen een nieuw lied 
en zeggen: U bent waard het boek te nemen en zijn zegels te openen; 
want U bent geslacht en hebt voor God gekocht met uw bloed uit elk 
geslacht en taal en volk en natie, en hebt hen voor onze God gemaakt 
tot een koninkrijk en tot priesters; en zij zullen over de aarde heersen’ 
(Openb. 5:9,10) Zeker, hier hebben we iets wat van het diepste belang 
is. Johannes ziet niet de verlosten als tegenwoordig op aarde, die 
verwachten om opgenomen te worden bij de nederdaling van Jezus in 
de lucht; hij ziet hen gekroond en op de troon geplaatst in de hemel en 
vooruitlopend op hun regering met Christus op of over de aarde. 

DE GEMEENTE IN DE HEMEL

431. Deze hoofdstukken ontvouwen dus duidelijk voor ons een 
overgangstoestand van de dingen, evenals ze onderscheid maakt tussen 
de tegenwoordige toestand en die van het duizendjarige rijk. Het is niet 
het millennium (het duizendjarige rijk) want de verlosten verwachten 
het als toekomst; bovendien de gebeurtenis die hun gezang uitlokt is het 
nemen van het boek door het Lam, waarvan het openen van elk zegel 
een oordeelshandeling inluidt die inleidt tot het duizendjarige rijk (het 
Millennium). Even ver is het verwijderd, in karakter en in principe, van 
de tegenwoordige tijd. Zoals we gezien hebben is de troon der genade 
geworden tot een oordeelstroon; en de heiligen zijn reeds in de hemel, 
inplaats van op aarde hun opneming naar de hemel te verwachten, wat 
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gesymboliseerd wordt door de gekroonde oudsten die wachten op hun 
regering met Christus op de aarde. 

Het opnemen van de gemeente naar de hemel, bij de nederdaling van de 
Heer Jezus in de lucht, is een handeling van zuivere volmaakte genade: 
de bekroning van die genade waarin de God en Vader van onze Heer 
Jezus Christus overvloedig is geweest jegens ons. Geen wonder dat in 
dit boek van oordeel het niet historisch moet worden verhaald. Zelfs 
de relatie van Christus tot de zeven gemeenten is in de Openbaringen 
(Apocalyps) rechterlijk van haar karakter; en het einde van dat wat deze 
gemeenten vertegenwoordigt is: uit de mond van Christus te worden 
uitgespuwd. Het is duidelijk, dat dit niet kan plaats vinden terwijl de 
ware gemeente nog op aarde is. De wegneming van de ware gemeente 
kan zijn onmiddellijk volgende op het oordeel van de valse gemeente. 
En hoewel de overplaatsing van de gemeente niet historisch wordt 
vermeld is er deze belofte aan de getrouwen te Filadelfia: ‘Omdat u het 
woord van mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor 
(letterlijk ‘uit’, niet in of door, maar uit) het uur van de verzoeking, dat 
over het hele aardrijk zal komen, om te verzoeken hen die op de aarde 
wonen’ (Openb. 3:10) Voor ons is het duidelijk dat deze belofte vervuld 
zal worden bij de opname van de gemeente, voordat ‘wat hierna zal 
gebeuren’ zal beginnen plaats te vinden (Openb. 1:19) 

DE GEMEENTE ALLEEN IN DE HEMEL GEZIEN

432. Johannes wordt opgenomen in de hemel om betreffende 
deze dingen onderricht te worden. Waarom zou hij, behalve dat de 
gemeente daar zal zijn wanneer de dingen zelf zich voordoen? Alles 
wat hij daar ziet - zowel als de gehele actie die beschreven wordt in 
de volgende hoofdstukken - is in harmonie met dit gezicht; terwijl op 
iedere andere grond de hoofdstukken voor ons niet zijn uit te leggen 
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(onverklaarbaar zijn). Bij het allereerste begin van dit werk was het ons 
streven om aan te tonen, dat de afdaling van Jezus in de lucht om zijn 
ingeslapen heiligen op te wekken en hen die nog leven te veranderen 
en hen beiden in Zijn eigen tegenwoordigheid te verplaatsen, de éne 
ware schriftuurlijke hoop van de gemeente is. Ons doel in bepaalde 
opeenvolgende delen is geweest om aan te tonen, dat de vervulling 
van deze hoop niet afhankelijk is van aardse gebeurtenissen, en dat 
terwijl ‘de dag van de Heer’ niet kan komen totdat de mens van de 
zonde wordt geopenbaard, ‘de komst van onze Heer Jezus Christus en 
onze bijeenvergadering tot Hem_ ieder moment kan plaatsvinden; dat 
het alleen wacht op het welbehagen van de Vader en het compleet 
(voltallig) zijn van de gemeente die het lichaam van Christus is - Zijn 
Bruid. Zo is de algemene leer van de brieven. Welk verder licht werpt 
de Openbaringen op dit onderwerp? Dit - terwijl het geen historische 
vermelding geeft van het feit, toont het vanaf het begin van hfst. 4 
dat het feit heeft plaats gevonden voordat de tonelen die ze schildert 
beginnen zich te vertonen. De enige plaats waarin de gemeente 
wordt gezien vanaf hfst. 4:1 tot aan hfst. 19:14 is in de hemel. Daar 
als gesymboliseerd met de Oud Testamentische heiligen door de 
vierentwintig gekroonde oudsten, wordt ze door deze hoofdstukken 
heen gezien en nergens anders wordt ze gezien. In hfst. 19 komt Hij - 
bij het huwelijk van het Lam, dat plechtig plaatsgevonden heeft in de 
hemel - als de rijder op het witte paard te voorschijn om de wijnpersbak 
van de haat (van de grimmigheid van de toorn) van God te treden; en 
dan wordt ons verteld ‘de legers < die> in de hemel <zijn>, volgden Hem 
op witte paarden, bekleed met wit, rein, fijn linnen’ (Openb. 19:14). 

De handelingen van de tussenliggende hoofdstukken bestaat uit 
opeenvolgende oordelen over de boze inwoners van de aarde. De 
gemeente is niet temidden van het gebied waarop deze oordelen vallen. 
Integendeel, het wordt gezien dat zij de hemelen bewoont als deze 
oordelen hun voortgang hebben (Zie blz. 265 - 288; in het bijzonder 
blz. 279. ) 
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IN OPENBARINGEN 4-19:14

433. In hfst. 4 worden de symbolen van de gemeente, de gekroonde 
oudsten, eerst gezien als rustig gezeten op de tronen die rondom de 
centrale troon staan en dan zich ter aarde werpende voor die troon 
terwijl ze Hem die daarop zit aanbidden en Zijn naam als Schepper 
erkennen (Openb. 4:11). In hfst. 5 onderricht en troost één van de 
oudsten de apostel die weent omdat niemand nog gevonden kan worden 
om het boek met de zeven zegels te openen dat in de rechterhand is 
van Hem die op de troon zit. Als het Lam het boek neemt valt het hele 
gezelschap van deze gekroonde oudsten neer en aanbidt, in het lied 
waarop we reeds een blik hebben geworpen. In hfst. 7 worden zij als 
altijd gezien in nauwer verband met de troon dan de engelen zelf; en 
één van hen wordt weer de onderwijzer van de apostel, betreffende 
de in het wit geklede schare tot wie zijn aandacht wordt geleid. Het 
klinken van de zevende trompet in hfst. 11:15-18 doet opnieuw hun 
lofzeggingen ontwaken. ‘En de vierentwintig oudsten die voor God 
zitten op hun tronen, vielen op hun gezichten en aanbaden God en 
zeiden Wij danken U, Heer, God de Almachtige, die is en die was, dat U 
uw grote kracht hebt aangenomen en uw koningschap hebt aanvaard’ 
(vs. 17) Zij worden opnieuw gezien in hfst. 14 en in hfst. 19:4, maar 
nog in de hemel. Daarna worden deze symbolische personen niet meer 
gezien De reden is duidelijk. Zij vertegenwoordigen de verlosten in hun 
niet-lichamelijke vorm, als overgezet naar de hemel, maar reeds zowel 
gekroond en op de troon geplaatst, maar het moment afwachtende 
van hun afdalen met Christus naar de aarde - van nu af, als het huwelijk 
van het Lam plaats heeft gehad, houdt de gemeente op om door de 
gekroonde oudsten te worden gerepresenteerd, omdat ze nu als lichaam 
wordt erkend als ‘de bruid, de vrouw van het Lam’. Het éne symbool 
gaat op in het andere; en vanaf dit punt wordt de gemeente gezien in 
haar karakter als bruid. Met de gelovigen van het Oude Testament volgt 
zij haar Heer uit de hemel: ‘de legers,<die> in de hemel <zijn>, volgden 



565

Hem’ (Openb. 19:14) Samen met dezen en de martelaren van de crisis 
regeert zij duizend jaren met Christus. Maar haar eigen bruidsglorie, 
als de metgezel en deelhebber aan de vreugde en de bedienaar van 
Zijn weldadigheid voor de aarde, waarover zij met Hem zal regeren, 
wordt ons uiteengezet in het gezicht van ‘de heilige stad, het nieuwe 
Jeruzalem, dat uit de hemel neerdaalt van God’ (Openb. 21:2 e. v. )

DE HEILIGEN VAN DE CRISIS

434. Eén punt moet niet over het hoofd gezien worden. Er zijn heiligen 
op aarde gedurende de periode omsloten door hfst. 6-19 van de 
Openbaringen. Dit is het wat velen er toe geleid heeft te veronderstellen 
dat de gemeente op aarde blijft gedurende die periode. Maar het is 
reeds vanuit het Oude Testament aangetoond dat er temidden van het 
leed van de afsluitende crisis Joodse heiligen zullen zijn, met gebroken 
harten vanwege de zonde, ijverig voor Gods glorie (heerlijkheid, eer, 
etc. ) en die verlangen naar de komst van de Messias, wier roepen, 
ervaring en hoop, zeer veel verschilt van het roepen van de gemeente 
- van die van christenen onder de tegenwoordige bedeling. Bovendien 
er is aangetoond dat velen van dezen de dood zullen ondergaan door 
de handen van de laatste trotse tegenstanders van God. Nu het is onze 
vaste overtuiging dat een geduldige en van vooroordelen bevrijde 
beschouwing van de Openbaringen wordt verondersteld om de christen 
te bevredigen, dat wat daar gezegd wordt over heiligen op aarde meer 
in overeenstemming is met de gekende positie, ervaring, gebeden en 
hoop van deze Joodse heiligen dan met die van hemzelf, of met die van 
de gemeente van God. Het is niet zo dat wij moeten veronderstellen 
dat er geen heiligen zullen zijn van de naderende crisis, behalve zij 
die Joden zijn. Wij geloven dat één ding waarin de Openbaringen ons 
voorziet van lering die weggelaten wordt in het Oude Testament , is 
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dat er in die periode heiligen uit de heidenen zowel als Joodse heiligen 
zullen zijn. 

In hfst. 6 worden sommigen, die gedood zijn, gehoord die wraak 
afsmeken op hen die hun bloed hebben vergoten. In hfst. 7 worden 
144. 000 uit de stammen van Israël verzegeld met het zegel van God 
aan hun voorhoofden; terwijl een ontelbare menigte uit elke natie en 
alle geslachten wordt gezien die uit de grote verdrukking gekomen zijn 
en die hun lange klederen gewassen hebben in het bloed van het Lam. 

435. In hfst. 8 biedt een engel met veel reukwerk op het gouden altaar 
de gebeden van de heiligen aan - gebeden, waarop het antwoord is dat 
de engel het wierookvat neemt en het vult met vuur en het op de aarde 
werpt; waarop onmiddellijk ‘stemmen’ volgen met ‘donderslagen en 
bliksemstralen en een aardbeving’ (Openb. 8:1-8) Het getuigenis van 
de met zakken bekleedden, de martelaarsdood en de triomfantelijke 
zichtbare opstijging van de twee getuigen naar de hemel beschouwden 
we in ons laatste hoofdstuk. We voegen nu niets toe aan de tot nu 
toe voorgestelde beschouwingen, om aan te tonen dat dit niet alleen 
datgene is wat nu nog niet vervuld is, maar daarmee dus in tegenstelling 
is, in geest en principe, met het karakter van de tegenwoordige 
bedeling, om de gedachte uit te sluiten dat het reeds vervuld zou zijn. 
Hfst. 12 laat ons Israëls heerlijkheid (glorie) zien overeenkomstig de 
goddelijke raadsbesluiten: Israël - de moeder, zoals allen weten, van het 
mannelijke kind die de natiën zal regeren. Het mannelijke kind wordt van 
de woede (de razernij) van de draak weggerukt tot God en Zijn troon; 
maar wanneer, behalve dit, de draak uit de hemel geworpen wordt en 
op de aarde zal neerkomen terwijl hij grote grimmigheid heeft omdat 
hij weet dat hij weinig tijd heeft, tegen wie zal zijn gramschap (toorn) 
dan gericht zijn? Tegen de vrouw en ‘de overigen van haar nageslacht, 
die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben’ 
(Openb. 12:17) Dat is tegen Israël en in het bijzonder het overblijfsel 
waarvan we de bestemmingen, hetzij gespaard of gemarteld, onlangs 
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hebben beschouwd. De heiligen op aarde worden opnieuw in hfst. 13 
vermeld als slachtoffers van de vijandschap van het beest tegen God 
en tegen allen die Zijn naam erkennen; maar dit dient er alleen toe om 
zulke heiligen met de duidelijk Joodse martelaren van Daniël 7 onder 
‘de kleine horen’ te identificeren. Zo ook van hfst14:12 en de hfst. 15:16; 
terwijl hfst. 20:4, ons toont, zoals in ons laatste hoofdstuk uitgelegd, 
dat deze martelaren van de crisis, die uitgesloten zijn door hun dood 
van de aardse hoop van zegen onder de duizendjarige regering van 
Christus worden bevorderd tot de veel hogere waardigheid om. met de 
Oud Testamentische heiligen en met de gemeente deel te hebben aan 
de duizendjarige regering van Christus. 

SCHETS VAN DE OPENBARINGEN

436. ‘Wat u gezien hebt’ - de heerlijkheid van Christus wandelende 
temidden van de gouden kandelaren - heeft Johannes verhaald in 
hfst. 1. ‘Wat is’ - de opeenvolgende toestanden van het belijdende 
lichaam met daarover het oordeel van Christus dat er in eindigt dat 
ze uit zijn mond wordt gespuwd - vormt het onderwerp van hfst. 2 
en 3. ‘Wat hierna zal gebeuren’ begint ontvouwd te worden in hfst. 
4, maar opdat hij dat zal mogen begrijpen en aan hen zal meedelen 
wordt de apostel opgetrokken in de hemel. Daar is hij getuige van een 
toneel niet gelijkend op het heden en eveneens niet gelijkend op de 
toestand van het duizendjarige rijk. Dit behoort noch tot de periode 
van het millennium, noch tot het heden, maar is een overgangsperiode 
tussen de twee, waarin ‘wat hierna zal gebeuren’ haar vervulling heeft. 
Gedurende deze periode is de ware gemeente in de hemel. Zij zit daar, 
is daar gekroond, aanbidt daar; en ten diepste geïnteresseerd in de 
handeling die op aarde plaats vindt bevestigt ze haar interesse van tijd 
tot tijd. Zegels worden geopend - bazuinen geblazen - de schalen van 
grimmigheid worden uitgegoten. Dit alles zijn oordelen van God over 



568

Eenvoudig commentaar

de aarde. Zij nemen in intensiteit toe tot op het laatst. De voorwerpen 
van oordelen, Babylon en het Beest, worden beschreven. Als het ten 
val brengen (de omverwerping) van Babel heeft plaats gehad wordt 
de bruiloft van het Lam in de hemel gevierd en wordt oordeel 
uitgeoefend door Zijn eigen hand over het beest en over zijn legers. 
De legers die in de hemel zijn vergezellen Hem als Hij te voorschijn 
komt om te overwinnen en om oorlog te voeren. Alle vijanden worden 
overwonnen. Satan wordt gebonden, Christus en de heiligen, inclusief 
zij van de crisis, zowel als de gemeente en de Oud Testamentische 
heiligen regeren duizend jaren over de aarde. Een korte tijd aan het 
eind, wordt satan losgelaten en vindt er een opstand plaats die de kop 
wordt ingedrukt door ogenblikkelijk oordeel en het besluit van alle 
dingen volgt. De hemelen en de aarde gaan voorbij en maken plaats 
voor nieuwe hemelen en een nieuwe aarde - tot de eeuwige toestand - 
waarin God alles in allen zal zijn. 

Dit lijkt ons de schets van dit verwonderlijke boek te zijn. Wij bevelen 
het tot vrome beschouwing aan van onze lezers. 



569

17. DE EERSTE 
OPSTANDING

437. Er is misschien geen punt waarop de gemeente in het algemeen 
verder is afgeweken van die gedachten, gewoonten, gevoelens en 
uitdrukkingen die het apostolische Christendom karakteriseerden, 
dan die van de plaats die aan de ene kant aan de dood gegeven wordt 
en aan de andere kant aan de opstanding. De dood werd door de 
apostelen en door de christenen van hun dagen, om zo te zeggen, 
achter zich gelaten; terwijl de opstanding, of meer de komst van Hem 
die zij kenden als ‘de Opstanding en het Leven’, het enige voorwerp 
was van hun vreugdevolle, triomfantelijke hoop. Betreffende alles dat 
wat de dood werkelijk verschrikkelijk maakt - het feit dat het Gods 
rechtvaardig vonnis voor de mensheid als zondaars is - haar verbinding 
in dit karakter met de eeuwige dood, waarvan het voor ongelovigen 
tegelijk het type en de ingang is - haar betekenis als de uitdrukking 
van dienstbaarheid aan satan die ‘de macht van de dood heeft’ over 
allen die zijn slaven waren - wat dit alles betreft zeggen wij, de eerste 
christenen wisten hoe de dood door Christus voor hen gedragen was en 
van al haar verschrikkingen beroofd was. Het oordeel over hun zonden 
was op Jezus uitgeoefend; de toegang tot de eeuwige dood was dus 
voor hen gesloten door Hem, die zij kenden als hun bevrijder van ‘de 
komende toorn’ (1 Thess. 1:10); en wat satan betreft, de opstanding 
van Christus was voor hen het bewijs dat ‘Hij door de dood te niet zou 
doen hem die de macht over de dood had’ (Hebr. 2:14b) De dood werd 
dus beschouwd door deze christenen als een overwonnen vijand. Nee, 
het was hun gewoonte te spreken over Jezus als Degene die ‘de dood 
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teniet gedaan en leven en onvergankelijkheid aan het licht gebracht 
heeft door het evangelie’ (2 Tim. 1:10) 

MORELE MACHT VAN DE LEER

 438. Dientengevolge deelhebbers van het opgestane leven van Christus 
- de opgestane Christus is in feite hun leven - keken zij terug naar zijn 
dood voor hen als zijnde ontheven van elke aanspraak (vordering) op 
hen, hetzij van de wet of van de goddelijke gerechtigheid, of van de 
satan, of van de dood; en daar zij zo één met Christus in Zijn leven en 
deelgenoot van Zijn overwinning zijn trachtten zij ‘de kracht van zijn 
opstanding’ te bewijzen door praktisch voor zichzelf te sterven voor de 
zonde, de wereld en alle hoop of gedachten aan enige rust of een deel er 
aan hier beneden. Bood de zonde haar lokaas aan? ‘Hoe zouden wij die 
t.o.v. de zonde gestorven zijn, nog daarin leven?’ (Rom. 6:2) Bepleitte 
het vlees toegeeflijkheid? ‘Daarom dan, broeders, zijn wij schuldenaars, 
niet aan het vlees om naar het vlees te leven’ (Rom. 8:12) Waaruit werd 
deze gevolgtrekking getrokken? Waarnaar verwijst in deze passage het 
‘daarom’? Naar de uiteenzetting die er onmiddellijk aan vooraf gaat: 
‘Maar als Christus in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege [de] 
zonde; maar de Geest is leven vanwege [de] gerechtigheid’ (Rom. 8:10) 
Nodigt de wereld uit tot een gemakkelijker pad? Alleen in het kruis van 
Christus roemden zij en door dat kruis waren zij gekruisigd voor de 
wereld en was de wereld voor hen gekruisigd Was het beoogde gevaar 
van afgeschafte (opgeheven) wetten die hun macht over de geest weer 
herkregen? ‘Als u met Christus aan de elementen van de wereld bent 
afgestorven, waarom onderwerpt u zich, alsof u in de wereld leeft, aan 
inzettingen?’ (Kol. 2:20) In één woord, hun hele positie en wandel was 
die van dode en opgestane mensen. ‘Als u nu met Christus opgewekt 
bent, zoekt dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten 
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aan Gods rechterhand. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die 
op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus 
verborgen in God. Wanneer Christus, uw leven, geopenbaard wordt, 
dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. DOODT 
DAAROM uw leden die op de aarde zijn’ (Ko. 3:1-5a. ) Zij waren nog op 
aarde, dat is waar en zij hadden natuurlijke geneigdheden die gedood 
zouden moeten worden; maar God in zijn genade die hen in leven en 
heerlijkheid vereenzelvigd had met Christus Zelf, als opgestaan en naar 
de hemel gegaan, daardoor werd het hun voorrecht alleen deze dingen 
te bedenken waartoe zij dus werden uitgenodigd en bovendien zichzelf 
dood te achten voor dit alles. 

VAN DE OPSTANDING

439. Dit leidde noodzakelijkerwijs naar een weg van zelfverloochening 
die waanzin lijkt voor hen die niet betrokken waren bij het geheim van 
hun hoop voor de opstanding. Inderdaad zegt de apostel zelf : ‘Als we 
alleen in dit leven onze hoop op Christus gevestigd hebben, zijn wij de 
ellendigste van alle mensen’. Maar de opstanding was hun hoop. ‘Maar 
nu, Christus is op[gewekt uit [de[ doden, als eersteling etc’ (1 Kor. 15:19-
20) en zij wisten dat zij niet altijd hier gelaten zouden worden. Niet dat 
zij met zekerheid in de letterlijke betekenis op de dood rekenden. ‘We 
zullen niet allen ontslapen’ zegt de apostel, ‘maar wij zullen allen (d. 
w. z. hetzij slapende of wakende) veranderd worden’ (1 Kor. 15:51) Het 
was de opstanding waar zij op rekenden. Zij zouden in slaap kunnen 
vallen zoals sommige van hun broeders reeds hadden gedaan, maar of 
ze wilden of niet, de wereld was voor hen reeds gebrandmerkt met het 
karakter van de dood en waar zij naar uitkeken was de gemeenschap van 
hun lichamen aan het leven dat reeds genoten werd door hun zielen in 
hun eenheid met de opgestane en opgevaren Christus. Het natuurlijke 
leven van de mens - alles wat de mens van nature kent als leven - was 
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nu, naar hun oordeel, dood; en zij verwachtten de komst van Christus, 
‘de opstanding en het leven’ (Joh. 11:25), ‘wanneer het vergankelijke 
onvergankelijkheid zal aandoen, en dit sterfelijke onsterfelijkheid zal 
aandoen’, dan is ‘de dood verslonden tot overwinning’ (1 Kor. 15:53-
54). Zij wisten dat hun overleden broeders op Hem wachtten en hoewel 
de apostelen en de eerste christenen het beter achtten om heen te 
gaan en met Christus te zijn (Fil. 1:23), het ‘verblijf in het lichaam te 
verlaten en bij de Heer in te wonen’ (2 Kor. 5: 8b), zagen zij niet uit naar 
de dood en hun individueel geluk na de dood als het voorwerp van hun 
hoop en nog minder zou dit het voorwerp van hun vrees zijn. De dood 
was van hen, en zij wisten dit dus, in plaats van de dood te beschouwen 
als een gerechtsdienaar die absolute macht over hen had, dat zij in 
staat waren de dood te zien als een dienstknecht die door hun Heer 
zou kunnen worden gebruikt om hen te onttrekken aan de conflicten 
en het leed van het huidige toneel om bij Hemzelf te rusten tot het 
moment van Zijn verschijning. Maar zij keken uit naar dat moment en 
wachtten daarop. Het was om Hem te zien en om volmaakt met Hem 
in overeenstemming gebracht te worden, zowel naar lichaam als naar 
geest, opdat Hij dus, overeenkomstig het eeuwige voornemen van God, 
‘de eerstgeborene onder vele broeders’ (Rom. 8:29) zou zijn. 

AFVAL VAN DE CHRISTENEN

440. Ja, het was deze levende verwachting die de apostelen en de eerste 
christenen maakte tot wat zij waren. Hierdoor werden zij geïnspireerd 
met moed, bewapend met geestkracht, bekleed met zachtmoedigheid, 
blij gemaakt om te verliezen waar anderen voor leefden om het te 
bereiken en in staat waren om zich met buitengewone vreugde te 
verheugen temidden van bezoekingen waarvan de kale opsommingen 
genoeg zijn voor het natuurlijke hart om te versagen. Zij hadden 
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het vonnis van de dood in zichzelf opdat zij niet in zichzelf zouden 
vertrouwen, maar in God die de doden opwekt. 

Waarom lijkt de christenheid van de tegenwoordige dag zo weinig op 
hen? Waarom de onzekerheid en het gebrek aan vertrouwen waarover 
nagenoeg algemeen geklaagd wordt? Waarom vrees voor de dood, het 
inéén krimpen voor het kruis, de liefde voor genot en gemak en vrees 
zelfs voor afkeuring van de wereld wat ons helaas zo kenmerkt in deze 
dagen? Er is ongetwijfeld grote afwijking geweest van de eenvoudigheid 
van Christus en zijn Heilige Geest die bedroefd is, de algemene geest van 
het christelijk karakter en haar belevenis wordt verzwakt en de kracht 
van de goddelijke waarheid wordt als geheel verminderd. Er bestaat in 
al deze opzichten ernstige noodzaak voor kritisch zelfonderzoek. Maar 
terwijl we dit erkennen en bidden dat het God moge behagen om de 
betekenis hiervan op onze zielen te drukken kunnen wij ook niet, lieve 
christelijke lezers, onderzoeken of de waarheden waardoor de eerste 
christenen zo krachtdadig werden beïnvloed door ons (ook) worden 
vastgehouden? of, indien die ongetwijfeld betreffende de algemene 
theorie werden vasthouden, of die door ons worden vastgehouden in 
dezelfde verhoudingen en betrekkingen als door de apostelen en hun 
medechristenen van die dag? Als er enig onderwerp is dat maar zelden 
in het Nw. Test. wordt vermeld, en dat nooit als een op de voorgrond 
tredend thema wordt aangevoerd; als er een ander onderwerp is 
waarmee het Nw. Test. zich rijkelijk bezighoudt door het te verbinden 
met ieder detail van de christelijke waarheid en het christelijk gedrag; 
en als in de tegenwoordige dag deze goddelijke orde wordt omgekeerd 
- het vorige onderwerp op de voorgrond wordt geplaatst, terwijl het 
laatste in de schaduw wordt gesteld - verwondert het ons dan dat zulke 
verschillende gevolgen worden voortgebracht? 
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EEN GROTE OORZAAK VAN AFVAL 

441. Laat iedere christelijke lezer zich wenden tot het Nw. Testament en 
de plaats zien die daar gegeven wordt aan het onderwerp van de dood; 
laat hem haar heilige bladzijden nauwkeurig doorlezen en de positie 
aangeven die het onderwerp van de opstanding inneemt; laat hem dan 
vergelijken met het N. Tische. gebruik op dit punt, het overheersende 
karakter van religieuze verhandelingen, gesprekken en boeken in de 
tegenwoordige tijd en hij zal ophouden zich te verwonderen dat we 
maar een beetje zien van de christenheid van vroegere dagen. De 
dood waarvan de apostelen zo weinig zeiden, wordt door de meesten 
onveranderlijk in het vooruitzicht gesteld als het noodzakelijke eindpunt 
van het pad van iedere christen hier beneden en de voorbereiding er 
voor als de grote zaak van de periode die tussenbeide zal komen. De 
gelukzaligheid van de van het lichaam ontdane geest is het grote element 
van bijna het gehele onderwijs dat gaat over wat voor de christen de 
toekomst is en het wordt zo het voorwerp waarop het christelijke 
streven nagenoeg alleen gericht wordt; terwijl de opstanding, waarvan 
het Nw. Test. vol is en de komst van Christus, waarbij de opstanding 
van de heiligen plaats zal vinden, slechts geringe aandacht vindt en dus 
slechts gering effect op óf de genegenheden óf de gewetens van het 
volk van God teweeg brengt. Maar dit is ook niet alles. De opstanding 
van de heiligen en de komst van Christus, waarmee het onafscheidelijk 
verbonden is, worden niet alleen op de achtergrond geplaatst wat de 
mate van aandacht betreft die ze ontvangen, maar de denkbeelden 
hen betreffende zijn met algemene voorkeur van een karikatuur om 
ze in de schaduw te houden. De gehele periode van het Millennium 
wordt noodzakelijkerwijs gehouden als tussenbeide te komen tussen 
ons en de komst van Christus zodat noch dat (het Millennium?) noch 
de opstanding die haar vergezelt mogelijk gezien kan worden als een 
nabijkomend voorwerp van hoop bij diegenen die deze gedachte 
koesteren. Met zulk een theorie in gedachten worden de dood en de 
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toestand zonder lichaam onvermijdelijk de voorwerpen van gewone 
verwachting; d. w. z. , als er genoeg serieuze godsvrucht is om de ziel, 
hoe dan ook, te onttrekken aan de hoogste aandacht om wereldse 
voorwerpen (doelen) en achtervolging voor te stellen. 

OPSTANDING ZOALS BEHANDELD

442. Laten we niet veronderstellen dat alle soort godsdienstige 
waarheid van gelijke doelmatigheid is wat dit betreft. Als God heeft 
gekozen om in zijn woord een zekere stand van zaken te openbaren 
met de bedoeling om de wereld in de genegenheid van zijn volk te 
verdringen; en als we in onze individuele overwegingen en sociale 
omgang, zowel als in ons formeel religieus onderricht het beslist 
prefereren een andere stand van zaken te gebruiken, dan moeten 
we niet verbaasd zijn als de wereldsgezindheid van ons eigen hart en 
van dat van onze broeders zou blijken te sterk voor ons te zijn. God is 
wijzer dan de mens! De enige beslissing om onze eigen gedachten te 
verkiezen boven de Zijne is om het duidelijk te maken dat ‘het dwaze 
van God wijzer is dan de mensen en het zwakke van God sterker is dan 
de mensen’ (1 Kor. 1:25). Moge Hij ons de ware wijsheid onderrichten 
welke bestaat in algehele onderwerping aan zijn gezegend woord! Wat 
dat woord openbaart als het alles in zich opnemende voorwerp (doel) 
van christelijke verwachting, is niet de dood en de toestand zonder het 
lichaam, maar de komst van Christus en de opstanding uit de doden. 

Ook zwijgt het Oude Testament niet over het onderwerp van de 
opstanding Het is waar, het wordt hier verschillend voorgesteld; maar 
dit is het wat wij kunnen verwachten. Het wordt daar niet vermeld 
als de onmiddellijke en hemelse hoop van een volk dat door genade 
vereenzelvigd wordt met een op aarde verworpen maar tot de hemel 
verhoogde Christus. Dit is niet het onderwerp van het Oude Testament 
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maar van he Nieuwe Testament De schitterende toekomst van het Oude 
Testament is het koninkrijk van de Messias. Van Mozes tot Maleachi 
neemt de éne profetische melodie na de andere het vreugdevolle, 
verwonderlijke thema op die ieder op hun beurt de triomfen, de rust, 
de luister van de regering van Messias verkondigen - haar rechtvaardig 
karakter, haar wereldwijde omvang en haar even oude leeftijd met 
die van de zon en de maan. Bij de oevers van de Rode Zee begonnen 
de legers deze liederen te zingen; en bij de rivieren van Babylon waar 
de gevangen neer zaten en weenden - van dat vreemde land waar 
de verdrukkers tevergeefs van hen een lied verlangden - vandaar 
weerklonk de jammerlijke aanklacht die, terwijl ze het huidige leed 
en de vernederingen bejammerde, vooruit liep op de komst van de 
Messias en de heerlijkheid van zijn regering. 

IN HET OUDE TESTAMENT

443. En vindt de opstanding geen plaats in deze voorgevoelens? Is het 
voor wie vertrouwd is met de psalmen en de profetieën nodig zo’n 
vraag als deze te stellen? In de eerste plaats, de Messias wiens regering 
wordt voorzegd en verkondigd is Degene wiens lijden wordt voorzegd 
als voorafgaande aan zijn verhoging - wiens dood en opstanding 
vooruitlopen als inleiding op zijn regering. De Psalmen en de profeten 
behoeven nauwelijks te worden aangehaald als illustratie of als bewijs 
hiervan. Maar verder wordt gewoonlijk, door de profeten, de gedachte 
van opstanding verbonden met hun verwachting van het koninkrijk zelf. 
Wie kan er aan twijfelen betreffende welke ‘morgen’ het is waarvan we 
lezen, nadat verwezen is naar de bozen en hun einde, zegt de psalmist :

‘Als schapen zinken zij in het dodenrijk,
de dood weidt hen;
de opechten heersen over hen in de morgenstond;
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hun gedaante(dat van de bozen)
moet in het dodenrijk vergaan,
zodat zij geen woning meer heeft. 
Maar God zal mijn leven verlossen
uit de macht van het dodenrijk,
want Hij zal mij opnemen’ (Ps. 49:15-16)

Waarnaar verwijst de profeet wanneer hij in Jes. 26:14-19 het verschil 
bevestigt tussen de andere heren die gezag over Israël gehad hebben 
en anderen wier opstanding hij voorzegt? Van de ene groep zegt hij: 

‘Doden herleven niet, schimmen staan niet op’. 
terwijl hij van de anderen schrijft in vs. 19; 
‘Herleven zullen uw doden - ook mijn lijk, - opstaan zullen zij. 
Ontwaakt en jubelt, gij, die woont in het stof !
Want uw dauw is een dauw van licht; 
en de aarde zal aan de schimmen het leven hergeven’. 

Is het nodig onze lezers de verbinding tussen deze voorgevoelens 
(verwachtingen ) aan te tonen en de voorzeggingen van het Messiaanse 
koninkrijk - van de zegen van het millennium - temidden waarvan deze 
worden gevonden? Ook de profetie van Hosea is wel bekend: ‘Zou Ik 
hen uit de macht van het dodenrijk bevrijden, van de dood loskopen? 
Dood, waar zijn uw pestziekten, dodenrijk, waar is uw verderf? ‘ (Hos. 
13:14) 

EZECHIEL EN DANIEL

444. Het herstel van Israël wordt voorgesteld in Ezechiël 37 onder het 
symbool van de opwekking van de uitgedroogde beenderen waarvan 
het dal, als door de profeet gezien in zijn gezicht, vol was. Daniel voorzegt 
bovendien dat in verbinding met de tijd van ongeëvenaarde moeite en 
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Michaëls opstaan t. b. v. Israël en dientengevolge de bevrijding van 
Israël, ‘ Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken’ 
(Dan. 12:2) 

En hoewel de door Ezechiël voorzegde opstanding duidelijk een 
symbolische is - en als het zoals sommigen veronderstellen72, Daniël’ s 

72 Het gehele gedeelte is in de Engelse versie als volgt. ‘ Velen van hen 
die slapen in het stof der aarde zullen ontwaken, dezen tot eeuwig 
leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen’ ( Dan. 12:2). Het 
verband waarin deze profetie staat bewijst onweerlegbaar dat deze 
opstanding, hetzij letterlijk of figuurlijk, vóór het duizendjarige rijk is; 
zij vindt plaats in nagenoeg in dezelfde algemene eeuw als de andere 
voorzegde gebeurtenissen in het gedeelte en zoals hiervoor vermeld. 
Sommigen, die bemerken hoe dit, als de opstanding letterlijk zou zijn, 
een opstanding zou aantonen van vóór het duizendjarige rijk, dringen 
er zeer ernstig als een tegenargument op aan, dat als we vanuit dit 
gedeelte een opstanding van rechtvaardigen verwachten van voor 
het duizendjarige rijk, wij door haar terminologie gebonden zijn te 
verwachten dat sommigen van de bozen ook vóór het duizendjarige 
rijk zullen opstaan Maar dit is in geen geval zo zeker als zij voorstellen. 
De meest bekwame leraars en sommigen waarvan in dit geval geen 
leerstellige vooringenomenheid verwacht kan worden; Joodse rabbi’s 
bijvoorbeeld, houden er aan vast (handhaven) dat de Hebreeuwse 
woorden weergegeven door ‘sommigen, of dezen’ - ‘sommigen (dezen) 
tot eeuwig leven, en sommigen (genen) tot versmading’ (zie Dan. 12:2 
Darby vert. ), etc. meer precies ingesloten deze en die : en dat hun 
gebruik hier niet duidt op een verschil tussen sommigen en andere 
sommigen van hen die zijn opgestaan, maar tussen het geheel van hen 
die zijn opgestaan (opgewekt)en het geheel van hen die in de graven 
blijven . Velen van hen die slapen in het stof der aarde zullen ontwaken, 
dezen (d. w. z. de opgewekten of zij die wakker zijn) tot eeuwig leven 
en genen (die niet ontwaken of opstaan) tot versmading, tot eeuwig 
afgrijzen’ (Dan. 12:2) Het is alleen goed om voor de lezer deze oplossing 
van een moeilijkheid te plaatsen die vaak wordt aangevoerd Wij 
dringen echter niet op dit gedeelte aan als argument voor een letterlijke 
opstanding van voor het duizendjarige rijk. Sommigen, wier oordeel 
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voorzegging ook een figuurlijk karakter heeft, dan is het toch duidelijk 
hoe de Geest van Christus in de profeten de gedachte van opstanding 
verbindt met de verwachting van Messias’ koninkrijk. Alleen als bewijzen 
hiervan verwijzen we naar de passages die we hebben aangehaald. 
Wij voeren ze niet aan als het vaststellen van de leer van ‘de eerste 
opstanding,’ maar alleen om aan te tonen dat wanneer de geest van de 
profetie vooruit ziet naar de tijd van het duizendjarige rijk, de gedachte 
aan opstanding op bepaalde manier hiermee verbonden werd (was). 
Volledig helder licht betreffende de natuur van de verbinding tussen 
de twee moet niet worden verwacht in die vroegere openbaringen. We 
vinden dit in het Nieuwe Testament Het is zeker voldoende, indien het 
in het Oude Testament duidelijk is dat de opstanding en het koninkrijk 
van de Messias dus worden verbonden naar de gedachte van de Geest, 
dat bijna iedere voorzegging van de laatste bepaalde voorzeggingen, 
meer of minder duidelijk, verzekert aan de eerste. Bij sommige gevallen 
kan de zinspeling niet duiden op minder dan de werkelijke hoop van de 
opstanding van de lichamen van God’ s volk; bij andere gevallen wordt 
de gedachte vager ingevoerd; maar de verbinding tussen de opstanding 
en het koninkrijk van de Messias wordt bij alle gevallen gevestigd. 

DE HEILIGEN MOETEN REGEREN MET CHRISTUS

445. Wij zouden nu, lieve christelijke lezer, uw aandacht op een ander 
niet onbelangrijk punt voor het onderwerp dat we beschouwen 
willen richten In het O. T lezen we over de regering van de heiligen 

van belang is en die geheel geloven in een letterlijke opstanding van de 
rechtvaardigen voor het duizendjarige rijk zien in dit gedeelte niet meer 
dan het herleven van het rechtvaardige deel van het Joodse ras onder 
het beeld van een opstanding. Wij laten beide gedachte bij de lezer tot 
zijn/ haar biddende/ vrome beschouwing. 
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zowel als over de regering van de Messias, terwijl ons in het Nieuwe 
Testament herhaaldelijk verzekerd wordt dat de heiligen met Christus 
zullen regeren. ‘De heiligen des Allerhoogste zullen het koninkrijk 
ontvangen, en zij zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid, 
ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden’… ‘Totdat de Oude van dagen 
kwam en recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogste 
en de tijd naderde, dat de heiligen het koningschap in bezit kregen’ 
(Dan. 7:18, 22). ‘Voorwaar, Ik zeg u, dat u die Mij gevolgd bent, in de 
wedergeboorte wanneer de Zoon des mensen zal zitten op [de] troon 
van zijn heerlijkheid, u ook op twaalf tronen zult zitten om de twaalf 
stammen van Israël te oordelen’ (Matth. 19:28). ‘Voortreffelijk, goede 
en trouwe slaaf, over weinig ben je trouw geweest, over veel zal ik 
je stellen; ga de vreugde van je heer in’ (Matth. 25:21, 23) En in Luk. 
19:17: ‘Heb gezag over tien (of ‘vijf’ vs. 19) steden’. En zijn wij kinderen, 
dan ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van 
Christus, als wij inderdaad met [Hem ] lijden, opdat wij ook met [Hem] 
verheerlijkt worden’ (Rom. 8:17) ‘Of weet u niet dat de heiligen de 
wereld zullen oordelen? Weet u niet, dat wij engelen zullen oordelen?’ 
(1 Kor. 6:2, 3) ‘En Hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen en Hem 
als hoofd over alles gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, …’ (Ef. 
1:22, 23) ‘Het woord is betrouwbaar … als wij verdragen, zullen wij ook 
met Hem regeren:’ (2 Tim. 2:11, 12)

DE HEILIGEN REGEREN ALS OPGESTANEN

446. ‘En wie overwint en mijn werken tot [het] einde toe bewaart, die 
zal Ik macht geven over de volken. . . zoals ook Ik [die macht] van mijn 
Vader heb ontvangen’ (Openb. 2:26-27) ‘Wie overwint, hem zal Ik geven 
met Mij te zitten op mijn troon, zoals ook Ik overwonnen en Mij gezet 
heb met mijn Vader op zijn troon’ (Openb. 3:21) ‘Want U bent geslacht 
en hebt voor God gekocht met uw bloed. . . , en hebt hen voor onze God 
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gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters; en zij zullen over de aarde 
regeren’ (Openb. 5:9-10) ‘en zij. . . . regeerden met Christus duizend 
jaren’ (Openb. 20:4b) In dit laatste gedeelte vinden we de uitdrukking 
‘de eerste opstanding’ (vs. 5b) Hierom echter halen we het nu niet aan, 
maar als één van de afsluitende getuigenissen van de waarheid, dat 
de heiligen moeten regeren met Christus. Het is een waarheid, zoals 
we gezien hebben, die in alle opzichten zelfs in het Oude Testament 
niet geopenbaard is, maar een waarheid die werkelijk het Nieuwe 
Testament vervult. 

In welke tijd dan, lieve christelijke lezer en in welke betekenis vindt 
deze verenigde regering van de heiligen met Christus dan plaats? Als, 
zoals wij hebben gezien, het Oude Testament is gevuld met profetische 
verwachtingen van een koninkrijk dat moet worden opgericht op de 
aarde, zoals allen moeten belijden, als deze verwachtingen verbonden 
zijn, zoals we hebben gezien, met schijnsels van opstandingzegen en 
heerlijkheid; als in het Nieuwe Testament de verrijzenis bij de komst van 
Christus de grote gebeurtenis is die in het vooruitzicht gesteld wordt als 
de naast bij zijnde hoop van de heiligen, dat bovendien met zulke vaak 
herhaalde verzekeringen van hun lijden met Hem hier wordt beloond 
door hun regering met Hem hierna; als deze dingen zo zijn, wanneer 
en hoe gaan deze vooruitzichten dan in vervulling - worden deze 
beloften vervuld? BIJ DE EERSTE OPSTANDING. Hoor de beschrijving er 
van in de geïnspireerde woorden en zeg als in het zo ontvouwde en zo 
uitgelegde profetische gezicht, er is ons geen toekomstige gebeurtenis 
voorgesteld die overeenkomt met iedere profetische voorsmaak van 
het Oude Testament en dat ten volle alle hoop en streven van de 
Nieuwe Testament heiligen verwezenlijkt, noch van één kant naar de 
opstanding verwijst of naar deelneming aan de glorieuze regering van 
de andere kant. 
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HET GETUIGENIS VAN OPENBARINGEN 20

447. Als het zo is kan er een sterker vermoeden ten gunste van de 
natuurlijke, niet gewelddadige betekenis van het gedeelte worden 
verkregen als de enig ware, dan dat het dus zo gecombineerd in 
één harmonieus geheel en met zuivere en onverwelkelijke glans de 
getuigenissen van het Oude Testament kroont betreffende het aardse 
en van het Nieuwe Testament betreffende de hemelse heerlijkheid van 
het koninkrijk van Christus? Laten we het gedeelte lezen als ons wordt 
weergegeven in Openbaring20: 1- 6. 

‘En ik zag een engel neerdalen uit de hemel, die de sleutel van de 
afgrond en een grote keten in zijn hand had. En hij greep de draak, de 
oude slang, dat is [de] duivel en de satan, en bond hem duizend jaren; 
en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, 
opdat hij de naties niet meer zou misleiden voordat de duizend jaren 
voleindigd waren; daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. 
En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun 
gegeven; en [ik zag] de zielen van hen die om hun getuigenis van Jezus 
en om het woord van God onthoofd waren, en die het beest of zijn beeld 
niet hadden aangebeden en niet het merkteken aan hun voorhoofd en 
aan hun hand ontvangen hadden; en zij werden levend en regeerden 
met Christus duizend jaren. De overigen van de doden werden niet 
levend voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste 
opstanding. Gelukkig en heilig is hij die aan de eerste opstanding deel 
heeft; over dezen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen 
priesters van God en van Christus zijn en met Hem <de> duizend jaren 
regeren’. 

Veronderstellen we dat de lezer deze woorden nu voor de eerste keer 
onder de ogen krijgt - dat, onwetend van het bestaan van zo’ n gedeelte 
en daarom geheel vrij van vooroordeel t.o.v. deze of die theorie van 
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uitleg, hij het nu voor de eerste keer in zijn leven had gelezen, welke 
indruk zou het uit de aard der zaak op zijn gedachten maken? 

HET KONINKRIJK VAN CHRISTUS MOET 
WORDEN OVERGEGEVEN

448. Zou iemand die het zo leest zich een ogenblik afvragen dat het 
een werkelijke opstanding van heiligen en martelaren voorzegt en 
dat deze opgestanen als priesters en koningen duizend jaren zullen 
regeren met Christus - terwijl de rest van de doden in hun graven 
zouden blijven totdat de duizend jaren voorbij gegaan zijn? Wij 
zijn er van overtuigd dat dit ongetwijfeld de betekenis is waarin elk 
weldenkend mens, die onbekend is met de systemen en theorieën van 
de profetische uitleg en daarom noodzakelijkerwijs onbevooroordeeld, 
bij een eerste nauwkeurige doorlezing, het gedeelte zou begrijpen. Zo 
werd het door de universele Gemeente (Kerk) nagenoeg de gehele 
eerste drie eeuwen begrepen en het was niet totdat christenen de 
begunstiging van de wereld, van een bedorven christenheid voor het 
begin van het Millennium, verkeerd begonnen op te vatten dat zij deze 
vergeestelijkende uitleggings theorieën - waardoor zulk een gedeelte 
kon worden aangepast aan dergelijke gezichtspunten - aannamen. 

De vragen die we nu echter onder de aandacht van de lezer zouden 
willen brengen zijn - Indien dit niet het koninkrijk van de Messias is dat 
door het hele Oude Testament heen loopt en indien dit niet de regering 
van de heiligen met Christus beloofd door het Nw. Test. . heen is, hoe 
moeten de voorzeggingen van de één en de beloften van de ander 
worden vervuld? Als het niet in Zijn koninkrijk is dat wij zullen regeren 
met Christus, wanneer zullen wij dan met Hem regeren? Wij moeten 
niet vergeten dat in Openbaring22:5 tegen de heiligen gezegd wordt: 
‘en zij zullen regeren tot in alle eeuwigheid’. Maar als het zo gemakkelijk 
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is om de profetieën van onze regering van duizend jaren met Christus te 
vergeestelijken en weg te redeneren, welke zekerheid hebben wij tegen 
de toepassing van hetzelfde principe op zulk een gedeelte als die het 
laatst is aangehaald ? Ons wordt bovendien in de Schrift vertelt (wat 
ook de betekenis van de woorden moge zijn) dat aan het einde Christus 
het koninkrijk zal overgeven aan God de Vader en het zou inderdaad 
buitengewoon zijn als de regering van de heiligen met Christus niet 
begint tot Christus het koninkrijk aan God zou hebben overgegeven. 
Zijn regering duurt tot dan voort. ‘Want Hij moet regeren, totdat Hij al 
zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. . . . en wanneer Hem alles 
onderworpen is, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen zijn aan Hem 
die Hem alles onderworpen heeft, opdat God in allen zal zijn’. 73 (1 Kor. 
15:24-28) 

WANNEER ZULLEN DE HEILIGE MET CHRISTUS REGEREN?

449. Het is dan duidelijk dat de regering van de heiligen met Christus er 
moet zijn terwijl Zijn regering voortduurt - m. a. w. die moet er zijn voor 
in plaats van na ‘het einde’, wanneer Christus zijn koninkrijk overgeeft. 
Bovendien, de meeste gedeelten die het regeren van de heiligen met 
Christus voorzeggen, zijn duidelijk niet van toepassing op de eeuwige 
toestand die op deze uiteindelijke handeling van Christus volgt. Het 

73 Wij behoeven onze lezers er zeker niet aan te herinneren dat de 
goddelijke heerschappij van de Zoon, in de eenheid met de Godheid, 
door deze staathuishoudkundige verandering niet wordt beïnvloed, 
hoe machtig en hoe alles -omvattend deze verandering ook moge zijn. 
Het ‘koninkrijk’ dat Christus overgeeft, is een koninkrijk dat aan Hem 
gegeven is en Hij geeft het over, en is onderworpen aan Hem die alle 
dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God - Vader, Zoon en Heilige 
Geest - alles in allen zal zijn. 
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koninkrijk ‘genomen ‘ en ‘in bezit’ van de heiligen van de Allerhoogste, 
of van de hoge plaatsen, in Daniël 7, is dat wat onmiddellijk volgt op 
de val van de vierde heidense monarchie: d. w. z. , het is identiek met 
de duizendjarige regering van Openbaringen 20. Het zitten van de 
apostelen, oordelende de twaalf stammen van Israël kan misschien 
haar plaats hebben in het tafereel dat hier voor ons ontvouwd wordt en 
waarvan gezegd wordt: ‘Dit is de eerste opstanding;’ maar welke plaats 
heeft ze in de eeuwige toestand? ‘Macht over de volkeren’ (Openb. 
2:27) zoals beloofd in de brief aan Thyatira aan hen die overwinnen 
wordt hier in haar werkelijke uitoefening gezien. ‘zij werden levend 
en regeerden met Christus duizend jaren’ (Openb. 20:4). Maar zullen 
er aardse ‘volken’ in de eeuwige toestand zijn die onderworpen zijn 
aan de ‘macht’ van deze overwinnaars? Dan tenslotte, van de regering 
die vooruitgezien wordt door de verlosten in Openbaring 5, wordt 
uitdrukkelijk gezegd dat zij de aarde als haar gebied heeft - ‘en zij 
(wij) zullen op (of over) de aarde regeren’ (Openb. 5:10b)Laat de lezer 
oordelen of het bij de ‘eerste opstanding’ is waarin de heiligen leven en 
duizend jaar regeren met Christus dat deze voorgevoelens betreffende 
de regering over de aarde worden vervuld, of dat het in de eeuwige 
toestand is, wanneer ‘de aarde en de hemel’ zullen zijn ‘weg gevlucht’ 
en ‘er geen plaats voor hen gevonden zal worden!’ 

 450. Velen leggen inderdaad ‘de eerste opstanding’ en de duizendjarige 
regering van de opgestanen met Christus uit als niets meer betekenende 
dan een toestand van een religieuze voorspoed zonder voorbeeld. Zij 
zijn van oordeel dat gedurende deze tijd van religieuze voorspoed op 
de aarde, Christus als op dit moment is gezeten aan de rechterhand 
van God, dat de heiligen van alle eerdere generaties wat betreft hun 
lichamen in het graf aanwezig zijn; en wat hun zielen betreft bij de Heer 
zijn en het moment van hun opwekking afwachten. 

Door hen die dit gezichtspunt innemen wordt betwist, dat Christus dan 
niet in enige andere zin zal regeren dan die waarin Hij nu regeert over 
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zijn volk; maar dat in die tijd de mensheid in het algemeen onder Zijn 
volk zal zijn ingesloten. Zij handhaven bovendien dat de opstanding van 
de martelaren en de heiligen, in dit gedeelte dat voor ons ligt, slechts op 
een opleving van hun geest duidt en op de universele verspreiding en 
overheersing van de principes wijst waarvoor zij hebben geleden. Maar 
hoe, vragen wij, kon zo’n opleving van de geest der martelaren en zo’n 
overheersing (overwicht) van hun principes voor henzelf een beloning 
zijn als zij misschien reeds eeuwen in hun graven waren en er nog zijn? 
Is dit de regering met Christus die meer is dan de schadeloosstelling 
voor het lijden met Hem? 

Laat er dan ook verschillend over gedacht worden, dat er op enige 
andere grond dan die van de eenvoudige, natuurlijke, voor de hand 
liggende betekenis van dit gedeelte, geen plaats wordt gelaten voor 
de regering van de heiligen met Christus. Hun regering met Hem kan 
niet zijn dát wat bedoeld wordt met de eeuwigdurende toestand, die 
volgt op Zijn overgeven van het koninkrijk; en op de theorie van hen 
die Openbaring20:1-6 vergeestelijken zijn zij geen heiligen die regeren, 
maar de geest en principes die, gedurende hun tijd van leven de 
heiligen onderscheidden; wier lichamen (volgens deze theorie) helaas 
zullen zijn in het stof van de dood, terwijl de regering van hun principes 
en geest plaats zal hebben op de aarde! Dit echter is maar één van 
de vele ontstellende gevolgen die onvermijdelijk voortkomen uit deze 
manier van uitleg van het gedeelte dat voor ons ligt. Vele van zulke 
zullen duidelijk zijn op een nader onderzoek van haar inhoud. 

DE OPSTANDINGS-EEUW

451. Maar voordat wij meer precies het gedeelte zelf onderzoeken, 
laten wij ons keren tot sommige van de voorgaande getuigenissen van 
Christus en zijn apostelen betreffende de opstanding. Hieruit zal worden 
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gevonden dat terwijl de uitdrukking ‘de eerste opstanding’ tot hier 
aan toe nooit voorkomt, de leer van een uitverkozen opstanding - een 
opstanding van rechtvaardigen afgezien van de bozen - volledig ergens 
anders wordt geopenbaard. De bewoording in kwestie geeft slechts 
officiële nadrukkelijke, nauwkeurige uitdrukking aan een waarheid, 
waarmee christenen in de apostolische eeuw volmaakt bekend waren. 

Het antwoord van onze Heer op de vraag van de Sadduceeën in Lukas 
20: 34 - 36 is heel nauwkeurig ‘En Jezus zie tot hen: De zonen van deze 
eeuw trouwen en worden uitgehuwelijkt. Zij echter die het waard 
geacht zijn deel te hebben aan die eeuw en aan de opstanding uit [de] 
doden, trouwen niet en worden niet uitgehuwelijkt, want zij kunnen 
ook niet meer sterven; want zij zijn aan engelen gelijk en zijn zonen van 
God, daar zij zonen van de opstanding zijn’. Hij gaat verder voort om te 
bewijzen, vanuit het feit dat God Zichzelf ‘de God van Abraham en de 
God van Izaäk en de God van Jacob’ noemt, dat zij moeten opstaan uit 
de dood ziende dat ‘God niet een God van doden, maar van levenden 
is’. Gods verbondsverbintenis met de aartsvaders zou in zijn vervulling 
falen als zij niet uit de doden zouden worden opgewekt. Maar, let op, 
dit is niet alles van het antwoord van onze Heer. De woorden die wij 
hebben aangehaald, komen tegemoet aan de vraag op een andere 
grond. Onze Heer spreekt over een opstandings- eeuw, en over een 
groep van personen die ‘waard geacht zijn deel te hebben aan die eeuw’ 
en over de opstanding uit [de] doden. Hij verklaart niet slechts dat zij 
niet trouwen, maar ook dat zij niet meer sterven; en Hij onderscheidt 
hen door twee bijv. naamw. nl. - ‘zonen van God’, en ‘zonen van de 
opstanding’ (Zie Luk. 20:34-36). 

Wij verlaten ons hier niet op wat veel bekwame geleerden verdedigen, 
dat de woorden weergegeven door ‘opstanding van de doden’ letterlijk 
betekent ‘van tussen de doden uit’; wij stellen ons tevreden met het 
voor de lezer te plaatsen, of het gedeelte zoals het er staat niet duidelijk 
die betekenis heeft? 
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DE OPSTANDING VAN DE RECHTVAARDIGEN

452. Zou dat een algemene, geen onderscheid makende opstanding 
van rechtvaardigen en bozen kunnen zijn, waarvan gezegd wordt dat 
sommigen ‘waard geacht zijn deel te hebben aan die eeuw’? (zie Luk. 
20: 35-36; ‘waard geacht zijn deel te hebben aan die eeuw en aan de 
opstanding uit [de] doden, trouwen niet en worden niet uitgehuwelijkt, 
want zij kunnen ook niet meer sterven’. ) Zou kunnen worden gezegd 
van een geen onderscheid makende opstanding dat zij die daar aan deel 
hebben ‘niet meer kunnen sterven?’ Wat wordt er dan van de ‘tweede 
dood?’ Een opstanding, bovendien, welks deelhebbers genoemd 
worden ‘de kinderen van God, die de kinderen van de opstanding zijn’, 
kan nauwelijks een opstanding zijn waarin rechtvaardigen en bozen 
alomvattend en zonder onderscheid opstaan. Als dit het enige gedeelte 
zou zijn betreffende het onderwerp, dan lijkt het ons dat het beslissend 
zou zijn betreffende dat de opstanding van Gods kinderen, dat die 
verschillend zou zijn van die van anderen en wat betreft haar plaats 
vinden aan het begin van een eeuw of tijdperk waarop het karakter van 
de opstanding wordt (is) gedrukt; zoals onze Heer zegt, ‘die eeuw’. 

In een voorgaand hoofdstuk, zegt onze Heer, als Hij bij zijn hoorders de 
nadruk legt op de praktijk van vriendelijkheid tot hen die er behoefte aan 
hebben, ‘u zult gelukkig zijn, omdat zij u niet kunnen vergelden; want 
het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen’ 
(Luk. 14:14) Suggereert het gebruik van zo’n uitdrukking, ‘de opstanding 
van de rechtvaardigen’, niet onvermijdelijk dat de gebeurtenis die zo 
wordt aangeduid verschillend is van de opstanding van anderen? Niet 
dat anderen niet zullen worden opgewekt. ‘Er zal een opstanding zijn 
zowel van rechtvaardigen als van onrechtvaardigen’ (Hand. 24:15b) 
Maar de woorden van de apostel, zowel als die van Christus, lijken te 
laten doorschemeren dat zij eerder verschillend van elkaar zijn dan dat 
zij een gebeurtenis zonder onderscheid zijn. 
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In Joh. 5:19-29 hebben we een gedeelte dat volledig dit verschil vertoont 
en op elke wijze de nauwste bestudering vraagt en nauwelijks zal 
belonen. Het bevat één woord dat in het origineel vier keer voor komt 
en wordt vertaald met ‘oordeel’(vs. 23, 24, 27, 29), ‘veroordeling’ en 
‘verdoemenis’. De betekenis en de strekking van het gedeelte worden 
zeer gemakkelijk waargenomen als het eensluidend door één van deze 
wordt weergegeven - door het woord ‘oordeel’. 

DE OPSTANDING DES LEVENS EN VAN OORDEEL

453. De grote leer van het gedeelte is die van de gelijkheid van de Zoon 
met de Vader en het besluit van de Vader dat de Zoon geëerd moet 
worden evenals de Vader Zelf. Er zijn twee manieren waarop deze eer 
aan de Zoon wordt verzekerd. ‘Want zoals de Vader de doden opwekt 
en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil’ (Joh. 5: 21) 
Dit is één manier. Let er nu op dat in het levend maken de Vader en de 
Zoon verenigd handelen. Zij die zo levend gemaakt worden, worden in 
gemeenschap met de Vader en de Zoon gebracht en eren met blijdschap 
de Zoon zoals zij de Vader eren. Deze buigen uit welwillendheid. Wat 
hen betreft die dus niet voor Jezus willen buigen, die dus niet de Zoon 
willen eren, Zijn rechten moeten worden gehandhaafd. Dezulken 
moeten er, hoewel onwillig, toe worden gedwongen eer aan de Zoon 
te geven. Maar in het proces waardoor dit moet worden tot stand 
gebracht handelt Hij, als zijnde Degene die onteerd is, alleen - en niet 
slechts alleen, maar in het speciale karakter waarin Hij werd onteerd. 
‘Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel 
aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren’ 
(Joh. 5:22-23) Nog eens, ‘Hij heeft Hem macht gegeven oordeel uit te 
oefenen, OMDAT HIJ [DE] MENSENZOON IS’ (Joh. 5:27) In dit oordeel 
komen zij niet die levend gemaakt zijn door de Vader en de Zoon. Er 
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is geen noodzaak dat zij daarin zouden komen, want zij eren de Zoon 
als gevolg van hun levend gemaakt zijn en voor hen zou, om in het 
oordeel gebracht te worden, in feite betekenen, dat de vraag van de 
krachtdadigheid van het eigen werk van Christus, waardoor zij zijn 
vrijgesproken, ter discussie wordt gesteld. ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg 
u: wie mijn woord hoort en gelooft Hem die Mij heeft gezonden, die 
heeft eeuwig leven en komt niet in [het] oordeel, maar is uit de dood 
overgegaan in het leven’ (Joh. 5:24) Wat betreft alle anderen, zij komen 
onder het oordeel van de Zoon des mensen die zij hebben veracht. 
‘Verwondert u hierover niet’, gaat onze Heer voort te zeggen, ‘want er 
komt een uur dat allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en 
zullen uitgaan: zij die het goede hebben gedaan (de opgewekten) tot 
[de] opstanding van [het] leven, en zij die het kwade hebben bedreven 
(de verwerpers van de Zoon en de verachters van Zijn heerlijkheid) 
tot [de] opstanding van [het] oordeel’ (Joh. 5:28-29). Dus er is een 
opstanding ten leven voor hen die van te voren levend gemaakt zijn en 
een opstanding ten oordeel voor allen die daar (tot die eerste groep) 
niet toe behoren. 

HET ‘UUR’ VAN HET LEVEND MAKEN VAN ZIELEN

454. ‘Ja’, zegt een toeschouwer’, maar als dit gedeelte zo duidelijk 
onderscheid maakt tussen de twee opstandingen t. a. v. hun karakter en 
voorwerp, dan herkent het hen even duidelijk wat de tijd betreft. Beide 
opstandingen vinden in hetzelfde uur plaats’. Het is verbazingwekkend 
dat dit mondelinge bezwaar het gewicht zou moeten hebben -

die het naar veler meningen bezit - bij de aanwezigheid van zo’n 
antwoord er op als waarin de onmiddellijke samenhang voorziet. 
Ongetwijfeld zegt de Heer, ‘er komt een uur dat allen die in de graven 
zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan’ (Joh. 5:28) Maar had 
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Hij niet bijna tegelijkertijd gezegd, ‘Er komt een uur, en het is nu, dat 
de doden de stem van de Zoon van God zullen horen en zij die deze 
hebben gehoord, zullen leven?’ (Joh. 5:25b) Lezer!, hoe lang heeft dat 
‘uur’ geduurd? Als het bijna al geen twee duizend jaren, vanaf de tijd 
toen de Heer die woorden uitsprak, heeft geduurd, hadden noch de 
lezer noch de schrijver van deze bladzijden zijn gezegende, vriendelijke 
stem gehoord. En als het woord ‘uur’, in vs. 25, een periode aanduidt 
waarvan we weten dat ze zo lang is, waarom zou niet hetzelfde woord 
van dezelfde lippen gebruikt worden, om overeenkomstig hetzelfde 
algemene thema, te worden opgevat van een verlengde periode? 

Hierop is geantwoord: ‘dat als het woord ‘uur’ wordt gebruikt voor een 
langere periode, het vanwege de actie of de kwaliteit is waardoor het 
uur dat wordt aangeduid zich uitstrekt over de hele periode en haar 
karakteriseert: zoals bijvoorbeeld ‘het uur’ van levend maken van 
zielen, een periode is waarvan door de hele loop heen deze handeling 
van goddelijke macht en genade wordt uitgeoefend’. Er wordt beweerd 
‘dat in het geval dat beschouwd wordt, de lange tussenruimte tussen 
‘de opstanding ten leven’ en ‘de opstanding ten oordeel’ het onmogelijk 
maakt dat het woord ‘uur’ gebruikt kan worden in de uitgebreide zin 
waarin het wordt toegelaten om gebruikt te worden in de voorafgaande 
verzen; en dat we het daarom moeten nemen in de letterlijke betekenis 
en concluderen dat de rechtvaardigen en bozen gelijktijdig opstaan’. 

HET ‘UUR’ VAN HET OPWEKKEN VAN LICHAMEN

455. Wij hebben geprobeerd dit argument in haar volle kracht aan te 
geven (te vermelden) en nadat we dit zo gedaan hebben moeten we 
noodzakelijk iets ten antwoord geven, maar verwijzen we de lezer naar 
het gedeelte zelf - naar de woorden van onze Heer Zelf. Onoplettendheid 
m. b. t. hun strekking en bedoeling kan alleen het gebruik van een 
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dergelijk argument verklaren. Onze Heer stelt werkelijk twee periodes 
tegenover elkaar - ‘de ure’ van levendmaking van dode zielen, en ‘de 
ure’ van levendmaking van dode lichamen. De opstanding van allen die 
in de graven zijn karakteriseert evenveel de ene periode als het levend 
maken van hen die ‘de stem van de Zoon van God horen en leven’ 
(Joh. 5:25b) als de andere periode (vs. 29, zie ook 2 Kor. 5:10). Het is 
inderdaad waar, dat ‘de opstanding van [het] leven’ aan het begin is en 
‘de opstanding van [het] oordeel’ aan het einde van deze periode is. 
Maar als wij bedenken dat binnen die periode de opstanding van beide 
klassen zeker plaats vindt en dat de gehele periode is wat onze Heer 
noemt in Luk. 20 ‘die eeuw’ - d. w. z. , de opstandings - eeuw, welke 
ruimte is er dan om te aarzelen betreffende of onze Heer het woord 
‘ure’ gebruikt of beide perioden in dezelfde betekenis? Iets anders te 
veronderstellen lijkt ons te zijn een vrijheid van uitlegging te gebruiken 
m. b. t. de woorden van Christus die niemand van ons zou gebruiken 
met betrekking tot de woorden van een zuiver menselijke schrijver. 

Maar er is een dubbele tegenstelling in de woorden van onze Heer. Hij 
stelt niet alleen het uur waarin Hij zielen van mensen levend maakt, 
tegenover het uur waarin Hij menselijke lichamen opwekt, maar ook 
Zijn werking in het levend maken en Zijn werking in het oordeel. Dit 
is inderdaad het grote onderwerp van zijn redervoering. En lieve lezer 
merk nu op het doel van hen - die de leer van een ‘eerste opstanding’ 
ontkennen en de gelijktijdige opstanding van rechtvaardigen en bozen 
betwisten - is om aan te tonen dat er geen werkelijke opstanding 
is tot aan het einde van alle dingen, wanneer, zoals zij beweren, 
rechtvaardigen en bozen tezamen zullen opstaan en tezamen zullen 
worden aangeklaagd voor ‘de grote witte troon’. 
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DE LAATSTE DAG

456. Nu wat onze Heer uitdrukkelijk beweert is dat zij wier zielen door 
Hem zijn levend gemaakt niet in (onder) het oordeel zullen komen - dat 
‘de opstanding ten oordeel’ - niet voor hen is. 74 Het leven dat zij hebben 
ontvangen in dit ‘uur’ van het levend maken van dode zielen zal, in 
het komende ‘uur’ van de opwekking van dode lichamen, eindigen in ‘ 
de opstanding ten leven;’ terwijl de bozen, die niet tot Christus wilden 
komen om leven te ontvangen, zullen worden opgewekt ten oordeel. 
De leer van een gelijktijdige opstanding van beide groepen tot oordeel 
voor ‘de grote witte troon’ verduistert erg, als het al niet geheel en 
absoluut het verschil waarop onze Heer de nadruk legt opheft. 

In Joh. 6 verwijst onze Heer niet minder dan vier keer naar de 
opstanding; maar in ieder geval is het naar de opstanding van zijn volk; 
en de uitdrukkingen waarin Hij spreekt zijn zodanig vertrouwelijk dat 
de opstanding waar het over gaat zal plaats vinden als hun duidelijk 
voorrecht. ‘En dit is de wil van Hem die Mij gezonden heeft, dat Ik van 
alles wat Hij Mij heeft gegeven, niets verlies, maar het opwek op de 
laatste dag’. Eveneens, ‘dat ieder die de Zoon aanschouwt en in Hem 
gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem opwekken op de laatste 
dag’ (Joh. 6:39-40) Nog eens, ‘Niemand kan tot Mij komen tenzij de 
Vader die Mij heeft gezonden, hem trekt; en Ik zal hem opwekken op 

74 Er is hier niets dat de waarheid die elders duidelijk genoeg wordt 
geopenbaard tegen spreekt, dat de gelovigen zelf ‘ allen moeten 
geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus’. _ Maar deze 
verschijning is geen kwestie van leven of dood,- de rechtvaardiging of de 
veroordeling van de persoon. ‘ Zo is er dan geen veroordeling voor hen 
die in Jezus Christus zijn (Rom. 8:1)’, omdat betreffende al de details van 
hun gedrag als gelovigen zij ‘Dus zal <dan> ieder van ons voor zichzelf 
rekenschap geven <aan God> (Rom. 14:12), ja, zelfs ‘de raadslagen van 
de harten (1 Kor. 4:5)’ moeten ‘openbaar worden’, ‘opdat ieder zijn lof 
zal ontvangen van God’ (Zie ook 1 Kor. 3:11-15 en 1 Kor. 4:3-5. ) 
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de laatste dag’ (Joh. 6: 44) Tenslotte, ‘Wie mijn vlees eet en mijn bloed 
drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem opwekken op de laatste dag’ 
(Joh. 6: 54) De ‘laatste dag’ is niet, zoals algemeen wordt verondersteld, 
een dag van vier en twintig uur, helemaal aan het eind van alle dingen. 
Het is de grote afsluitende periode waarin God bekend maakt zowel het 
karakter en de gevolgen van de handelingen van de mens als van satan 
en van Zijn eigen eeuwige raadsbesluiten evenals van Zijn genadige 
werkingen door de voorafgaande perioden heen. Evenals we in de 
Schrift ‘de dag van de Heer’ hebben in tegenstelling met ‘de dag van 
de mens’ en ‘de dag van oordeel’ in tegenstelling met ‘de dag van de 
behoudenis’ (de dag van de redding) (2 Kor. 6:2) die beide uitdrukkelijk 
een langere periode zijn; zo hebben we ‘de laatste dag’ in tegenstelling 
met de voorafgaande dagen of perioden die bovendien verder voeren. 

DE GEMEENTE HEEFT DEEL AAN HET OPGESTANE LEVEN 
VAN CHRISTUS

457. Maar het doel waarvoor wij de vier gedeelten waarin deze term 
voorkomt aanhalen is om aan te duiden dat de opstanding van de 
heiligen wordt voorgesteld als de voltooiing van alles wat met hun 
positie en toestand in verband staat. Het vloeit voort uit de gave van 
de heiligen aan Christus door de Vader en van de getrouwheid van 
Christus aan de opdracht die de Vader Hem heeft toevertrouwd. Het 
is onafscheidelijk van het eeuwige leven dat het deel is van een ieder 
die de Zoon ziet en in Hem gelooft. Het is het uiteindelijke resultaat 
van de ontvangsten van de Vader en van dat geloof in een gekruisigde 
Redder wat wordt beschreven als ‘Wie mijn vlees eet en mijn bloed 
drinkt’ (Joh. 6: 54) (Die het vlees eet en het bloed drinkt van de Zoon 
des mensen) Het is waar, er is hier niets om het te onderscheiden wat 
de tijd betreft van de opstanding van de onrechtvaardigen. Maar dit is 
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op zichzelf een punt van secundair belang. Er wordt in dit hoofdstuk 
niet over een opstanding gesproken behalve over die van gelovigen; 
maar er zouden geen uitgebreidere vermeldingen kunnen worden 
geuit of geschreven om het als tot in haar bron, haar grondslag, en haar 
karakter te onderscheiden van de opstanding van de bozen, dan die op 
wie onze aandacht nu gevestigd is. 

De gemeente heeft haar bestaan krachtens de dood en de opstanding 
van Jezus. Het leven waardoor ze wordt bezield is Zijn leven als 
opgestaan uit de dood die Hij voor onze zonden onderging, door de 
oneindige werkzaamheid van die dood zijn die zonden weg gedaan. In 
Ef. 1 en 2, waar de Heilige Geest zelfs een waarheid ontvouwt die verder 
gaat dan dit, wordt deze waarheid treffend ontwikkeld. De waarheid 
die daar in het bijzonder wordt geopenbaard en die verder gaat dan het 
onderwerp van onze momentele overdenkingen is die van de verbinding 
van de gemeente met Christus, niet alleen als opgestaan, maar ook 
als opgevaren. Maar hemelvaart impliceert (houdt stilzwijgend in) 
opstanding; en ons deelhebben aan de opstanding van Christus wordt 
bovendien uitdrukkelijk verklaard. ‘Wat de uitnemende grootte van zijn 
kracht is jegens ons die geloven,’ is, ‘naar de werking van de macht van 
zijn sterkte, die Hij heeft gewerkt in Christus door hem uit de doden 
op te wekken en Hem aan zijn rechterhand te zetten in de hemelse 
(gewesten)’ (Ef. 1:19-20) 

DE EERSTE DIE UIT DE DODEN ZOU OPSTAAN

458. ‘Maar God, die rijk is aan barmhartigheid, heeft ons vanwege 
zijn grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad, toen ook wij dood 
waren in de overtredingen, levend gemaakt met Christus (uit genade 
bent u behouden), en heeft [ons] mee opgewekt en mee doen zitten 
in de hemelse [gewesten] in Christus Jezus’ (Ef. 2:4-7) Dus zelfs nu 
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heeft de gemeente deel aan het opstandingsleven zowel als aan de 
hemelse verhoging van Jezus. Het leven is nog niet aan onze lichamen 
meegedeeld en daarom is het in de geest, nu nog niet in werkelijkheid, 
dat wij in hemelse plaatsen zijn. ‘Vlees en bloed kunnen Gods koninkrijk 
niet beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid 
niet’ (1 Kor. 15:50) De opstanding van onze lichamen zal ons werkelijk 
plaatsen daar waar onze eenheid met Christus door de Heilige Geest 
ons nu geestelijk plaatst, in de hemelse gewesten, daarheen waar 
onze opgestane Heer is opgevaren en waar Hij is gaan zitten. Het is 
zeker van veel belang om zo’n getuigenis te hebben dat de verrijzenis 
van de gemeente op een gemeenschappelijk principe is met dat van 
haar verheerlijkt Hoofd en krachtens haar levensverbinding met Hem 
(verbinding in leven), in erfenis en in heerlijkheid!

Wat een licht werpt de juist beschouwde waarheid op de woorden van 
de apostel in Hand. 26:23: ‘dat de Christus moest lijden, en dat Hij als 
eerste uit [de] opstanding van [de] doden een licht zou verkondigen’ 
(zowel aan het volk als aan de volken). [in het artikel: en dat Hij de 
eerste zou zijn die uit de dood zou opstaan. ] Wat betreft het simpele 
feit van herstel van leven na de dood, Hij was niet de eerste in wie zulk 
een herstel plaats vond. Er worden zowel in het O. T als in de evangeliën 
voorbeelden verteld van personen die tot leven werden teruggeroepen. 
Maar zij werden hersteld voor het natuurlijke Adam’ s leven en kregen 
zo een tweede keer de doodsslaap te ondergaan. Maar wat betreft het 
leven dat haar onderdanen ontheft van zwakheid, oneer, verderf en 
sterfelijkheid, het ontvangen leven dat bovendien krachtens de straf 
voor de zonde die het heeft ondergaan Gods glorie bewijst (openbaar 
maakt) en verzekert, satan overwint en de dood totaal te niet doet, 
wat dit leven betreft en de opstanding in de kracht van dit leven, hoe 
duidelijk is het dat Christus de eerste was die uit de dood opstond. 
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DE TRIOMF VAN CHRISTUS

459. Hij die ten onder ging onder al Gods golven en al zijn haat wegens 
onze zonden, verzoening voor wie Hij het op Zich genomen had om 
te maken: Hij die alle bitterheid had gesmaakt en de hele macht van 
de dood had gevoeld hoewel Hij Zelf de Vorst des levens was, en de 
eniggeborene zoon van God, Hij was de eerste die zou verrijzen uit 
de duistere gebieden van de dood als de Ene op wie de dood geen 
aanspraak kon maken en over wie het graf geen macht had ‘aangezien 
het niet mogelijk was dat Hij door deze werd vastgehouden’ (Hand. 2:24; 
Hand. 1:4a) ‘In Hem was leven’. Hij had ‘macht zijn leven af te leggen en 
macht het weer te nemen’ (Joh. 10:18) Hij had het afgelegd opdat God 
zou worden verheerlijkt, zijn gemeente verlost, de zonde weggedaan, 
satan overwonnen, de schepping zelf bevrijd en opdat al de raadslagen 
van eeuwige wijsheid, heiligheid en liefde zouden worden vervuld. Het 
was de zonde die het noodzakelijk had gemaakt dat voor zo’n prijs, op 
zo’n weg, God verheerlijkt moest worden en het welbehagen van de wil 
van de Vader zou worden vervuld. Christus schrok niet terug voor het 
machtige werk. Hij nam vlees en bloed aan opdat Hij het zou volbrengen. 
Terwijl Hij daartoe voortging kon Hij het uitroepen: ‘hoe benauwt het 
Mij, totdat het is volbracht’ (Luk. 12:50) Toen het uur aanbrak was Hij 
volkomen gereed en ging uit om hen te ontmoeten tegen wie Hij zei: ‘Dit 
is uw uur en de macht van de duisternis’ (Luk. 22:53) Hij stierf. De zon 
werd verduisterd, de rotsen scheurden, het voorhangsel van de tempel 
scheurde, de graven werden geopend. Juist bij Zijn schreeuw toen 
Hij de laatste adem uitblies werden de domeinen van de dood bloot 
gelegd; en was het mogelijk dat Hij door de dood werd vast gehouden? 
Nee, ‘Uit de doden opgewekt door de heerlijkheid van de Vader’ en 
dragende met Hem de trofeeën van zijn overwinning ‘de sleutels van 
de dood en van de hades’ (Openb. 1:18) kwam Hij tevoorschijn ‘heeft 
Hij de gevangenschap gevangen genomen’ (Ef. 4:8) Terwijl Hij ‘de 
overheden en de machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en 
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door het kruis (of door Hemzelf) over hen getriomfeerd heeft’ (Kol. 
2:15) Maar hoewel Hij in het conflict alleen stond en de heerlijkheid 
van de overwinning Hem geheel toekomt, zijn we bevoorrecht aan haar 
vruchten deel te hebben. 

HET DEEL VAN CHRISTUS IN DE ‘EERSTE OPSTANDING’

460. Hij was ‘de eerste uit [de] opstanding van [de] doden,’ (Hand. 
26:23) maar het was als ‘de eerstelingen’ en de overvloedige oogst zal 
ter zijner tijd volgen. ‘En Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente, 
Hij die [het] begin is, [de] eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in alle 
dingen de eerste plaats zou innemen’ (Ko. 1:18) ‘Maar God zij dank, die 
ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus!’ (1 Kor. 15:57) 

Wij zijn niet schuldig geweest aan afdwaling, lieve lezers, door zo de 
dood en de opstanding van onze Heer Jezus Christus te beschouwen. 
Toen de apostel het gezicht dat hij kreeg heeft beschreven over tronen 
en zij die er op zaten aan wie het oordeel werd gegeven, toen hij twee 
verschillende groepen van opgestanen heeft beschreven die deelhebben 
aan deze heerlijkheid, en van hen allen zei dat ze duizend jaren leefden 
en regeerden met Christus; toen hij had uitgelegd dat de rest van de 
doden niet weer leefden gedurende deze periode, dan zegt hij van het 
hele gezicht, ‘Dit is de eerste opstanding’ (Openb. 20:5b) En kunnen we 
de eerste opstanding beschouwen zonder de plaats van Christus daarin 
te overdenken? Christus: ‘de eerste’ die verrees; ‘de eersteling,’(1 
Kor. 15:21, 23); ‘de Eerstgeborene’ (Hebr. 1:6); ‘de eerstgeborene uit 
de doden’ (Kol. 1:18); ‘de eerstgeborene onder vele broeders!’ (1 Kor. 
15: 20, 23; Rom. 8:29) Nee, Zijn plaats moet niet weggelaten of over 
het hoofd gezien worden. Het is naar verhouding dat we Zijn plaats 
verstaan dat we onze eigen plaats zullen begrijpen. Te zeggen dat het 
door zijn kracht is dat we zullen opstaan, is het minste te zeggen dat 
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gezegd kan worden. Door Zijn kracht zullen zelfs de bozen worden 
opgewekt voor het oordeel. Maar wat ons betreft, die door genade in 
Jezus geloven en Jezus toebehoren, is het als aan Hem gegeven door 
de Vader, gekocht door Zijn eigen bloed, vergeven door Zijn dood, zelfs 
reeds deelhebbers aan Zijn leven, gevoed door het eten van Zijn vlees 
en het drinken van Zijn bloed - het is als één met Hem, leden van Zijn 
lichaam, en mede-erfgenamen van Zijn erfenis en heerlijkheid, dat onze 
lichamen zullen worden opgewekt. Het is waar, dat sommigen deel 
zullen hebben aan ‘de eerste opstanding’ die niet in zo’n intieme relatie 
tot Hem zullen staan, wat alleen aan de gemeente, die Zijn lichaam is 
- Zijn bruid - toebehoort; maar Christus en de gemeente vormen zeker 
het hoofddeel van ‘de eerste opstanding’. De Here geve zijn gehele volk 
een meer diepgaand gevoel van de rijkdom van Zijn liefde, de waarde 
van Zijn offer, de macht van Zijn opstanding!

CHRISTUS DE OPSTANDING EN HET LEVEN

461. De waarheid van ‘de opstanding ten laatsten dage’ schijnt onder de 
Joden uit de tijd van de omgang van onze Heer op aarde bekend geweest 
te zijn De Sadduceeën loochenden dit, maar met deze uitzondering 
schijnt het door de natie in het algemeen traditioneel gehouden te zijn. 
Ter gelegenheid van de dood van Lazarus, toen de Heer teruggekeerd 
was naar Bethanië, maar voor alsnog de stad niet was binnen gegaan, 
ging Martha, die van zijn nadering hoorde, uit om Hem te ontmoeten; 
en in antwoord op de troostende verzekering ‘je broer zal opstaan’ 
(Joh. 11:23-24), zei zij, ‘Ik weet dat hij zal opstaan in de opstanding op 
de laatste dag’. Dit was waar voor zover als het ging, maar onze Heer 
wou voor haar de waarheid ontvouwen van een nog dieper en meer 
gezegend karakter. ‘Jezus zei tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; 
wie in Mij gelooft zal leven, ook al sterft hij; en ieder die leeft en in 
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Mij gelooft, sterft geenszins in eeuwigheid. Geloof je dat?’ (Joh. 11:25-
26) De laatste dag kan nog veraf zijn; maar Jezus wilde dat Maria en 
haar zuster zouden begrijpen dat zij door Hem te ontvangen niet alleen 
Degene ontvingen die de ‘Opwekker’ uit de dood was, maar Degene 
die in eigen persoon was ‘de opstanding en het leven’. Gedurende zijn 
afwezigheid werd het de ziekte toegestaan om zijn geliefde wijkplaats 
te Bethanië binnen te gaan en de dood was erop gevolgd; het graf zelf 
had haar slachtoffer ontvangen en de vriend van Jezus lag naar het 
zich liet aanzien zeker binnen haar omstrengeling. Maar de treurende 
zusters zouden moeten weten, - ja, het moest worden bewezen aan 
zijn wanhopige discipelen die juist hadden gezegd: ‘Laten wij ook gaan 
om met Hem te sterven’ (Joh. 11:16) en aan de Joden die bijeen waren 
als de troosters van de diep beproefden - allen moesten weten dat 
leven werkelijk in de persoon van de Zoon van God Zelf is en leven, niet 
alleen voor Hemzelf, maar voor allen die de zijnen zijn. De dood kon 
Zijn meedelend en hun ontvangend leven niet verhinderen; ‘wie in Mij 
gelooft, zal leven ook al sterft hij; en ieder die leeft en in Mij gelooft, 
sterft geenszins in eeuwigheid’ (Joh. 11:26) zei Jezus. 

DE OPSTANDING VAN TUSSEN DE DODEN

462. Dit moest nu worden bewezen in de opwekking van Lazarus, maar 
zonder het als een bewijs aan te bieden, kunnen we onze lezers niet in 
overweging geven wat een illustratie hier verschaft wordt van het gevolg 
zelfs betreffende de lichamen van de heiligen van de aanwezigheid of 
afwezigheid van Jezus, ‘de opstanding en het leven’? Bij Zijn afwezigheid 
kunnen en zullen ziekte en dood de lichamen van zijn volk overkomen. 
Op het moment dat Hij terugkomt zullen gelovigen, hoewel dood 
als Lazarus - of beter gezegd die slapen, om het woord te gebruiken 
waarmee onze Heer graag zou hebben gemaakt dat de discipelen Hem 
zouden verstaan, maar zij waren traag om te horen - leven; terwijl allen 
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die dan leven en in Hem geloven, zonder door de dood te gaan, worden 
veranderd en dus ‘nooit zullen sterven ‘. Christus Zelf is het leven van 
zijn heiligen. Ook zal het niet altijd, zoals nu, alleen geestelijk en door 
geloof zijn dat Hij dus gekend wordt; Zijn leven zal meegedeeld worden 
aan het slapende stof van hen die de Zijnen zijn en in de opstanding 
zullen zij Hem aanschouwen en Zijn heerlijkheid weerkaatsen. 

Fil. 3:11 stelt de deelname in de opstanding van de doden voor als het 
voorwerp van de ernstige wens en het inspannende streven van de wens 
van de apostel - ‘om hoe dan ook te komen tot de opstanding uit [de] 
doden’. Zou de algemene, geen onderscheid makende opstanding van 
de gehele mensheid, rechtvaardigen en bozen tezamen, dat geweest 
zijn waarnaar de apostel uitzag, hoe zou hij dan met enige juistheid 
(gepastheid) een taal als deze hebben kunnen gebruiken? Zeker de 
opstanding waarnaar hij zo snakte was er één in het bijzonder voor 
heiligen. Dit is een argument dat de louter Engelse lezer zal waarderen 
evenals de meest geleerde; maar het is duidelijk het meest bevredigend 
dat de ware versie en juiste weergave van het gedeelte veel sterker is 
dan die in onze Bijbels. ‘Om hoe dan ook te komen tot de opstanding uit 
(van tussen) [de] doden’. 75 (Fil. 3:11) Als dit zo is, dan is het direct het 
mondelinge/ letterlijke bewijs van de leer van ‘de eerste opstanding’. 

75 Wijlen Mr. Gipps, de geachte schrijver van ‘Treatise on the First 
Resurrection,’ (‘Verhandeling over de eerste opstanding’) bestrijdt door 
dat werk heen de leer die wij proberen te overleggen en te vestigen 
(te bewijzen); en door het bovenstaande betoog te bediscussiëren 
verdienen sommige opmerkingen de meest serieuze aandacht van de 
lezers. Aannemende dat het lezen van de Textus Receptus onbetwistbaar 
is, redeneert hij van daaruit om aan te tonen dat de weergave die 
wij boven hebben gegeven onaannemelijk is; en het moet worden 
bekend dat zijn opmerkingen van grote kracht en scherp(zinnig) zijn. 
Het is een feit dat de uitdrukkingen als in de Textus Receptus gegeven 
onverenigbaar /onverzoenlijk zijn en dus elkaar omver werpen. …. duidt 
even duidelijk een uitverkoren opstanding aan de ene kant aan, als …. 
aan de andere kant dat van de dood in het algemeen. Wij geven de 
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EEN TEGENWERPING / BEZWAAR BEANTWOORD

463. Er is soms, hoe oneerlijk het ons ook toe lijkt, een poging gedaan 
de kracht van een dergelijk gedeelte te ontduiken. Men matigt zich 
bijvoorbeeld aan als wij ‘de opstanding van tussen de doden’ toepassen 
op de opstanding van gelovigen van voor het duizendjarige rijk, dat 
wij de andere fase, ‘de opstanding van de doden’ beperken tot de 
opstanding van de bozen van voor het millennium (het duizendjarige 
rijk). De werkelijke vraag wordt dan uit het zicht gehouden, er wordt 
over getwist (een punt dat niemand betwist) dat de laatste uitdrukking, 
‘de opstanding van de dood’ niet alleen uitdrukkelijk wordt toegepast 
op beide klassen, maar in speciale wijze op die opstanding die er in 
het bijzonder voor gelovigen is, en zelfs op de opstanding van Christus 
Zelf. Dit is ongetwijfeld het geval; maar dan zou geen schrijver van het 

redeneringen van Mr. G niet in detail weer. De gestudeerde lezer kan 
ze vinden in ‘note z’ ‘op blz. 84, 85van zijn Treatise. Het is helemaal ter 
wille van (wegens) de volgende opmerking dat we er naar verwijzen. 
‘Ik denk’, zegt hij, dat als Fil. 3:11 bedoeld was om het opstaan uit/ van 
de doden uit te drukken, het voorzetsel. in samenstelling met / wezen 
met …zou zijn herhaald en de zin zou zijn herhaald en de bewoording 
zou zijn geweest . . . . . Zo was het oordeel van deze toegewijde man en 
uitmuntende leraar, op een tijd toen de werkers van de kritiek niet een 
zo overvloedige oogst hadden voortgebracht als zij sindsdien hebben. 
Wat zou zijn verbazing zijn geweest als God hem had gespaard om de 
kritische uitgaven te zien van Scholz, van Tischendorf en van Lachmann, 
die het er allen mee eens zijn om de werkelijke uitdrukking zo te lezen 
zoals hij die juist begreep, dat ze de gedachte van een opstanding van 
heiligen uit drukte vóór de opstanding van de rest van de doden! Het 
enige verschil is dat de gehele zin in de juiste tekst van Fil. 3 toch sterker 
is dan wat hij suggereerde als sterk genoeg . Deze drie bewerkers nemen 
revisiesystemen over van die in belangrijke opzichten verschillen en hun 
eenstemmigheid is des te sterker daar niet één van hen door leerstellige 
gezichtspunten werd beïnvloed, die elk tot deze conclusie kwamen 
alleen op grond van uiterlijke inzichten. 
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duizendjarige rijk denken om te betwisten dat ‘de opstanding van tussen 
de doden’ de formule is die onveranderlijk in de Schrift gebruikt wordt 
om de eerste opstanding aan te duiden en ‘de opstanding van de doden’ 
om uit te drukken de opstanding van de bozen na het millennium. Een 
kind kan zien dat de laatste uitdrukking van toepassing is op beide 
gebeurtenissen, terwijl de eerste noodzakelijkerwijs is beperkt tot één 
(gebeurtenis). De opstanding van Christus was ‘van tussen de doden 
uit’, zoals 1Petr. 1:4 en natuurlijk was het ook een ‘een opstanding uit de 
dood’ zoals in Hand. 26:23 en in Rom. 1:4. Maar het is totaal onlogisch 
en ongezond daaruit af te leiden dat de twee fasen verwisselbaar zijn. 
Beide kunnen worden gebruikt, naar de omstandigheid het verlangt, 
van welke opstanding dan ook, maar geen van beide is of zou kunnen 
worden beweerd van de opstanding die de gehele rest van de doden 
omvat. 

In Romeinen 8 hebben we twee plaatsen van het grootste belang over 
het onderwerp dat voor ons staat. ‘Maar als Christus in u is, dan is het 
lichaam wel dood vanwege [de] zonde, maar de Geest is leven vanwege 
[de]’ gerechtigheid’. Dit is onze tegenwoordige toestand. ‘En als de 
Geest van Hem die Jezus uit [de] doden heeft opgewekt, in u woont dan 
zal Hij die Christus uit [de] doden heeft opgewekt, ook uw sterfelijke 
lichamen levend maken door (wegens) zijn Geest die in u woont’ 
(Rom. 8:10-11) Een weer levend worden van deze sterfelijke lichamen, 
zo verklarende afhankelijk te zijn van het feit van de voorafgaande 
inwoning van de Geest is zeker iets waar niemand op kan vooruitlopen 
dan zij die deelhebbers zijn van deze verwonderlijke genade. 
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VERHEERLIJKING VAN DE HEILIGEN

464. Maar dit is niet alles. In het licht van het vers dat juist werd 
aangehaald wordt gezien dat de redding zelf een tweevoudig 
karakter heeft; en dit gaat de apostel na in de verzen die volgen. Er 
is een betekenis waarin wij gelovigen reeds gered zijn; en er is een 
betekenis waarin redding nog het voorwerp van hoop is. ‘De Geest van 
aanneming hebben we reeds ontvangen. ‘De Geest Zelf getuigt met 
onze geest, dat wij kinderen van God zijn’ (Rom. 8:15-17) Dit is onze 
tegenwoordige gekende verhouding tot God waarvan de inwonende 
Geest volledig getuigt. ‘En zijn wij kinderen’, zo redeneert de apostel, 
‘dan ook erfgenamen: erfgenamen van God en medeërfgenamen van 
Christus’. Onze tegenwoordige verhouding tot God als Zijn kinderen 
verbindt ons in hoop met al de vooruitzichten van Christus Zelf als 
de ‘erfgenaam van alle dingen’ (Hebr. 1:2) Nu is het ons voorrecht 
om deel te hebben aan Zijn lijden; weldra zullen wij deel hebben aan 
Zijn heerlijkheid; ‘als wij inderdaad met [Hem] lijden, opdat wij ook 
met [Hem] verheerlijkt worden’. De voorsmaak hiervan maakt het 
tegenwoordige lijden gemakkelijk te verdragen. ‘Want ik acht, dat het 
lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is [vergeleken te worden] 
met de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden’ 
(Rom. 8:18) Waar de apostel op vertrouwd is niet een toestand van 
geluk voor de heengegane geest,( hoe waar die verwachting ook is op 
haar plaats) maar een heerlijkheid die geopenbaard zal worden en wel 
let op, geopenbaard zal worden in ons. Het is de verheerlijking van het 
lichaam waarover hij spreekt. Haar opwekking heeft hij van te voren 
afgeleid uit de tegenwoordige inwoning van de Geest van Hem die 
Jezus uit de dood heeft opgewekt; op haar verheerlijking rekent hij nu 
juichend als het stellige resultaat van de tegenwoordige verhouding tot 
God als zijn kinderen en als de tegenhanger van het lijden met Christus 
die nu voort vloeit uit deze relatie. Maar wanneer zal deze hoop worden 
vervuld? Wanneer worden deze lichamen levend gemaakt en deze 
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heerlijkheid in ons geopenbaard? Vraag veel christenen en zij zullen 
antwoorden: ‘Bij het laatste oordeel en de vervulling van alle dingen, 
wanneer de hemel en de aarde zullen vluchten van voor het aangezicht 
van Hem die op de grote witte troon zit’ (Openb. 20:11). 

DE SCHEPPING BEVRIJD

465. Maar wat zegt de apostel hier? Is dit zijn leer betreffende het 
onderwerp? Nee, hij spreekt over het zuchten en het in barensnood 
zijn van de schepping; hij voorzegt de bevrijding van de slavernij van 
de vergankelijkheid; en verbindt het onbegrijpelijke verlangen naar 
vernieuwing en rust van de schepping met onze eigen begrijpelijke 
hoop om met Christus samen verheerlijkt te zijn. ‘Want de schepping 
verwacht reikhalzend de openbaring van de zonen van God. Want de 
schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen (niet vrijwillig, maar 
om wille van hem die [haar] onderworpen heeft), in [de] hoop dat 
ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van de slavernij van de 
vergankelijkheid tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van 
God. Want wij weten, dat de hele schepping tezamen zucht en tezamen 
in barensnood is tot nu toe. En [dat] niet alleen, maar ook wijzelf, die 
de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten bij onszelf 
in de verwachting van [het] zoonschap: de verlossing van ons lichaam’ 
(Rom. 8:19-23) De hele schepping, waarvan de mens deel uitmaakte, 
maar waarover hij als heer was geplaatst, werd door de zonde van de 
mens aan de ijdelheid onderworpen aan de slavernij van het verderf 
(aan de vruchteloosheid). Ellende, verval en dood is de vrucht van de 
hele schepping vanaf de afval van Adam, haar verantwoordelijk hoofd. 
Maar deze gevolgen van de zonde zullen niet voor altijd blijven. Het 
zuchten van de schepping moet worden gestild en haar barensnood 
moet worden opgevolgd door blijde en vreedzame rust. Wie het Oude 
Testament heeft gelezen kan falen herinnerd te worden aan enige 
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van haar vreugdevolle voorzeggingen? Getuigt het niet van de wolf 
die samenwoont met het schaap en de panter die zich neerlegt bij 
het bokje, van het kalf en de jonge leeuw en het mestvee tezamen en 
een kleine jongen die ze hoedt? (Jes. 11:6-8) Spreekt het niet van een 
verbond met de dieren van het veld, de vogels van de hemel en het 
kruipend gedierte van de aarde? En roept het niet de hele schepping op 
om zich te verheugen in de regering van Jahweh ?

De hemel verheuge zich, de aarde juiche,
de zee bruise en haar volheid,
het veld en al wat daarop is, verblijde zich:
dan zullen alle bomen des wouds jubelen
voor de Here, want Hij komt,
want Hij komt om de aarde te richten;
Hij zal de wereld richten in gerechtigheid
En de volken in zijn trouw (Psalm46:11-13)

EEUW VAN DE BEVRIJDING VAN DE SCHEPPING

466. Het is onnodig aanhalingen bij dit punt te vermenigvuldigen. 
Van de verwijdering van de vloek waar onder de zon overstraalde 
schepping zucht is wel bekend dat ze in de Oud Testamentische profetie 
verbonden is met de regering van de Messias. En waarmee verbindt de 
apostel het in dit gedeelte wat voor ons ligt? Met de opwekking en de 
verheerlijking van de lichamen van Gods kinderen - met ‘de aanneming 
- de verlossing van ons lichaam!’ O ja, als de gehele schepping door de 
ongehoorzaamheid van de eerste Adam betrokken werd in de gevolgen 
van zijn val, de gehoorzaamheid tot de dood van de tweede Adam 
verzekert de schepping van de zegeningen van Zijn regering. Indien 
door de mens de ellende en het verval kwam, zal ook door de mens 
de bevrijding en de vreugde komen. Als het zuchten van de schepping 
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de afval en de veroordeling van de eerste mens heeft verkondigd, het 
gezang van die schepping zal de trouw, de waarde, de heerlijkheid van 
de tweede mens verkondigen. En wanneer de schepping zelf zo zal 
bevrijd zijn van de slavernij aan het verderf en inplaats daarvan zijn 
onderworpen aan de gezegende regering van de Vorst des vredes, 
dan zal Die Gezegende niet alleen regeren. ‘De schepping verwacht 
reikhalzend de openbaring van de zonen van God’. . Het is tot ‘de vrijheid 
van de heerlijkheid van de kinderen van God ‘, d. w. z. de vrijheid die 
hun verheerlijking zal brengen aan de schepping en verstrooit over haar 
gehele omvang waarop de schepping wacht. Wanneer Christus regeert 
zullen de heiligen met Hem regeren. Maar dit moet zeker in heerlijkheid 
zijn. Feitelijk maken onze sterfelijke lichamen deel uit van de schepping 
die op het ogenblik zucht en d. m. v. onze lichamen zijn we verbonden 
met haar tegenwoordige toestand. We bezitten reeds ‘de eerstelingen 
van de Geest’, maar dit belet niet ons zuchten in onszelf. Nee, het geeft 
aan ons zuchten dat wat aan die van de schepping ontbreekt - het 
begrip van (voor) dat waarop we wachten en wat de volle bevrijding 
moet brengen. De verlossing van ons lichaam - de bezieling en de 
verheerlijking van deze sterfelijke tabernakels - is dat waar we op 
wachten; en wanneer Christus zo zijn mede-erfgenamen met Zichzelf 
in die heerlijkheid die in hen evenals in Hem verenigt - wanneer de 
openbaring van de zonen van God plaats vindt - dan zal de schepping 
worden verlost. 

TIJDPERK VAN DE BEVRIJDING VAN DE SCHEPPING

467. Het akelige lijkkleed waarmee de zonde haar heeft bedekt 
zal worden verwisseld voor bruiloftskleding en vreugde gezangen; 
halleluja’s en hosanna’s klinken weer door de hele hemel en de aarde 
zal het universele gejammer vervangen dat dan voor altijd zal zijn 
weggestorven; en de heerlijkheid van de Heer, niet alleen geopenbaard 
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in het woord, bekend gemaakt door de Geest en door het geloof 
onderscheiden, maar openlijk gemanifesteerd in de persoon van 
Christus en in de vele zonen die Hij dan tot heerlijkheid zal hebben 
gebracht, zullen de gehele aarde vervullen met zegen! Maar als dit het 
onderwijs van de apostel in Rom. 8 is, hoe van ganser harte stemt het 
dan overeen met de leer van ‘de eerste opstanding’ en hoe treffend 
wordt die leer hierdoor bevestigd!    In 1 
Kor. 15 hebben we een gedeelte dat om verschillende redenen onze 
aandacht vraagt. Het begint met het aantonen van het belangrijke 
fundament van de leer van de opstanding en dan gaat het verder dit 
als volgt te ontvouwen: ‘Maar nu, Christus is opgewekt uit de [doden], 
als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want waar [de] dood is door 
een mens, is ook [de] opstanding van [de] doden door een mens. Want 
evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend 
gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen orde; Christus als eersteling, 
daarna die van Christus zijn, bij zijn komst. Daarna is het einde, 
wanneer Hij het koninkrijk aan God de Vader overgeeft, wanneer Hij 
alle overheid en alle gezag en kracht te niet gedaan heeft’ (1 Kor. 15:20-
24) Voor een louter engelse lezer kunnen de woorden ‘daarna is het 
einde’ de gedachte suggereren dat ‘het einde’ er terzelfder tijd is als 
de komst van Christus of dat het onmiddellijk op die gebeurtenis volgt. 
Maar de woorden in het oorspronkelijke, zoals alle geleerden weten, 
hebben niet zulk een betekenis. ‘Maar ieder in zijn eigen orde; Christus 
als eersteling, daarna () die van Christus zijn, bij zijn komst. Daarna () is 
het einde’, etc. Nu deze woorden (nl. daarna) worden in veel gedeelten 
gebruikt waar het zal worden gezien dat de genoemde gebeurtenissen 
niet op hetzelfde ogenblik plaats vinden, maar na een aanzienlijke 
tussenpoos. 

Ps. 96:11-13 waar?
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VOLGORDE VAN DE GEBEURTENISSEN

468 In vs. 5 van het hoofdstuk dat voor ons ligt, waar deze zelfde 
woorden worden gebruikt, hebben we zo’n voorbeeld. ‘Hij is verschenen 
aan Kefas, daarna aan de twaalf. Daarna is Hij verschenen aan meer dan 
vijfhonderd broeders tegelijk’. etc (1 Kor. 15:6) Betekent dit dat Kefas 
en de twaalven de opgestane Jezus terzelfder tijd zagen? Nee, maar 
opeenvolgend en zoals allen weten na een aanzienlijke tussenpoos. 
Toch is het hetzelfde woord dat in beide gevallen wordt gebruikt - 
‘daarna aan de twaalf,’ ‘daarna is het einde’ (1 Kor. 15:24) Een ander 
voorbeeld kunnen we citeren uit Marc. 4:28: ‘De aarde draagt vanzelf 
vrucht, eerst [de] halm, daarna [de] aar, daarna [het] volle koren in de 
aar. Hier kan geen vergissing zijn. Hetzelfde woord wordt weergegeven 
zowel met ‘then, eerst, ‘ en ‘after that, daarna’ en betekent duidelijk 
‘daarna’ in beide gevallen. Opvolging van gebeurtenissen wordt door 
deze woorden aangeduid, zonder, op enigerlei wijze, de tijdsduur (de 
lengte van de tijd) te bepalen die er tussen kan liggen. 

Er zijn dus drie grote gebeurtenissen die elkaar opvolgen en de apostel, 
in het gedeelte voor ons, bevestigt de orde van hun opeenvolging. 
De eerste is de opstanding van Christus - ‘Christus de eersteling; de 
tweede, de opstanding van allen die van Christus zijn bij zijn komst; en 
de derde ‘het einde’, dat wordt onderscheiden door het overgeven van 
het koninkrijk aan God de Vader (1 Kor. 15:20-24) Tussen de opstanding 
van ‘Christus als eersteling’ en de opstanding van hen die de zijnen zijn 
bij Zijn komst, zijn reeds 1900 jaren verlopen. Tussen de opstanding 
van de heiligen bij de komst van Christus en zijn overgeven van het 
koninkrijk aan ‘het einde’, ligt de periode van het koninkrijk zelf. Met 
het koninkrijk zelf bedoelen wij het koninkrijk van Christus in haar 
open, openbaar gemaakte karakter. Als verborgenheid bestaat het zelfs 
nu - gemanifesteerd wordt het niet opgericht totdat Christus komt en 
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dan zullen de heiligen opstaan om met Hem in de heerlijkheid van zijn 
regering te delen. 

ALLE DINGEN ONDER CHRISTUS GESTELD

469. Wat betreft de afloop (het vervolg) van deze overgang kunnen 
twee opmerkingen dienen om haar betekenis op te helderen. Ten 
eerste is er een duidelijke zinspeling opPsalm 110 zowel als op Psalm 
8 en ten tweede moeten we zorgvuldig onderscheid maken tussen 
het alle dingen onder Christus plaatsen door God en de werkelijke 
onderwerping van alle dingen onder Christus door zijn eigen macht. 
Alle dingen gesteld onder de mens is duidelijk het onderwerp van 
Psalm 8 en daarin worden we voorzien door de woorden die Christus 
zo vaak aanhaalt in het Nieuwe Testament : ‘Hij heeft alle dingen aan 
zijn voeten onderworpen’ (1 Kor. 15:27; Ef. 1:22) In Hebr. 2:8 haalt de 
apostel deze woorden aan en past ze toe op Christus en toont zo de 
absolute universaliteit (algemeenheid) van hun draagwijdte, maar 
geeft te kennen dat hun praktische vervulling nu nog toekomst is. ‘Alles 
hebt U onder zijn voeten onderworpen Want door <Hem> alles te 
onderwerpen heeft Hij niets overgelaten dat Hem niet onderworpen 
zou zijn. Maar nu zien wij nog niet alles aan Hem onderworpen; maar 
wij zien Jezus, die een weinig minder dan [de] engelen gemaakt was 
vanwege het lijden van de dood met heerlijkheid en eer gekroond’ 
(Hebr. 2:8-9) De opgestane Jezus, gekroond met heerlijkheid en eer aan 
de rechterhand van God wordt zo (dus) gesteld over de werken van 
Gods handen. 
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CHRISTUS ONDERWERPT ALLE DINGEN

Alle dingen wat betreft erkend recht en recht van oppermacht zijn 
door God reeds onder Hem geplaatst; en het geloof onderscheidt en 
erkent dit, hoewel wat betreft de werkelijke krachtige uitvoering van 
zijn rechten en de onderwerping van alle dingen aan zijn macht ‘zien 
wij nog niet alles aan Hem onderworpen’ (Hebr. 2:9) Precies hier komt 
de leer van 110 er bij. 

‘Aldus luidt het woord des HEREN tot mijn Heer:
zet U aan mijn rechterhand,
totdat Ik uw vijanden gelegd heb
als een voetbank voor uw voeten’ (Ps. 110:1)

De Heer zit aan Gods rechterhand tot op een gegeven tijdstip waarop 
zijn vijanden worden gemaakt tot zijn voetbank. Dat tijdstip is nog 
niet aangebroken en daarom zien wij nu nog niet alle dingen feitelijk 
geplaatst onder Christus. God stelt nu de vijanden van Christus nog niet 
als voetbank onder zijn voeten. Hij verdraagt hen in lankmoedigheid, 
terwijl Hij door zijn Geest hen bijeen vergadert die, inplaats van onder 
Zijn voeten te worden gelegd, met Hem zullen zitten op Zijn troon en 
zullen deelhebben aan Zijn gezag en zijn vreugde. Als dit werk voltooid 
is zal het verwachte moment aanbreken waarop Jahweh de vijanden 
van Christus tot Zijn voetbank zal maken. Wat zal hierop gebeuren? De 
psalmist antwoordt, ‘De HERE strekt van Sion uw machtige scepter uit: 
heers te midden van uw vijanden’ (Ps. 110:2) 

We lezen verder:

‘De HERE is aan uw rechterhand. 
Hij verplettert koningen ten dage van zijn toorn;
Hij houdt gericht onder de heidenen, hoopt lijken op’ (Ps. 110:5-6a)



612

Eenvoudig commentaar

Christus zal ten dage van Zijn toorn in werkelijkheid door zijn macht die 
vijanden onderwerpen die door Jahweh hiervoor zijn gemaakt tot een 
voetbank onder zijn voeten. 

ALLE VIJANDEN ONDERWORPEN

We hebben dan twee geheel verschillende en tegengestelde perioden. 
In de éne zit Christus aan de rechterhand van God, met het erkende recht 
van universele oppermacht maar wacht er op dat zijn vijanden gemaakt 
worden tot Zijn voetbank. Gedurende deze periode worden de vijanden 
met geduldige genade verdragen en de mede- erfgenamen, die met 
Hem op zijn troon zullen zitten, worden vergaderd. Deze periode vult 
de tussenruimte tussen de opstanding van Christus, de eerstelingen en 
de opstanding van hen die van Christus zijn bij zijn komst. De andere 
periode is van de tijd toen Jahweh de vijanden van Christus maakte tot 
zijn voetbank en Hij actief begint hen door zijn macht te vernietigen 
en als een feit alle dingen aan Zichzelf te onderwerpen. Deze periode 
strekt zich zelfs uit tot voorbij het einde van het millennium, want wij 
weten dat ‘de dood en de hades’ na de duizend jaren ‘in de poel des 
vuurs zullen worden geworpen’. ‘De laatste vijand die teniet gedaan 
wordt is de dood’ (1 Kor. 15:26; Openb. 20:14) 

Lezen we nu in het licht van die andere schriftplaatsen, het geheel van 
het gedeelte dat we beschouwen. ‘Want evenals in Adam allen sterven, 
zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in 
zijn eigen orde: Christus als eersteling, daarna die van Christus zijn, bij 
zijn komst. Daarna is het einde, wanneer Hij het koninkrijk aan God de 
Vader overgeeft, wanneer Hij alle overheid en alle gezag en kracht te 
niet gedaan heeft. 
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471. Want Hij moet regeren, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten 
heeft gelegd. Als laatste vijand wordt de dood te niet gedaan. Want Hij 
heeft alles aan zijn voeten onderworpen. Wanneer Hij nu zegt dat alles 
[Hem] onderworpen is, is het duidelijk dat Hij wordt uitgezonderd die 
Hem alles onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn’ (1 Kor. 
15:22-28)

GOD ALLES IN ALLEN

De gegeven suprematie (oppergezag) van de mens, in de Persoon van 
de Heer Jezus Christus, (‘de tweede mens is de Heer van de hemel’ (1 
Kor. 15:47b) is duidelijk het onderwerp waarover de apostel het in deze 
verzen heeft. Deze suprematie wordt in de opstanding uitgeoefend. 
Toen Christus opstond en naar de hemel ging, nam Hij de plaats in van 
universele oppermacht aan Gods rechterhand terwijl Hij alle dingen, wat 
zijn recht betreft, onder Hem plaatste. Maar Hij stond op als eersteling. 
Allen die met Hem zullen regeren, vormen de oogst. Die oogst is nu nog 
niet gereed. Terwijl die wordt voorbereid, zit Hij aan de rechterhand 
van God. ‘Die van Christus zijn, bij zijn komst’ (vs. 23) zullen bij Zijn 
komst opstaan. Zijn vijanden zullen dan tot zijn voetbank gemaakt 
worden. Alle dingen zullen dan, in feite zowel als in naam, onder hem 
gesteld worden. Zijn eigen macht zal dan worden uitgeoefend in de 
werkelijke onderwerping van alles wat vijandig is aan Zijn karakter 
en heerschappij. ‘Want Hij moet regeren, totdat Hij al zijn vijanden 
onder zijn voeten heeft gelegd’ (vs. 25) De Schrift geeft ruimschoots 
getuigenis dat wanneer Hij zo alle dingen aan Zichzelf onderwerpt, de 
heiligen die zijn opgestaan, bij zijn komst met Hem worden verenigd 
in de uitoefening van zijn macht. Zelfs de dood zelf moet tenslotte 
worden vernietigd. Dan, wanneer alle dingen zijn onderworpen aan de 
heerschappij van de opgestane en verheerlijkte mens, de tweede Adam, 
de Heer uit de hemel, geeft Hij het koninkrijk over waarin Hij, als mens, 
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het gezag heeft uitgeoefend dat aan Hem werd toevertrouwd en GOD 
in tegenstelling met de MENS - God, Vader en Zoon en de Heilige Geest 
alles en in allen is. Gezegend,verwonderlijk besluit van Gods wegen! 
Mogen onze harten Hem met meer diepgevoelde eerbied! aanbidden 
en moge Hij voor ons geloof zijn nú wat Hij absoluut en voor altijd zal 
zijn wanneer alle bedelingen hun loop gehad hebben! ‘Want uit Hem 
en door Hem en tot Hem zijn alle dingen! Hem zij de heerlijkheid tot 
in eeuwigheid! Amen’. Rom. 11:36 () ‘OPDAT GOD ALLES IN ALLEN ZAL 
ZIJN’ (1 Kor. 15:28b)

ZIJ DIE VAN CHRISTUS ZIJN BIJ ZIJN KOMST

472. Niet alleen stelt dit hoofdstuk dus de gelijktijdigheid vast van de 
komst van de Heer en de opstanding van de heiligen, (onderscheid 
makende tussen dezen van ‘het eind’, wanneer het koninkrijk wordt 
over gegeven), maar het gaat door om meer uiterst precies onderricht 
te geven betreffende deze gebeurtenissen en om te voorzien in nog 
verder bewijs dat zij gebeuren als Christus het koninkrijk opneemt 
(krijgt) niet wanneer Hij dat overgeeft. De apostel toont dat de 
verandering van de levende heiligen terzelfder tijd is als de opstanding 
van hen die overleden (vertrokken) zijn en dat het geheel wordt 
voltooid (tot stand gebracht) bij of voor het begin van het Millennium. 
‘Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen niet allen ontslapen, maar 
wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar [ogenblik], in 
en oogwenk, bij de laatste bazuin; want de bazuin zal klinken, en de 
doden zullen onvergankelijk worden opgewekt en wij zullen veranderd 
worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en 
dit sterfelijke onsterfelijkheid aandoen, dan76 zal het woord uitkomen 

76 Niet ‘ειτα› als in vs. 24, maar ‘αοτε› waarvan de letterlijke en algemene 
betekenis is, op die tijd. 
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dat geschreven staat : ‘De dood is verslonden tot overwinning’ (1 
Kor. 15:51-54) Nu, het enige gedeelte waarin deze uitspraak werd 
geschreven is Jes. 25:8; en daar wordt het zo dooreen geweven met 
onmiskenbare voorzeggingen van zegeningen van het millennium, dat 
het voor de apostel - om zo te zeggen zoals hij hier doet - zal gebeuren 
in dezelfde tijd als de opstanding en de verheerlijking van de heiligen, 
gelijk is aan zijn verklaring in duidelijke termen, dat het millennium zo 
wordt ingeleid. 

473. Het kan goed zijn enkele tegenwerpingen die tegen dit gezichtspunt 
van 1 Kor. 15 zijn gemaakt op te merken voordat we naar een ander 
gezichtspunt doorgaan. Er is de nadruk gelegd om onder de uitdrukking 
‘die van Christus zijn, bij zijn komst’ (1 Kor. 15:23b) stilzwijgend te 
begrijpen dat de komst niet zal plaatsvinden totdat allen die van 
Christus zijn - d. w. z. allen die ooit Hem zullen toebehoren - gered zijn; 
en dat de bevestiging van het gedeelte is dat het gehele gezelschap 
van geredden vanaf het begin tot het einde van de tijd, bij de komst 
van Christus levend gemaakt zullen worden. Deze interpretatie neemt 
tastbaar vanzelfsprekend de vraag zonder bewijs als waar aan. Wat, 
vragen wij, zou de zin zijn waarin een onbevooroordeelde lezer die 
zich niet bewust is van enige vragen betreffende het onderwerp, de 
woorden zou begrijpen ‘ die van Christus zijn bij zijn komst’? Zou niet 
de natuurlijke betekenis van het gedeelte voor hem schijnen te zijn ‘zo 
velen als van Christus zijn ten tijde van zijn komst’. ? Dat dezulken dan 
levend zullen worden gemaakt is alles dat het gedeelte bevestigt. 

DE LAATSTE BAZUIN

Het verschil tussen de twee beweringen is duidelijk en het is voor hen 
die aandringen op het bezwaar om te tonen dat de betekenis waarin zij 
het gedeelte gebruiken haar natuurlijke, duidelijke, en enige betekenis 
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is. Als dit, zoals duidelijk het geval is, onmogelijk is, dan kunnen niet 
zulke argumenten als die in overweging zijn worden gegrondvest op 
het gedeelte. Als het door andere geschriften kan worden bevestigd, 
het zij zo; zich hierop beroepen is duidelijk ongeoorloofd. . Als de 
Meester in Matth. 25:27 zegt: ‘Dan had je mijn geld bij de bankiers 
moeten brengen, en ik zou bij mijn komst het mijne met rent hebben 
terug gekregen’, bedoelt hij dan dat hij geen bezit had buiten wat aan 
deze boze knecht werd toevertrouwde en dat hij nooit enig ander 
naderhand zou hebben? Om de woorden ‘het mijne’, in dit bijzondere 
geval te gebruiken als gelijkstaand met ‘alles wat nu of ooit van mij is zal 
mijn eigen zijn ‘ is precies een dergelijke vergissing als te begrijpen ‘zij 
die van Christus zijn bij zijn komst’ als gelijk met ‘allen die dan of ooit 
tot Christus zullen behoren’, wat de betekenis is die op deze woorden 
gelegd wordt door de tegenwerping die we nu beschouwen. 

Er is ook bezwaar gemaakt dat ‘de laatste bazuin’ in 1 Kor. 15 dezelfde 
is als ‘de stem van de Zoon des mensen’ in Joh. 5: 28; en als in het 
laatste gedeelte van ‘allen die in de graven zijn’ wordt gezegd dat 
zij ‘zijn stem zullen horen’ n. l ‘die van de Zoon des mensen’, wordt 
een conclusie getrokken dat ‘de laatste bazuin’ niet zal klinken tot de 
opstanding van de bozen plaats vindt; en dat, in feite, de opstanding 
van de rechtvaardigen en de bozen gelijktijdig plaats zal vinden. 

474. Maar het is pure aanname om ‘de stem van de Zoon des mensen’ 
in Joh. 5 te identificeren met ‘de laatste bazuin’ in het voor ons liggende 
hoofdstuk. Het doel van de Heiland in Joh. 5 is helemaal niet om de 
omstandigheden die de opstanding van de rechtvaardigen of van de 
bozen vergezellen af te schilderen; het is niet met ‘de stem van een 
artsengel’(1 Thess. 4:16) of ‘de bazuin van God’ (1 Kor. 15:52) waarmee 
hij spreekt, maar met Zijn eigen stem die zowel dode zielen levend 
maakt en lichamen uit het graf opwekt. . Het enige verschil is, dat 
terwijl de eersten worden levend gemaakt door het horen van ‘de stem 
van de Zoon van God’ sommigen van de laatsten voor het oordeel zijn 
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opgewekt, het is door de stem van de Zoon des mensen aan wie, zoals 
Hij zegt, alle oordeel gegeven is. Dat waarmee ‘de laatste bazuin’ wordt 
geïdentificeerd, ‘is de stem van de aartsengel en de bazuin van God’ 
in 1Thess. 4:16; maar daar vinden we geen vermelding van iemand 
anders dan van heiligen die opgewekt zijn of veranderd en het gedeelte 
als geheel bevestigt in ieder opzicht de leer van ‘de eerste opstanding’. 

DE DOOD VERSLONDEN TOT OVERWINNING

Tenslotte, er is geprobeerd het te niet doen van de dood (vs. 26) te 
vereenzelvigen met de dood die is verslonden tot overwinning (vs. 54); 
en daar de eerste naar algemeen wordt erkend aan ‘het einde’ is, of 
onmiddellijk er aan vooraf gaat, is er over getwist dat de laatste zo is. Maar 
het verslinden van de dood tot overwinning is niet noodzakelijkerwijs 
het te niet doen van de dood. Een vijand, lang triomferende, mag zijn 
treurige greep op de rechtmatige onderdanen van de één of andere 
machtige vorst hebben verminderd; hij kan (moge), met de goedkeuring 
van die overwinnende gastheren van die prins, verslonden worden door 
de overwinning en al zijn gevangenen de vrijheid geven - en toch kan 
het leven van de tiran worden gespaard; ja hij kan worden gespaard om 
de rol van cipier van de vijanden van de prins op te voeren. In het geval 
dat voor ons ligt is het precies zo. De dood heeft onder zijn greep de 
lichamen van Gods geliefde volk. Bij de komst van de Heer zal de vorst 
des levens worden gedwongen afstand te doen van iedere gevangene; 
niet één van de lichamen van Gods volk zal in de greep van de wrede 
vernietiger worden gelaten. Hij moet zijn prooi teruggeven. Hij moet 
van allen afstand doen. Reeds werd hij gedwongen die Gezegende Zelf 
vrij te laten die eens inging, vrijwillig inging, in zijn duistere gebieden. 

475. Toen was het dat de dood werd overwonnen. Iemand machtiger 
dan hij, die de kracht van de dood had, had vrijwillig Zichzelf 
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onderworpen en onderwierp Zichzelf aan de dood in de verzoening; 
en terwijl Hij door zijn dood de zonde door de offerande van Zichzelf 
had weggedaan kwam Hij tevoorschijn, terwijl Hij elke hinderpaal 
verbrak en de gevangenschap gevangen voerde. Het was niet alleen 
onmogelijk dat Hij Zelf door de dood zou worden vastgehouden; zijn 
dood in de verzoening stelde het recht van de dood over de heiligen 
buiten werking. Hij schafte de dood af en nadat Hij ‘de overheden en de 
machten ontwapend en openlijk tentoongesteld heeft door het [kruis], 
heeft Hij over hen getriomfeerd’ (Kol. 2:15) Het geloof weet dit nu en 
verblijdt zich in deze volmaakte victorie van Christus over de dood. Het 
is waar, dat om wijze en genadige bedoelingen, het de dood nog wordt 
toegestaan de lichamen van hen die in Jezus ontslapen zijn in zijn greep 
vast te houden. Maar wanneer Jezus komt zullen de lichamen van al zijn 
heiligen worden bevrijd van ieder spoor van de macht van de dood. De 
dood zal dan inderdaad door de overwinning worden verzwolgen! Nog 
is de dood niet vernietigd. Ze is, om zo te zeggen, duizend jaar langer de 
cipier van die ongelukkigen die hebben geleefd en in de zonde stierven. 
Zij zullen dan ook worden opgewekt in de opstanding ten oordeel en 
dan zal de dood. zelf worden vernietigd. ‘De dood en de hades werden 
geworpen in de poel van vuur’ (Openb. 20:14). 

TWEE UITLEGGINGEN VAN OPENBARINGEN 20

Maar dit brengt ons naar Openbaring 20 en naar dat andere hoofdstuk 
moeten we onze aandacht wenden. 

Er zijn twee uitleggingen van dit gedeelte die respectievelijk gerekend 
kunnen worden tot hun aanhangers, een dergelijk deel van hen die 
enige ernstige aandacht aan de profetie schenken, dat gezegd kan 
worden dat de zaak tussen deze twee in ligt - andere uitleggingen van de 
profetie zijn onbelangrijk en vereisen geen aandacht. Eén gezichtspunt 
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- dat tot onlangs gedurende de laatste één of twee eeuwen de voorkeur 
had - is dat ‘de eerste opstanding’ geen werkelijke, maar een figuurlijke 
opstanding is - dat ze wijst op de universele triomf en overheersing van 
het ware Christendom tijdens het millennium (duizendjarige rijk) - en 
deze voorkeur de triomf tentoonstelt onder het beeld van de opstanding 
van hen die gemarteld zijn voor de zaak van Christus. 

476. Dit gezichtspunt ontkent dat er een werkelijke opwekking van 
heiligen zal zijn als wordt beweerd, alle doden, zowel rechtvaardigen 
als bozen, worden opgewekt om voor de grote witte troon staan. De 
andere uitlegging, die bijna de hele eerste drie eeuwen algemeen 
werd aangehangen en die grotendeels is herleefd onder christenen 
gedurende de laatste 30 jaar, is dat ‘de eerste opstanding’ een letterlijke 
opstanding van de lichamen van de heiligen is, en dat ze plaats vindt 
aan het begin van die periode van algemene zegening onder de 
verenigde regering van Christus en zijn heiligen, wat de gehele Schrift 
ons onderwijst om op vooruit te lopen. De vraag welke van deze beide 
gezichtspunten de werkelijke betekenis van dit gedeelte vertoont 
(geeft) moet onder de onderwijzing van Gods Geest worden beslist, 
door het innerlijk bewijs dat het gedeelte zelf verschaft, en door haar 
harmonie (overeenstemming) met andere gedeelten van Gods woord. 

Door het handhaven van het laatste als de verklaring van het 
gedeelte hebben we de drempel van de tegenwerping bereikt, dat de 
Openbaringen een boek is van symbolen en beelden en dat we om deze 
reden bijna van te voren veronderstellen dat ‘de eerste opstanding’ 
niet werkelijk is, maar figuurlijk. Dit zou echter evenzeer bewijzen dat 
de opstanding van: ‘de doden, klein en groot’, in het laatste gedeelte 
van het hoofdstuk, insgelijks moet worden verstaan. Maar dit is niet 
alles van ons antwoord op dit bezwaar. Opgewekt wordt toegestaan 
dat de Openbaringen een boek is van symbolen en beelden en dat 
het inderdaad een grote fout zou zijn dit over het hoofd te zien bij de 
utlegging van het boek. Maar behalve beelden en symbolen bevat het 
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goddelijke verklaringen van het ene en uitleggingen van het andere. 
De ‘zeven gouden kandelaars’ (Openb. 1:20), door `Johannes gezien in 
zijn gezicht, waren ongetwijfeld symbolen. De zeven ‘kandelaars (die 
u gezien hebt) zijn de zeven gemeenten’, is de verklaring uit de mond 
van de Heer Zelf van wat de symbolen betekenen. De ‘grote vuurrode 
draak die zeven hoofden en tien horens heeft en op zijn koppen zeven 
diademen’ (Openb. 12:3) is een symbool: ‘de oude slang, die genoemd 
wordt duivel en de satan, die de hele aarde misleidt’, is de goddelijke 
verklaring daarvan. 

DE OPENBARINGEN IS ZINNEBEELDIG NAAR ALGEMEEN 
WORDT ERKEND

477. Toen Johannes zag ‘de grote hoer die op de vele wateren zit’ 
(Openb. 17:1), zag hij een symbolisch toneel. De onreine vrouw zelf 
was een symbolisch personage: en de ‘vele wateren’ waarop zij 
zat waren ook symbolisch. Maar als we lezen ‘De vrouw, die u hebt 
gezien, is de grote stad die [het] koningschap heeft over de koningen 
van de aarde’; en opnieuw ‘De wateren die u hebt gezien, waarop de 
hoer zit, zijn volken en menigten en naties en talen’, moeten we dit 
ook tot symbolen maken en dus onszelf afzetten tegen het licht dat 
verschaft wordt door de goddelijke en letterlijke verklaring van wat 
de symbolen vertegenwoordigen? Zo in het gedeelte dat voor ons 
ligt. Wij ontkennen niet dat er symbolen worden gebruikt in de scène 
die de apostel beschrijft. ‘De tronen’ die hij zag en die er op zaten; 
de zielen van hen die waren onthoofd, en waarvan hij ook zegt dat 
hij ze ‘zag’, ongetwijfeld waren dat symbolen. Het gehele toneel dat 
aan zijn ogen werd voorgesteld, laat geen vraag open wat betreft haar 
symbolisch karakter. Maar wat stelden de symbolen voor en in welke 
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taal wordt het antwoord op deze vraag uitgedrukt? ‘DIT IS DE EERSTE 
OPSTANDING’(Openb. 20:5b) is het goddelijke antwoord op de vraag. 

GODDELIJKE UITLEGGINGEN VAN DE BEELDEN

Wat stellen de symbolen voor? En kunnen we veronderstellen dat 
dit antwoord iets anders is dan het letterlijke? Wordt het éne raadsel 
door een ander opgelost in het woord van God? Is dit de methode van 
goddelijk onderwijs? Wij hebben niet de wens om het symbolische 
karakter van het meeste wat het boek ‘de Openbaringen’ bevat te 
ontkennen, wij geloven dat de erkenning er van essentieel is voor 
het begrijpen van het boek; maar er is geen principe van gezonde 
verklaring die van ons eist om de korte uitlegging van haar symbolen als 
beeldspraak te beschouwen, wat haar goddelijke Schrijver genadiglijk 
heeft opgenomen voor onze leiding. Om die zo te beschouwen zou een 
weigering zijn om gebruik te maken van de hulp waarin Hij in genade 
heeft voorzien en is een in de wind gooien van alle hoop om te komen 
tot een zekere gevestigde conclusie betreffende de betekenis van Zijn 
woorden. 

478. ‘Dit is de eerste opstanding’ (Openb. 20:5b) Sluiten deze woorden 
niet stilzwijgend in, bij wijze van uitleg, dat de leer van een eerste 
opstanding vroeger niet onbekend was? Door de tegenstanders van 
deze leer wordt ons verteld dat het vreemd zou zijn als een waarheid 
van dergelijk belang slechts in één plaats van de Schrift zou kunnen 
worden gevonden; en aannemende, zoals zij doen, dat dit slechts het 
enigste gedeelte is dat kan worden aangevoerd als bewijs van de leer, 
gebruiken zij deze opvatting als zekere aanwijzing er tegen om het zo 
te verstaan. Maar hebben we niet gezien dat de waarheid van een 
opstanding van uitverkorenen en van voor het millennium, door talrijke 
gedeelten wordt geleerd? Hebben we niet gelezen over ‘de opstanding 
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ten leven’ - ‘de opstanding van de rechtvaardigen’ - ‘de opstanding van 
tussen de doden?’ (resp. Joh. 5:29; Luk. 14:14;. . ) Spreekt de apostel 
niet over ‘een betere opstanding?’ (Hebr. 11:35) Hebben we niet 
gezien, zowel in Rom. 8 als in 1 Kor. 15 evenals in de verbinding van 
de laatste met Jes. 25, dat de opstanding van de heiligen vooraf gaat 
aan de bevrijding van de schepping en de zegen van het duizendjarige 
rijk? En wat is de dienst van de heilige schrijver in Openbaring20? Niet 
om van tevoren onbekende waarheid te openbaren - maar om een 
reeds voor de zielen van de heiligen bekende leer te nemen en haar te 
plaatsen in verbinding met die onthullingen van de toekomst, wat hem 
werd toevertrouwd om mede te vermelden. 

SCHETS VAN DE OPENBARINGEN

Nadat hij ons in hoofdstuk 1 het gezicht heeft gegeven van de heerlijkheid 
van de Heer waarvan hij het voorrecht had ze te ontvangen - in hfst. 2, 
3 het oordeel van de Heer over de opeenvolgende toestanden van het 
belijdende lichaam totdat het uit Zijn mond zou worden uitgespuwd 
- in hfst. 3 en 4 de verhoudingen tot elkaar en tot de aarde, van Gods 
troon, het Lam in het midden ervan, de verlosten reeds in heerlijkheid, 
gekroond en op de troon geplaatst en slechts wachtende tot hun Heer 
zou regeren, te regeren met Hem over de aarde - in hfst 6 - hfst. 19 - de 
opeenvolgende oordelen, zegels, trompetten, bazuinen waardoor de 
macht van de troon van God zou handelen t.o.v. de aarde krachtens 
haar volkomen boosheid even als de vormen en karakters die deze 
boosheid zou aannemen en zelfs de trouw tot de dood van het één 
of ander gezelschap van heiligen gedurende deze afsluitende crisis van 
menselijke zonde, satan’s macht, en Gods oordeel - dat we hebben in 
hfst 19, dat ons getoond wordt in de komst van Christus Zelf ten oordeel 
opgeluisterd door zijn hemelse heiligen, met de totale omverwerping 
(het teniet doen) en ondergang van Zijn tegenstanders; Babylon, het 
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beest en de valse profeet, met de legers van de twee laatsten, dat alles 
van het toneel wordt verduidelijkt, en het huwelijk van het Lam dat 
plaats gevonden heeft in de hemel - wat kan mooier zijn of in meer 
volmaakte orde dan dat de apostel in dit hoofdstuk, zoals hij het doet, 
ons toont dat de satan gebonden wordt, opdat hij de volkeren van de 
aarde van het 1000- jarige rijk niet zou misleiden - de tronen en hen 
die er op zitten, nu niet in de hemel, zoals in hfst. 4 en 5, maar in hun 
verbinding met de aarde (een verbinding waar alleen daar op wordt 
vooruitgelopen) - de gemartelde heiligen van de Apocalyptische crisis 
worden niet buiten het toneel gehouden maar worden in het bijzonder 
genoemd opdat wij er zeker van zijn dat zij niet worden uitgesloten, 
wat zou volmaakter kunnen zijn, vragen wij, dan dat hij ons deze 
‘gezegenden en heiligen’ zou tonen, levende en regerende duizend 
jaren met Christus en zou zeggen als uitlegging van het geheel - ‘Dit is de 
eerste opstanding?’ (Openb. 20:5b) Er is absoluut niets in dit gedeelte 
dat ergens anders niet wordt geopenbaard, behalve wat duidelijk een 
ondergeschikt punt, een detailpunt is - de duur van de regering van de 
heiligen met Christus. 77

ZIJ DIE OP DE TRONEN ZITTEN

De deelname van de martelaren onder het vijfde zegel en de martelaren 
onder het beest aan de regering van de heiligen met Christus, wordt 
hier inderdaad onderwezen met een nauwkeurigheid die we nergens 
anders vinden. Maar dit zou geen nieuwe verhouding kunnen worden 
genoemd. Van deze zelfde heiligen heeft Daniel verklaard, in hfst. 7, dat 

77 Wij vergeten hier niet dat de heiligen zullen ‘regeren tot in alle 
eeuwigheid’ (hfst. 22:5) Naar dat waarover de profetie gaat is het 
deelnemen van de heiligen met Christus in het koninkrijk aan Hem als 
Mens toevertrouwd, zoals we hebben gezien, Hij zal het aan het einde 
overgeven aan God de Vader, opdat God alles is in allen (1 Kor. 15:28) 
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zij het koninkrijk zouden nemen en het bezitten en dat het oordeel aan 
hen gegeven zal worden. 

480. Het is daarom niet waar dat Openbaring 20 het enige gedeelte is 
waar we de leer van ‘de eerste opstanding’ vinden. Als dat het geval 
was geweest, is het zeker niet onze plaats om de wet voor te schrijven 
aan onze goddelijke Onderwijzer hoe vaak Hij de lessen die Hij ons wil 
leren moet herhalen, maar eerbiedig en dankbaar elke waarheid die Hij 
openbaart te ontvangen hetzij die in één gedeelte wordt meegedeeld 
of in vele. Maar zelfs als het gewicht in de schaal legt bij zo’n bezwaar is 
het niet van toepassing in het geval dat voor ons ligt. Alle waarheid die 
het gedeelte extra onderwijst behalve wat van te voren is geopenbaard, 
betreft de duizendjarige duur van de regering van de opgestane heiligen 
met Christus. Hun opstanding, gescheiden van die van de bozen en hun 
gezamenlijke regering in de opstanding met hun Heer, wordt nauwelijks 
ergens anders geopenbaard. 

Het is een vergissing te veronderstellen dat het laatste gedeelte van 
Openbaring 20:4 een uitlegging is van het voorafgaande. ‘En ik zag 
tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven’ 
(Openb. 20:4) Dit is een vaststelling van de apostel en wat volgt is geen 
uitleg ervan, maar een verdere vaststelling. 

DE OUD- TESTAMENTISCHE HEILIGEN EN DE GEMEENTE

Wat betreft wie worden aangeduid door het woord ‘zij’ - zij gingen 
daarop zitten - vragen wij dan wat iedere leerling weet en wat wordt 
toegestaan door de bekwaamste opponenten van de leer die wij 
handhaven; nl. dat de woorden die hier weergegeven worden met 
‘zij gingen daarop zitten’ onpersoonlijk kunnen worden verstaan als 
gelijkwaardig aan ‘zij waren gezeten op’, een gebruik heel bekend in het 
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Griekse Testament en in de Septuaginta. 78 Als we het zo lezen: ‘En ik zag 
tronen, en zij zaten er op, en het oordeel werd hun gegeven’, blijft de 
enige vraag, door wie werden zij bezet? Antwoordt niet de hele Schrift: 
door de heiligen - de verlosten? Daniel had gezien dat er tronen werden 
opgesteld (Dan. 7: 9) maar niet dat ze bezet waren (wel de vierschaar 
in vs. 10b) Zie Dan. 7:9, waar er geen sprake van is dat de woorden 
‘cast down’ - [ zie St. James vert. ; ‘werden opgesteld’ in Darby vert. ] - 
betekenen ‘set’ - ‘opgesteld’. 

481. Johannes ziet tronen in de hemel en oudsten in witte klederen en 
met kronen van goud die daarop zitten (Zie hfst. 4 en 5) Meer dan dit, 
zij zijn daar vooruit lopende op wat hier wordt tentoongesteld. ‘(Wij) 
Zij zullen over de aarde regeren’ is hun taal in Openbaring5. Zij worden 
hier gezien als regerende. Betreffende dan de gekroonde oudsten, als 
symbool voor het hele gezelschap van de verlosten na hun opname 
(verplaatsing) naar of in de hemel, maar vóór hun te voorschijn komen 
in het gevolg van de machtige Overwinnaar, zoals voorzegd in hfst. 
19:14, kunnen we (niet zonder verlies) met zekerheid begrijpen wie 
zij zijn die de tronen bezetten die eerst genoemd worden in hfst. 20: 
4. De Oud Testamentische heiligen, dat weten we uit Hebr. 11:39, 40 
wachten op het ogenblik van onze opwekking; en ‘zij die van Christus 
zijn bij Zijn komst ‘ (1 Kor. 15:23) zullen hen zeker insluiten. Zij dan en 
de gemeente gesymboliseerd door de oudsten van hfst. 4 tot hfst. 19, 
worden gezien als volgende in het gevolg van Christus als Hij van de 
hemel komt om oordeel uit te oefenen over Zijn vijanden en zij zijn 
ongetwijfeld degenen die op de tronen zitten. 

78 ‘In het Nieuwe Testament worden onpersoonlijke werkwoorden 
gebruikt in de derde persoon meervoud’. Winer’s Gramm. paragr. 49. 
Niets is nauwelijks meer algemeen in het Oude Testament en in het 
Oude Testament en speciaal in het Chaldeeuws van het boek Daniel, 
dan om de derde persoon meervoud te gebruiken voor de lijdende vorm 
om er zo een soort onpersoonlijke vorm van maken’. Moses Stuart’s 
Gramm. par. 174, Note 2 (Comm. On Apoc. ad. loc. )
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INCLUSIEF APOCALYPTISCHE MARTELAREN

Maar in hfst. 6:9 lezen we over ‘zielen onder het altaar die om het 
woord van God geslacht waren en om het getuigenis dat zij hadden’ 
tot wie gezegd werd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten totdat 
ook hun medeslaven en hun broeders die gedood zouden worden 
evenals zij, voltallig zouden zijn’ (hfst. 9-11). Latere hoofdstukken 
informeren ons over de dood van deze anderen onder de vervolgingen 
van het beest; en nu worden beide gezelschappen gezien, behalve het 
algemene lichaam van de getrouwen. ‘En [ik zag] de zielen van hen die 
om het getuigenis van Jezus en om het woord van God onthoofd waren 
(martelaren onder het 5de zegel, hst. 6:9) die het beest of zijn beeld 
niet hadden aangebedenen niet het merkteken aan hun voorhoofd 
en aan hun hand ontvangen hadden; (dit is het gezelschap waarop 
de eersten moesten wachten) en zij werden levend en regeerden met 
Christus duizend jaren. De overigen van de doden werden niet levend 
voordat de duizend jaren voleindigd waren. . Dit (het hele toneel) is de 
eerste opstanding’ (Openb. 20:4-5) 

482. ‘De eerste opstanding’. Het kan alleen zo worden genoemd m. 
b. t. een tweede. En naar welke andere betrekking wordt verwezen 
in het hoofdstuk, dan die aan het eind waar ‘de doden de groten en 
de kleinen’ (vs. 12) worden voorgesteld als staande voor God? Hoe 
zou een herleving van de geest van de martelaren of de triomf over 
de zaak waarvoor zij leden ‘de eerste opstanding’ kunnen zijn en de 
letterlijke werkelijke opstanding van ‘de doden klein en groot’ de 
tweede (opstanding) kunnen zijn? Sommigen gaan inderdaad zo ver 
om te zeggen, dit is niet de tweede opstanding die stilzwijgend door 
het gebruik van de woorden ‘de eerste’ er onder begrepen wordt, 
maar dat het moet worden gevonden in de herleving van het niet meer 
bestaande deel van de bozen in de opstand van Gog en Magog aan het 
eind van het millennium. 
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‘DE OVERIGEN VAN DE DODEN’

Maar zijn zij, ‘de overigen van de doden’, vanuit wier midden de 
heiligen worden opgewekt aan het begin? De heiligen ‘en zij werden 
levend en regeerden met Christus duizend jaren. De overigen van de 
doden werden niet levend voordat de duizend jaren voleindigd waren’ 
(Openb. 20:4b-5) Vat dit letterlijk op en het is heel duidelijk hoe de 
bozen genoemd konden worden ‘de overigen van de doden’ ziende dat 
rechtvaardigen en bozen allen t.o.v. het lichaam evenzeer dood geweest 
waren. Maar als u de opstanding van de heiligen als niets anders dan 
een beeld van de overheersing van de ware godsdienst beschouwt 
en de tweede opstanding als de herleving van de bozen aan het eind, 
hoe kunt u dezen samen plaatsen (indelen), of veronderstellen dat de 
Heilige Geest ze bij elkaar plaatst, door zo’n uitdrukking als ‘de overigen 
van de doden?’

Deze bewoording ‘de overigen van de doden’ lijkt ons te zijn - zoals 
terecht gezegd is door iemand anders - ‘een uitdrukking die absoluut 
en noodzakelijk deze overigen van de doden, later opgewekt tot leven, 
verbindt met de andere doden waarvan juist van te voren gezegd 
werd dat ze eerder levend werden. Als origineel geweest zijnde en 
vóór de wegneming van de eerst weggenomen doden, deel en partij 
van dezelfde gemeenschap van doden, in welke betekenis dan ook, 
hetzij letterlijk of figuurlijk, het woord dood moge hebben betekend, 
- evenals een rest van kleding noodzakelijkerwijs eens geweest moet 
zijn aan of van hetzelfde stuk als het deel waarvan het wegnemen 
het tot een overblijfsel laat; precies weer zoals ‘de rest’, (de overigen) 
gezegd door Lukas, die aan land ontkomen is, sommigen op planken en 
sommigen op wrakstukken van het schip (Hand. 27: 44), bemanning van 
hetzelfde schip was als zij die door zwemmen waren ontkomen; of om 
een voorbeeld uit de Openbaringen te nemen, als ‘de overigen van de 
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mensen’, (Openb. 9: 20) die niet waren gedood door bepaalde plagen79, 
van dezelfde gemeenschap waren als zij die door de plagen gedood 
werden. Hoe kan de conclusie worden vermeden dat de opgestanen 
aan het begin van de duizend jaren en ‘de overigen van de doden’ die’ 
niet levend werden voordat de duizend jaren voleindigd waren’, allen 
‘dood’ waren in dezelfde zin (betekenis) en terzelfder tijd voorafgaande 
aan de ‘ eerste opstanding’? En in welke andere betekenis dan dat van 
de letterlijke dood van het lichaam zouden de rechtvaardigen en de 
bozen evengoed kunnen worden beschouwd als dood? Klaarblijkelijk is 
de dood een werkelijke, letterlijke dood en indien dat het geval is moet 
de opstanding ook een letterlijke, werkelijke opstanding zijn. 

‘DE ZIELEN VAN HEN DIE ONTHOOFD WAREN’

Als u de duidelijke, voor de hand liggende betekenis van het hoofdstuk 
verwerpt, dat het een werkelijke opstanding van de heiligen om ‘met 
Christus te regeren’ voorzegt, dan wordt u verwikkeld in onontwarbare 
moeilijkheden. Denk aan een zinnebeeldige opstanding, waarin geen 
enkel gestorven (dood) lichaam wordt opgewekt, dat genoemd wordt 
‘de eerste (opstanding)’, en de werkelijke opstanding van allen 

die gestorven zijn is de tweede opstanding! Denk aan de triomf van 
Christus vermeldt door het beeld van de opstanding van de martelaren 
om met Christus te leven en te regeren, terwijl de uitdrukking ‘de 
overigen van de doden’ (Openb. 20:5) die niet weer zouden leven 
voordat de duizend jaren voleindigd waren, wordt uitgelegd te bedoelen 
dat de niet meer bestaande boze partij die weer zal verrijzen aan het 
eind van het millennium! Denk ook aan de uitdrukking ‘priesters van 
God’ - ‘Gelukkig en heilig is hij die aan de eerste opstanding deel heeft; 

79  ‘Horse Apocalyptic’, vierde editie, vol. iv. , page 141. 
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over dezen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters 
van God en van Christus zijn en met Hem <de> duizend jaren regeren’ 
(vs. 6) Men moge misschien figuurlijk spreken van de regering van 
principes - maar wat, tenzij zij personen zijn, kan van hen die opgestaan 
zijn maken dat zij priesters van God zijn?

484. Door sommigen wordt tegen geworpen dat Johannes slechts 
zag ‘de zielen van hen die onthoofd waren’ (Openb. 20:4). Maar dit is 
slechts een uitdrukking om hun toestand juist voor hun opstanding aan 
te duiden en de identiteit (de persoonlijkheid) van hen die zo genoemd 
worden te onderscheiden van ‘de zielen onder het altaar’ in hfst. 6. 
‘Er wordt niet meer stilzwijgend te kennen gegeven, dat zij nog in een 
onstoffelijke toestand waren, dan de naam ‘de doden ‘ in vs. 12, (‘Ik 
zag de doden, de groten en de kleinen, staan voor de troon,) insluit 
dat deze laatsten nog, op datzelfde ogenblik dat zij voor hem staan, 
dode mensen waren. Om een dergelijk voorbeeld te nemen, ‘En toen 
de demon uitgedreven was, sprak de stomme’ (Matth. 9:33) betekent 
zeker niet dat hij nog stom was toen hij dit deed! Het is een vrij algemene 
manier van uitdrukking in zo’n geval. 

We vervolgen het onderwerp niet verdeer. Er is genoeg aangevoerd 
om de werkelijke betekenis van het gezicht aan te tonen en het 
onhoudbare van het principe van uitlegging die het nietig zou verklaren. 
Geve God dat het opbeurende vooruitzicht om deel te hebben aan de 
eerste opstanding, ons de overwinning moge geven over alle ijdelheid 
(vruchteloosheid) van deze wereld van de dood. 
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18. HET MILLENNIUM

485. Het woord Millennium, zoals de meesten van onze lezers bekend 
is, betekent eenvoudig duizend jaren; terwijl met de uitdrukking ‘het 
Millennium’, in het algemeen wordt begrepen dat ze die periode insluit 
van universele vrede en gerechtigheid, die wij van Openbaring20 
kennen en die duizend jaar zal duren. 

Het Millennium, zoals de Schrift het ons schildert, heeft haar hemelse 
zowel als haar aardse aspect. Op het eerstgenoemde werd onze 
aandacht gericht bij het onderzoeken van het onderwerp van de 
‘Eerste Opstanding’. Het onderwerp ontsluit voor ons de personen wier 
regering, in opstandings- leven en hemelse heerlijkheid zo wonderlijk 
zal bijdragen aan de zegen van de aarde en haar bewoners gedurende 
het Millennium. Het is nu onze bedoeling om onderzoek te doen naar 
de toestand van de aarde en haar bevolking gedurende die gezegende 
eeuw, als ook om één of twee thema’s, die van het grootste belang zijn 
en die betrekking hebben op haar invoering, op te merken 

Ten eerste het is een vergissing om te veronderstellen dat het oordeel 
dat op de antichrist zal worden uitgeoefend (zie 2Thess. 2:8 en Openb. 
19:20) bij de komst van Christus met al zijn heiligen onmiddellijk zal 
worden opgevolgd door de volledige vrede en de gezegende toestand 
van de 1000-jarige periode. Die periode begint ongetwijfeld met 
het ten val brengen van de antichrist. Maar het eerste deel van het 
millennium zelf wordt gekarakteriseerd door de onderwerping van de 
vijanden van Christus - een werk waarvoor we geen grond hebben om 
te concluderen dat het in een ogenblik zal zijn volbracht. Nadat Babylon 
eerst zal zijn overwonnen (zie Openb. 19:20), stelt de vernietiging van 
de antichrist zeker allen buiten werking die op de voorgrond tredend 
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in openlijke vijandschap tegen God hadden gehandeld en het brengt 
bovendien het volk van Israël in een openlijke erkende verbinding met 
Christus. 

HET BEGINT MET DE OORDELEN OVER DE BOZEN

486 Maar het is duidelijk dat er oordelen moeten worden geveld en dat 
vijanden worden onderworpen nadat het volk Israël vreedzaam in het 
land woont onder de bescherming van Christus. ‘En Hij zal bevrijden 
van Assur, wanneer die in ons land komt’ (Micha 5:5) Dat de Assyriër 
daar komt tot zijn eigen ondergang getuigen vele passages. Het punt 
waar we nu de aandacht op vestigen is dat zijn komst en daarom zijn 
vernietiging beide plaats vinden ten tijde dat Christus de vrede van 
Israël is. Dat zal Hij niet zijn in de dagen van de antichrist. Zelfs dan, 
zoals duidelijk getoond is, zal er een overblijfsel zijn dat God zoekt en 
verlangt naar de komst van hun Messias; maar het volk zal helaas! een 
verbond hebben met de antichrist. Bovendien, van Gog, of het nu wel 
of niet dezelfde is als de Assyriër, wordt gezegd dat het ‘zal optrekken 
tegen het land dat zich van de krijg hersteld heeft, (een volk) dat uit 
het gebied van vele volken bijeengebracht is’ (Ezech. 38:8) Hij wordt 
voorgesteld terwijl hij zegt: ‘Ik zal optrekken tegen een land van dorpen, 
een overval plegen op vreedzame lieden, die in gerustheid wonen, allen 
zonder muur, grendels of poorten’ (Ezech. 38:11) Tot de profeet wordt 
gezegd: ‘Daarom, profeteer, mensenkind, en zeg tot Gog: Zo zegt de 
Here HERE: zult gij het niet gewaar worden, te dien dage als mijn volk 
Israël in gerustheid woont? Dan zult gij komen uit uw woonplaats uit 
het verre noorden. . . en gij zult optrekken tegen mijn volk Israël als een 
wolk die het land bedekt’ (Ezech. 38:11-16). Het is daarom duidelijk 
dat de inval van het noordelijke verbond en het verschrikkelijke oordeel 
waardoor het wordt bezocht beide volgen op de terugkeer van Israël 
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en hun vreedzame vestiging in het land onder de bescherming van hun 
Messias en de glimlach en bekrachtiging van God. 

De Schrift getuigt ook van de oordelen in Idumea of Edom, (Jes. 34 
en 63), over Egypte (Jes. 19), over Moab en Ammon, over Tyrus en 
Sidon (Ezech. 25-28); naast deze plaatselijke oordelen hebben we de 
voorzeggingen van andere meer wijd en zijd verspreide oordelen. ‘Te 
vuur en te zwaard zal de HERE gericht oefenen over al wat leeft, en de 
door de HERE verslagenen zullen talrijk zijn (Jes. 66:16). 

DE DAVIDS REGERING VAN CHRISTUS

487. ‘Want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, leren de inwoners 
der wereld gerechtigheid’ (Jes. 26:9b). 

‘De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn 
koninkrijk verzamelen alle aanleidingen tot vallen en hen die de 
wetteloosheid doen, en zij zullen hen in de vuuroven werpen; daar zal 
geween zijn en het tandengeknars’ (Matth. 13:41,42) 

De gelijkenis van de schapen en de bokken in Matth. 25 lijkt ons een 
rechtzitting te schilderen die van dit alles in karakter verschilt en wat 
toch een oordeel is van levende volken bij het begin of de invoering van 
het koninkrijk van Christus. Al deze oordeelstonelen zullen zich niet in 
één moment voordoen. 

De geschiedenis van de regering van David levert een treffend type op 
van dit begin gedeelte van de duizendjarige periode. Dat David in zijn 
leed, verwerping en verbanning een type van Christus was als de Steen 
die door de bouwlieden werd verworpen, dat heeft de hele gemeente 
van God altijd erkend. Ook kan er geen twijfel over bestaan dat de 
verworpen Steen die een Hoeksteen (een hoofd des hoeks) werd, 
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getypeerd werd door de aanvaarding door David van de troon van 
Israël. Het moge niet zo algemeen worden onderscheiden dat zowel 
de regering van David als die van Salomo nodig is om te voorzien in 
het complete type van de periode in het millennium. David regeerde te 
Hebron zeven jaar voordat hij te Jeruzalem regeerde. Deze periode was 
een periode van strijd tussen het huis van David en het huis van Saul. 
Maar zelfs hierna, toen hij als koning door alle stammen werd erkend, 
was David in strijd gewikkeld in een voortdurende serie conflicten met 
alle vijanden van Israël rondom. Het is waar, hij had succes in deze 
conflicten. Zijn overwinningen strekten zich heinde en ver uit want 
God was met hem en gaf hem de nekken van zijn vijanden; maar een 
periode van strijd, hoe succesrijk ook, is geen kalme en rustige periode. 
Salomo, zoals zijn naam aangeeft, was de vredelievende vorst. En terwijl 
David optreed als het type van ‘de leeuw van de stam van Juda’, zien 
we in de regering van Salomo het goddelijke beeld van de vredevolle 
heerlijkheid van het koninkrijk van Christus. 

DE SALOMON’S REGERING

488. Psalm 72 die getiteld is ‘Een psalm voor Salomo’ (‘Gebed voor 
de koning. Van Salomo’) is altijd terecht gelezen als een luisterrijke 
prediking van de duizendjarige tijd. En hoe zou er een treffender 
voorstelling van die tijden kunnen zijn dan in de geschiedenis van die 
vorst? :

‘Juda en Israël waren talrijk als het zand dat aan de zee is in menigte; 
zij aten en dronken en waren blijde. En Salomo was heerser over al de 
koninkrijken van de rivier af tot het land der Filistijnen, tot de grens van 
Egypte; zij brachten geschenken en dienden Salomo, zijn leven lang…. 
want hij heerste over alles aan deze zijde van de Rivier, van Tifsach tot 
Gaza, over alle koningen van deze zijde van de Rivier en hij had vrede 
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rondom aan alle kanten, zodat Juda en Israël gerust woonden, ieder 
onder zijn wijnstok en onder zijn vijgeboom, van Dan tot Berseba, 
gedurende het gehele leven van Salomo’ (1 Kon. 4). Maar er moet ook 
een David-regering zijn evengoed als een Salomo-regering van Christus; 
en beide zijn ingesloten in de duizend jaren. Gedurende een korte tijd 
van die periode zal Christus zijn vijanden door kracht onderwerpen 
evenals David en daarna door de rest van het millennium zal Hij regeren 
in vrede, evenals Salomo. . 

Nu wenden we ons naar een ander punt. Als we zeggen dat Christus 
zijn vijanden door macht zal onderwerpen dat het millennium door 
de komst van Christus en de oordelen die dan worden uitgeoefend zal 
worden ingeleid - dan vergeten we geen moment dat voor zover het 
de bekering van zielen betreft, de bewerker door wie het dan tot stand 
gebracht zal worden, evenals op dit moment de Heilige Geest is. Het 
is mogelijk, dat door ernstig bij deze waarheden - die in het algemeen 
verwaarloosd en vergeten zijn - te blijven, dat zij die geloven in het 
duizendjarige rijk gevaar hebben gelopen om die als vanzelfsprekend 
aan te nemen en zo lichtvaardig voorbij gegaan zijn aan zo’n algemeen 
erkende leer als de zojuist uitéén gezette. Maar het profetische woord 
neemt het dus niet als vanzelfsprekend aan en gaat er aan voorbij. Het 
toont heel duidelijk de zeer belangrijke plaats aan die de werking van 
de Geest bekleedt in verbinding met de invoering van de zegen van het 
millennium. 

UITSTORTING VAN DE GEEST

489. Terwijl hij de droevige troosteloosheid van Israël voorspelt 
vanwege de zonde van de natie, voorzegt de profeet haar voortzetting, 
zoals hij zegt: ‘totdat over ons uitgestort wordt de Geest uit den hoge. 
Dan wordt de woestijn een gaarde en de gaarde gelijkt een woud’ (Jes. 
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32:15) Dezelfde profeet vermeldt, als hij vooruit loopt op de vergeving 
en het herstel van Israël, de volgende toespraak: ‘Vrees niet, mijn 
knecht Jacob, en Jesurun, die Ik verkoren heb. Want Ik zal water gieten 
op het dorstige en beken op het droge; Ik zal mijn Geest uitgieten op 
uw nakroost en mijn zegen op uw nakomelingen. Zij zullen uitspruiten 
tussen het gras, als populieren langs de beken. De één zal zeggen: Ik ben 
des HEREN, een ander zal zich noemen met de naam Jacob, en een derde 
zal op zijn hand schrijven: van de HERE, en de naam Israël aannemen’ 
(Jes. 44:2-5) Ook is het niet louter bij het begin van het millennium 
dat deze uitstorting van de Geest plaats vindt. Hij werkt op de zielen 
van het overblijfsel zelfs voor de komst van Christus ten oordeel; en 
zijn tegenwoordigheid bij de natie na dat tijdstip zal nooit ophouden. 
Deze punten worden beide prachtig voorgesteld in hoofdstuk 59:19b-
21. ‘Als de vijand zal komen gelijk een stroom, zal de Geest des HEEREN 
de banier tegen hem oprichten’. Dit zal zeker vervuld worden in het 
overblijfsel. ‘En er zal een Verlosser tot Zion komen, namelijk voor hen, 
die zich bekeren van de overtreding in Jacob, spreekt de HEERE’ (St. 
vert. J. Brandt en Zoon in N. B. G. vert. van 1931 vs. 19b])

‘Want hij komt als een onstuimige rivier, door de adem des HEREN 
voortgezweept’. ‘Maar als Verlosser komt Hij voor Sion en voor wie zich 
in Jacob van overtreding bekeren, luidt het woord des HEREN’ (NBG).

Let op, het komen van de Verlosser en zijn komen tot Sion wordt niet op 
zij gezet of wordt niet onnodig gemaakt door deze werking van de Geest 
aan de zielen van het overblijfsel. Het is in verbinding met de komst 
van de Verlosser, zijn tweede komst zoals Rom. 11:26,27 onbetwistbaar 
bewijst, dat de werking van de Geest hier wordt tentoongesteld. Die 
grote bemiddelaar is er ononderbroken en eeuwigdurend. ‘En wat Mij 
aangaat, dit is mijn verbond met hen, zegt de HERE: Mijn Geest, die op 
u is, en mijn woorden, die Ik in uw mond gelegd heb, zullen niet wijken 
uit uw mond noch uit de mond van uw kroost, zegt de HERE, van nu aan 
tot in eeuwigheid’ (Jes. 59:21). 
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UITSTORTING VAN DE GEEST

490. De welbekende gedeelten in Zach. 12:19 en Ezech. 36:25-26 
zijn beide van toepassing op Israël. ‘Ik zal over het huis van David en 
over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der 
gebeden;’. ‘Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden; 
van al uw ongerechtigheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen; een 
nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart 
van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees 
geven. Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar 
mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt’. 
Maar terwijl déze beloften van de Geest tot de natie van Israël beperkt 
zijn, strekt de profetie van Joël zich veel verder uit. ‘Daarna zal het 
geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen 
en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; 
uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en 
op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten’ (Joël 
2:28,29) Op de betrekking van dit gedeelte tot Israëls herstel en tot de 
uiteindelijke crisis van de zaken van de wereld is reeds gewezen (Zie p. 
p. 361-2; ‘Het gespaarde overblijfsel’)

Het is waar dat er op de Pinksterdag een aanvankelijke vervulling van 
deze profetie was, waarvan de voortgang werd onderbroken door 
Jeruzalem’ s uiteindelijke, definitieve verwerping van het evangelie toen 
dat door de Heilige Geest , die van de hemel gekomen was, gepredikt 
werd. De draad van Gods handelen met Israël en de aarde werd zo 
afgesneden. In de tussentijd die sindsdien is verstreken hield en houdt 
Hij zich bezig met de formatie van het hemelse lichaam van Christus, 
de gemeente; en die draad zal niet weer worden opgenomen totdat zij 
voltallig is. Maar als ze weer wordt hervat dan zal er niet slechts een 
uitstorting van de Heilige Geest op het Joodse overblijfsel zijn, of zelfs 
op het Joodse volk, maar op ‘alle vlees’. 
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KENMERKENDE ZEGENINGEN VAN HET MILLENNIUM

491 De oordelen die onmiddellijk vooraf gaan aan de komst van de 
Heer - waardoor deze gebeurtenis wordt begeleid, - of die waardoor het 
spoedig wordt gevolgd, zullen de hardnekkige bozen van die generatie 
uitzuiveren en de overlevenden die door deze oordelen vrees wordt 
ingeboezemd en die gedwongen worden om te buigen voor de scepter 
van Jezus, zullen zich door deze universele uitstorting van de Geest in 
het algemeen van harte tot de Heer wenden. Talrijke passages schijnen 
daar, wat de oorspronkelijke bevolking van de duizendjarige aarde 
betreft, op te wijzen. ‘En de heerlijkheid des HEREN zal zich openbaren, 
en al het levende tezamen zal dit zien’ (Jes. 40:5) ‘Men zal geen kwaad 
doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg; want de aarde 
zal vol zijn van kennis des HEREN zoals de wateren de bodem der zee 
bedekken’ (Jes. 11:9) ‘De HERE heeft zijn heil bekend gemaakt, zijn 
gerechtigheid geopenbaard voor de ogen der volken; Hij heeft gedacht 
aan zijn goedertierenheid en aan zijn trouw jegens het huis Israëls; 
alle einden der aarde hebben aanschouwd het heil van onze God’ (Ps. 
98:2,3) Wij verzekeren helemaal niet dat deze passages betekenen dat 
iedere mensenziel bekeerd zal zijn, zelfs niet in het allereerste begin 
van die periode van algemene zegening; maar gezien in verbinding met 
de beloofde uitstorting van de Geest op alle vlees, zouden ze kunnen 
wijzen op de alles behalve universele bekering van de gespaarden, die 
de oordelen overleven en de kern vormen van de aardse bevolking 
gedurende de duizend jaren. De generaties die geboren zullen 
worden gedurende de periode van het millennium kunnen misschien 
niet, en er zijn gedeelten die er op duiden dat zij universeel dus niet 
willen wedergeboren worden; toch moet het deel van hen, die in alle 
opzichten zo zijn, inderdaad heel groot zijn. 

Maar niet alleen in het grote aantal personen die werkelijk bekeerd zijn 
bestaan de verschillende zegeningen van het Millennium. De bekering 
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van zielen heeft plaats gevonden onder iedere bedeling die God sinds 
de zondeval heeft ingesteld en zal ongetwijfeld overvloediger dan ooit 
plaats vinden in die schitterende en toekomstige bedeling. Maar het 
kenmerkende van de bedeling wordt gevonden in dat wat in betrekking 
staat tot de goddelijk regering van de aarde. 

HET BESTUUR IN HANDEN VAN

492. Wat de redding van zielen betreft, dat is er altijd door genade 
geweest, door het geloof en op de grondslag van het verlossingswerk 
van Christus - Zijn verzoeningsoffer; en het is altijd geweest door de 
levendmakende kracht van Gods Geest dat mensen wedergeboren 
zijn en zich zo van harte tot God gekeerd hebben. Deze dingen zullen 
even waar zijn in het Millennium zoals ze altijd geweest zijn. Maar 
in het Millennium zal de aarde onder het bestuur zijn - de openlijke, 
duidelijke regering - van Christus en van zijn verheerlijkte heiligen. 
Bovendien zal satan gebonden zijn. Dit zijn de twee hoofdtrekken van 
die gezegende periode die hoofdzakelijk in Openbaring 20 worden 
voorgesteld; en zij vormen feitelijk, de grote kenmerken waardoor het 
wordt onderscheiden van elke andere periode of bedeling. 

Het bestuur van de aarde, zoals wel bekend is, werd oorspronkelijk 
aan Adam toevertrouwd. Toen hij gevallen was en zowel zichzelf als 
de schepping waarover hij gesteld was plaatste onder de heerschappij 
van de grote bedrieger, voerde God niet dadelijk de Tweede Adam 
binnen en herstelde zijn koninkrijk. In de vloek uitgesproken over de 
slang was een aanduiding van zijn komst - als het zaad van de vrouw 
dat de kop van de slang zou vermorzelen - terwijl het mysterie van zijn 
vernedering en verzoeningsdood verborgen lag in de woorden ‘gij zult 
het de hiel vermorzelen’ (Gen. 3:15) Dit kostbare licht werd aan het 
geloof verschaft, in wie het ook mocht worden gevonden zelfs tijdens 
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de antidiluviaalse eeuw (de eeuw van voor de zondvloed); maar het 
mensengeslacht als zodanig schijnt nagelaten te hebben bekend te 
maken wat in hun harten was. Het gevolg is wel bekend, de aarde was 
vol geweld en door de vloed kwam God tussenbeide in oordeel over 
het schuldige, opstandige geslacht. 

Een nieuwe stand van zaken begon met Noach. Terwijl het oordeel 
Gods heiligheid had vastgelegd en de genade getriomfeerd had 
in de bevrijding van Noach en zijn huis - de Heer had bovendien de 
liefelijke reuk geroken van de brandoffers van Noach, (typen zoals zij 
ongetwijfeld waren van het kostbare offer van Christus) - zegt Hij in zijn 
hart :’Ik zal de aardbodem niet weer vervloeken om de mens, omdat 
het voortbrengsel van des mensen hart boos is van zijn jeugd aan, en Ik 
zal al wat leeft niet weer slaan, zoals Ik gedaan heb. 

VAN ADAM EN VAN NOACH

493. Voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaiing en oogst, koude 
en hitte, zomer en winter, dag en nacht, niet ophouden’ (Gen. 8:21b-
22). Onder dit verbond met de schepping, waarvan de regenboog in 
de wolken het teken is, bestaat de aarde tot de tegenwoordige tijd 
en zal ze bestaan gedurende de gehele duizendjarige periode totdat 
het koninkrijk zal worden overgegeven door Christus aan de Vader, de 
hemel en de aarde zullen voorbij gaan en zullen plaats maken voor de 
nieuwe hemel en de nieuwe aarde - de eeuwige toestand - waarin God 
zal zijn alles en in allen. Het Millennium is de laatste van die bedelingen 
waar onder de aarde en haar inwoners werden geplaatst gedurende de 
duur van Gods verbond met de schepping na de zondvloed. 

De oprichting van dit verbond was verbonden met de invoering van 
de eenvoudigste beginselen van gerechtelijk gezag. De mens, in de 
persoon van Adam, was de macht over alle lagere geslachten van 
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levende schepselen toevertrouwd; maar we vinden geen spoor van de 
scepter of van het zwaard onder de mensen zelf, als regerende over of 
onderworpen zijnde aan iemand anders, tot op de dagen van Noach. 
Toen werd dit ernstige principe ingesteld, ‘Wie des mensen bloed 
vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden’ (Gen. 9:6) Deze 
macht in handen van de mens over het leven van zijn medemens, als 
een beteugeling op het geweld dat anders de aarde zou vullen, is het 
fundamentele principe van bestuur en karakteriseert alle eeuwen vanaf 
de zondvloed tot aan het eind van de periode van het millennium. In die 
laatste periode zal het bestuur van de aarde in de handen van Christus 
zijn. In welke andere handen zou het een middel van universele zegen 
kunnen zijn?

Voorbijgaande aan de gevallen waarin deze macht gebaseerd werd op 
niets anders dan militair succes, of menselijke wil- voorbeelden waarvan 
Nimrod’ s koninkrijk het eerst vermelde voorbeeld is - is het welbekend 
dat God de mens herhaaldelijk verleende macht heeft toevertrouwd 
die gehouden en uitgeoefend moest worden in verantwoordelijkheid 
aan Hemzelf. 

HET DUIZENDJARIGE KONINKRIJK

494. De volkeren in het algemeen, zoals ze vanwege hun afgoderij 
overgelaten werden aan hun eigen wegen en Abraham daarvan 
afgezonderd werd door de roeping van God, zo werd het volk dat uit 
zijn lendenen ontstond het toneel van Gods duidelijk bestuur. Om 
niet stil te staan bij die periode gedurende welke het bestuur als een 
pure theocratie bestond - wees God eerst Mozes aan en toen Jozua 
en wekte later van tijd tot tijd richters op - zouden we onze lezers aan 
de verhoging van David tot de troon willen herinneren en aan Gods 
verbond met hem en met zijn huis. Aan David en zijn nageslacht werd 
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de macht van het zwaard toevertrouwd, met de verantwoordelijkheid 
om die te gebruiken overeenkomstig de wetten en aanwijzingen van 
God Zelf. Dusdanig was hun ontrouw aan dit in bewaring gegeven pand 
- zo verschrikkelijk wendden ze deze door de hemel toevertrouwde 
macht aan in opstand tegen God en in de slachting van Gods profeten 
en boodschappers - dat zij en hun land ten oordeel en verwoesting 
werden overgeleverd en Gods troon werd uit Jeruzalem, de stad van 
Zijn verkiezing, verwijderd. Toen gaf God de macht aan Nebukadnezar 
en aan zijn opvolgers onder de heidenen. Dit werd niet vergezeld door 
de tegenwoordigheid van God en de aanwijzingen van zijn wetten, wat 
verbonden was met zijn troon te Jeruzalem. De troon van God werd 
nooit te Babel opgericht, maar een méns werd daar geplaatst aan wie 
‘de God des hemels het koningschap, macht, sterkte en eer’ gaf en hem 
door de profeet meedeelde dat ‘in wiens hand Hij de mensenkinderen, 
waar zij ook woonden, de dieren des velds en het gevogelte des hemels 
heeft gegeven, en die Hij tot heerser over die alle heeft gemaakt (Dan. 
2:37 - 38) Zijn koninkrijk zou worden opgevolgd door een ander geringer 
koninkrijk, dat weer door een derde en dat weer door een vierde dat zou 
bestaan bij de laatste grote crisis, wanneer God Zelf een koninkrijk zou 
oprichten dat nooit verwoest zou worden - een koninkrijk dat niet aan 
andere mensen zou worden overgelaten, maar dat al deze koninkrijken 
in stukken zou breken en dat zal bestaan in eeuwigheid. 

GESCHEIDEN VAN DE REDDING VAN ZIELEN

495. Dat is het koninkrijk in het duizendjarige rijk; en als zou worden 
gevraagd, ‘Hoe kan van een koninkrijk dat beperkt is in haar duur tot 
duizend jaar gezegd worden dat het eeuwig bestaat,?’ Het antwoord is 
duidelijk. Het gedeelte zelf bepaalt de betekenis waarin gezegd wordt 
‘voor eeuwig standhouden’. Deze woorden sluiten niet in dat er een 
koninkrijk op aarde zal zijn tot in eeuwigheid, maar dat zolang als er 
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een koninkrijk op aarde is dit zal voortduren. Het ‘zal niet aan andere 
mensen worden overgelaten’ - d. w. z. , het zal niet voorbij gaan en door 
een zesde rijk worden opgevolgd, zoals de vier voorgaande koninkrijken 
voorbij gaan en plaats maken voor dit koninkrijk. Dit zal het laatste, 
het uiteindelijk koninkrijk zijn. Als Christus het overgeeft aan de Vader, 
nadat Hij alle heerschappij en alle gezag en macht heeft neergeslagen, 
dan zal geen ander koninkrijk worden opgezet, maar ‘God zal alles en 
in allenl zijn’. Als alle bedelingen hun loop gehad hebben dan zal de 
onveranderlijke eeuwige toestand volgen. 

De lezer kan geen bezwaar hebben om onderscheid te maken tussen 
het onderwerp van Gods genadige handelingen in de redding van 
zielen door Jezus Christus en het onderwerp van Gods bestuur van de 
aarde, als toevertrouwd aan de koningen van Israël en Juda en later 
toevertrouwd aan de vier heidense keizerrijken. Waarom zou het dan 
moeilijker zijn ze te onderscheiden met betrekking tot het Millennium? 
Ongetwijfeld, wanneer Hij die de enige Redder van zielen is (gezegend 
zij zijn Naam!), ook de Koning van de gehele aarde is, zal de kennis van 
Hem als de Zaligmaker tot een wonderlijke omvang verspreid worden. 
Maar dit is het niet waardoor die gezegende periode uitsluitend 
gekarakteriseerd wordt. Het is zijn regering en de regering met Hem 
van zijn opgestane en verheerlijkte heiligen dat het grote onderscheid 
met iedere andere periode uitmaakt. Het zevende zowel als het tweede 
hoofdstuk van Daniel levert ons de profetische zinnebeelden van de 
vier grote heidense koninkrijken en beide hoofdstukken voorspellen 
het bestaan van het vierde tot het moment van haar vernietiging door 
het oordeel van God bij de komst van Christus; een oordeel dat gepaard 
gaat met de overdracht van de universele heerschappij aan Christus en 
(als voorzegd in hfst. 7) aan de hemelse heiligen. 
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DE BEKWAAMHEID VAN CHRISTUS OM TE REGEREN

496. Als geantwoord zou worden dat het vierde rijk nu niet bestaat, dan 
is het antwoord dat - toegegeven het feit van haar tegenwoordige niet-
bestaan in haar verenigde versterkte vorm - de Schrift voorziet in deze 
schijnbare afwijking door te tonen dat haar laatste vorm - die vorm 
waarin ze wordt overwonnen en vernietigd - een vorm is waarin ze nog 
nooit heeft bestaan en om er in te bestaan moet ze opnieuw verschijnen. 
Zelfs Daniel’ s profetie bevestigt dit feit; terwijl de Openbaringen 
het opnieuw verschijnen van het vierde rijk, in een schrikwekkende, 
godslasterlijke satanische vorm en karakter werkelijk voorzegt en geen 
ruimte laat voor verwondering dat het zo in die dagen moet zijn dat 
goddelijke lankmoedigheid haar grens bereikt en plaats maakt voor 
gerechtvaardigde haat en heilig oordeel. Onmiddellijk na de uitvoering 
van dit oordeel, als voorzegd in Openbaring19, vindt het binden van 
satan plaats en begint de regering van Christus met de opgestane 
heiligen voor een periode van 1000 jaar. Zou er meer afdoende bewijs 
kunnen zijn dat het werkelijke karakter van het Millennium bestaat in de 
vervanging van de aan de dag gelegde regering van Christus, voor die van 
allen aan wie menselijk bestuur is toevertrouwd, maar in wiens handen 
- hoe groot een zegening op zichzelf en voor het geheel echter ook mag 
zijn zolang ze wordt gesteund door Gods geheime voorzienigheid - het 
gebruikt wordt voor zelfverheerlijking, onderdrukking van de armen en 
van Gods volk en tenslotte voor openlijke en godslasterlijke opstand 
tegen God?

Tracht dan, lieve lezer, u voor te stellen wat de toestand zou zijn van een 
koninkrijk onder absoluut bestuur van een monarch die zo wijs is dat 
hij nooit een enkele fout zou maken, zo onpartijdig zou zijn dat hij recht 
voor allen zou toedelen, zo teergevoelig om te regeren op de meest 
zachtzinnige wijze, zo teder en welwillend om niets anders te zoeken 
dan de verheerlijking van God en het welzijn van zijn onderdanen en zo 
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machtig dat de absoute onderwerping van allen binnen zijn gebieden 
zou zijn verzekerd! Wat een koninkrijk! Maar als we aan zo’n koninkrijk 
denken dat zich uitstrekt over de gehele aarde en dat alle volken binnen 
haar grenzen zou omvatten en als we begrijpen dat Christus Zelf haar 
Hoofd en Heer moet zijn en dat de opgestane heiligen zijn bondgenoten 
zullen zijn op de troon, dan ontbreekt elke taal en kan het hart slechts 
verlichting vinden in aanbidding die te diep is om uitgesproken te 
worden !

DE VROEGERE TRIOMFEN VAN SATAN

497. Het gebonden zijn van satan is een ander kenmerk van de periode 
van het millennium, wat haar zeer wezenlijk van alle voorafgaande 
bedelingen onderscheidt. Onze Heer beschrijft hem als ‘een 
mensenmoordenaar van het beginne af’, die ‘niet in de waarheid blijft, 
omdat geen waarheid in hem is’. ‘Wanneer hij de leugen spreekt ‘, zegt 
dezelfde Gezegende, ‘spreekt hij uit het zijne, omdat hij een leugenaar 
is en de vader ervan’ (Joh. 8:44) Geen wonder dat een wereld die 
onderworpen is aan zo’n bedrieger en verwoester het toneel van 
opstand en een tranendal is, wat deze wereld in werkelijkheid ook 
is! Niet alleen bedroog satan onze eerste ouders en bedierf hij zo de 
menselijke natuur in haar oorspronkelijke wortel(stok), sindsdien is het 
hem veroorloofd zijn boosaardige kracht uit te oefenen in het actief 
bedriegen en nog verder verderven van de generaties van het menselijk 
geslacht. Het was het ware karakter van zijn moorddadige regering dat 
in de wereld van voor de zondvloed aantoonde - vanaf het vergieten 
van het eerste bloed dat door mensenhanden werd vergoten tot aan 
de tonelen van tot rijpheid gekomen boosheid waardoor de aarde met 
geweld werd vervuld - dat zij alleen in bedwang kon worden gehouden 
door de zondvloed die het hele mensengeslacht van de aardbodem 



646

Eenvoudig commentaar

wegvaagde. Terwijl hij de geschapen hemelen met zijn engelen 
gebruikte, had satan na de zondvloed succes in het leiden van mensen 
door afgoderij waarvan de Schrift verklaart dat het aanbidding van 
de duivelen is. ‘Zij offerden aan de boze geesten, die geen goden zijn, 
aan goden die zij niet hebben gekend’. Of ‘Zij hebben aan de duivelen 
geofferd, niet aan God’ (Oudere vertaling Deut. 32:17 ) ‘[Nee,]maar dat 
wat [de volken] offeren, dat [offeren] zij aan de demonen en niet aan 
God’ (1 Kor. 10:20). Het wordt zó duidelijk dat alle afschuwelijk bijgeloof, 
onreinheden, wreedheden, en gruweldaden van het heidendom slechts 
de onvervalste uitdrukkingen zijn van het karakter van satan’ s regering. 
Zelfs bij Israël, God’ s verloste en uitverkoren natie, had hij succes in het 
verlokken tot dezelfde vreselijke goddeloosheid. Het gedeelte in Deut. 
32 spreekt daarvan. En wat voor goeds ook te eniger tijd onder mensen 
door de rijke en soevereine genade van God mag zijn bewerkt, satan is 
er altijd in geslaagd, de gevolgen van deze genade die toevertrouwd zijn 
aan de verantwoordelijkheid van de mens, te ontsieren en te bederven. 

 

DE TEGENWOORDIGE REGERING VAN SATAN

498. De regering van David en die van Salomo vormen een roemrijke 
eeuw in de geschiedenis van Israël; maar ze draagt de kentekenen 
zowel van menselijke zwakheid en van satan’ s succesrijke sluwheden. 
De zonen van Zeruja waren te sterk voor David; en erger dan dat, de 
trots en de lusten van zijn eigen hart waren te sterk voor hem als hij 
door de vijand geprikkeld en tot spelen geroepen werd. ‘En satan 
keerde zich tegen Israël en zette David aan, Israël te tellen’ (1 Kron. 
21:1) Toen Salomo oud werd keerde hij zich van de Heer af en de 
scheuring van zijn koninkrijk bij de troonsopvolging door zijn zoon was 
er het treurige getuigenis van dat satan nog steeds op vrije voeten 
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was en dat de regering van het beloofde zaad van David nu nog niet 
gekomen was. Zelfs na de terugkeer uit Babylon wordt satan gezien als 
de veroorzaker en tegenstander van Jeruzalem (Zach. 3) In het Nieuwe 
Testament worden de werkingen van satan nog duidelijker aan het 
licht gebracht. Terwijl hij het aandurft de verzoeker van de Heilige te 
worden, worden zijn pogingen, - voor de eerste keer sinds de aanvang 
van de wereld - geheel verijdeld en treedt hij voor de berisping van 
Jezus terug, die hij dan voor een korte tijd verlaat (Matth. 4:1-1; Luk. 
4:1-13). Tot schande gemaakt door de standvastigheid van de tweede 
Adam, het zaad van de vrouw, verzamelt hij al zijn krachten en spoort 
hen aan en leidt ze tot de verwerping en de moord op de gezegende 
Zoon van God. Bewezen zo de prins en de god van deze wereld te zijn, in 
de dood van Jezus, ontvangt hij de dodelijke slag op zijn eigen kracht (of 
macht). Jezus sterft; maar in zijn sterven vernietigt hij de aanspraken 
van satan en bezegelt zijn lot. ‘Nu is [het] oordeel van deze wereld; nu 
zal de overste van deze wereld worden buiten geworpen’ (Joh. 12:31) 
Maar dit oordeel is nu nog niet uitgevoerd. De apostel spreekt van hem 
als ‘de god van deze eeuw’ (2 Kor. 4:3), als ‘de overste van de macht der 
lucht, de geest die nu werkt in de zonen van de ongehoorzaamheid’ (Ef. 
2:2), en terwijl het ongetwijfeld waar is dat wij, als gelovigen in Christus, 
reeds bevrijd zijn van de macht van de duisternis en overgebracht zijn 
in het koninkrijk van Gods dierbare Zoon worden we ononderbroken 
voor de listen van de duivel gewaarschuwd en wordt ons verteld dat hij 
rond gaat als een brullende leeuw zoekende wie hij kan verslinden (1 
Petr. 5:8). 

SATAN UIT DE HEMEL GEWORPEN

499. De wereld is nog onder zijn juk en werkt door zijn macht; en 
hij wordt gezien in de hemel, in Openbaring 12, als degene die de 
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keizerlijke macht van deze wereld onder zijn bestuur en contrôle heeft, 
als een grote rode draak met de karakteristieke merktekenen van het 
vierde keizerrijk, met zeven hoofden en tien horens en zeven kronen op 
zijn hoofden. Zolang als de geschapen hemelen hem tegenhouden is hij 
niet alleen ‘de heerser van de duisternis van deze wereld’, maar ook ‘de 
beschuldiger van de broeders;’ en alleen door ‘het bloed van het Lam 
en het woord van hun getuigenis’ kunnen zij hem overwinnen en vaak 
alleen door ‘hun leven niet lief te hebben tot in de dood’. Want ‘onze 
strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de 
machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de 
geestelijke [machten] van de boosheid in de hemelse [gewesten]’ (Ef. 
6:12) Was ze getrouw geweest in deze strijd, welk een schitterend vat 
van God’ s getuigenis en genade zou de gemeente zijn geweest. Hoe 
zou haar verworpen Heer zijn verheerlijkt in haar! 

Maar, helaas, het getuigenis hiervan, evenals van alle voorafgaande 
bedelingen toevertrouwd aan de verantwoordelijkheid van de mens, 
de gemeente heeft in de boze dag geen weerstand geboden (zich niet 
verzet). Satan had succes door zijn sluwheid daar waar hij niet door 
macht kon zegevieren; en in de boezem van de gemeente zelf als op 
aarde bestaande, is dát opgegroeid wat hét meesterstuk van de kracht 
van satan is. Toen de mensen sliepen, zaaide deze waakzame vijand 
onkruid onder de tarwe. Het zuurdeeg werd spoedig ingevoerd in 
dat wat een ongezuurd deeg had moeten zijn. Het geheimenis van 
de ongerechtigheid was reeds, zelfs in de dagen van de apostelen, 
beginnen te werken. Sindsdien heeft het gewerkt met vreselijke 
energie, en heeft de meest noodlottige gevolgen teweeg gebracht. Het 
werkt nog steeds en zal doorgaan te werken totdat de verhindering 
wordt weggenomen en het eindigt in de manifestatie van de mens der 
zonde. Het verderf van de christenheid door satan’ s listen, terwijl hij in 
de hemelen verblijft, schenkt het leven (als zijn verdrijving daaruit heeft 
plaatsgevonden) aan het laatste grote resultaat van zijn kwaadwillige 
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tegenstand tegen God en tegen Christus - aan dat, inderdaad, wat het 
voorwerp van totaal oordeel wordt, voor het oordeel op satan zelf valt. 

HET BINDEN VAN SATAN

500. ‘Het beest en de valse profeet’ worden in ‘de poel des vuurs ‘ 
geworpen voordat de duizend jaren beginnen: satan wordt daar niet 
ingeworpen dan nadat die jaren hun loop gehad hebben Tijdens het 
millennium wordt hij opgesloten in de afgrond, of ‘de bodemloze put’. 
Verdreven uit de geschapen hemelen, zoals we zien in Openbaring 12, 
wordt zijn verdrijving met triomfgezangen gevierd, terwijl wat betreft de 
aarde het de gebeurtenis voor een tijd van nog dieper wee is. ‘Daarom 
weest vrolijk, hemelen en u die daarin woont. Wee de aarde en de zee, 
want de duivel is tot u neergekomen met grote grimmigheid, daar hij 
weet dat hij weinig tijd heeft’. De profetische geschiedenis van die korte 
tijd van satan’ s ‘grote wraak,’ en van ongekende beproeving van de 
mensheid sinds het begin van de wereld werd in voorafgaande delen 
van dit werk beschouwd. De gebeurtenissen die er in samengeperst 
moeten worden zullen zich allen voordoen en de totale omverwerping 
van satan’ s reusachtig verbond tegen God zal plaats gehad hebben als 
hijzelf, gebonden voor duizend jaren, in de bodemloze put geworpen zal 
zijn. Hij zal zo zowel van de aarde als van de hemel zijn buitengesloten. Als 
doel van zijn vrijheidsbeperking en gevangenschap wordt aangegeven, 
‘opdat hij de naties niet meer zou misleiden voordat de duizend jaren 
voleindigd waren’ (Openb. 20:3) Welk een wonderbare verandering! 
Alle macht in handen van Christus en zijn verheerlijkte heiligen en dat 
in openlijke duidelijke uitoefening, terwijl satan zowel gebonden als 
verbannen is en de volken dus bevrijd zijn van zijn zich wederrechtelijk 
toegeëigende invloed en van alle snode misleidingen die hij zich zo lang 
en succesrijk heeft gepermitteerd uit te oefenen! 
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Het is onmogelijk de belangrijkheid van de verandering in de gehele 
toestand der dingen die resulteren uit de twee feiten, dat satan 
gebonden is en dat het bestuur van de wereld wordt uitgeoefend door 
Christus en zijn heiligen, te overschatten 

DE VOORBIJ GEGANE VERNEDERING VAN CHRISTUS EN ZIJN 
TOEKOMSTIGE REGERING

501. Nu is Christus, ons leven, verborgen en is satan op vrije voeten. Het 
geloof kent Christus, vertrouwt Hem, voedt zich met Hem, verheugt 
zich in Hem, heeft Hem lief, en zoekt - hoe zwak die mate ook is - 
Hem te dienen en te verheerlijken. Dit geloof wordt teweeg gebracht 
en ondersteund door de Heilige Geest , de Trooster. Maar welk een 
tegenstand komt hem tegen! Het is niet alleen dat onze eigen gevallen 
natuur - het vlees - tegen de Geest is, maar satan handelt door haar om 
ons te misleiden en tot slaaf te maken, en daar hij de god is - de vorst 
- van deze wereld, staat alles wat zij bevat tot zijn beschikking80 voor 
de bevordering van zijn bedrieglijke plannen. Ieder gevoelen wordt dus 
de oprijlaan der verzoeking; terwijl het de neiging van ieder doel is, 
waarop de gevoelens worden geoefend, de heerlijkheid van Christus 
uit ons gezichtspunt te verbergen en het hart van Hem af te trekken. 
Zij die door de macht van God door geloof gered worden, worden dit 
ondanks alles. Dit is de tijd, in het kort, voor het leven van het geloof, de 
wandel van het geloof, de strijd van het geloof, de beproeving van het 
geloof; en alleen door geloof kunnen we stand houden, of overwinnen, 
of verdragen. Maar wanneer de toestand van de wereld gevormd is 

80 Luk. 4:6 is het ernstige getuigenis voor dit feit Satan gebruikte dus alle 
heerlijkheid van deze wereld om Christus te verzoeken en Christus 
sprak in zijn antwoord de woorden van satan niet tegen. ‘want zij is mij 
overgegeven en aan wie Ik wil geef ik ze’. 
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en haar zaken zijn geregeld door het bestuur van Christus Zelf en zijn 
opgestane heiligen, wanneer alle uiterlijke macht aan de kant van God 
is, van de waarheid of van de gehoorzaamheid en wanneer behalve dit, 
de verzoeking geheel afwezig is, de verzoeker zelf gebonden is in de 
afgrond, wie kan dan het verschil tussen zo’n toestand schatten en van 
een toestand die ooit vanaf de val heeft bestaan? 

Denk aan de Ene die dan ‘met majesteit bekleed zal zijn en als heerser 
zal zitten op zijn troon’ (Zach. 6:13) Er is wel eens en vaak gezegd dat 
niemand geschikt is om te bevelen die niet eerst geleerd heeft om te 
gehoorzamen Zo’n bewering is alleen van toepassing op gedelegeerde 
macht en niet, zoals duidelijk is, op het goddelijke bestuur dat soeverein 
door God Zelf wordt uitgeoefend, die alle dingen overeenkomstig de 
raad van zijn eigen wil doet. 

DE VEELKLEURIGE HEERLIJKHEDEN VAN CHRISTUS

502. Maar het is zijn welbehagen om het bestuur van de aarde te 
beperken tot de mens en allen, aan wie het tot nu toe is beperkt, 
hebben gefaald in deze eerste grote voorwaarde - gehoorzaamheid. 
Zo niet bij Jezus. Hij werd mens en nam de plaats in en de gestalte 
aan van dienstknecht. Om dienstknecht te zijn moest Hij mens worden 
want wat betreft zijn wezenlijke heerlijkheid, ‘in de gestalte van God 
zijnde heeft Hij het geen roof geacht God gelijk te zijn’ (Fil. 2:6,7) Maar 
‘Hij heeft Zichzelf ontledigd’ en terwijl alle anderen gehoorzaamheid 
verschuldigd waren, ‘leerde’ Hij dat ‘uit wat Hij geleden heeft’ (Hebr. 
5:9) En hoe leerde Hij het! Wie anders is onderworpen geweest aan 
zulke beproevingen dan Hij? Wie heeft zo’n pad van leed gehad, of 
is door zulk een diepte van zieleangst en smart gegaan? Maar in dit 
alles was Hij gehoorzaam - gehoorzaam tot in de dood, zelfs tot in de 
dood van het kruis. En dit is de verwonderlijke aanspraak die Hij heeft 
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verkregen op de universele heerschappij. Verworven, zeggen we, want 
we moeten niet vergeten dat terwijl Hij titels heeft, die onafscheidelijk 
verbonden zijn met de oneindige goddelijkheid als God en Schepper, 
Hij heeft door de menswording en het kruis, door zijn gehoorzaam 
leven en zijn gehoorzaamheid tot de dood, titels verkregen die, in de 
rechtvaardigheid van de wegen van God, moeten worden erkend en 
gehandhaafd. ‘Daarom heeft God’, zegt de apostel, ‘Hem ook uitermate 
verhoogd en Hem de naam geschonken die boven alle naam is, opdat 
in de naam van Jezus elke knie zich buigt van hen die in de hemel en 
die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong belijdt dat 
Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God [de] de Vader’ (Fil. 
2:9-11) Zij het dat Hij zelfs in deze gegeven heerlijkheid alleen staat 
en uitblinkend is, zij het dat de universele heerschappij hier aan Jezus 
toegekend van een dieper, meer essentieel en daarom van een meer 
duurzaam karakter is dan die speciale vorm van gezag over de aarde die 
het duizendjarige rijk karakteriseert en tenslotte overgegeven wordt 
aan God de Vader, zij het dat deze heerschappij van Jezus over allen in 
de hemel, op aarde, en onder de aarde is, wat de beloning is van zijn 
gehoorzaamheid tot de dood, nooit kan ophouden - nooit kan worden 
overgegeven; toch is het onmogelijk op zijn bekwaamheid voor de 
heerlijkheid van de soevereiniteit van het duizendjarige rijk te wijzen, 
waarin de heiligen met Hem verbonden zijn, zonder te wijzen op de 
goddelijke heerlijkheid van zijn Persoon en de oneindige beloning van 
zijn vernedering en gehoorzaamheid en dood. 

DE MENSELIJKE VOLMAAKTHEID VAN CHRISTUS

503. Het is waar, als Zoon van David dat Hij erfgenaam is van de troon 
van David. Maar David’ s zoon is David’ s Heer. Het kind dat geboren is 
- de zoon die gegeven is, overeenkomstig Jes. 9:5, op wiens schouders 
de regering zal rusten - heeft als Naam: ‘Wonderbare Raadsman, 
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Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn 
en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, 
doordat Hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van 
nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Here der heerscharen zal dit 
doen’. 

Aan wie anders kon het machtige werk van de verlossing worden 
toevertrouwd dan aan de Ene, die God en mens in één persoon 
is? Hoe zouden wij, dierbare christelijke lezers, onze zielen hebben 
toevertrouwd aan iemand die minder dan God was? En hoe had 
iemand, die geen volmaakt mens was, dat hebben kunnen geleden, dat 
wat nodig was voor de verlossing van de mens? En is dit niet alles waar 
voor de bekwaamheid van Christus voor zijn komende heerlijkheid 
zowel als voor zijn machtig, verlossing werk? Wie anders zou de 
heerlijkheid kunnen verdragen? Wie heeft bovendien recht op de troon 
of is bekwaam haar in te nemen? En als oneindige genade ons, arme, 
geredde zondaars heeft verbonden met de heerlijkheid van Christus’ 
heerschappij in het millennium - ja ‘zijn lichaam de gemeente’ heeft 
verbonden met zijn toekomstige erfenis van alle dingen - dan weten 
onze harten heel goed dat het is in zijn naam en krachtens wie Hij is, 
wat Hij heeft gedaan, wat hij geleden heeft opdat wij mede erfgenamen 
van zijn koninkrijk en zijn kroon zijn. Gezegend, eeuwig gezegend zij zijn 
machtige en heerlijke naam! 

Hoe schept de Heilige Geest er behagen in om in de Schriften tentoon 
te stellen de verbinding van wat Christus in Zichzelf is en het leven dat 
Hij leidde en het werk dat Hij volbracht toen Hij hier in vernedering 
was met de volle gevolgen van dat werk wanneer Hij terugkomt in 
heerlijkheid. 
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DE HEMELSE HEERLIJKHEID VAN HET MILLENNIUM

504. Hiernaar wordt juist gekeken wat betreft zijn Godheid, zijn 
menswording, zijn verlossingswerk en de volmaaktheid van die 
gehoorzaamheid waarin hij Zichzelf tot de dood vernederde, ja, tot 
de kruisdood; maar in het Oude Testament vinden we de Geest die 
deze verbinding naspoort wat betreft alle nauwkeurig omschreven 
volmaaktheid van zijn menselijk karakter en zijn wegen. ‘Gij zijt 
schoner dan de mensenkinderen, liefelijkheid is over uw lippen 
uitgegoten; daarom heeft God U voor altoos gezegend’ (Ps. 45:3) ‘Gij 
hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid, daarom heeft, o God, 
uw God u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen’ (Ps. 45:8) 
‘Gij overstelpt hem met blijdschap voor uw aangezicht. Want de koning 
vertrouwt op de HERE en door de goedertierenheid des Allerhoogsten 
wankelt hij niet’ (Ps. 21:7-8) ‘En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk 
van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En op Hem zal 
de Geest des Heren rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest 
van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des Heren; ja, zijn lust 
zal zijn in de vreze des Heren. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen 
zien, noch rechtspreken naar hetgeen zijn oren horen; want hij zal de 
geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in 
billijkheid rechtspreken, maar hij zal de aarde slaan met de roede zijns 
monds en met de adem zijner lippen de goddeloze doden. Gerechtigheid 
zal de gordel zijner lendenen zijn en trouw de gordel zijner heupen’ 
(Jes. 11:1 - 5) Het was ongetwijfeld in de dagen van zijn vernedering dat 
deze uitnemendheden van zijn karakter werden tentoongesteld, maar 
de Geest van God verbindt ze dus met zijn regering in het millennium 
als dat wat de volste verzekering verschaft van wat het rechtvaardige en 
gezegende karakter van die regering moet zijn. 

Beschouwende sommige details van wat de Schrift betreffende dit 
glorieuze koninkrijk van Christus leert, zal de ruimte weinig meer 
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toestaan dan een kale opsomming van bijzonderheden. De verbinding 
van de gemeente met de toestand in het duizendjarige rijk wordt 
afgebeeld in het gezicht van Johannes in Openbaring 21:10, ‘de heilige 
stad, Jeruzalem, die uit de hemel neerdaalde van God en de heerlijkheid 
van God had’. Ze wordt genoemd: ‘de bruid, de vrouw van het Lam’ 
en terwijl haar relatie tot Christus zo wordt uitgedrukt, wordt haar 
relatie tot de aarde van het millennium door verschillende delen van 
de beschrijving aangegeven. 

DE AARDSE ZEGEN VAN HET MILLENNIUM

505. Er is geen nacht in de hemelse stad en toch wordt ze niet door 
kandelaars of door de zon en de maan verlicht, maar God de Almachtige 
en het Lam verlichten haar terwijl ‘de naties van hen die gered worden’ 
- de geredde naties van de duizendjarige aarde - ‘door haar licht zullen 
wandelen’. Ze heeft geen tempel, ‘want de Heer, God de Almachtige, en 
het Lam zijn haar tempel’ - maar tot haar, als tot een tempel, ‘brengen 
de koningen der aarde hun heerlijkheid ‘. Ook begeven de koningen zich 
niet alleen zo tot haar - ‘ zij zullen de heerlijkheid en de eer der naties 
tot haar brengen’ De zuivere rivier van het levenswater, helder als 
kristal, die uitgaat van de troon van God en van het Lam stroomt door 
het midden van de stad. Aan beide zijden van de rivier is de boom van 
het leven waarvan de bladeren tot genezing zijn van de naties. Zo is de 
relatie van de gemeente tot dit toneel van zegening. Zelf het getuigenis 
en de uitdrukking van de volmaakte liefde van Christus, haar Heer en 
Bruidegom, is zij het vat van de genade door bij te dragen tot het licht 
en de genezing van de naties. Met haar, in haar bestuurlijke heerlijkheid 
als regerende met Christus, zijn de heiligen van het Oude Testament 
en zij van de apocalyptische crisis verbonden als aangekondigd in ‘De 
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eerste opstanding’. Allen die ‘de eerste opstanding’ vormen, leven en 
regeren met Christus tijdens het duizendjarige rijk. 

De aardse zetel van het gezag en het centrum van zegening is ‘de stad 
van de grote koning’ - Jeruzalem. De twaalf stammen hersteld terug naar 
het land en niet langer twee naties, maar één, zullen Christus als hun 
koning en hoofd hebben en zullen het meest begunstigde en geëerde 
deel van de verloste bevolking van de aarde vormen. Dit nationale 
meerderheidsdeel van Israël, in de tijd van het Millennium, werd 
beschouwd in een eerder deel van dit werk en wordt aangetoond door 
bijna iedere verwijzing naar het Millennium die het Oude Testament 
bevat. ‘Te dien tijde zal men Jeruzalem noemen de troon des Heren en 
alle volken zullen zich daarheen verzamelen om de naam des Heren 
te Jeruzalem’ (Jer. 3:17) ‘Tot u zal komen, ja daar zal komen de vorige 
heerschappij, het koninkrijk der dochteren van Jeruzalem’ (Micha 4:8b) 
‘Dan zal de blanke maan schaamrood worden, en de gloeiende zon zal 
zich schamen, want de Here der heerscharen zal koning zijn op de berg 
Sion en in Jeruzalem, en er zal heerlijkheid zijn ten aanschouwen van 
zijn oudsten’ (Jes. 24:23) ‘En zij zullen u noemen: ‘De stad des Heren, 
het Sion van de Heilige Israëls. Terwijl gij eertijds verlaten waart en 
gehaat, zodat niemand door u heentrok zal Ik u stellen tot een eeuwige 
praal, tot een vreugde voor geslacht op geslacht’ (Jes. 62:14,15)

GEHEEL ISRAËL BEHOUDEN

506. Met het oog op dit punt is het interessant de harmonie te volgen 
tussen het O. T en het Nw. T. en de opvallende overeenkomst tussen het 
aardse en het hemelse Jeruzalem. Het ene is ‘de bruid, de vrouw van 
het Lam’ - het andere is de aardse metropool van zijn koninkrijk. Wijst 
het Oude Testament een plaats van speciale en uitmuntende zegen aan 
de twaalf stammen toe? Let er op hoe het N. T hiermee overeenstemt. 
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Christus zegt tegen de apostel, ‘In de wedergeboorte, wanneer de 
Zoon des mensen zal zitten op [de] troon van zijn heerlijkheid, zult 
u ook op twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van Israël te 
oordelen’. (Matth. 19:28) Maar ziende dat de apostelen later een 
deel van de gemeente werden - de Bruid, de vrouw van het Lam - 
moeten ze noodzakelijkerwijs worden gevonden in hun plaats in de 
hemelse stad. Bijgevolg, omdat gezien wordt dat de muur van de stad 
‘twaalf fundamenten had en daarop de twaalf namen van de twaalf 
apostelen van het Lam’ (vs. 14), wordt ze ook voorgesteld als hebbende 
‘twaalf poorten en aan de poorten twaalf engelen en daarop namen 
geschreven, welke <de namen> van de twaalf stammen van [de] zonen 
van Israël zijn’. De poort was, zoals bekend is, de plaats voor tronen, of 
zetels van het gerecht; en men kan nauwelijks falen de samenloop van 
omstandigheden te onderscheiden tussen de woorden van onze Heer 
tot de twaalven en deze vermelding van hen in de beschrijving van de 
hemelse stad. 

Er is veel grond om te geloven dat allen van Israël die overleven bij 
het begin van het Millennium gered zullen worden en dat de gehele 
natie ook door de duizend jaren heen gered zal worden. ‘Al uw zonen 
zullen leerlingen des Heren zijn en het heil uwer zonen zal groot zijn’ 
(Jes. 54:13) Het ‘nieuwe verbond’ zal gemaakt worden met het huis 
van Israël en met het huis van Juda, in welk verbond God Zich verbindt 
‘zijn wet in hun binnenste te leggen en die in hun harten te schrijven’ 
‘Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder 
leren: Kent de Here, want zij allen zullen Mij kennen van de kleinste 
tot de grootste onder hen, luidt het woord des Heren, want Ik zal hun 
ongerechtigheid vergeven, en hun zonde niet meer gedenken’ (Jer. 
31:33, 34)
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VREDE, GERECHTIGHEID, OVERVLOED, ZEKERHEID

507. Dan, wat de wereld in het algemeen betreft, zal afgoderij geheel 
opgehouden zijn. ‘En de afgoden zullen volkomen verdwijnen’ (Jes. 
2:18) 

De ware God zal gekend zijn en aanbeden worden. ‘ En het zal 
geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot 
sabbat, dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht neer 
te buigen, zegt de Here’ (Jes. 66:23) ‘De Here alleen is te dien dage 
verheven’ (Jes. 2:11, 17) Aan oorlog zal een eind gekomen zijn, en 
universele vrede zal worden genoten: ‘Dan zullen zij hun zwaarden tot 
ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk 
zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog 
niet meer leren’ (Jes. 2:4) Alle ondergeschikte regeerders handelen als 
dienaren van Christus, het recht zal onpartijdig worden uitgevoerd. 
‘Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen heersen 
naar het recht’ (Jes. 32:1) [‘De dwaas zal niet meer genoemd worden 
milddadig, en de gierige zal niet meer mild geheten worden’. ] ‘Dan zal 
een dwaas niet meer edel genoemd worden en de bedrieger niet meer 
aanzienlijk heten’ (Jes. 32:5) [‘Ik zal uw opzieners vreedzaam maken, en 
uwe drijvers rechtvaardigen’] ‘Ik zal vrede tot uw overheid maken en 
gerechtigheid tot uw heerseres’ (Jes. 60:17b) 

[‘Hij zal de ellendigen des volks richten, hij zal de kinderen des 
nooddruftigen verlossen, en den verdrukker verbrijzelen’] ‘Hij verschaffe 
recht aan de ellendigen des volks, Hij redde de armen, maar verbrijzele 
de verdrukker’ (Ps. 72:4) [‘In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien’. ] 
‘In zijn dagen bloeie de rechtvaardige’ (Ps. 72:7) [‘En hij zal heersen van 
de zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde’. ] ‘Hij 
heerse van zee tot zee, van de Rivier tot de einden der aarde’ (Ps. 72:8) 
[‘De koningen van Tharsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen; 
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de koningen van Scheba en van Seba zullen vereringen toevoeren. Ja, 
alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen, alle heidenen zullen 
hem dienen. Want hij zal den nooddruftige redden, die daar roept, 
mitsgaders den ellendige, en die geen helper heeft’. ] ‘Mogen voor 
hem de woestijnbewoners zich bukken, zijn vijanden het stof lekken; 
de koningen van Tarsis en de kustlanden hem geschenken brengen, de 
koningen van Saba en Seba hem schatting offeren mogen alle koningen 
zich voor hem nederbuigen, alle volkeren hem dienen. Voorwaar, hij zal 
de arme redden, die om hulp roept, de ellendige, en wie geen helper 
heeft’ (Ps. 72:9-12) Als de vloek verwijderd is, en de schepping bevrijd is 
zal de vruchtbaarheid van de aarde wonderlijk toenemen en vruchtbare 
overvloed zal het natuurlijke gevolg zijn. [‘Gij kroont het jaar uwer 
goedheid; en uwe voetstappen druipen van vettigheid. Zij bedruipen de 
weiden der woestijn; en de heuvelen zijn aangegord met verheuging. 
De velden zijn bekleed met kudden, en de dalen zijn bedekt met koren; 
zij juichen, ook zingen zij’. ] ‘Gij kroont het jaar van uw goedheid, uw 
sporen druipen van vet; de dreven der steppen druipen, de heuvelen 
omgorden zich met gejuich; de landouwen zijn bekleed met kudden, de 
dalen tooien zich met koren: zij jubelen elkander toe, ook zingen zij’ (Ps. 
65:12-14) [‘Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, dat de ploeger den 
maaier, en de druiventreder den zaadzaaier genaken zal; en de bergen 
zullen van zoeten wijn druipen, en al de heuvelen zullen smelten’. ] 
‘Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat de ploeger zich 
aansluit bij de maaier en de druiventreder bij hem die het zaad strooit; 
dan zullen de bergen druipen van jonge wijn en al de heuvelen daarvan 
overvloeien’ (Amos 9: 13).

De gesteldheid en de natuurdrift van de woeste schepping zal 
veranderd zijn. [‘En de wolf zal met het lam verkeren en de luipaard 
bij de geitenbok nederliggen, en het kalf, en de jonge leeuw, en het 
mestvee te zamen en een klein jongske zal ze drijven’. ] 
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‘Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen 
bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen 
zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden’ (Jes. 11:6) Daar elke oorzaak tot 
vrees hetzij van mens of dier weggenomen is zullen de mensen wonen 
met verrukkelijk vertrouwen, zekerheid en rust. [‘Ik zal een verbond 
des vredes met hen maken, en zal het boos gedierte uit het land doen 
ophouden; en zij zullen zeker wonen in de woestijn, en slapen in de 
wouden’. ] ‘Ik zal met hen een verbond des vredes sluiten en het wild 
gedierte uit het land wegdoen, zodat zij veilig kunnen wonen in de 
steppe en slapen in de bossen’ (Ezech. 34:25) 

VERLENGING VAN HET MENSELIJK LEVEN

508. [‘En Ik zal den boog en het zwaard, en den krijg van de aarde 
verbreken, en zal hen in zekerheid doen nederliggen’. ] 

‘Dan zal Ik boog en zwaard, en oorlogstuig in het land verbreken, en 
hen veilig doen wonen’ (Hos. 2:17b

[‘En het recht zal in de woestijn wonen, en de gerechtigheid zal op het 
vruchtbare veld verblijven. En het werk der gerechtigheid zal vrede zijn; 
en de werking der gerechtigheid zal zijn gerustheid en zekerheid tot in 
eeuwigheid. En mijn volk zal in eene woonplaats des vredes wonen, en 
in welverzekerde woningen en in stille geruste plaatsen’. ]

 ‘Dan woont het recht in de woestijn en de gerechtigheid verblijft in 
de gaarde. En de vrucht der gerechtigheid zal vrede zijn, de uitwerking 
der gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid. En mijn volk zal 
in een verblijf des vredes wonen, in veilige woningen, in oorden van 
ongestoorde rust’ (Jes. 32:16 - 18) 
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De geest (gedachten) van de mensen zal zonder enig ijdel streven naar 
kennis terwille van hemzelf, nochtans goed onderricht zijn 

[‘En het zal geschieden, dat vastigheid uwer tijden, de sterkte van uwe 
behoudenissen, zal zijn wijsheid en kennis; de vreze des Heeren zal zijn 
schat zijn’. ]

 ‘En uw tijden zullen bestendig zijn, een rijkdom van heil, wijsheid en 
kennis; de vreze des Heren is zijn schat (Jes. 33:5a) 

HET MENSELIJKE LEVEN ZAL ZEER 
VERLENGD ZIJN (WORDEN). 

[‘Van daar zal niet meer wezen een zuigeling van weinige dagen, noch 
een oud man, die zijne dagen niet zal vervullen; want een jongeling zal 
sterven, honderd jaren oud zijnde, maar een zondaar, honderd jaren 
oud zijnde, zal vervloekt worden’. ] 

‘Daar zal niet langer een zuigeling zijn, die slechts weinige dagen leeft, 
noch een grijsaard, die zijn dagen niet voleindigt, want de zuigeling zal 
als honderd jarige sterven, zelfs de zondaar zal eerst als honderdjarige 
door de vloek getroffen worden’ (Jes. 65: 20) 

Wat moet de levensduur van de mensheid in die dagen zijn, want een 
mens die geacht wordt een kind te zijn van honderd jaar, terwijl iedereen 
die op zo’n tedere leeftijd sterft, gezien zal worden als afgesneden te 
worden door het oordeel voor zijn zonden! 

Dit zijn sommige van de wegen waarin ‘God, de Allerhoogste, de 
Schepper van hemel en aarde ‘ in deze dagen van de regering van de 
hemel, zijn weldadigheid aan de zonen der mensen bekend zal maken. 
De ware Melchizedek, ‘koning der gerechtigheid’ en ‘Koning des vredes’, 
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zal zijn koninklijk priesterschap uitoefenen, door mensen te zegenen 
namens God de Allerhoogste en de Allerhoogste God te zegenen 
namens de gelukkige ontelbaren van de aardse vruchtbare bevolking. 
Hoe wonderlijk is de genade die ons, arme zondaars uit de heidenen, is 
toegewezen, de plaats om met Hem te regeren als koningen en priesters 
voor God! Driewerf gelukkig, zij die bestemd zijn om deelgenoten te 
zijn van de heerlijkheid van Christus en met Hem te zitten op zijn troon!

De aangehaalde teksten tussen haken, [ ] zijn aangehaald uit St. Vert. 
1931 Uitgave J. Brandt en Zoon, Amsterdam, naar ‘De Staten Generaal 
der Vereenighde Nederlanden, etc. In den Hage den 29 July 1637. 

_ Matth. 4:1-11; Luk. 4:1-13. 

_ Luk. 4:6 is het ernstige getuigenis voor dit feit Satan gebruikte dus 
alle heerlijkheid van deze wereld om Christus te verzoeken en Christus 
sprak in zijn antwoord de woorden van satan niet tegen. ‘want zij is mij 
overgegeven en aan wie Ik wil geef ik ze’. 
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19. EEN SAMENVATTING

of, een algemene schets van de profetische waarheid

505 Het is - door de voorafgaande bladzijden heen - ons streven 
geweest om het getuigenis van de Schrift voor de positieve waarheid te 
presenteren, eerder dan de tegenwerpingen te weerleggen waarmee 
wordt geprobeerd dit getuigenis te neutraliseren of om te bewijzen 
dat het niet van toepassing is op het onder behandeling zijnde 
onderwerp. Onze reden om deze methode te volgen is dat het ons 
in elk geval juist schijnt de oprechte, rechtstreekse koers (gang) in de 
eerste plaats te beschouwen wat het is dat wordt bevestigd en wat het 
positieve bewijs aanvoert in haar ondersteuning; in het geven van elke 
overweging naderhand aan zulke bezwaren als zouden kunnen worden 
aangevoerd. Als er inderdaad enig vooroordeel is dat zo volledig de 
gedachten van de mensen in beslag neemt, wat betreft hen ongeschikt 
te maken voor de onpartijdige beschouwing van het onderwerp, dan 
kan het noodzakelijk zijn om het bij het begin te verdrijven; of als in 
de voortgang van een onderzoek, moeilijkheden zouden verrijzen en 
tegenwerpingen als vanzelf opkomen, waarvan het unfair zou zijn om 
ze uit te stellen, dan is het goed die direct te onderzoeken. Binnen 
deze grenzen hebben we niet geweigerd tegenwerpingen (bezwaren) 
onder ogen te zien en moeilijkheden te overwegen, als het onderwerp 
van het profetisch getuigenis dat zich voor ons heeft ontvouwd; maar 
in het algemeen, moet ons doel de positieve meer dan de negatieve 
kant van iedere vraag beschouwen - eerder de waarheid tot stand te 
brengen dan dwaling te bestrijden. En terwijl dit de loop is die zichzelf 
voor ons eigen oordeel heeft aanbevolen als de meest geëigende om 
te worden gevolgd zijn wij er dus van overtuigd dat het zichzelf moet 
overtuigen aan het geweten van de christelijke lezer. Haar zwichten 
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voor Gods woord is rechtvaardige (rechtmatige) oppermacht over alle 
beredenering van de menselijke geest die de leerling van profetie in 
de passende houding van een leerling plaatst, inplaats van hem te 
bekleden met de hooghartiger aanspraken van een rechter. 

ONDERWIJS GEZOCHT - GEEN GESCHIL

510. Toch, als het onderzoek ten einde loopt, zal het noodzakelijk 
worden - mogen we niet zeggen onvermijdelijk? - zulke bezwaren 
tegen de waarheid waarmee we bezig zijn geweest te beschouwen, 
zoals eerlijk mag worden verondersteld van gewicht te zijn bij 
serieuze, vrome geesten. We konden het niet op ons nemen ieder 
tegenargument dat gebruikt is - iedere tegenwerping die naar voren 
is gekomen te noteren. Er zullen enkele zijn waarmee wij niet bekend 
zijn; en dan worden er sommige nu en dan aangevoerd die niet om een 
serieus antwoord vragen. Maar wat betreft zulke die in het algemeen 
worden aangevoerd - betreffende alle die mogen worden beschouwd 
dat ze een werkelijke moeilijkheid scheppen bij hen die nederig Gods 
woord lezen, en wensen bekend te worden met haar betekenis - voelen 
we ons gebonden, als de Heer ons de gelegenheid geeft, om hen de 
volste beschouwing (overweging) te geven die onze grenzen zullen 
toestaan. Zoals wij echter, tot hiertoe van persoonlijk twistgeschrijf 
hebben afgezien, zullen we nog in het algemeen het aanhalen van 
schrijvers vermijden, of namen noemen; ons tevreden stellende met 
het vermelden en beschouwen van de bezwaren van onze broeders, 
in zulke vormen als ze werkelijk bekend zijn om opgenomen te worden 
in de gedachten van hen die hierdoor zijn verontrust. Ons doel is 
niet geschil (twistgeschrijf), maar lering. Ons oogmerk is noch om 
tegenstand op te roepen, noch om aan zulke uitdagingen als mogen zijn 
opgeworpen te voldoen maar om, door de zegen van de Heer, aan de 
moeilijkheden van ernstige onderzoekers naar de waarheid tegemoet 
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te komen - van hen die evenzeer terugschrikken om dat wat de Schrift 
niet leert te ontvangen en om te verwerpen wat ze leert. 

Voordat we ons dus wenden tot de bestudering van moeilijkheden en 
tegenwerpingen, is het gewenst om in een bekorte vorm voor te stellen, 
het wezen en de algemene trekken van wat de Schrift ons schijnt te 
onderwijzen betreffende profetische onderwerpen. Er is al voorzien in 
de details en de bewijzen vanuit de Schrift en het is daarom niet nodig 
dit te herhalen. Onze wens is in het kort de trekken van alles wat er 
geweest is in het huidige werk ten toon te stellen. De betekenis van 
de bezwaren zal dus gemakkelijker worden waargenomen (bespeurd); 
terwijl de lezer voor positieve bewijzen verwezen wordt naar de 
voorafgaande bladzijden. 

JODEN, HEIDENEN, EN DE GEMEENTE VAN GOD

511. De apostel verschaft ons in 1 Kor. 10: 32 een classificatie van 
mensen die materiële hulp geven door het aanbieden van een 
samengevatte (bekorte) blik van die toekomstige handelingen van God 
die het onderwerp vormen van de profetie. ‘Weest geen struikelblok 
voor Joden en voor Grieken en voor de gemeente van God’. De 
mensheid wordt zo in drie klassen verdeeld. Wat de toestand van de 
mens voor God betreft met betrekking tot de eeuwigheid, zijn er maar 
twee klassen, de geredden en de niet geredden - de wedergeborenen 
en zij die niet wedergeboren zijn. Maar m. b. t. de regering van God over 
de wereld, dat het onderwerp is waarop de profetie zichzelf toepast, 
zijn er drie klassen - 1ste. Joden, 2de heidenen (de volken), en 3de de 
gemeente van God. Laten we, als dat waarmee wij het meest direct van 
doen hebben, het eerst ‘de Gemeente van God’. beschouwen. 
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‘De Gemeente van God’ bestaat niet, zoals algemeen wordt 
verondersteld, uit alle geredde personen vanaf het begin tot aan het 
einde van de tijd. Zo wordt de uitdrukking in de Schrift nooit gebruikt. 
Haar gebruik in de Schrift is alleen van enig belang voor ons huidig 
onderzoek; en daar duidt het op de vergadering van ware gelovigen 
vanaf de Pinksterdag, toen die vergadering werd gevormd, tot aan de 
nederdaling van de Heer Jezus in de lucht om haar bij Zichzelf in de hemel 
te ontvangen. Heiligen, bijeen vergaderd en gedoopt in de eenheid 
van het lichaam van Christus - eenheid met Christus en met elkaar - 
door de Heilige Geest die uit de hemel is neergezonden, vormen ‘de 
Gemeente van God’. De heiligen die zo ‘de Gemeente’ vormen hebben 
natuurlijk veel dingen gemeen met Oud Testamentische heiligen, 
met de discipelen tijdens het leven van onze Heer op aarde, met het 
Joodse overblijfsel in de nog komende crisis en met de heiligen die het 
millennium zullen bewonen. Alle heiligen, van alle tijden, zijn levend 
gemaakt door de Geest, gerechtvaardigd door het bloed van Christus, 
worden beschermd door almachtige genade en zijn bestemd om in 
de opstanding het beeld te dragen van de hemelse, evenals zij in het 
tegenwoordige leven het beeld hebben gedragen van de aardse. Maar 
tot ‘de gemeente’ behoort, behalve deze dingen, de verwonderlijke 
onderscheiding om het lichaam van Christus te zijn - zijn bruid - 
bewoond door de Heilige Geest 

DE GEMEENTE, HET GEHEIMENIS

512. De Heilige Geest kwam niet naar beneden totdat Christus werd 
verheerlijkt. Toen Hij (de Heilige Geest ) neergedaald was, doopte Hij 
de gelovigen tot één lichaam, of zij nu Joden waren of heidenen - één 
lichaam met elkaar - één lichaam met Christus, hun verheerlijkt Hoofd. 
De gemeente, die Christus kent, en met Hem verenigd is, terwijl Hij 
verworpen wordt door de wereld en verborgen is in God, is verbonden 
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met Hem in dat hoofdschap over alle dingen, zowel in de hemel als op 
de aarde, waarmee Christus is beloond en voor de openlijke oefening 
en tentoonstelling ervan wacht Hij slechts op het welbehagen van de 
Vader en het aanbreken van die bedeling van de volheid der tijden 
waarin alle dingen, zowel in de hemel als op de aarde, onder één 
hoofd samengebracht zullen worden, nl. in Christus. Ondertussen is de 
gemeente zelfs nu levend gemaakt met Christus, te samen opgewekt 
en heeft Hij haar mee doen zitten in de hemelse [gewesten] in Hem (Ef. 
2:6). Zij heeft haar zegeningen, hetzij nu of in de toekomst, in Christus 
en met Christus, als één lichaam en één geest met Hem, niet zoals 
anderen, wier deel het is door Hem en onder Hem gezegend te worden 
als de onderdanen van Zijn regering. De gemeente heeft één leven, één 
tehuis, één heerlijkheid, één erfenis, met Christus Zelf; en hetzij nu of 
later heeft ze de inwoning van de Heilige Geest en de geest en de kracht 
van deze eenheid met Christus. 

Het bestaan, de roeping, en de heerlijkheid van de gemeente van God 
is ‘het geheimenis, de verborgenheid’ (Marc. 4:11; Rom. 16:25) ‘die in 
andere geslachten de zonen van de mensen niet bekend is gemaakt’ (Ef. 
3:5) maar ‘die van alle eeuwen verborgen was in God’ (Ef. 3:9). Alleen 
aan de gemeente kon ‘het geheimenis, de verborgenheid’ van haar eigen 
roeping en heerlijkheid worden geopenbaard. Dienovereenkomstig, was 
het niet totdat Christus was gestorven en opgestaan en opgevaren en 
de Heilige Geest naar beneden was gekomen en de tot dan verstrooide 
discipelen tot één lichaam had verenigd: - nee, meer, het was niet tot aan 
de totale verwerping van het evangelie door Jeruzalem en dat de Joden 
alle hoop werd afgesneden dat zij toen vergeven en hersteld werden/
waren, en dat de Heilige Geest ‘het geheimenis’ dat tot dan onbekend 
was, aan de heilige apostelen en profeten van Christus openbaarde, dat 
Christus gestorven was om ‘die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens 
te scheppen, vrede makende, en dat Hij die beiden (Joden en heidenen 
die geloven) in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis’ (Ef. 
2:15). 
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DE NEDERDALING VAN DE HEER JEZUS IN DE LUCHT

513. Het was geen verborgenheid dat de Joden gezegend zouden 
worden onder de regering van hun Messias, of dat de volken op een 
ondergeschikte wijze zouden deelhebben aan hun zegeningen. Dit 
alles was volkomen geopenbaard in het Oude Testament Maar als de 
verwerping van Jezus door de Joden voorlopig alle vooruitzicht van 
zegen voor hen had afgesloten, als ook voor de volken en de aarde in 
elk geval, dat God dan door de Heilige Geest die van de hemel werd 
gezonden een nieuwe gemeenschap zou vormen waarin alle verschil 
tussen Jood en heiden zou verzwolgen worden door de uitmuntende 
genade die beide, en beide gelijk, zou maken tot leden van het lichaam 
van Christus, van Zijn vlees, en van Zijn beenderen - dit was inderdaad 
een geheimenis. ! 

Zo gaat het in de gemeente. Gedurende de periode waarin ze bestaat 
op aarde, telkens wanneer een Jood door genade het evangelie 
ontvangt houdt hij, eigenlijk gezegd, op een Jood te zijn; wanneer een 
heiden bekeerd wordt, houdt hij op dezelfde wijze op, eigenlijk gezegd, 
een heiden te zijn. Ieder wordt verwijderd uit zijn natuurlijke positie, 
hetzij als Jood of als heiden; en beiden worden gebracht in de nieuwe 
verwonderlijke positie om één met Christus te zijn en dus leden van 
elkaar. 

Het eindpunt van het bestaan van de gemeente op aarde is het neerdalen 
van de Heer Jezus om haar tot Zichzelf te ontvangen in de hemel. Dit 
neerdalen van de Heer Jezus in de lucht is de hoop van de gemeente. 
Het getuigenis van het Nieuwe Testament van dit feit is algemeen en 
overweldigend. Hetzij de christen wordt beschouwd als een individu, 
óf de gemeente wordt beschouwd in haar gezamenlijk karakter en haar 
relatie, de hoop van de christen, de hoop van de gemeente is de komst 
van de Heer Jezus Christus om zijn heiligen te ontvangen bij Hemzelf 
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in hemelse opstandings- heerlijkheid. Vanaf het afsluitende gesprek 
met Zijn discipelen, toen Hij hen verzekerde dat als Hij zou weggaan, 
Hij terug zou komen en hen bij Zichzelf zou ontvangen, opdat waar Hij 
was zij ook zouden zijn (Joh. 14:3), tot de afsluitende woorden van de 
Schrift ‘Ja, Ik kom spoedig!, Amen kom Heer Jezus!’ (Openb. 22:20) 
proclameert de ene ongebroken stem van de inspiratie dat de komst 
van Jezus de hoop van ‘zijn lichaam, de gemeente’ is

DE GEMEENTE WACHTENDE OP HAAR HEER

514. Op wie anders dan de bruid zou de bruidegom wachten? Naar 
wiens terugkeer zou de getrouwe dienstknecht uitzien dan naar die van 
de afwezige Heer en Meester? Erfgenamen van de onvergankelijkheid 
en (1 Kor. 15:42) die reeds de vrucht van de Geest bezitten, heiligen die 
niettemin nu zuchten in sterfelijke tabernakels (lichamen) die worden 
belast (zijn bezwaard). Om wat anders kan worden verondersteld dat zij 
zuchten dan om het komen van Hem die de Opstanding en het Leven 
is en bij wiens komen het sterfelijke zal worden verzwolgen door het 
leven? Ook zal de gemeente niet tevergeefs op haar Heer wachten. 
‘Want nog een zeer korte tijd [en ] ‘Hij die komt, zal komen en niet 
uitblijven’ (Hebr. 10:37). Zijn lankmoedigheid is redding. De roeping van 
hen die de gemeente zullen vormen moet voltallig zijn. De laatste steen 
moet uit de steengroeve van de natuur worden gehouwen, voor haar 
plaats geschikt worden gemaakt in die ‘heilige tempel in de Heer’ (Ef. 
2:21), waartoe het hele gebouw opgroeit. De gaven en de diensten in 
de gemeente duren tot dan voort; maar dan houden zij op. Dat wat 
volmaakt is zal gekomen zijn en dat wat ten dele is zal weggedaan zijn, 
te niet gedaan worden (1 Kor. 13:10) ‘Want de Heer Zelf zal met een 
bevelend roepen, met [de] stem van een aartsengel en met [de] bazuin 
van God neerdalen van [de] hemel; en de doden in Christus zullen eerst 
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opstaan; daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen 
in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in [de] lucht; en zó 
zullen wij altijd met [de] Heer zijn’ (1 Thess. 4:16,17). Het zou gelukkig 
zijn als dit alle aankondiging was die vereist is voor het onderwerp 
van de gemeente van God! Maar helaas, in nauwe verbinding met die 
gemeente, gedurende haar bestaan op aarde, is er een ‘verborgenheid 
van de wetteloosheid’ (2 Thess. 2:7) die begonnen is te werken in de 
dagen van de apostelen (in de apostolische tijd) en die tot nu toe nooit 
heeft opgehouden te werken; de volledige resultaten er van zullen niet 
aan de dag komen totdat de ware gemeente is overgeplaatst naar (in) 
de hemel. 

VERDERF EN VALSE BELIJDENIS 

515. De gemeente zelf is niet getrouw geweest; en hoewel haar 
uiteindelijke en eeuwige zegen is, overeenkomstig de eeuwige 
raadsbesluiten van God die worden verzekerd door haar eenheid met 
Christus en de onveranderlijke krachtdadigheid van Zijn kostbaar bloed, 
haar geschiedenis op aarde verschaft er het droevige en smartelijke 
bewijs van dat wat ooit aan de verantwoordelijkheid van de mens 
is toevertrouwd faalt. De onachtzaamheid van ware heiligen gaf 
gelegenheid aan de vijand de kiem in te voeren waaruit het geheimenis 
van de ongerechtigheid voortschreed, met alle verschrikkelijke 
gevolgen. Toen de mensen sliepen zaaide een vijand (dolik) onkruid 
(Matth. 13:25). Boze mensen slopen ongemerkt binnen. Het fatale 
zuurdesem, zo ingevoerd, heeft gewerkt met stille en gestadige kracht. 
Zelfs nu, bestaan reusachtige gemeenschappen die de naam van 
Christus dragen, waarvan de besten velen omvatten van wie nauwelijks 
gehoopt kan worden dat zij christenen zijn anders dan in naam, terwijl 
bij anderen de openlijke goddelozen de grote meerderheid vormen. 
Sommigen zijn, luider dan wie ook, er naast in hun aanmatigingen 
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dat ze ‘dé gemeente’ zijn, die de fundamenten waarop de gemeente 
gebouwd is ontkennen of neutraliseren en niet tevreden hiermee, 
vervolgen zij de ware gemeente en verderven de volken van de aarde. 
Wat men het christendom noemt is in werkelijkheid ‘de wereld’ onder 
het voorkomen van een christelijke belijdenis; een belijdenis die, 
terwijl ze de verantwoordelijkheid van hen die het aannemen vreselijk 
verzwaard, de vijandschap van hun hart t.o.v. God en t.o.v. Christus niet 
verandert en de gelegenheid verschaft om die vijandschap te koesteren 
onder mooie voorwendsels en op meer geraffineerde en verleidelijke 
manier. Judas was uiterlijk dichter bij Christus dan iemand benevens, 
behalve zijn elf mede apostelen; maar deze uiterlijke nabijheid bij 
Christus voegde alleen maar vijandigheid aan zijn zonde toe en maakte 
het des te ontzaglijker in het oog lopend. Droevig type van wat het 
christendom aan het einde zal zijn!

Dit veelomvattende toneel van verderf en valse belijdenis zal blijven 
als de ware gemeente is opgenomen om de Heer te ontmoeten in de 
lucht. Bevrijd van de beteugeling die de tegenwoordigheid van de ware 
gemeente haar oplegde en gerechtelijk verblindt wegens haar misbruik 
van de onuitsprekelijke voorrechten die ze zo lang genoten heeft, zal 
het christendom een climax van ongerechtigheid bereiken, zo vreselijk 
wat betreft het doen neerkomen van de rechtvaardige oordelen van 
God. 

DE TIJDEN VAN DE VOLKEREN

1 Thess. 4:16,17

516. Deze zullen als oordelen zowel voorafgaan aan, als de komst van 
Christus met al zijn heiligen begeleiden. De gemeente, die van te voren 
zal zijn overgezet en verheerlijkt, zal in het gevolg van de heerlijkheid 
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van Christus volgen, wanneer Hij wordt geopenbaard, ‘bij de openbaring 
van de Heer Jezus van [de] hemel met [de] engelen van zijn kracht, 
in vlammend vuur, als Hij wraak brengt over hen die God niet kennen 
en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen’ 
(2 Thess. 1:8). Maar het christendom zal niet het enige voorwerp zijn 
van de ernstige oordelen van die dag. ‘Joden’ en ‘volkeren’ zullen beide 
daarbij zijn betrokken en de draagwijdte van het profetische getuigenis 
op de laatste groep is dat wat onze aandacht vraagt. 

‘De volken’ in de ruimste zin van de uitdrukking, zijn alle naties van de 
mensheid, uitgezonderd het door God uitverkoren, begunstigde volk - 
Israël. Opgegeven vanwege hun afgodendienst, om hun eigen wegen te 
volgen, terwijl Israël werd gemaakt tot het toneel van Gods duidelijke 
regering, lezen wij slechts van de volken, door een gedeelte van het Oude 
Testament heen, dat ze op de een of andere wijze met Israël verbonden 
zijn. Wanneer het volk van God ongehoorzaam was, dan waren de 
volkeren of welwillend (gunstig gezind) t.o.v. hen of onderworpen aan 
hun juk; wanneer het volk van God opstandig (hardnekkig) was, dan 
werden de volken gebruikt om Israël voor hun zonden te kastijden. De 
zaken gingen zo door tot de tijd van Nebukadnezar. Efraim, of de tien 
stammen, die van te voren door Assyrie gevangen waren weggevoerd en 
Juda dat door haar zonden in Gods ogen onverdraaglijk was geworden, 
die worden nu beide in de handen gegeven, niet van Assyrië, maar 
van de koning van Babel; en toen de troon van God uit Jeruzalem was 
verwijderd, werd een plechtige schenking van alomvattend gebied door 
God aan Nebukadnezar gedaan. De tijden van de volkeren begonnen 
met hem. In zijn dagen begon die verwerping van ‘de Joden’ en de 
oppermacht van de volken, waardoor de tijden van de volken worden 
gekarakteriseerd. ‘Jeruzalem’ zegt onze Heer Zelf, ‘zal door [de] volken 
worden vertrapt, totdat [de] tijden van [de] volken zijn vervuld’ (Lukas 
21:24b). 
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DE VOLKEN ZIJN SCHULDIG AAN DE DOOD VAN CHRISTUS

517. Deze tijden worden profetisch beschreven als verdeeld in vier grote 
perioden, van elkaar onderscheiden door de suprematie (oppermacht) 
van vier grote keizerrijken, die opeenvolgend de heerschappij op de 
aarde zouden dragen. Vanuit de Schrift zelf is het aantoonbaar dat deze 
vier koninkrijken van de volken, Babylon, Medo - Perzië, Griekenland en 
Rome zijn. Het is op Rome, als de laatste van de vier en tot het einde 
bestaande, dat de profetie het meest in het bijzonder de aandacht richt. 
Alle vier worden ze voorgesteld als goddeloos, opstandig, wreed, roof-, 
hebzuchtig en eigenzinnig; maar het is in het vierde en dat bovendien 
in een vorm waarin het nu nog niet heeft bestaan, dat de menselijke 
boosheid haar hoogtepunt bereikt. Bedekt kwaad moge geduldig 
worden verdragen en verlaten (achter gelaten) worden om hierna 
geoordeeld te worden; openlijke opstand laat geen alternatief dan 
direct verpletterend oordeel. Het vierde heidense keizerrijk zal, in een 
nu nog toekomstige vorm van haar bestaan in openlijke opstand tegen 
God worden bevonden en zal samen met het afvallige christendom het 
voorwerp zijn van die volslagen vernielende oordelen die de komst van 
de Heer met zijn tienduizenden heiligen begeleiden. 

Het was in de dagen van dit vierde koninkrijk uit de volken dat de 
Heer Jezus in vernedering op aarde verscheen. Judea was toen een 
Romeinse provincie, zoals werd bewezen door het beeld van Caesar 
en de opschriften die op de muntstukken verschenen. De macht om de 
doodstraf toe te dienen schijnt in Rome alleen berust te hebben bij de 
Romeinse bestuurder. Daarom waren de Joden niet in staat, behalve met 
zijn toestemming, de dood van de Heilige en Rechtvaardige, die Zichzelf 
bevrijdde en door God in hun handen was overgeleverd, te verkrijgen. Zo 
nam het Romeinse rijk met het Joodse volk deel aan de vreselijke schuld 
van het verwerpen en het kruisigen van de Vorst des levens. En zou er 
door iemand de nadruk op worden gelegd, dat Pontius Pilatus slechts 
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een ondergeschikt werktuig en vertegenwoordiger van de keizerlijke 
macht was, dan is het droevige antwoord nabij, dat de keizerlijke macht 
zelf achteraf volledig de daad van haar vertegenwoordiger goedkeurde 
door het vergieten van stromen van bloed van christenen. 

BABYLON EN HET BEEST

518. Het is waar, dat het keizerrijk na eeuwen van vervolging in naam 
christelijk werd, maar deze uiterlijke aanneming van het christendom 
door de keizerlijke macht van de wereld, bracht de laatste niet in een 
innige verbinding met die ‘verborgenheid van de wetteloosheid’ (2 
Thess. 2:7). 

 die zelfs toen reeds lang werkte in de boezem van de christenheid zelf 
en uit deze combinatie resulteerde dat meesterstuk van satanische 
misleiding wat ons wordt voorgesteld in de Apocalyptische gezichten 
- Babylon de grote, de verderver van de naties. Om uit dit uitgebreide 
systeem van wereldse christenheid, van een christelijke belijdenis 
gekroond met de grootsheid van de wereld, versierd met haar rijkdom 
en gedragen door haar macht te komen, worden de heiligen geroepen 
zich terug te trekken. ‘Gaat uit van haar, mijn volk, opdat u met haar 
zonden geen gemeenschap hebt en opdat u van haar plagen niet 
ontvangt’ (Openb. 18: 4). De Heer geve ons de waarschuwing. zowel te 
verstaan als ons er voor te hoeden!

Wanneer de ware gemeente het einde van haar ballingschap en 
pelgrimage op aarde heeft bereikt, door opgenomen te worden tot haar 
huis en woonplaats in de hemel, zal het valse belijdende lichaam nog in 
goddeloze verbinding met de rijkdom en de grootheid van deze wereld 
gevonden worden - neen, meer - terwijl ze de plaats van onverdachte 
oppermacht over de wereld claimt. ‘Ik zit als koningin en ben geen 
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weduwe en zal helemaal geen rouw zien’ zal zelfs dan haar hooghartig 
en minachtend pochen zijn. Maar ‘daarom zullen haar plagen op één 
dag komen: dood en rouw en honger, en met vuur zal ze verbrand 
worden; want sterk is [de] Heer, God, die haar geoordeeld heeft’ 
(Openb. 18: 8). De aardse instrumenten van haar val zal de keizerlijke 
macht zelf zijn en de tien ondergeschikte, verbonden koninkrijken die 
trouw zullen erkennen aan het weer opgewekte Romeinse rijk. ‘Want 
God heeft in hun harten gegeven zijn bedoelingen uit te voeren en het 
met enerlei bedoeling uit te voeren en hun koninkrijk aan het beest te 
geven, totdat de woorden van God vervuld zullen zijn (Openb. 17: 17). 
Het vierde heidense koninkrijk dat in haar eenheid als één gevestigd 
geheel is, heeft overeenkomstig de profetische aanduiding opgehouden 
te bestaan en moet weer opnieuw verschijnen. Aan dat koninkrijk, 
dat dus herleeft, zal satan die met zijn engelen uit de hemel zal zijn 
geworpen zijn macht en troon en groot gezag geven. De macht van de 
volken, oorspronkelijk van God, zal dus in haar laatste staat door satan 
worden bezield, en gelijkluidend met zijn wederrechtelijk toegeëigend 
gebied, als ‘de god’ of ‘de prins van deze wereld’. 

ALLE VIJANDEN VAN CHRISTUS OVERWONNEN

519. Het achtste hoofd van het vierde rijk zal, als het weer verschijnt, in 
zijn plaats door satan zelf worden ondersteund; satanische wonderen, 
bewerkt door één die alle macht van ‘het beest’ in zijn tegenwoordigheid 
uitoefent, zal onderdeel zijn van de middelen waardoor de mensen 
zullen worden bewogen het beest te aanbidden en zijn merkteken te 
ontvangen; de dood zal de straf zijn voor het weigeren; en gerechtelijke 
misleiding van God valt op de volken waar het licht van het christendom 
heeft geschenen, de triomf van satan zal alles behalve volledig schijnen. 
‘Het beest’ en de tien koningen zullen, als ze Babylon hebben ten val 
gebracht (hfst. 19: 19 -21), onmiddellijk oorlog maken met het Lam. 
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Verderf, waarvan Babylon de zetel en het centrum is, zal worden verruilt 
voor openlijke, onverbloemde opstand van de kant van het beest of 
de keizerlijke kracht van de aarde. ‘Geesten van demonen die tekenen 
doen [en ] die uitgaan naar de koningen van het hele aardrijk, om hen 
te verzamelen tot de oorlog van de grote dag van God de Almachtige’ 
(Openb. 16:14). ‘En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun 
legers verzameld om oorlog te voeren tegen Hem die op het paard zat 
en tegen zijn legers’ (Openb. 19:19). Wie kan er twijfelen aan de afloop 
van zo’n geschil? Christus en zijn heiligen zullen uit de hemel komen. De 
leiders van het verbond tegen Christus, ‘het beest en de valse profeet’ 
- meer verdwaasd dan Farao toen hij achter de Israëlieten aan joeg tot 
in de bedding van de Rode Zee - zullen worden vast genomen en levend 
in de poel des vuurs worden geworpen; hun legers zullen worden 
verslagen met het zwaard van Hem die op de troon zit (Zie Openb. 19; 
20-21); en de wijnpersbak van de wijn van de grimmigheid en haat van 
de toorn van de almachtige God zal worden getreden door de hemelse 
overwinnaar, de Koning van de koningen en de Heer van [de] heren. 
Dit vreselijk oordeel zal spoedig door andere gevolgd worden, het ene 
leger van tegenstanders na het andere, totdat ‘alle dingen die aanstoot 
geven en zij die de ongerechtigheid doen’, bijeen vergaderd zullen zijn 
uit het koninkrijk van de Zoon des mensen; en satan gebonden, en de 
regering van Christus met zijn opgestane heiligen duizend jaren zal voort 
duren. Maar in dit slot toneel hebben Israël of ‘de Joden’ een belangrijk 
en opzienbarend aandeel, zowel als in het duizendjarige koninkrijk dat 
er op volgt (. _ ). Op die zijlijn van het onderwerp moet onze aandacht 
nu worden gericht. 
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JUDA EN DE TIEN STAMMEN

520. Er is dit belangrijke verschil tussen de vier monarchieën uit de 
volkeren en het volk van Israël, dat terwijl er voor de eersten een 
toestaan van een algemeen wereldrijk kan zijn geweest, zij zijn nooit, 
zoals de laatste, het onderwerp van Gods keuze en roeping geweest. 
Israël is een uitverkoren volk en ‘de genadegaven en de roeping van 
God’ (Rom. 11; 28), zijn zoals wij weten ‘onberouwelijk’. Wat betreft 
het bestuur van God over de aarde, kan Israël of kan een groot gedeelte 
er van, worden afgesneden vanwege de zonde en het ongeloof; en Lo-
ammi, ‘niet mijn volk’ kan er voor eeuwen lang op geschreven worden. 
Maar wat betreft de onveranderlijke gevoelens en het uiteindelijke doel 
van God, kan Israël nooit ophouden het volk van Gods keuze te zijn. 
Over dat volk in haar huidige toestand van ongeloof en verwerping zegt 
de apostel: ‘Wat het evangelie betreft, zijn zij wel vijanden ter wille van 
u, maar wat de verkiezing betreft, geliefden ter wille van de vaderen’ 
(Rom. 11:29). Niets kan belangrijker zijn dan dat wij deze waarheid 
in gedachten houden bij al onze onderzoekingen naar wat de Schrift 
betreffende Israël getuigt. 

Daar Israëls gevangenschap en verstrooiing plaats heeft gevonden op 
twee verschillende gronden en op twee verschillende tijden, zal er 
overeenkomstig verschil zijn in de volgorde en wijze van hun herstel. De 
tien stammen die vanwege hun afgodendienst door de Assyriërs werden 
weggesleept zullen in zeker opzicht worden hersteld. De Joden worden, 
nadat ze eerst gevangen naar Babel zijn weggevoerd en hersteld naar 
hun land aan het eind van zeventig jaren waren teruggekeerd, een 
tweede keer verstrooid door de Romeinen wegens de vreselijke zonde 
dat ze hun Messias hebben verworpen en gekruisigd. Zij zullen op een 
andere wijze worden hersteld. De Schrift toont duidelijk aan dat een 
aanzienlijk aantal van de Joden in ongeloof terug zal keren naar hun 
eigen land. Daar zullen zij worden verbonden met de keizerlijke macht 
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van de aarde als dat in haar laatste, satanische vorm is. De profetie 
getuigt van ‘een verbond met de dood’, of ‘een verdrag met het 
dodenrijk’. dat wordt gemaakt door de regeerders van het Joodse volk 
te Jeruzalem (Jes. 28:15). 

 HET JOODSE OVERBLIJFSEL

521. Zij zullen de beschutting zoeken van het grote hoofd van de 
macht der volkeren; en tussen hem (of meer waarschijnlijk zijn 
vertegenwoordiger, het ‘tweede beest’ of ‘de valse profeet’ van Openb. 
13 en 14) en de Joden, zal een alliantie, of verbond worden gevormd. 
Dit verbond, dat de Joden veroorlooft hun nationale aanbidding uit te 
oefenen, zal verraderlijk worden verbroken door ‘de vorst’ op wie zij 
zullen hebben vertrouwd, inplaats van op hun God te vertrouwen en 
op de ware Messias, hun vorst. Hun aanbidding zal worden verboden 
en de afgod van de verwoester - ‘de gruwel van de verwoesting zult 
zien staan waar het niet behoort’ (Zie Marc. 13:14. en vergelijk Dan. 
9:27; 11:31, 12:11), zal worden opgesteld in de heilige plaats. Te velen, 
van de teruggekeerde Joden zullen, helaas, worden onderworpen aan 
deze laatste vernedering die door satan op hen wordt uitgeoefend en 
omdat ze de Gezegende die in de naam van zijn Vader kwam hebben 
afgewezen, zullen zij deze afvallige overweldiger van de goddelijke 
rechten en eer aannemen die namens zichzelf komt. Zij die dit doen, 
hetzij Jood of heiden, zullen betrokken worden bij de ondergang 
(vernietiging) waardoor dit trotse hoofd zal worden getroffen als de 
nederige en sinds lang verworpen Jezus van de hemel zal komen. 

Onder de Joden die in ongeloof naar hun eigen land terugkeren zullen 
echter sommigen zijn wier hart God zal hebben aangeraakt; en dezen 
- temidden van de gruwelen van die tijd van verdrukking zoals er van 
tevoren nooit geweest is en later ook nooit zal zijn - zullen de Here God 
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van hun vaderen zoeken en door zijn genade worden bewaard voor 
de ongerechtigheid die rondom hen zal zijn. Dit Joodse overblijfsel, 
onderscheiden van hun volk door hun berouw, gehoorzaamheid, 
trouw, (geloof) en verwachting van de komst van hun Messias - ook 
onderscheiden van ‘de gemeente van God’, die voorafgaande aan 
die periode voltallig gemaakt zijn en in de hemel zijn opgenomen, - 
neemt een heel vooraanstaande plaats in de profetische Schriften 
in. Hun berouw, beproevingen, troost, hoop en vrees worden in de 
psalmen en door de profeten op grote schaal uitvoerig verhaald; en 
in het verschil tussen hen en de ‘gemeente van God’ wordt de ware 
en enige oplossing gevonden van wat bijna alle christenen vinden dat 
zulk een moeilijkheid is - n. l de verwensingen en gebeden om wraak 
op de tegenstanders waarvan de Psalmen en enkele gedeelten van de 
profetieën overvloeien. De gemeente houdt stand in Christus en heeft 
de kennis van een tot stand gebrachte verlossing: het overblijfsel heeft 
dit niet. 

HET GEMARTELDE OVERBLIJFSEL

522. De gemeente lijdt om de zaak van Christus en verheugt zich dit 
te doen; het overblijfsel lijdt om (vanwege) hun eigen zonden en de 
zonde van het volk en zucht onder het gevoel van de haat van God. 
De bevrijding van de gemeente gebeurt niet door uitoefening van 
het oordeel over de vijanden, maar door de opname om de Heer te 
ontmoeten in de lucht : de bevrijding van het overblijfsel gebeurt door 
de komst van Christus tot oordeel op de aarde. Waar de gemeente naar 
uitkijkt als het gevolg van het neerdalen van Christus in de lucht is haar 
eigen opname in de hemel om met Christus te zijn. Het overblijfsel 
ziet uit naar haar Messias om hen te bevrijden, zijn koninkrijk op te 
richten en op aarde de volheid van zegen te brengen. Inderdaad vaart 
de gemeente op naar de hemel en woont daar bij haar Heer; het 
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overblijfsel - zij van hen die de verwoestingen van de laatste vreselijke 
crisis overleven - wordt de kern van de begenadigde, herstelde en 
gelukkige natie onder de duizendjarige regering van Christus. 

Een andere bestemming wacht een deel van hen die, in eerste 
instantie, het Joodse overblijfsel vormen. In eerste instantie hebben 
zij dezelfde positie, karakter, hoop, en getuigenis als hun broeders, 
maar de moorddadige onderdrukking van de vijand bekort hun levens 
en zij worden zo verhinderd met hun broeders deel te hebben aan de 
vervulling van hun nationale hoop in Israëls bevrijding en de daarop 
volgende triomf en zegeningen onder de regering van de Messias. De 
Schrift laat ons niet in het duister betreffende wat van deze martelaren 
wordt. Speciale vermelding wordt gedaan van hen als deelnemende 
met ‘de gemeente’ aan hemelse heerlijkheid en van hun regering als 
opgestanen met Christus. 

De volgorde van de gebeurtenissen die volgen op de verschijning van 
Christus in oordeel, kunnen iets moeilijker zijn om te volgen. De eerste 
slag valt op ‘het beest’, ‘de valse profeet’ en het grote verbond tegen 
God waarvan zij het hoofd zijn. 

HEERLIJKHEDEN IN HET MILLENNIUM 

523. Als satan ook gebonden is wordt de soevereiniteit over de gehele 
aarde overgegeven in de handen van Christus; en meer dan dit, ‘om 
alles wat in de hemelen en wat op de aarde is onder één hoofd samen 
te brengen in Christus Jezus’ (Ef. 1:10). Oordelen worden uitgeoefend 
op allen die onderwerping afwijzen; maar dit zijn geen oordelen 
die door Christus als komende van de hemel worden uitgeoefend, 
maar omdat Hij Sion tot het aardse centrum van zijn koninkrijk heeft 
gemaakt. ‘De Heer strekt van Sion uw machtige scepter uit; heers 
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te midden van uw vijanden’ (Ps. 110:2). Het overlevende Joodse 
overblijfsel, vergeven en erkend door de Heer als zijn volk, zal hun 
aantal en voorspoed hebben versterkt door de onverwachte terugkeer 
van de tien stammen die zo lang uit zicht waren, maar nu door de 
eigen hand van de Heer teruggebracht worden. Terwijl de Joden hun 
vreselijke zifting in het land ondergaan,. gaan de tien stammen door 
tuchtiging van een andere soort op hun weg daarheen. Zij zullen allen 
dan worden herenigd in het land en onder de vreedzame regering van 
hun lang- verworpen Koning één volk vormen. Met het weer opgerichte 
volk zal ‘het Nieuwe Verbond’ worden gesloten; en zo zullen alle aan 
hen beloofde zegeningen in geval van hun gehoorzaamheid - maar wat 
zij door hun zonde en ongeloof verbeurd hebben - hun deel worden 
op grond van absolute genade en van de verlossingsrechten van de 
Heer Jezus Christus. Nadat alle dingen die aanstoot geven en nadat alle 
bedrijvers van ongerechtigheid uit zijn koninkrijk bijeen zijn verzameld 
en de Geest is uitgestort over alle vlees, zal het gezag van Christus door 
alle volken op de aarde worden erkend. ‘ Hij heerse van zee tot zee, van 
de Rivier tot de einden der aarde’ (Ps. 72:8). De troon van de HERE, nu 
gevestigd te Jeruzalem, zal het verzamelpunt voor alle naties zijn. Zijn 
huis zal dan inderdaad zijn ‘een huis des gebeds (een bedehuis) voor 
alle volken’ (Jes. 56: 7; Marc. 11:17; Luk. 19: 46). De mensheid zal nog 
verdeeld zijn in naties (volken) met elk hun eigen bestuur; maar alle 
bestuurders uit de volken zullen dan onderworpen zijn aan de Koning 
der koningen en de Heer der Heren. 

‘De koningen van Tarsis en de kustlanden
zullen Hem geschenken brengen,
de koningen van Saba en Seba
hem schatting offeren,
mogen alle koningen zich voor hem nederbuigen,
alle volkeren hem dienen’ (Ps. 72:10-11). 
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DE HEMELSE STAD 

524. Gelukkige naties! Bij uitstek gelukkig, die natie van de keus van 
Jahweh (Jahweh) aan wie dan vervuld zal worden alles wat God beloofd 
heeft, ver overtreffende de innigste dromen van de mens betreffende 
voorspoed en zegen op aarde! Jeruzalem, zo lang een spreekwoord 
en een aanfluiting voor de diepten der eenzaamheid waartoe het was 
gereduceerd, zal dan bekend zijn als ‘de stad van de grote Koning’ 
(Matth. 5:35; Ps. 48:3b). ‘Dan zal zij Mij tot een blijde naam worden, 
tot lof en eer bij alle volkeren der aarde, die van al het goede dat Ik aan 
hen doe, horen zullen; ja, zij zullen zich verbazen en verwonderen over 
al het goede en al het heil, dat Ik aan haar doe’ (Jer. 33:9). Gelukkig en 
glorieus meer dan de kracht van menselijke taal om uit te drukken, of 
van het menselijke hart om te ontvangen, die ‘ Gemeente van God’ die 
dan met Christus over de aarde zal regeren. De hemel, niet de aarde, 
is de plaats waar de gemeente wordt verheerlijkt met Christus; maar 
de hemel en de aarde zullen dan niet verdeeld zijn, zoals tegenwoordig 
en altijd sinds de val. Het gezicht van haar heerlijkheid dat aan de 
profeet van Patmos vergund werd te ontvangen stelt haar tentoon in 
verbinding met de duizendjarige aarde (de aarde van het millennium) 
Hij ziet ‘de heilige stad, Jeruzalem, die uit de hemel neerdaalde van 
God ‘ (Openb. 21:10). Haar heerlijkheid verbleekt niet en ook gaat 
haar gezegend toestand niet voorbij als de duizend jaren aflopen; het 
is nog in verbinding met de aarde gedurende die duizend jaren dat de 
apostel haar heerlijkheid ziet. Inderdaad is het een gezicht; maar een 
gezicht van heerlijkheid dat niet op een andere wijze bekend gemaakt 
kon worden aan het geloof en de hoop van hen wier geluk het zal zijn 
de hemelse stad te vormen. Haar jaspis muren, haar straten van goud 
en paarlen poorten zijn slechts beelden van dat waarvan het hart goed 
weet dat het in heerlijkheid alles moet overtreffen wat het symbool 
overbrengt. God de Almachtige en het Lam zijn haar licht en haar 
tempel, terwijl de rivier des levens en de boom des levens en de troon 
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van God en van het Lam van waaruit de levende wateren stromen - dat 
alles draagt getuigenis van de uitmuntende rijkdom van Gods genade in 
zijn goedheid tot ons door Christus Jezus. 

DE REGERING VAN MELCHIZEDEK

525. Maar het alles vervullende licht dat de stad van onze God vult 
schijnt door haar op de volken van de aarde van het millennium. De 
rivier van het water des levens die stroomt vanuit de centrale troon van 
God en van het Lam door de straat van de stad, verfrist in haar voor- en 
benedenwaartse loop de aardse onderwerpen van de glorieuze regering 
van Christus. Van Jeruzalem op de aarde kan worden gezegd, ‘Een rivier 
- haar stromen verheugen de stad Gods, de heiligste onder de woningen 
des Allerhoogsten’ (Ps. 46: 5. Zie ook Darby vert. ). Van ‘de boom des 
levens’, die aan elke kant van de rivier, haar twaalf vruchten draagt, 
wordt uitdrukkelijk gezegd, ‘de bladeren van de boom zijn tot genezing 
van de naties’ (Openb. 22:2b). Hoe gezegend dat voor de gemeente - die 
zelfs op aarde geroepen wordt in te gaan in de gevoelens van Christus 
- de plaats moest worden gereserveerd om - wanneer ze verheerlijkt is 
- het vat van deze sympathieën te zijn, in hun werkelijke uitvloeiing naar 
allen die dan van de duisternis over blijven om te worden verstrooid, 
van leed dat moet worden verzacht, of van ziekte die genezen moet 
worden! Welk een periode moet die komende bedeling zijn! Christus en 
de gemeente met alle verheerlijkte heiligen die geen deel uitmaken van 
‘de bruid, de vrouw van het Lam’, die de hemelen gebruiken - de aarde 
bevrijd van de vloek, bevrijd van de onderdrukking en het bedrog van 
satan, gelukkig onder de regering van Christus en Zijn heiligen - Israël 
hersteld en gezegend, het hoofd onder de naties (volken) en de zetel 
van Christus’ aardse regering - de volkeren wandelende in het licht van 
de hemelse stad, en genezen door de bladeren van de levengevende 
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boom, vergaderd voor de troon van de Heer, te Jeruzalem - terwijl 
de schepping zelf, bevrijd van de gevangenschap van het verderf zich 
verheugt in de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. De 
ware Melchizedek, het Middelpunt en de Verlener van de zegeningen 
van de Allerhoogste God, de Bezitter van hemel en aarde en de Degene 
door wie de lofprijzing van allen in hemel en op aarde doorlopend 
opstijgt naar Hem! 

Het is echter belangrijk om ons te herinneren dat, betreffende de aardse 
afdeling van dit glorieuze koninkrijk, dit het karakter draagt van een 
bedeling (Gods beschikking) waarin de mens wordt getest. De mens is 
reeds op verschillende en wonderlijke wegen beproefd. 

DE MENS FAALT IN ELK TONEEL OP DE AARDE

526. Hij werd in onschuld beproefd in de hof. Van Adam tot Noach werd 
hij beproefd zonder beperkingen óf door een goddelijke wet óf door 
menselijk bestuur. Van Noach tot Mozes werd hij beproefd door het 
laatste, maar zonder het eerste. In Israël werd volledige beproeving van 
de mens gedaan, als onder de wet. Toen de wet werd verbroken werden 
de Levitische offeranden en het priesterschap ingevoerd. Met deze 
genadeschaduwen nog toegevoegd aan de wet werd Israël het land 
binnen geleid. Toen ze daar faalden werden de richters verwekt. Toen 
het priesterschap zelf had gefaald werd het koningschap ingesteld. Toen 
het huis van David de Heer begon te verlaten, begon de profetie in haar 
volledige karakter en betekenis. Als voor lange tijd geen profetische stem 
in Israël wordt gehoord wordt de stilte doorbroken door de roep van de 
Doper, ‘Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen’. 
Christus Zelf, de Erfgenaam, de Koning, de Vorst des levens, de Heer 
der heerlijkheid, verscheen onder de mensen. Hem kruisigden zij. De 
Joden, Gods enige aardse volk en de heidenen, aan wie het zwaard 
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van het bestuur was toevertrouwd, verenigden zich in deze vreselijke 
daad. Toen kwam de gemeente. Toen de zonde van de mens en haar 
ongeneeslijkheid, die buiten alle kijf is, was gedemonstreerd, begon de 
genade de gemeente te vergaderen voor de hemelse verbinding met 
Christus. Maar terwijl de genade hen die haar ware onderdanen zijn, 
voor de eeuwigheid veilig stelt, worden de huidige resultaten van die 
genade weer toevertrouwd aan de menselijke verantwoordelijkheid. 
Het resultaat is welbekend. De gemeente zelf bewijst zich ontrouw 
aan Christus. ‘De verborgenheid van de wetteloosheid’ (2 Thess. 2:7) 
begint te werken. De wereld wordt in naam christelijk, maar slechts 
om de gemeente tot nog diepere ontrouw te verleiden en de naam van 
Christus te verbinden met al het onveranderde kwaad van die wereld 
die eens de Zoon van God kruisigde en nog veracht. De tegenwoordige 
bedeling, één van volmaakte, onvermengde genade, eindigt in totale 
afval. 

DE AFVALLIGHEID NA DE DUIZEND JAREN

527. Als de ware gemeente is opgenomen naar de hemel, wordt deze 
afval geopenbaard in iedere sfeer van Gods voorafgaande handelingen 
onder de mensen. Het christendom, het heilige land en het herleefde 
Romeinse rijk - de vier grote monarchieën - worden alle het toneel van 
satan’s werkingen en van de menselijke boosheid, onbelemmerd door 
ernstige oordelen, die zelfs dan op de aarde zullen vallen, zullen komen 
tot haar hoogtepunt. Christus en zijn heiligen verschijnen. Het oordeel 
zuivert het toneel en satan zelf wordt gebonden. Dan volgt de laatste 
bedeling waaronder de mens altijd zal worden geplaatst. Christus en zijn 
heiligen worden geopenbaard in hemelse heerlijkheid - Israël verlost en 
gelukkig en uitblinkend (de eerste) op de aarde - de volken berusten 
onder de vredevolle scepter van Jezus - duizend jaar lang zal Zijn 
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rechtvaardige regering de zegen van dit komende koninkrijk handhaven. 
Maar we moeten zorgvuldig het aardse toneel van Christus’ veelkleurige 
heerlijkheden onderscheiden van de aardse bewoners van dat aardse 
toneel, van Christus Zelf en de hemelse heiligen die de deelnemers aan 
Zijn heerlijkheid zijn (die aan Zijn heerlijkheid deelhebben/ -nemen). 
De mensen op aarde zullen gedurende het millennium wedergeboren 
moeten zijn (worden), even zeker als de mensen dat in alle eeuwen 
nodig hebben. Zij die werkelijk opnieuw geboren zijn gedurende die 
periode zullen even stellig bewaard worden voor eeuwige zegen als 
alle ware gelovigen nu. Maar dat is heel wat anders dan werkelijk in 
de hemelse heerlijkheid te zijn; terwijl zij - betreffende ieder van de 
inwoners van het millennium die niet werkelijk ‘wedergeboren’ zouden 
zijn - verantwoordelijk zullen zijn, zodra satan wordt los gelaten, om zich 
door zijn misleiding af te scheiden. Zo’n afval zal werkelijk plaats vinden. 
Zolang satan gebonden is zal de rechtvaardige regel van Christus zelfs 
hen in bedwang houden wier zielen niet levend gemaakt en vernieuwd 
zijn. Maar zodra satan opnieuw op vrije voeten is zal de mens hem het 
laatste, ernstige, ontzaglijke bewijs geven dat waar God in zijn genade 
geen nieuw en goddelijk leven heeft meegedeeld, alle glorie en geluk 
van de duidelijke regering van Christus en zijn hemels, verheerlijkt volk 
niet - wanneer de verzoeker (satan) weer op vrije voeten is - voldoende 
is om de mens er van te weerhouden om in zijn strikken te vallen en 
hem te volgen in zijn en hun eigen eeuwig teniet gedaan worden (ten 
val gebracht worden). ! Moge de ernstige les haar verdiende gewicht 
op onze zielen hebben! Mogen we leren onszelf totaal te wantrouwen 
en helemaal te vertrouwen op de kracht van die genade die ons alleen 
afhoudt van het kwaad en die reeds heeft getriomfeerd in de kracht 
van die genade die alleen ons van het kwaad kan afhouden en die reeds 
heeft getriomfeerd in onze bevrijding uit de macht der duisternis en 
ons overgezet heeft in het koninkrijk van Gods dierbare Zoon! 
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DE EEUWIGE TOESTAND

528. Vanaf het tijdstip van de wederkomst van Christus is de zegen van 
de gemeente kompleet. Dit geldt evenzeer voor de Oud Testamentische 
heiligen en de martelaren van de komende crisis, vanaf de tijd dat zij 
zijn opgewekt tot de hemelse heerlijkheid. Er zouden verschillende 
manieren kunnen zijn waarop de heerlijkheid van Christus en van de 
heiligen achteraf wordt geopenbaard, maar de gezegendheid van de 
heiligen moet compleet zijn wanneer zij eens in de opstanding bij 
hun Heer zijn. Het verlies van satan en de opstand van Gog en Magog 
kan het verschil voor hen uitmaken. En zelfs wat de aarde betreft is 
de opstand niet universeel. Het aantal rebellen wordt vermeld te zijn 
‘als het zand van de zee’ (Openb. 20:8); maar dit is een vergelijking die 
vaak toegepast wordt op het afzonderlijke volk Israël en kan daarom 
niet noodzakelijk bedekt te kennen geven dat allen zijn (worden) 
misleid. Uit talloze schriftplaatsen weten we dat ten minste de natie 
van Israël zal worden bewaard voor afvalligheid en hetzelfde gedeelte 
dat ons informeert over het aflopen van de tijd na het duizendjarige 
rijk maakt melding van ‘de legerplaats van de heiligen’ - ongetwijfeld 
aardse heiligen - en de ‘geliefde stad’ (Openb. 20:8-9), dat is het aardse 
Jeruzalem, ‘de stad van de grote koning’, waartegen de misleide en 
opstandige volken samen vergaderen. 

Ook zal deze laatste afval, die door zo’n groot gedeelte van de mensheid 
wordt geleden zoals in de eeuwen voorafgaande aan het millennium, 
niet voortduren. ‘En er daalde vuur neer <van God> uit de hemel en 
verteerde hen’ (Openb. 20:9b). Dan wordt de duivel die hen misleidde 
geworpen, niet in de bodemloze put waar hij van te voren begrensd 
geweest was, maar in ‘de poel van vuur en zwavel’ (Openb. 20: 10). Het 
oordeel over de doden voor de grote witte troon volgt - een oordeel dat 
uitmondt in het afrekenen van alle dingen voor de eeuwigheid. Allen, 
van alle eeuwen, die niet geschreven gevonden worden in het boek des 
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levens, worden geworpen in de poel van vuur. De dood wordt daarin 
geworpen (Openb. 20:15). 

SCHETS VAN HET TEGENWOORDIGE WERK 

529. Als de hemel en de aarde, die gevlucht zijn voor het aangezicht 
van Hem die op de grote witte troon zit en als het koninkrijk door 
Christus aan God de Vader wordt overgegeven (1 Kor. 15:24), dan 
worden nieuwe hemelen en een nieuwe aarde geschapen waarin 
gerechtigheid eeuwig zal wonen (2 Petr. 3:13). Het millennium is de 
regering van gerechtigheid. In de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde 
van de eeuwige toestand woont gerechtigheid. Daar er niet langer iets 
als aangeboren kwaad overblijft - alle kwaad en boosdoeners hebben 
hun plaats gevonden in de poel des vuurs, wat de tweede dood is - zal 
het hele gezelschap van verlosten van Adam’s ras, hun gezegend tehuis 
vinden in een schepping waar het kwaad niet bestaat en onbekend is. 
God zal, door de gehele eeuwigheid heen, alles en in allen zijn ‘Zie, 
de tabernakel van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en 
zij zullen zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn, <hun God>. En Hij 
zal elke traan van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, 
noch rouw, noch geschrei, noch pijn zal er meer zijn, <want> de eerste 
dingen zijn voorbij gegaan’ (Openb. 21:3, 4). Dit is de schets van, wat 
naar wij denken, het profetische getuigenis van Gods woord is, - het 
getuigenis wat wij hebben geprobeerd in de voorafgaande bladzijden 
aan onze lezers te ontvouwen. Onze aandacht werd eerst gericht op de 
hoop van de christen, de hoop van de gemeente. We vonden dat dit 
niet dood was, of de toestand buiten het lichaam (de ontbonden staat) 
hoe gelukkig als dit ook is voor de christen, maar het komen van de 
Heer. Niet Zijn komen naar de aarde, maar Zijn afdalen in de lucht om 
Zijn heiligen bij Hemzelf te ontvangen. De hoop van de christen is dus 
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in de strikte betekenis een hemelse hoop. We vonden dat ook de hoop 
van de gemeente, in haar gezamenlijk karakter niet de bekering van 
de gehele mensheid tot haar staat is, maar haar eigen verplaatsing of 
opname in de hemel wanneer de Heer, de bruidegom, verschijnt. Deze 
hoop, zoals werd getoond, was verbonden in het Nieuwe Testament 
met ieder bestanddeel van het christelijk karakter en verbonden met 
ieder detail van het christelijk leven en haar wandel. De vooruitzichten 
van de wereld werden vervolgens beschouwd. We vonden dat het 
daarmee samenvallende getuigenis van alle delen van de Schrift was, 
dat wat de wereld staat te wachten oordeel is, - ernstig, verpletterend, 
universeel oordeel. 

VOORTZETTING VAN DE SCHETS

530. De karakteriserende trekken van dit oordeel werden daarna 
onderzocht; de kentekenen waardoor het wordt onderscheiden van 
alle voorafgaande oordelen uitgevoerd over de bozen. We vonden dat 
de nog toekomstige, maar spoedig aanbrekende oordelen verbonden 
zijn met de komst van Christus en de invoering tot het Millennium. 
Overvloedig bewijs van deze beide punten werd vanuit de Schrift 
aangevoerd. We zagen bovendien dat er drie verschillende sferen zijn 
waarop de oordelen zullen vallen:1ste het christendom, 2de heidenen 
en 3de het volk van Israël. Het lot van het christendom werd dus het 
onderwerp van een apart onderzoek. Haar verantwoordelijkheid als 
geplaatst in de goedheid van God - haar niet volharden daarin - en 
de onherroepelijke uitspraak, ‘anders zult ook u worden afgehouwen’ 
(Rom. 11:22b) werden alle beschouwd. Het volgende onderwerp van 
onze overdenkingen is dat de ware gemeente wordt verplaatst naar de 
hemel voordat het christendom wordt afgesneden. Het onderscheid van 
de gemeente met alles dat eraan vooraf ging en van alles dat haar zal 
opvolgen op de aarde: haar eenheid (eendracht), haar heiligheid, haar 
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volheid in Christus, haar verhouding als bruid tot Hem, haar hemelse 
plaats en haar hemels deel, haar vereenzelviging met Christus door 
de tegenwoordige inwoning van de Heilige Geest en haar toekomstige 
verbinding met Christus in zijn hoofdschap over alle dingen zowel in de 
hemel als op de aarde, werd allemaal onderzocht en de tegenwoordige 
verantwoordelijkheid van de gemeente om zichzelf voor Christus 
te bewaren werd overdacht. Israël in haar voorbije geschiedenis en 
tegenwoordige toestand werd daarna het onderwerp van onderzoek; 
en dit als inleiding tot de grote verzameling van Schriftgetuigenis voor 
haar toekomstig herstel. De bewijzen hiervan die de Schrift geeft zijn, 
naar wij vertrouwen, niet te loochenen. 

Bovendien werd gevonden dat Israëls herstel in Gods woord 
onveranderlijk verbonden is met het vooruitzicht op die tijden van 
herstel voor de aarde waarbij de profeten zo rijkelijk stil staan. Deze 
verbinding vormt het onderwerp van een andere overdenking. 

DE BETEKENIS VAN DE PROFETISCHE WAARHEID

531. Toen pauseerden we om volle aandacht te geven aan het 
onderzoek, óf het millennium óf dat de tweede komst van Christus 
eerst moet worden verwacht? Bij dit onderwerp vermeldden we de 
afwezigheid van enig positief bewijs dat het millennium vooraf gaat 
aan de komst: de enigste teksten ooit geproduceerd als zodanig werden 
onderzocht en gevonden werd dat ze óf over het onderwerp zwegen, óf 
getuigenis aflegden naar de andere kant; terwijl overvloedige bewijzen 
werden gevonden, van het meest directe en positieve karakter, dat de 
komst van Christus vooraf gaat aan het millennium. Dit werd natuurlijk 
gevolgd door een ander onderzoek - of de Schrift enige onvermijdelijke 
gebeurtenis plaatst tussen de gelovige en de komst van Christus? 
Verscheidene gedeelten die verondersteld worden dit te doen werden 



691

onderzocht en we vonden dat ze niet een dusdanige betekenis hadden; 
terwijl het gehele lichaam van Nw. Test. gedeelten er op wijst dat de 
houding van de gemeente moet zijn het doorlopend verwachten van 
Christus. Van bepaalde gebeurtenissen wordt inderdaad voorzegd dat 
ze onvermijdelijk zullen gebeuren voor ‘de dag van Christus’ komt; 
maar uit de Schrift werd zeer duidelijk gezien dat zij onderscheid maakt 
tussen de komst van Christus voor zijn heiligen, en de dag van christus 
die oordelen over de wereld brengt. Alles wat moet gebeuren voor de 
dag, kan zich voordoen tussen de afdaling in de lucht en de terugkomst 
van Christus met al zijn heiligen om oordeel over de aarde uit te 
oefenen; en deze laatste gebeurtenis is het die ‘de dag van Christus’ 
brengt. 

De voortgang van het kwaad in het belijdende lichaam, dat de naam 
van Christus op de aarde draagt werd vervolgens nagespoord: de 
laatste dagen van de suprematie (de oppermacht) van de volken werd 
ook beschouwd; en de plaats van Israël in de naderende crisis werd 
ontvouwd vanuit het woord van God.

Het licht geworpen door de Schrift op de respectievelijke ervaringen 
en bestemmingen (of het ‘lot’) van het gespaarde en gemartelde 
Joodse overblijfsel kwam vervolgens aan de orde; en de toepassing van 
Openbaring 4 - 19 op de overgangsperiode tussen de opname van de 
gemeente en de komst van Christus in oordeel over de bozen, werd 
voorgesteld als de sleutel voor de ware uitleg van dit wonderbare boek. 

Uitvoerig werd aangetoond dat de opstanding voor het millennium 
van de heiligen (gescheiden van de bozen) om duizend jaar te regeren 
met Christus de leer van Gods woord was (is!); en tenslotte werd het 
millennium zelf beschouwd. 
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DE BETEKENIS VAN DE PROFETISCHE WAARHEID

532. Dit is de volgorde waarin wij de lezer de onderwerpen hebben 
voorgesteld waarvan ons huidige nummer een samenvatting is. 

Door deze onderwerpen aan de belangstelling (overweging) van de 
gemeente van God aan te bieden wensen we van de ene kant ons te 
onthouden van het overmatig verheerlijken van hun belangrijkheid; 
terwijl we, van de andere kant niet de wens hebben onze overtuiging te 
verbergen dat, in veel opzichten, hun belang- (rijkheid) zodanig is dat 
het gemakkelijk zou kunnen worden overschat. Als het wordt vergeleken 
met de fundamentele waarheden van het christendom - het evangelie 
van de genade van God - dan is het voor het laatstgenoemde dat de 
eerste plaats vrij en vreugdevol moet worden toegegeven. Maar op het 
moment dat iemand (een mens) door het gelovig aanvaarden van het 
evangelie een christen is geworden doet de profetische waarheid een 
hoogst ernstige aanspraak op zijn aandacht. De bekering zelf is in feite 
maar half voltooid totdat de grote centrale waarheid die in de profetie 
wordt ontvouwd haar plaats in de ziel heeft. Door het beschrijven van 
de bekering van de gelovigen te Thessalonica verteld de apostel ons niet 
alleen waar van zij waren bekeerd, maar waar toe zij waren bekeerd : 
zij ‘hadden zich van de afgoden tot God bekeerd om de levende en 
waarachtige God te dienen, en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten’ 
(1 Thess. 1:9-10). En zelfs wat betreft de details van de profetie, die 
van te voren het geloof voorziet van het getuigenis van Gods oordelen 
over het gehele toneel rondom ons en temidden waarvan wij geroepen 
worden ‘de levende en waarachtige God’ (1 Thess. 1:9b) te dienen, 
hoe kunnen wij Hem met verstand dienen als deze instructie over het 
hoofd wordt gezien of wordt veracht? Terwijl wij dan opgewekt de 
eerste en voornaamste plaats toestaan aan het evangelie, waardoor 
zielen worden ‘ bekeerd van [de] duisternis tot [het] licht, en van de 
macht van satan tot God’ (Hand. 26:18), handhaven we dat zonder de 
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profetische waarheid, het evangelie slechts gedeeltelijk wordt verstaan 
(begrepen) Wij mogen weten waarvan we zijn bevrijd; maar zonder 
profetie zijn we onwetend van dat waartoe we geroepen zijn: terwijl, 
alles wat de ontwikkeling van het goddelijk leven betreft, de vorming 
van het christelijk karakter en de handhaving door de Heilige Geest van 
een verstandige (bevattelijke) gemeenschap met God, de les die ons 
door de profetie wordt gegeven, onschatbaar is. Het is inderdaad een 
‘licht dat schijnt in een duistere plaats’. ‘een lamp die schijnt in een 
duistere plaats’ (2 Petr. 1:19). 

Alles wat overblijft op (voor) het huidige werk is te antwoorden op 
bezwaren betreffende de schets van de profetische waarheid die we 
onder ogen hadden en om aan de moeilijkheden van vragers te voldoen. 
God geve ons alle dingen te bewijzen en vast te houden wat goed is; en 
bij al onze vragen, mogen we geen doel hebben dan Zijn heerlijkheid, 
geen motief dan Zijn liefde, geen vertrouwen dan in de onderwijzing 
van Zijn Geest, en geen regel (heerschappij) dan Zijn eigen gezegend 
woord!
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20. BEANTWOORDE 
BEZWAREN

533. Tegen de schets van de profetische waarheid, zoals weergegeven 
in ons laatste artikel, is vaak ingebracht, ‘terwijl onze Heer en zijn 
apostelen inderdaad sterk de klemtoon leggen op het onderwerp van 
zijn komst, dat de dood van ieder individueel (persoonlijk) feitelijk de 
komst van de Heer tot hem is; en dat daarom de gedeelten die over 
het ene onderwerp handelen met evenveel voordeel van het andere 
kunnen worden begrepen’. Door sommigen zou dit bezwaar misschien 
als verouderd kunnen worden beschouwd; en het is ongetwijfeld door 
sommigen van onze broeders, die tegen het duizendjarige rijk zijn, 
opgegeven; maar er zijn tal van mensen die het steeds aanvoeren; en 
ter wille van meerderen die er door beïnvloed worden, als één van de 
oudste en meest algemene bezwaren, wilden we er niet onbeantwoord 
aan voorbij gaan. 

Antwoord:

1. Er is in het Nieuwe Testament geen voorbeeld van waarin over de 
dood gesproken wordt als ‘de komst van Christus’ of ‘de komst van de 
Heer’. Als er zulke gedeelten zijn, laat die worden overlegd. 

2. In plaats van de identiteit vast te stellen van deze twee onderwerpen, 
maakt de Schrift er op in het oog vallende wijze onderscheid tussen. 
Het is waar dat als de dood de grens is van een individueel verblijf hier, 
dat de komst van de Heer het eindpunt zal zijn voor allen die leven 
en overblijven tot Zijn komst; maar met deze enkele uitzondering, de 
twee gebeurtenissen hebben niets gemeen. Met de dood vertrekt de 
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gelovige om bij Christus te zijn. Wanneer de Heer komt, brengt Hij de 
degenen die weggegaan zijn met Hem mee. Door de dood wordt de 
gelovige gescheiden van zijn medechristenen op aarde; bij de komst van 
Christus worden alle gelovigen bijeenvergaderd tot Hem boven. Hoewel 
de prikkel van de dood er uit getrokken moge zijn en hoe volmaakt 
de triomf van de heilige over de dood moge zijn, ze is niettemin dat 
waarvan onze lichamen het onderwerp zijn geworden wegens (t.g.v. ) 
de zonde; daarentegen, de komst van Christus is datgene waarin Zijn 
volmaakte triomf over de zonde aan de dag gelegd zal worden in de 
opstanding van het lichaam. 

DE DOOD IS NIET DE KOMST VAN CHRISTUS

534. 3- Zo totaal worden ‘dood’ en ‘de komst van de Heer’ in de Schrift 
tegenover elkaar gesteld, dat onze Heer van de geliefde discipel zei, ‘Als 
Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het jou aan?&’ (Joh. 21:2, 23), 
de discipelen die het zicht verloren op het ‘als’, en verstonden dat hun 
meester absoluut zei dat dit Zijn wil was, concludeerden onmiddellijk 
dat ‘die discipel niet zou sterven’ Zij wisten heel goed dat het voor een 
discipel om te wachten totdat Christus komt, betekent vrijgesteld te 
worden van de dood. 

4- De apostel Paulus verklaart - in een gedeelte waarin hij het over beide 
onderwerpen heeft - dat hoe gezegend het ook mag zijn ‘buiten het 
lichaam en bij de Heer te zijn’ - wat hij en zijn medechristenen wensten 
en waarnaar zij hunkerden, was, ‘niet ontkleed’ of zonder lichaam, maar 
‘overkleed’ te worden ‘opdat het sterfelijke door het leven verslonden 
wordt’ (2 Kor. 5:4). Dit zal zeker niet zo zijn totdat de Heiland, naar Wie 
we uitzien, zal verschijnen en het lichaam van onze vernedering zal 
veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid 
(Fil. 3:21). Zo worden duidelijk de dood en de komst van Christus niet 
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alleen onderscheiden, maar tegenover elkaar geplaatst in het woord 
van God. 

Ook moet het niet als een onbelangrijke zaak worden beschouwd of de 
werkelijke toekomst van onze hoop hetzelfde is als dat wat God ons in 
het vooruitzicht stelt in zijn Woord. De mensen zeggen: ‘Als we maar 
gereed zijn voor de dood, dan zullen we ook gereed zijn voor de komst 
van Christus’; maar in welke zin spreken zij die deze taal gebruiken van 
gereed zijn voor één van beide? Zijn hun gedachten niet beperkt tot het 
enkele punt van hun eigen persoonlijke veiligheid? Ongetwijfeld dat wat 
ons gereed zijn vormt om voor God te staan, hetzij nu, of bij de dood, 
of bij de komst van Christus, is het éne volbrachte werk van Christus, 
waarvan de gehele doeltreffendheid (krachtdadigheid) de gave van God 
is voor iedere arme zondaar die door genade gelooft in Jezus. Maar is 
onze individuele behoudenis het enige of zelfs het voornaamste doel 
van Gods wonderlijke genade en van het kostbare offer van Christus? 
Gaan onze gedachten niet verder dan onze persoonlijke veiligheid? 
Heeft de voor ons geopenbaarde genade in de gave en in het offer van 
Christus geen relaties tussen die Gezegende en ons tot stand gebracht 
? Vloeien er geen genegenheden vanuit zulke relaties? 

WERKELIJK GEREED ZIJN VOOR DE KOMST VAN CHRISTUS

535. Als de hoop vóór ons wordt geplaatst om Hem te aanschouwen 
die mens werd en stierf op het kruis om onze verlossing tot stand te 
brengen; als Hij die zich niet schaamt ons ‘broeders’ te noemen - nee, 
meer dan dat, die ons erkent als zijn bruid, ‘leden van zijn lichaam, 
van zijn vlees en van zijn beenderen’ - als Hij zegt, ‘Ja, Ik kom spoedig’, 
wordt dan geen antwoord uitgelokt dan zoals wordt uitgedrukt in de 
opmerking, ‘als wij gereed zijn voor de dood (om te sterven), dan zijn 
we ook gereed voor de komst van Christus?’ Het gereed zijn waar Hij 
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naar uitziet is het gereed zijn van de ware en oprechte genegenheid en 
van ijverige, toegewijde dienst; een gereed zijn waarvoor de hoop op 
zijn verschijning direct dient; bovendien een gereed zijn dat ten zeerste 
wordt gehinderd door een dergelijk gering begrip van zijn liefde als 
wat ons zou kunnen tevreden stellen met alleen het weten er van dat 
we gered zijn. Het ware gereed zijn is dat van de wijze maagden die, 
met olie in hun vaten, met licht en goed onderhouden lampen en met 
omgorde lendenen uitgingen om de bruidegom te ontmoeten (Matth. 
25:1-13). 

Bezwaar 2. ‘ Toegevende dat de komst van de Heer de ware hoop is van 
de gemeente, - dat waarvoor zij gelaten wordt om op te wachten en te 
waken en naar te verlangen - is het voor haar niet helemaal mogelijk om 
dit te doen, hoewel zeker de gehele tijd die gebeurtenissen van groot 
belang en een periode van lange duur tussen beide komen?. In één 
woord, kunnen we niet verlangen en wachten op onze Heer, hoewel 
we uit de Schrift weten dat het gehele Millennium voorbij moet gaan 
voordat het moment van Zijn terugkomst aanbreekt? 

Antwoord: 

Dit is een bezwaar aangevoerd door sommigen die nu toegeven dat de 
komst van Christus de eigenlijke hoop van de gemeente is en dat goede 
dienst. is gegeven door aandacht te vragen voor de in het oog vallende 
plaats die deze leer inneemt in het Woord van God. Sommigen die dit 
standpunt innemen gaan zo ver wat dit betreft om stil te staan bij de 
troosteloze toestand van de gemeente gedurende de afwezigheid van 
haar Heer; en bevestigen dat het haar plaats is ‘te weigeren om getroost 
te worden’ met iets minder dan Zijn persoonlijke terugkeer. ‘Maar, dan’, 
zeggen zij, ‘zou dit alles niet overeenstemmen met de kennis van tussen 
beide komende gebeurtenissen en een lange tussenbeide komende 
periode?’ 

De komst van Christus moet werkelijk worden verwacht. 



699

536. Hun theorie is, ‘dat het hart afwisselt tussen twee verschillende 
en blijkbaar tegengestelde inzichten van de tussenruimte tussen haar 
eigen dag en de dag van de verschijning van Christus. ‘Nu’, zeggen zij, 
het lijkt lang, en dan weer lijkt het kort. Voor het geloof en de hoop 
lijkt het nabij, zelfs naast de deur; voor de liefde en het verlangende 
wensen lijkt het ver, ver weg; voor de één is het slechts één dag en dan 
zal Hij hier zijn; voor de ander zijn het duizend jaren - akelige periode!’

Het beste antwoord op deze tegenwerping en op de theorie waarop 
het wordt gefundeerd, wordt geleverd door de feiten. Zij die deze 
theorie ondersteunen voeren als argument aan, dat hun inzicht een 
bevrijd en ongewijzigd gebruik van de taal van de Schrift betreffende 
het onderwerp van de komst van Christus toelaat; maar dat is niet de 
vraag. De zaak is, of de taal van de Schrift over dat onderwerp altijd zou 
hebben doen denken aan zo’n uitlegging als die die voor ons ligt. Wie 
kan zich er niet van bewust zijn dat, tot aan de recente herleving van 
de profetische waarheid, binnen het geheugen van de tegenwoordige 
generatie, de komst van de Heer als de hoop van de gemeente een 
bijna niet gehoorde leer was; terwijl haar zijdelingse leringen van de 
duidelijke opstanding van de heiligen en de verandering die zich zou 
voltrekken aan hen die leven, eveneens werden verwaarloosd en 
vergeten? Dat wat in zekere mate de aandacht van de christenen op 
deze - naar algemeen wordt erkend - belangrijke onderwerpen weer 
voor de geest heeft geroepen, is de leer van de komst van Christus, 
niet aan het einde van het millennium, maar aan haar begin - niet 
met de zekere tussenkomst van meer dan duizend jaren, maar als een 
gebeurtenis die kan worden beschouwd met gewone verwachting. 
Feiten getuigen dat als christenen de gedachte in zich opnemen van 
de zekere tussenkomst van duizend jaren, zij het zicht op de komst van 
Christus verliezen als een doel van tegenwoordige verwachting en hoop; 
en verder, dat waar in enige mate deze houding van de ziel betreffende 
de komst van Christus wordt herwonnen het door de gewaarwording 
is dat niet zulke gebeurtenissen of periodes noodzakelijk tussenbeide 
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komen zoals was verwacht dat zou gebeuren. De erkenning van hen, 
die de nadruk leggen op het bezwaar dat we in het oog hebben, bewijst 
deze conclusie overvloedig. 

GELOOF EN HOOP - GEEN FANTASIE

537. Hoe zou het inderdaad anders kunnen zijn? Ons wordt gevraagd 
of het niet mogelijk zal zijn te kijken en af te wachten en te verlangen 
naar de verschijning van onze Heer, goed wetende dat het millennium 
noodzakelijkerwijs tussen beide moet komen. Zonder aarzeling 
antwoorden we, Nee. Als het God behaagd had gebeurtenissen te 
beschikken en deze beschikking ons bekend te maken, dan zouden we 
hebben kunnen begrijpen dat God zou komen, dat bij zijn komst dit 
soort dingen zouden worden vervuld en dat zowel Zijn komst en deze 
daarmee gepaard gaande gebeurtenissen van grote betekenis zouden 
zijn. Zijn komst zou zo het laatste, het einddoel van onze hoop hebben 
kunnen zijn; haar onmiddellijke doel zou het nooit hebben kunnen zijn. 
We zouden even zeker hebben geweten dat we zouden sterven en 
eeuwenlang in onze graven zijn, als dat, na verloop van deze eeuwen, 
Christus zou komen. We zouden in dat geval noodzakelijkerwijs hebben 
uitgezien naar de dood als het einde van onze individuele loop; en voor 
het gebeuren van de voorzegde tussenbeide komende gebeurtenissen, 
terwijl onze lichamen zouden sluimeren in het graf en onze zielen 
tegenwoordig zouden zijn bij de Heer. Nee meer, als God zou hebben 
geopenbaard dat Christus niet zou komen, voordat meer dan duizend 
jaren van zegen op de aarde zouden zijn voorbij gegaan, dan zou het 
verkeerd van ons zijn om Zijn komst te verwachten totdat deze jaren 
voorbij gerold zouden zijn. Wat geloof en hoop echter ook mogen zeggen 
in zo’n geval, zij zouden en konden Gods woord niet tegenspreken maar 
zijn daaraan onderworpen. Zij die de theorie die wordt behandeld 
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handhaven zien inderdaad niet uit naar Christus, in welke betekenis 
dan ook, om de woorden te gebruiken ‘wij de levenden die overblijven’ 
(1 Thess. 4:15, 17), met betrekking er toe. Zij weten heel goed dat als 
hun inzichten correct zijn, zij niet in leven zullen zijn en overblijven; 
en hun groot verlangen om aan te tonen dat het gehele millennium 
voorbij moet zijn voordat Christus terug komt, bewijst hun overtuiging 
dat Hem werkelijk te verwachten verkeerd is; en op de veronderstelde 
grond zou dit ook zo zijn. Als het millennium eerst behoort te worden 
verwacht, op de wijze die zo velen beweren, dan zou het duidelijk zijn 
dat het de plaats van de christen is ijverig te werken om haar invoering 
te verhaasten. 

HET MILLENNIUM IS HET JUBILEUM VAN DE AARDE

538. Dit is een heel ander werk dan dat van de wereld te waarschuwen 
voor de nadering van oordeel en het proberen om zielen daarvan te 
bevrijden door hen zich tot Christus te doen wenden en te proberen 
onszelf te behoeden en onze broeders ook op te wekken zich gescheiden 
van de geest van de wereld te houden, in de geduldige verwachting 
van de verschijning van onze Heer. Het laatste is de dienst die ons in 
Gods woord werkelijk wordt aangewezen; maar ten einde moet onze 
verwachting van de terugkeer van Christus werkelijk(heid) zijn. Onze 
plaats en dienst zou verschillend zijn als de wereld eerst zou moeten 
worden bekeerd en het millennium (ruchtbaar zou worden) zich zou 
afscheiden voor de komst van Christus plaats zou vinden. 

Een ander gezichtspunt moeten we innemen van deze theorie en van 
het daarop gefundeerde bezwaar Dat laat de tegenwoordige en de 
duizendjarige periode samensmelten als dat van de afwezigheid van 
de Heer en dientengevolge van het leed en het weduweschap van 
de gemeente. Volgens deze theorie is de gemeente in haar sterfelijke 
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(doods-) toestand gedurende het hele millennium op aarde; en daar ze 
het millennium beschouwt als de periode van de grootste reinheid en 
voorspoed van de gemeente, kan haar trouw tot haar afwezige Heer en 
Bruidegom worden beschouwd het meer verlangend te maken dan ooit 
naar Zijn persoonlijke terugkeer. 

Dienovereenkomstig wordt door aanhangers van deze theorie 
gevraagd: ‘Wat zijn voor hen die Zijn verschijning liefhebben, de vallen 
van de Antichrist en de schitterende laatste dagen en het gehele 
Millennium van verkwikking (opwekking) in Zijn afwezigheid?’ Nu we 
(stellen) plaatsen het voor iedere christelijke lezer, die vertrouwd is met 
de voorzeggingen van het Millennium uit de Schrift, of zo’n element 
als leed vanwege de afwezigheid van de Heer en het verlangen naar 
het einde van het millennium om de vreugde van Zijn aanwezigheid te 
brengen, daarin een plaats kan hebben! Het Millennium, het toneel van 
het weduwnaarschap van de gemeente en haar leed! Wij zijn gewend 
geweest het te verhaasten zelfs voor deze aarde als ‘het licht van de 
morgen, wanneer de zon verrijst, zelfs een morgen zonder wolken’, 
maar deze theorie zou het overschaduwen met de tranen van een 
eenzaam geworden gemeente die terecht de voortdurende afwezigheid 
van haar Heer bejammert. ! Afwezigheid! Waarom inplaats van afwezig 
te zijn van Zijn gemeente, zoals nu, is het Zijn aanwezigheid die dan de 
schepping zelf zal vullen met blijdschap en er de oorzaak van zal zijn dat 
iedere kust zal weerklinken van Zijn lof! 

DE GEMEENTE COMPLEET BIJ DE KOMST VAN CHRISTUS

539. Het werkelijke vooruitlopen er op, opent de lippen van de psalmist 
en is er de oorzaak van dat gedichten (melodieën) van heilige triomf 
uit zijn pen vloeien. ‘De HERE is Koning. Dat de aarde juiche, dat vele 
kustlanden zich verheugen’ (Ps. 97:1, 5). De bergen versmelten als was 
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voor het aanschijn des HEREN, voor het aanschijn van de Here der ganse 
aarde’. ‘De zee bruise en haar volheid, de wereld en die er in wonen; 
dat de stromen in de handen klappen, de bergen tezamen jubelen voor 
het aangezicht des HEREN, want Hij komt om de aarde te richten; Hij zal 
de wereld richten in gerechtigheid en de volken in rechtmatigheid’ (Ps. 
98:7-9). Een theorie die deze periode van gebonden zijn van verrukking 
en universele blijdschap in de tegenwoordigheid van de Heer verwart 
met de periode van tranen en vasten van de gemeente omdat Hij 
afwezig is, kan geen enkele sterke aanspraak maken op het getrouw 
blijven van hen die de Schriften zoeken en blijven bij hun beslissingen. 

Dit is de periode van het leed (de smart) van de gemeente; strikt 
gesproken, niet van haar weduwschap, want het huwelijk van het Lam is 
nog niet gekomen, maar van haar droefheid, smart, door het uitstellen 
van haar lang gekoesterde hoop om haar Heer te aanschouwen en 
om bij Hem te zijn. Ook zal het leed en het vasten van de gemeente 
niet aflopen totdat haar Heer terugkomt. Zij moesten eigenlijk tot dan 
niet. ophouden. Helaas! dat zij in werkelijkheid derhalve zou proberen 
zichzelf tevreden te stellen met andere doelen (zaken) in de afwezigheid 
van haar Heer! Maar als Hij komt dan is het om haar binnen te leiden 
in hemelse, bruidsvreugden en in de eindeloze gezegendheid van het 
huis van de Vader. Dan zal de vreedzame heerlijkheid van het koninkrijk 
volgen (als het oordeel het toneel zal hebben opgeklaard ). In dat 
koninkrijk - het ware Millennium van de Schrift - zullen Christus en zijn 
hemelse bruid die erfenis van alle dingen genieten die het loon is van 
Zijn vernedering, gehoorzaamheid en dood. Alles wat de psalmisten 
hebben gezongen en de profeten hebben geschreven over de zege van 
de aarde gedurende die vreugdevolle periode is slechts een zwakke 
afschaduwing van de vreugde van de gemeente als deel hebbende aan 
de genegenheden, het tehuis, en de erfenis van haar Heer. 
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BETEKENIS VAN DE NAAM DE GEMEENTE

540. Maar van dit alles zou de theorie die we hebben beschouwd ons 
beroven, door de periode van het millennium te doen opgaan, zoals het 
doet, met de tegenwoordige periode als één lang treurig tijdperk van 
de weeklachten van de gemeente en die werkelijk Gods verwonderlijke 
en afwisselende openbaring van zijn heerlijkheden in Christus beperkt 
in alle opeenvolgende bedelingen die Hij heeft ingesteld, tot de ene 
gedachte van wat noodzakelijk is voor de redding van alle uitverkorenen 
van Abel tot aan het einde van de tijd. 

Bezwaar 3. Vraag: ‘Als Christus komt zal de gemeente absoluut 
en numeriek compleet zijn en zal geen latere toetreding worden 
toegestaan. Als dan allen die gered moeten worden ingebracht zullen 
worden voordat Christus komt, hoe kunnen sommigen dan later 
worden ingebracht? Indien niet, wat wordt er van de lagere afdeling 
van het duizendjarige koninkrijk?

Antwoord: Dit is een tegenwerping (bedenking) die we niet zouden 
hebben genoteerd - zoals het duidelijk niet in het minst van toepassing 
is op de ontvouwde gezichtspunten in de voorafgaande bladzijden - 
anders dan dat er wat vertrouwelijk op wordt aangedrongen als een 
beslissend argument tegen de duizendjarige inzichten in het algemeen. 
Het wordt gebaseerd op de aanname dat ‘de gemeente’ en ‘allen die 
gered moeten worden’ termen van gelijke betekenis zijn. Dit is louter 
een veronderstelling. Het heeft ongetwijfeld, evenals vele andere 
eveneens ongegrond, een soort populaire loop (algemeenheid) 
gekregen, die velen, die nooit het onderwerp voor zichzelf hebben 
onderzocht, er toe leidt als waar aan te nemen dat met ‘de gemeente’ 
wordt bedoeld ‘het gehele gezelschap van geredden vanaf het begin tot 
aan het einde van de tijd’. Als dit waar zou zijn, dan zou het bezwaar dat 
voor ons staat niet te beantwoorden zijn. Als met ‘de gemeente’ in de 
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Schrift ‘alle geredden’ zouden worden bedoeld, en als de Schrift leert, 
dat bij de komst van Christus de gemeente voltallig zal zijn, dan wordt 
de gedachte duidelijk en onloochenbaar uitgesloten dat er hele naties 
en generaties van geredde personen zijn na de komst van Christus. Voor 
velen die er nooit aan denken om de gangbare (algemene) gedachte van 
de gemeente in twijfel te trekken, zal dit argument natuurlijk beslissend 
(afdoend) zijn; maar alleen voor de zulken. Laat iedere christen zijn 
Bijbel nemen en geduldig en met gebed alle gedeelten waarin de term 
wordt gebruikt nagaan en hij zal vinden dat het in geen enkel geval in 
de Schrift betekent ‘het geheel van de verlosten of geredden’, vanaf het 
begin tot het einde van de tijd. 

541. Als de lezer denkt dat het anders is, laat hij de proef onderzoeken 
(proberen). Hij zal vinden dat, behalve haar gebruik m. b. t. de 
plaatselijke gemeenten - wat duidelijk geen verband heeft met onze 
huidige vraag en haar toepassing op de belijdende christenen in hun 
verantwoordelijkheid als het huis of de woonplaats van God - wordt 
het woord ‘gemeente’ in de Schrift 81 altijd gebruikt om gelovigen aan te 
duiden, die vergaderd zijn in eenheid met Christus en met elkaar door 
de Heilige Geest die naar beneden is gekomen krachtens (uit de kracht 
van ) Christus die naar de hoge is opgevaren; en dat het zijn bestaan op 
aarde heeft tussen de Pinksterdag en de nederdaling van de Heer Jezus 
in de lucht. Het bewijs hiervan is reeds aan de lezer geleverd en behoeft 
hier niet herhaald te worden. 

81 Hand. 7:38 en 19:32,39, 41, waar het hetzelfde woord in het Grieks is, 
zijn geen werkelijke uitzonderingen. Het laatste is het duidelijk niet, 
zoals getoond door de vertalers die een ander woord gebruiken; en 
er is geen reden hoe dan ook, voor hen dat ze niet hetzelfde woord 
gebruiken in het voorafgaande. Eigenaardig genoeg, in het gebruik van 
het woord ‘church, gemeente’ weken zij af van het voorbeeld van vijf 
eerdere versies - die van Tyndale, Coverdale en Cranmer, de Geneefse 
en de Anglo- Rhemish. 
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De gemeente moet werkelijk voltallig zijn bij de komst van Christus. 
Op haar voltallig maken wacht Zijn komst. Maar als zij voltallig is, zal 
ze worden opgenomen om de Heer in de lucht te ontmoeten; zij zal 
met Hem komen als Hij komt om oordeel over de bozen uit te oefenen 
en wanneer Hij over de aarde regeert, dan moet Zijn verheerlijkte 
gemeente de deelgenoot van `Zijn troon zijn. Hij komt inderdaad om 
in zijn heiligen verheerlijkt te worden en om bewonderd te worden in 
allen die geloven. Maar hoe? Wie moeten de bewonderaars zijn? Laat 
de apostel antwoorden: 

‘Wanneer Christus, uw leven, geopenbaard wordt, dan zult ook u met 
Hem geopenbaard worden in heerlijkheid’( Kol. 3:4). Laten we het 
antwoord van onze Heer Zelf horen: ‘En de heerlijkheid die U Mij hebt 
gegeven, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn zoals Wij één zijn: Ik 
in hen en U in Mij; opdat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld 
erkent dat U Mij hebt gezonden en hen hebt liefgehad zoals U Mij 
hebt liefgehad’ (Joh. 17:22, 23). Als de wereld de gemeente ziet in de 
heerlijkheid welke de Vader aan Jezus gaf en die Jezus aan de gemeente 
heeft gegeven - wanneer Christus en de gemeente ‘samen verheerlijkt’ 
zijn - dan zal de wereld weten, niet alleen dat de Vader de Zoon heeft 
gezonden, maar ook dat Hij de gemeente heeft lief gehad met dezelfde 
liefde waarmee Hij de Zoon lief heeft. 

HEEFT CHRISTUS PLAATS GENOMEN 
OP DE TROON VAN DAVID?

542. De openbaring van de gemeente in dezelfde heerlijkheid met Jezus 
zal aan de wereld bewijzen dat zij het voorwerp is van dezelfde liefde. 
Maar dan moet er een wereld zijn waar voor deze wonderen worden 
tentoongesteld; en de tegenwerping die wij hebben onderzocht laat 
hiervoor geen plaats. 
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Bezwaar 4. ‘De Schrift leert dat Christus reeds is gezeten (zit) op de 
troon van Zijn Vader David en dat zijn koninkrijk reeds bestaat in de 
enige betekenis waarin zij zal bestaan voorafgaand aan het einde, 
wanneer Hij het zal overgeven aan God de Vader, wanneer het eeuwig 
durende koninkrijk van Christus en van God zal beginnen. 

Antwoord: Dit bezwaar leidt ons in tot een onderwerp waarvan het goed 
kan zijn om het iets vollediger te beschouwen. De beweringen die vaak 
gemaakt worden betreffende het koninkrijk van Christus zijn zodanig 
om ernstige onderzoekers naar de waarheid van hun stuk te brengen. 
Het onderwerp zelf is bovendien één dat de geduldige bestudering 
van het woord van God ten aanzien er van vereist en ruimschoots zal 
vergoeden. 

De tegenwerping (het bezwaar) staat, in andere woorden, gelijk met de 
bewering ‘dat Christus nu als Koning in zijn eigen eigenlijke koninkrijk 
regeert en dat dit koninkrijk formeel begint bij Zijn hemelvaart naar de 
rechterhand van God en onveranderd voortduurt zowel in karakter als 
in gedaante tot aan het oordeel voor de grote witte troon. Voordat wij 
het gedeelte beschouwen waardoor dit bezwaar wordt verondersteld 
te worden gedragen, zouden we snel willen schetsen wat naar ons lijkt 
de leer van de Schrift te zijn die aan ‘het koninkrijk’ raakt. 

Het moge goed zijn om hier te verklaren dat wij er op generlei wijze 
vatbaar voor gemaakt zijn om de gedachte te censureren die zo 
algemeen door christenen wordt gekoesterd en uitgedrukt, kan men 
zeggen, door de psalmen van het christendom, ‘dat Christus regeert in 
de harten van zijn gelovig volk’. 

Ongetwijfeld is dit wel het geval; maar het figuurlijke gebruik van het 
woord ‘regering’ in zo’n toepassing er van als dit, is geen autoriteit 
(gezag) om de ware Schriftuurlijke leer van het koninkrijk van Christus 
te vervangen, ook kan dit niet worden vastgesteld, behalve door 
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een ijverig en gebedsvol onderzoek van de betreffende wijdlopige 
getuigenissen die wat dit betreft in overvloed in de Schrift voorkomen. 

KONINKLIJKE HEERLIJKHEID (GLORIE) VAN CHRISTUS

543. Het kan niet worden betwist dat betreffende de grote aantallen 
plaatsen in het Oude Testament die over ‘het koninkrijk’ gaan, of over 
de heerlijkheid van Christus als Koning, dat zij dit doen in onafscheidelijk 
verband met het herstel en de suprematie van Israël en met de zegening 
van alle volken - in één woord gezegd, met het Millennium. Er zij aan 
herinnerd dat de meeste van deze gedeelten werden geschreven vóór 
de Babylonische ballingschap. Gedurende die gevangenschap, toen de 
troon van God was verwijderd uit Jeruzalem, werd Daniel geïnspireerd 
om de profetische geschiedenis van de macht van de volken, waaraan 
Israël en Jeruzalem onderworpen waren geworden, te schrijven. Vier 
grote keizerrijken zouden elkaar opvolgen - het geheel zou na de 
vernietiging van het vierde rijk worden opgevolgd door, - ‘het koninkrijk’ 
dat ‘de God des hemels zou oprichten’ (zie Dan. 2:44-45; 7:27) en wat 
het uiteindelijke, universele koninkrijk zou zijn. De profeet ziet in een 
visioen de goddelijke installatie van de Zoon des mensen met gezag 
en heerlijkheid van dit koninkrijk temidden van praal en majesteit 
zoals de Schrift het alleen afschildert; en let op, deze inhuldiging wordt 
verbonden met het oordeel waardoor het vierde rijk in zijn laatste 
gedaante wordt ten val gebracht en verwoest. Onze lezers zijn zich er 
van bewust dat wij verwijzen naar Daniël 7. 

Dat het koninklijk karakter van Jezus, en ook in verbinding met Israël, 
door de Heilige Geest en door hen door wie Hij sprak werd erkend 
ten tijde van de geboorte van de Heiland, staat buiten kijf. ‘Waar is de 
koning der Joden die geboren is?’ Deze zal groot zijn en de Zoon van [de] 
Allerhoogste worden genoemd, en [de] Heer, God, zal Hem de troon 
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van zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jacob koning zijn 
tot in eeuwigheid en aan zijn koningschap zal geen einde zijn’. Omtrent 
dertig jaar hierna begon de Doper te verkondigen, ‘Bekeert u, want het 
koninkrijk der hemelen is nabij gekomen’ (zie Matth. 2:2; Luk. 1:32-33; 
Matth. 3:1). 

HET UITSTEL VAN HET KONINKRIJK

544. Jezus Zelf uitte dezelfde oproep en het is opmerkelijk dat het 
gedeelte dat Hij aanhaalde van Jesaja, bij de aanvaarding van zijn 
dienst in de synagoge te Nazareth, een gedeelte is dat in de profetie zelf 
verbonden wordt met de voorzeggingen van het herstel van Israël en 
van de volle zegening van de dagen van het Millennium. Vergelijk Luk. 
4:16 - 21 helemaal met Jes. 61. Dus geen aanduiding wordt voor alsnog 
gegeven van ‘het koninkrijk,’ dat het iets anders is dan wat, vanuit het 
getuigenis van de profeten, verwacht zou mogen worden te worden 
opgericht. 

Spoedig werd het echter duidelijk dat het Joodse volk - van welks 
berouw overeenkomstig de profeten, elk vooruitzicht op zegen 
onder de regering van de Messias afhing - er heel ver van af was om 
voorbereid te zijn Hem zo te verwelkomen. Toen Hij een kind was 
werd zijn dood door Herodes gezocht. Zijn voorloper, de Doper, werd 
ter dood gebracht en hoewel het gewone volk, de tollenaars en de 
zondaars, de missie van Johannes hadden aanvaard, de hoofden van de 
natie hadden zijn getuigenis afgewezen en verwierpen de raad van God 
tegen henzelf. Jezus trad niet in Zijn publieke dienst totdat Johannes 
in de gevangenis werd geworpen en aan het einde van zijn eerste 
gesprek in de synagoge te Nazareth probeerden zij Hem regelrecht van 
de rand van de heuvel af te werpen. Toen Hij doorging met Zijn werk 
werd steeds meer tot zijn verwerping besloten; totdat Hij in Matth. 13 
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de ogen van zijn discipelen opende voor ‘de geheimenissen van het 
koninkrijk der hemelen’ - verborgenheden, die het aan hen gegeven is 
te kennen omdat zij verborgen zijn voor het volk in het algemeen. Het 
was de verwerping van Jezus door zijn eigen volk, de Joden - in feite zijn 
verwerping door de wereld - die aanleiding gaf voor het bestaan van 
het verborgen koninkrijk, voordat het bestaat in openbaring. Dit is de 
periode gedurende welke het in verborgenheid bestaat; het Millennium 
is de periode van haar manifestatie (openbaring). 

De leer van het Nieuwe Testament is niet de vervanging van een ander 
soort koninkrijk voor dat waarover het Oude Testament niet na kon laten 
verwachtingen te doen ontwaken, maar het uitstel van het verwachte 
koninkrijk omdat Israël niet gereed was om het te ontvangen en het 
bestaan ondertussen van een afwijkende staat van zaken die wordt 
uitgedrukt door de bewoording (uitdrukking) ‘de geheimenissen van 
het koninkrijk der hemelen’. 

CHRISTUS WACHT, OORDEELT NU NOG NIET

545. Christus werd voorgesteld als de koning van Israël - ‘Zie, uw 
koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin’ (Zach. 9:9; 
Matth. 21:5) - maar Israël verwierp Hem en dientengevolge werd de 
zin uitgesproken: ‘ Daarom zeg Ik u, dat het koninkrijk van God van u 
zal worden weggenomen en aan een volk gegeven dat de vruchten er 
van opbrengt’ (Matth. 21:43). Evenals in Lukas lezen we: ‘Toen zij nu 
dit hoorden, sprak Hij bovendien een gelijkenis uit, omdat Hij dicht bij 
Jeruzalem was en zij meenden dat het koninkrijk van God onmiddellijk 
openbaar zou worden’ (Luk. 19:11). Het was om deze verwachting 
van de onmiddellijke verschijning van het koninkrijk te corrigeren dat 
onze Heer van Zichzelf sprak onder het beeld van ‘een man van hoge 
geboorte’ die reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk te 



711

ontvangen en terug te keren’ (Luk. 19:12). Nu, zou iedereen kunnen 
zeggen, dat de toestand gedurende de afwezigheid van ‘de man van 
hoge geboorte’ die een boodschap ging doen, ‘het eigen koninkrijk’ was 
van de man van hoge geboorte dat ‘formeel begon’ zodra Hij weg ging 
‘en dat onveranderd bleef, zowel in karakter als formaliteit,’ tijdens de 
periode van zijn afwezigheid en als hij het koninkrijk heeft ontvangen en 
terugkeert beloont hij zijn dienstknechten overeenkomstig hun gedrag 
terwijl hij weg was en zijn opstandige burgers door kracht neer slaat 
? Welk een grotere afvalligheid zou er kunnen zijn dan zo’ n gezag te 
beschamen, niet te erkennen door haar wettelijke onderdanen en niet 
afgedwongen door haar bezitter, door het bindende vaste personeel 
van dit gezag door macht, en haar open, triomfantelijke uitoefening in 
het ten val brengen en de vernietiging van allen die het betwisten of die 
het weerstaan? Het éne is het verborgen koninkrijk der hemelen zoals 
het nu is; het andere is het koninkrijk van Christus als openlijk gevestigd 
in het millennium. Te zeggen dat door haar de overgang is van de éne 
toestand naar de andere, ‘het koninkrijk zowel in haar karakter als in 
vorm niet veranderd is,’ is het zeggen van iets wat geen weerlegging 
nodig heeft. Kunnen welke twee dingen dan ook meer tegengesteld 
zijn in ‘karakter’ dan de het geduldig verdragen van kwaad en haar 
rechtvaardige onderdrukking (beteugeling) door macht? 

WAAROM HET GEDULD EN HET UITSTEL VAN CHRISTUS

546. En wat betreft ‘vorm, gedaante’ welke overeenkomst is er tussen 
een afwezige autoriteit van een edelman over de bedienden van zijn 
huishouding, die dienen met het vooruitzicht op zijn terugkomst en de 
handhaving van zijn lang geweld aangedane rechten, in de onttroning 
van de volgelingen van de overweldiger die in opstand zijn gekomen 
gedurende de afwezigheid van de ware koning?
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Maar een ander punt vraagt onze aandacht. Waarom het geduld 
en waarom het uitstel die de tegenwoordige toestand der dingen 
karakteriseren? Kan iemand van onze lezers onwetend zijn wat het 
antwoord betreft? De lankmoedigheid van onze Heer is redding. ‘De 
Heer is lankmoedig over u (zie Luk. 18:7; 2Petr. 3:9). De tussentijd 
tussen de verwerping van Christus hier beneden, opgevolgd door Zijn 
onmiddellijke verhoging boven en zijn terugkomst in heerlijkheid om het 
koninkrijk op te richten waarvoor Hij naar de hemel is gegaan om het te 
ontvangen, wordt in beslag genomen met het bijeen vergaderen door 
de Heilige Geest van hen die Zijn mede erfgenamen zijn en die zullen 
regeren met Hem in dat koninkrijk, als zijn bruid. ‘Bekend bij God zijn al 
zijn werken vanaf het begin van de wereld’82. Hoewel Christus Zichzelf 
voorstelde aan Israël als hun koning wist Hij best dat zij Hem zouden 
verwerpen en dat de kleine groep discipelen, door de genade van de 
Vader rondom hem vergaderd, na Zijn hemelvaart de eerste leden van 
die gemeente zouden worden die werkelijk door de Vader in Jezus 
waren uitgekozen voordat de wereld begon en de vorming waarvan de 
Heilige Geest de tussenruimte moest opvullen tussen Zijn hemelvaart 
en Zijn terugkomst. Dit wetende, worden de discipelen, in een groot 
gedeelte van de gesprekken van onze Heer met hen, beschouwd in 
het vooruitzien ervan dat zij de plaats opvullen waarin de gemeente 
nu wordt gevonden. Deze gemeenschap bewijst overvloedig dat de 
gemeente kostbaarder is in de ogen van Christus dan het koninkrijk. 
Verborgen als een schat in de akker - wat de wereld is, het gebied van 
het koninkrijk - was het de schat die de akker bevatte die het motief 

82 Zie Hand. 15:16-18: ‘Daarna zal Ik terugkeren en de tent van David 
weer opbouwen die vervallen is; en wat daarvan is omver gehaald, zal 
Ik weer opbouwen en Ik zal haar weer oprichten opdat de overigen 
van de mensen de Heer zoeken, en alle volken waarover mijn naam is 
uitgeroepen, zegt de Heer die deze dingen doet, die van eeuwigheid af 
bekend zijn’ (zie ook de St. vert. ). 
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voor Christus was om afstand te doen van alles, opdat Hijzelf alles zou 
kunnen bezitten. 

CHRISTUS WORDT NOOIT KONING VAN 
DE GEMEENTE GENOEMD. 

547. Het is waar, Zijn dood was de koopprijs voor het veld en straks zullen 
zijn rechten over het veld worden gevestigd wanneer het koninkrijk 
wordt gemanifesteerd, maar het was om Zelf de gemeente te bezitten 
- de schat, de parel - wat Zijn motief was (naast de eer van de Vader, 
durven we nauwelijks te zeggen) om het alles op te geven en zijn leven 
af te leggen. Hij ‘heeft de gemeente lief gehad en Zichzelf voor haar 
overgegeven,. . . . . opdat Hij de gemeente voor Zich zou stellen enz’ (Ef. 
5:25, 26). Wonderbare plaats die zo gegeven wordt aan de gemeente! 
Wij weten niet dat ergens over Christus gesproken wordt als over de 
koning van de gemeente of koning voor de gemeente. Hij is het Hoofd 
van de gemeente en het Hoofd over alles gegeven aan de gemeente, 
die zijn lichaam is; zij erkent Hem eerbiedig en vreugdevol als haar 
Heer en als de Heer over alles (Ef. 2:22); maar, naar wij weten, wordt 
nergens over Hem als haar koning gesproken83. De gemeente is niet 
‘het koninkrijk’, maar het lichaam dat nu gevormd en getraind wordt 
onder de zorg en door de kracht van de Heilige Geest , de Trooster, om 
de Bruid van Christus te zijn en te regeren met Hem in het koninkrijk 
wanneer dat koninkrijk komt. 

83  Openbaring15: 3 waarin staat ‘Koning van de naties (in de St. Bijbel : 
Koning der heiligen) is geen uitzondering . In de kantlijn lezen we ‘koning 
der naties’- en dit toegevende, ‘koning der heiligen’ is niet ‘koning van 
de gemeente’. Er zijn vele heiligen van eerdere bedelingen en van de 
komende, die geen deel uitmaken van de gemeente. 
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Nog een woord betreffende de eerste hoofdstukken van de Handelingen 
der Apostelen. God is zeer lankmoedig en rijk van genade; en niets kan 
treffender zijn dan in deze hoofdstukken waar te nemen hoe Zijn genade 
lang stil staat bij Israël en Jeruzalem, alsof ze hen niet wil overgeven. Zij 
hadden inderdaad Christus verworpen, de vorst des levens gekruisigd 
en om een moordenaar gevraagd als voorkeur t.o.v. Hem. Maar Hij, 
de druivenperser, had gebeden voor de onvruchtbare vijgeboom; op 
het kruis had Hij gesmeekt voor zijn moordenaars; en welke twijfel 
kan er zijn dat de dienst van Petrus en anderen, zoals verhaald in deze 
hoofdstukken het genadige antwoord was op Zijn gebeden? Zij hadden 
hun koning gekruisigd - maar God had Hem opgewekt en verhoogde Hem 
aan Zijn rechterhand; en zelfs nu, als zij slechts berouw wilden tonen 
en zich bekeren zou het hun worden vergeven - nationaal vergeven - en 
God zou Jezus Christus opnieuw zenden, bij Wiens terugkeer vanuit de 
hemel de vaak en lang van te voren gepredikte tijden van herstelling 
van alle dingen zouden worden ingeleid (zie Hand. . 3:19 bij de rede van 
Petrus in de zuilengang van Salomo). 

ISRAËL EN DE WERELD VERWIERPEN CHRISTUS ALS KONING

548. Maar dit getuigenis faalde eveneens. Israël had niet meer hart 
voor een opgevaren Christus toen die werd geproclameerd door de 
Heilige Geest die van de hemel gekomen was, dan voor een vernederde 
en vlees geworden Christus toen Die onder hen op aarde tegenwoordig 
was. Stefanus beschuldigt hen er van dat zij, evenals hun vaders, altijd 
de Heilige Geest weerstonden; en door Paulus, die dan onmiddellijk 
bekeerd en geroepen wordt, wordt het geheimenis van de hemelse 
plaats, het hemelse deel en de roeping van de gemeente als één met de 
verworpen Christus in de hemel ten volle tot uitdrukking gebracht. De 
verhouding van Christus tot Israël en de aarde als koning worden voor 
de tegenwoordige tijd geheel achterwege gelaten en de formatie van de 
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gemeente, naast de dienst van de verzoening voor de wereld, vormen 
het éne werk van de Heilige Geest op aarde, tot aan de terugkeer van 
Christus. 

Veronderstel dan niet dat we voor een ogenblik de koninklijke 
heerlijkheid van Christus willen betwijfelen. Ongetwijfeld is Hij koning: 
maar als zodanig is (wordt) Hij door de wereld verworpen en dit is het 
wat onze broeders vergeten. Zijn rechten en aanspraken worden erkend 
in de hemel en getuigen daarvan doordat Hij geplaatst is op de troon 
aan Gods rechterhand; maar de hemel verkondigt alsnog geen macht 
voor de vestiging van deze rechten en zal dit niet doen totdat de mede 
erfgenamen door genade bijeen zijn vergaderd. Allen op aarde die zo 
bijeen zijn vergaderd erkennen het ‘Heer- zijn’ van Jezus en verheugen 
zich in de verzekering dat Hij eens zal regeren met onbetwiste macht. 
Er zijn bovendien die reusachtige aantallen die Hem in naam erkennen, 
maar niet in waarheid; en d. m. v. deze nominale erkenning van 
Christus, slaagt satan, de overweldiger, er in snoder oneer over de 
naam van Christus en zijn karakter te plaatsen dan door wat anders 
dan ook. En het wordt hem voorlopig toegestaan om hierin succes 
te hebben. Het wordt de tarwe en het onkruid toegestaan samen op 
te groeien tot aan de oogst. Dit is één van de geheimenissen van het 
koninkrijk der hemelen. Maar zal het zo zijn als het koninkrijk verschijnt 
? Nee. ‘De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit 
zijn koninkrijk verzamelen alle aanleidingen tot vallen en hen die de 
wetteloosheid doen, en zij zullen hen in de vuuroven werpen; daar zal 
het geween zijn en het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen 
stralen als de zon in het koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft <om 
te horen>, laat hij horen’ (Matt. 13:41-43). 
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DAVID IS NIET OPGEVAREN NAAR DE HEMEL

549. Keren we ons nu naar de gedeelten waarvan verondersteld 
wordt dat ze ons onderwijzen dat het eigenlijke koninkrijk van Christus 
tegenwoordig bestaat en in karakter en vorm zal bestaan tot aan het 
oordeel voor de grote witte troon. 

1.  De toespraak van Petrus tot de Joden in Hand. 2 wordt 
aangehaald om dit te bewijzen. Petrus, nadat hij de woorden van 
David uit Psalm 16 heeft aangehaald, verklaart dat ‘Daar hij dan een 
profeet was en wist, dat God hem met een eed had gezworen [één] 
uit [de] vrucht van zijn lendenen op zijn troon te doen zitten, heeft hij 
vooruitgezien en gesproken over de opstanding van de Christus, dat Hij 
niet aan [de] hades is overgelaten en zijn vlees geen ontbinding heeft 
gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. 
Nu Hij dan door de rechterhand van God is verhoogd en de belofte van 
de Heilige Geest heeft ontvangen van de Vader, heeft Hij dit uitgestort 
wat u <én > ziet én hoort. Want David is niet opgevaren naar de 
hemelen, maar hij zegt zelf: <De> Heer heeft tot mijn Heer gezegd : 
Zit aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden tot een voetbank voor 
uw voeten stel. Laat het hele huis van Israël dan zeker weten, dat God 
Hem zowel tot Heer als tot Christus heeft gemaakt, deze Jezus die u 
hebt gekruisigd’ (Hand. 2:30-36). Dit zijn de woorden van de apostel; 
en het wordt bevestigd dat hij in hen verklaart ‘even uitdrukkelijk 
als woorden het zouden kunnen doen, dat de belofte aan David 
betreffende de opvolging van de Messias op zijn troon haar bestemde 
vervulling heeft gekregen - dat God Christus heeft opgewekt om op die 
troon te zitten, in de opstanding en de verhoging van Jezus, als vrucht 
uit David’s lendenen aan zijn machtige rechterhand en dat Zijn eerste 
uitvoering van vorstelijk gezag vanuit de troon van Israël was de Geest 
neer te zenden zoals op die dag was gebeurd’. Nu hoe dit echter ook 
vol vertrouwen moge worden bevestigd, zoals dit soms gebeurt, de 
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lezer behoeft alleen de woorden van Petrus te vergelijken met wat 
voorgesteld wordt dat hij zegt, te bemerken (waar te nemen) dat hij 
niet zoiets zegt. 

550. Hij zegt niet ‘dat de belofte aan David van de opvolging op zijn 
troon door de Messias haar bedoelde vervulling heeft ontvangen’. 
Hij zegt niet, ‘dat zijn eerste uitoefening van koninklijke autoriteit van 
de troon van Israël was het naar beneden zenden van de Geest zoals 
het op die dag was gebeurd (was gedaan). Als degene die bezwaar ( 
de opponent) maakt deze dingen afleidt uit de woorden van Petrus 
dan machtigt dit hem niet om zijn gevolgtrekkingen op de lippen van 
Petrus te leggen en te bevestigen dat Petrus deze dingen zei. De lezer 
moge voor zichzelf zien dat de apostel deze dingen niet gezegd heeft. 
Hij zegt dat David wist dat God hem gezworen had van de vrucht van 
zijn lendenen Christus te verwekken om op zijn troon te zitten; en hij 
verwijst hier naar en er naar dat David een profeet is, om aan te tonen 
dat wanneer hij (David) in Psalm 16 zei ‘want Gij geeft mijn ziel niet 
prijs aan het dodenrijk,’&, hij dit niet sprak over zichzelf, maar van ‘de 
opstanding van;’ dat Zijn ziel niet in de hel zou worden gelaten, noch 
Zijn vlees de verderving zou zien. Hij geeft dan zijn eigen getuigenis en 
het getuigenis van zijn mede-apostelen van het feit: ‘Hem (deze Jezus ) 
heeft God opgewekt (Hand. 2:24a); maar hij zegt niet, ‘en geplaatst op 
de troon van David’. Wel verre van dit, verklaart hij de verhoging van 
Jezus naar een zetel, waarvan hij ons vertelt dat David ze nooit bezette. 
! ‘Want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt zelf: 
<De> Heer heeft tot mijn Heer gezegd: Zit aan mijn rechterhand, totdat 
Ik uw vijanden tot een voetbank voor uw voeten stel’ (Hand. 2:34, 35). 
Hoe de troon van David bedoeld kan zijn door een zetel in de hemelen, 
waarheen, zoals ons zorgvuldig verteld wordt, David niet is opgevaren, 
dat moet worden overgelaten om te verklaren aan hen die alle nadruk 
leggen op zo’n argument. 
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2  de. Openb. 3:7 is een ander gedeelte waarnaar verwezen wordt 
in verbinding met Jes. 22:22 als bewijzende ‘dat wanneer Christus er 
aanspraak op maakt de sleutel van het huis van David te hebben, Zijn 
bedoeling is dat Hij dat anti- typisch gezag in David’s huis heeft wat 
Eljakim’ s gewaad, gordel en sleutel zwak afschaduwde; dat Hij nu deze 
macht van de sleutel uitoefent en dat het huis van David - daar Christus 
daarin regeerder, is ten minste - niets anders kan zijn dan de gemeente 
van de levende God, onder het vorstelijk bestuur van de Verlosser. 

DE SLEUTEL VAN DAVID

551. Op dit argument hebben we alleen het antwoord nodig dat we 
vinden aan het eind van Jes. 22 dat ‘de pin die in een vaste plaats’ (Eljakim) 
was vast geslagen, moest ‘losraken en afbreken en vallen’ en ‘de last 
die daaraan hing’ zegt de profeet, ‘zal teniet gaan, want de HERE heeft 
het gesproken’ Verstaan we dit van Christus’ relatie tot het letterlijke 
Israël, als koning, en het is dan gemakkelijk te begrijpen. Messias, de 
koning van Israël werd ‘uitgeroeid terwijl er niets tegen Hem is/was 
(zie Dan. 9: 26)’. ‘De last’ van de Joodse hoop en vooruitzichten die aan 
die nagel hingen, werd er samen mee ‘afgesneden’; hoewel - zoals we 
allen weten - in de opstanding het geheel nog tot stand gebracht zal 
worden. ‘De sleutel van David’ is in handen van Zijn opgestane Zoon; 
maar het is nog ‘de sleutel van David’, en het is als zodanig dat ze wordt 
gezien in de handen van Jezus in Openbaring3:7- 12. Het is als een 
opening in een nieuwe bedeling, waarin Hij in dit karakter bekend zal 
zijn, dat Hij Zich tot de gemeente van Filadelfia richt en belooft hen te 
bewaren voor ‘het uur van de verzoeking, dat over het hele aardrijk 
zal komen, om te verzoeken hen die op de aarde wonen:’ (Openb. 
3:10) en hen verzekerende en vermanende: ‘Ik kom spoedig, houd 
wat u hebt, opdat niemand uw kroon neemt’ (Openb. 3:11). Dit zijn 
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duidelijk punten in de brief aan Filadelfia die hun plaats slechts kunnen 
vinden, als we die toespraak beschouwen in haar profetisch karakter; 
en dan is, het bezit door Christus van de sleutel van David als opening 
in die nieuwe bedeling waarin zijn heerlijkheid als de zoon van David 
en de erfgenaam van de troon van David zal worden tentoongesteld, 
in volkomen harmonie met het geheel. Maar dit levert geen bewijs op 
dat Christus de macht waarvan ‘de sleutel van David’ het kenmerkende 
symbool en de uitdrukking is ‘nu uitoefent’. 

3.  De titel ‘Vorst van het leven’, door Petrus aan Christus gegeven 
(Hand. 3:15) en zijn verklaringen (bekendmaking,: ‘Deze heeft God 
als Overste Leidsman en Heiland door zijn rechterhand verhoogd 
om aan Israël bekering en vergeving van zonden te geven’ (zie Hand. 
5:31). worden beide aangehaald in de ondersteuning van de gedachte 
dat Christus nu zit op de troon van David en dat zijn koninkrijk in de 
eigenlijke, volle en enige betekenis er van nú bestaat. 

GENADIGE WEIFELING OVER ISRAËL

552. Maar is het niet opmerkelijk dat deze titels alleen gevonden 
worden in deze toespraken tot de Joden in de eerste hoofdstukken 
van de Handelingen? Hebben we niet reeds voorzien in een voldoende 
verklaring hiervan? Het was Gods barmhartigheid die lang stilstond bij 
dat geliefde maar ongelovige volk en steeds Christus voor hen plaatste 
in de de relaties waarin Hij speciaal was om hen te ondersteunen? Hij zal 
nochtans (toch), zoals allen die geloven in het herstel van Israël moeten 
toegeven, ‘bekering aan Israël geven en vergeving van zonden’_ Hij 
bood hen deze zegeningen toen aan door de apostel. Hun doorlopend 
ongeloof liet voor het moment geen ruimte voor berouw; zij werden 
nationaal aan blindheid en aan oordeel overgegeven; en terwijl dit 
oordeel op hen blijft vergadert God door Zijn genade, zoals we gezien 
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hebben, een lichaam in relatie waarmee over Christus nooit gesproken 
wordt als over een Koning, maar dat met Hem Zijn koninklijk gezag over 
Israël en de aarde zal delen wanneer het moment om het op zich te 
nemen aanbreekt. 

4.  De aanhaling door de apostels van Psalm 2 in hun gebed, dat 
verhaald wordt in Hand. 4:26 -28 wordt aangehaald om te bewijzen 
dat zij de psalm als één geheel toepasten ‘op de tegenwoordige 
soevereiniteit en regering van Jezus in de hemelen’. Dat het verbond 
tegen Christus, dat veroordeeld zal worden bij Zijn tweede komst, 
gevormd werd bij Zijn eerste komst en in principe bestaat door de 
tussenliggende tijdsruimte heen, daar twijfelen wij we niet aan. Dat de 
eerste van deze feiten door de apostelen wordt erkend in het gedeelte 
dat we onder ogen hebben is ook voldoende helder; maar dat er iets 
in hun woorden is om ‘de hemelen’ waar de Heer nu zit, lachende over 
de povere (nietige) wraak van zijn tegenstanders te verwarren met 
Gods heilige heuvel van Sion, waarvan Hij opzettelijk gezegd wordt zijn 
Koning te hebben gezet, is meer dan wij in staat zijn waar te nemen (te 
bespeuren). Ook kunnen wij niets zien in dit gebed van de discipelen 
om de huidige periode van volmaakte genade te vereenzelvigen met 
dat waarin volgens Psalm 2:

‘De Heer hen zal verpletteren met een ijzeren knots,
hen stuk zal slaan als pottenbakkerswerk’ (Ps. 2:9)

Bekeerlingen niet de voetbank van Christus. 

553. Het feit is dat al deze argumenten zijn gebaseerd op het dwaalbegrip 
dat verondersteld wordt, dat omdat een psalm of profetie uit het Oude 
Testament wordt aangehaald voor ieder gegeven doel door Nieuwe 
Testament ische schrijvers, de gehele psalm of profetie daarom gelijk is, 
wat haar onderwerp betreft, met dat waarover de Nieuwe Testament 
ische schrijver handelt. Het ongezonde van zo’n principe moet allen 
duidelijk zijn. 
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5.  Tenslotte, de apostolische aanhalingen van Psalm 110 worden 
gedaan als bewijs van dezelfde leer - dat het koninkrijk van Christus in 
haar eigenlijke vorm zou bestaan vanaf het moment dat Hij Zich zet aan 
Gods rechterhand. Wenden we ons dan tot de psalm zelf en naar (tot) 
de vragen daarvan, waarvan wordt aangenomen dat ze deze betekenis 
hebben. 

Ten eerste, betreffende de psalm zelf: 

‘Aldus luidt het woord des HEREN tot mijn Here:
Zet U aan mijn rechterhand,
totdat Ik uw vijanden gelegd heb
als een voetbank voor uw voeten’ (vs. 11). 

Dat dit een voorzegging is van het zitten van Christus aan de rechterhand 
van God tot een gegeven tijdperk, als beschreven in het laatste deel van 
het vers is, daarover zijn allen het eens. Maar wat is de gespecificeerde 
eeuw (het tijdperk)? ‘totdat ik uw vijanden gelegd heb

als een voetbank voor uw voeten’. En is dit het wat nu gedaan wordt voor 
Christus ? Worden zielen, als zij door genade worden onderworpen, 
gemaakt tot een voetbank van hun Overwinnaar? Wij hebben altijd 
begrepen dat als mensen worden bekeerd, zij met Christus worden 
verenigd - tot één lichaam en één geest met Hem worden gemaakt 
- leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente! (1 Kor. 
12:13; Ef. 5:30) Maar nee, als de uitleg die wordt betwist moet worden 
aangenomen, dan worden zij gemaakt tot Zijn voetbank, om te worden 
vertreden onder Zijn voeten. ! Bovendien, behalve de wezenlijke 
tegenstrijdigheid van zo’n uitleg van dit eerste vers van de psalm, het is 
totaal onlogisch met de volgende verzen:

‘De HERE strekt van Sion uw machtige scepter uit:
Heers temidden van uw vijanden’(vs. 2). 



722

Eenvoudig commentaar

Nu, wanneer Sion het aardse centrum van de koninklijke macht van 
Christus wordt, vóór Zijn vijanden geheel zijn onderworpen, dan is het 
voldoende duidelijk dat Hij zal regeren temidden van zijn vijanden. 

Twee contrasterende perioden. 

554. Maar hoe?, ‘temidden van Zijn vijanden’ nu, terwijl Hij zit aan de 
rechterhand van God? Dan lezen we verder van:

‘… Hij verplettert koningen ten dage van Zijn toorn
Hij houdt gericht onder de heidenen, hoopt lijken op,
verplettert hoofden op het wijde veld’ (vs. 5-6). 

Dit alles is voldoende begrijpelijk als wordt verstaan (begrepen) dat de 
psalm de verhoging van Christus aan de rechterhand van God voorzegt, 
daarop wacht met geduldige genade tot het moment dat Hij opdracht 
ontvangt om zijn vijanden neer te slaan (te vertrappen), voor Hem 
een voetbank voor zijn voeten wordt geplaatst; Sion wordt zo dus het 
centrum van Zijn macht, als ‘ ten dage van uw heerban en ‘de dag van 
Zijn wraak’, Zijn veroveringen voortgaan. En is het niet opmerkelijk, 
dat terwijl de hele psalm dateert, om zo te spreken, van het moment 
toen deze woorden uit de mond van Jahweh uitgingen, ‘Zet u aan 
mijn rechterhand, totdat,’ etc. , en terwijl over het priesterschap van 
Christus als aanwezig wordt gesproken ‘Gij zijt priester voor eeuwig’, 
etc. , over al het andere waarover de psalm handelt wordt gesproken 
als toekomstig? ‘De HERE strekt van Sion uw machtige scepter uit’. ‘Uw 
volk is één en al gewilligheid ten dage van uw heerban’. ‘De HERE is 
aan uw rechterhand. Hij verplettert (zal verpletteren) koningen ten 
dage van zijn toorn’. ‘Hij houdt gericht onder de heidenen, hoopt 
lijken op, verplettert hoofden op het wijde veld (Hij zal oordelen 
onder de heidenen, Hij zal de plaatsen vullen met dode lichamen 
- Hij zal de hoofden over vele landen krenken/kwetsen) Kan er iets 
duidelijker zijn dan dat deze handelingen niet karakteristiek zijn voor 
de tegenwoordigheid van Christus, en de houding/ zienswijze aan de 
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rechterhand van God verwachten, maar van de toestand der dingen 
die zullen volgen op Zijn verrijzen van die verhoogde zetel? Gedurende 
Zijn zittingstijd hier is het koninkrijk een geheimenis, zoals we in vele 
gedeelten hebben gezien: wanneer zijn tijd hier eindigt, wordt het 
koninkrijk gemanifesteerd en gevestigd door kracht. 

Maar ten tweede worden de verwijzingen naar deze psalm in Hand. 
2:34, 35 en in 1 Kor. 15:25 - 28 aangevoerd als in strijd zijnde met de 
uitleg die wij juist hebben gegeven. Wat betreft Hand. 2:34, 35 is het 
gehele gedeelte reeds beschouwd en is er geen verdere discussie 
nodig; we hebben gezien dat de verwijzing daar naar Psalm 110 meer 
tegen dan gunstig is voor de constructie die door de opponent wordt 
uitgelegd. 

SAMENVATTING BETREFFENDE HET KONINKRIJK

555. Voor een volledige bestudering van 1 Kor. 15 moeten we onze 
lezers verwijzen naar blz. 463 - 471. Wij willen hier alleen herhalen dat 
de apostel even duidelijk verwijst naar Psalm 8 als naar Psalm 110 en dat 
hij merkbaar onderscheid maakt tussen het stellen door God van alle 
dingen onder Christus en van het werkelijk onderwerpen door Christus 
van alle dingen door zijn eigen kracht. Dat zijn twee verschillende 
perioden waarvan Christus in de éne periode aan Gods rechterhand zit, 
in de door God erkende titel van universele oppermacht, maar dat nog 
wachtende tot aan het einde van deze periode, Zijn vijanden tot een 
voetbank voor zijn voeten worden gemaakt, terwijl Hij in de andere 
Zelf aktief zijn vijanden door macht onderwerpt en hen inderdaad 
aan Zichzelf onderwerpt. Nu het is over deze laatste of periode uit 
het millennium dat Paulus zegt:’ Want Hij moet regeren totdat Hij al 
zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd’ (1 Kor. 15:25). Het gehele 
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gedeelte stemt overeen met de inzichten die wij hebben getracht te 
ontvouwen en het bevestigt dat op grootse wijze. 

We zouden dit onderwerp betreffende ‘het koninkrijk’ niet willen 
verlaten zonder onze broeders die de tegenwerpingen die opnieuw in 
ogenschouw werden genomen, te vragen de volgende overwegingen 
te overpeinzen. 

1.  Dan. 7 verbindt onbetwistbaar de installatie van de Zoon des 
mensen met het koninkrijk, met het vreselijke oordeel dat de vierde 
heidense monarchie verwoest. Dat oordeel is nu nog toekomstig. 
Hiermee stemmen allen overeen. 

2.  Onze Heer Zelf verbindt zijn ontvangst van het koninkrijk met 
zijn wederkomst. ‘En het gebeurde toen hij terugkwam, nadat hij het 
koninkrijk had ontvangen ‘ & (Luk. 19:15)

3.  In zijn laatste gesprek met zijn discipelen, waarin Hij, zoals wij 
weten, heeft gezegd dat alle macht in hemel en op aarde Hem is gegeven 
(Matth. 28:18) en waarin Hij beloofde dat zij, niet vele dagen daarna, 
zouden worden bekleed met kracht uit de hoogte, vroegen zij Hem, 
‘Heer, zult U in deze tijd het koninkrijk voor Israël herstellen?’ (Hand. 
1:6). Zijn antwoord was, niet dat zij verkeerd waren in hun verwachting 
dat zo’n gebeurtenis ooit zou plaats vinden, maar ‘Het komt u niet toe 
tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft 
gesteld’ (Hand. 1:7). 

556. Wie zou zich van zo’n antwoord kunnen voorstellen dat hun vraag 
betrekking had op iets wat nooit en nimmer plaats zou vinden? 

4.  De redding van heel Israël, wat moet gebeuren, opdat het 
koninkrijk voor hen wordt hersteld, wordt door de apostel Paulus in 
Rom. 11 met de hoogste helderheid en beslistheid voorzegd. Maar het 
zal zijn (gebeuren) aan het einde van de huidige bedeling der volken 
wanneer de wilde takken van de olijfboom worden afgebroken en de 
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natuurlijke takken weer worden ingelijfd op hun eigen olijf boom. Hoe 
dit alles overeen komt met de Oude Testament voorzeggingen van het 
koninkrijk behoeven we niet uit te leggen. 

5. Onze Heer voorzegt in Matth. 13, terwijl Hij, naar Hij Zelf 
erkent, het geheimenis van het koninkrijk der hemelen ontvouwt, een 
plechtig moment van overgang van het geduld dat toegelaten heeft 
dat tarwe en dolik samen opgroeien tot de openlijke macht, tot het 
bijeenvergaderen uit zijn koninkrijk van alle dingen die ergeren en hen 
die de ongerechtigheid (wetteloosheid) doen. 

6.  In Openbaring10:7 horen we de machtige engel proclameren 
dat ‘in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij zal 
bazuinen, zal ook de verborgenheid van God voleindigd worden, zoals 
Hij aan zijn slaven, de profeten, heeft verkondigd’. Merk hier ten eerste 
op, dat niemand betwist dat dit toekomst en toch voor het millennium 
is; ten tweede welke verandering kan er gewichtiger zijn dan dat ‘de 
verborgenheid van God voleindigd (tot een einde zou zijn gekomen) 
zou worden’ (Openb. 10:7)? Ten derde, dit is niettemin een reusachtige 
ongehoorde verandering, totdat de engel het bekend maakt, maar de 
vervulling van Gods woord ‘dat door de profeten is verkondigd’. M. 
a. w. het is de grote verandering van geheimenis naar manifestatie 
(openbaar making) waarover de profeten op zo grote schaal spraken. 

7.  Wanneer de zevende engel begint te bazuinen, wat proclameren 
de hemelse stemmen dan? Het is dit - ‘Het koninkrijk van de wereld van 
onze Heer en van zijn Christus is gekomen, en Hij zal regeren tot in alle 
eeuwigheid’(Openb. 11:15). 
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LAAT GOD ZIJN WIL OPENBAREN 
ZOALS HIJ ZE HET BESTE ZIET

557. Hier pauseren we, en laten onze lezers zelf overwegen of het 
koninkrijk van Christus ‘onveranderd in karakter en vorm’ kan zijn vanaf 
zijn opstijgen naar de hemel tot aan het oordeel voor de grote witte 
troon, wanneer op een nu nog toekomstige dag tussen deze twee 
tijdstippen (tijdperken) een zo reusachtige en wonderlijke verandering 
als waar deze Schriftplaatsen van getuigen plaats zal vinden De Heer 
geve ons ongeveinsde onderwerping aan Zijn woord en een goed 
begrip in alle dingen. 

Bezwaar 5. ‘Is er voldoende Schriftbewijs van deze vereniging van de 
aardse en de hemelse tonelen - van de lichamelijke en de opstandings 
toestand - in het millennium? Hebt u niet, ten einde om het te bewijzen 
met zorg onsamenhangende gedeelten van verschillende delen van de 
Bijbel moeten kiezen en hen tezamen moeten brengen zoals zij nooit 
bedoeld waren te zijn? Waar zijn de gedeelten die, in hetzelfde tafereel, 
de hogere en de lagere afdelingen van de toestand in het millennium 
voorstellen? 

Antwoord: 1. Het is niet aan ons om aan God de volgorde te dicteren 
waarin 

Zijn waarheid moet worden meegedeeld in Zijn woord. Als het Hem 
heeft behaagd in één cursus (lesuur) de goddelijke heerlijkheid van de 
Heer Jezus Christus te openbaren - de heerlijkheid van zijn Godheid 
en van zijn eenheid met de Vader te openbaren; terwijl Hij in een 
andere cursus de diepten van Zijn vernedering als mens openbaart - 
het zaad van de vrouw - de zoon van de maagd - als deze waarheden zo, 
zeggen we, in Gods woord verspreid zijn, moeten we daarom evenals 
de Socinianen, het ene verwerpen, het andere slechts misbruiken om 
ons te helpen in dit onheilige werk? Zullen we niet eerder eerbiedig 
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hen beide ontvangen en ‘de genade van onze Heer Jezus Christus 
aanbidden, die hoewel Hij rijk was, toch ter wille van ons arm werd 
opdat wij door zijn armoede rijk zouden worden?’ Laat het zelfde 
principe worden toegepast op de gedeelten die over het millennium 
handelen en zulke kwesties zullen niet worden gevraagd als die in het 
bezwaar onder ogen zijn. 

Maar ten tweede, God heeft Zichzelf niet beperkt tot één soort 
onderwijs in Zijn genadige openbaring van Hemzelf en van Zijn wegen. 
Als Hij dat had, zou eerbiedige, dankbare, aanbiddende onderwerping 
en berusting alleen ons voegzame antwoord geweest zijn. 

AARDSE EN HEMELSE TONELEN

558. Maar Hij heeft dat niet. Aan het bovengenoemde onderwerp 
- terwijl in het algemeen de bewijzen van de Godheid van Christus 
kunnen worden verzameld uit gedeelten die verschillen van die waarin 
zijn mensheid wordt vermeld - zijn er teksten die gezegend beide uiteen 
zetten. ‘Het Woord is vlees geworden’ - ‘Hij (God) is geopenbaard in 
[het] vlees’ - en verwante teksten, moeten direct in het verstand (de 
gedachten) opkomen. Op dezelfde wijze, terwijl in het algemeen de 
aardse zegeningen van het millennium worden voorzegd in één klasse 
van profetieën en de hemelse heerlijkheden van de regering van 
Christus en Zijn opgestane heiligen in andere, zijn er gedeelten van 
buitengewone helderheid en overtreffende schoonheid waarin beide 
onderwerpen worden verenigd. Van deze klasse is Jes. 25: 6, etc, ‘En 
de HERE der heerscharen zal op deze berg (De berg Sion, vermeldt 
in een voorafgaand vers als het toneel van de regering van de HERE 
der heerscharen) voor alle volkeren een feestmaal van vette spijzen 
aanrichten, een feestmaal van belegen wijnen; van mergrijke, vette 
spijzen, van gezuiverde belegen wijnen. En Hij zal op deze berg de sluier 
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vernietigen, die alle natiën omsluiert, en de bedekking, waarmede alle 
volken bedekt zijn. Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de Here 
HERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen, en de smaad van 
zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen, want de HERE heeft 
het gesproken’ (Jes. 25:6-8). Wat het geheel van deze passage betreft, 
uitgezonderd de woorden die cursief zijn gedrukt, kan er maar één 
gedachte zijn - die van haar toepassing op de aardse heerlijkheden van 
het millennium; terwijl er, betreffende de verwachte zin, de woorden 
van de apostel in 1 Kor. 15 : 54, een kleine mogelijkheid van misverstand 
overblijft in het verstaan van de hemelse opstandingsheerlijkheid. 
‘En wanneer dit vergankelijke onvergankelijkheid zal aandoen, en dit 
sterfelijke onsterfelijkheid zal aandoen, dan zal het woord uitkomen 
dat geschreven staat: ‘De dood is verslonden tot overwinning’. Het 
apostolische commentaar op de profetische verklaring is niet minder 
gezaghebbend dan duidelijk. 

AARDSE EN HEMELSE HEERLIJKHEDEN VERENIGD

559. Rom. 8:17-25 is een ander gedeelte van dezelfde beschrijving. ‘De 
manifestatie van de zonen van God. ,’ wanneer wij, die nu lijden met 
Christus, samen verheerlijkt zullen zijn met Hem, - een manifestatie 
die volgt op ‘de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons 
lichaam’. - dit vormt het hemelse deel van het toneel van het millennium, 
zoals het hier geschilderd wordt; terwijl een schepping niet langer 
‘zuchtende en tezamen in barensnood’ is, zoals op dit moment, maar 
‘vrijgemaakt van de slavernij van de vergankelijkheid tot de vrijheid 
van de heerlijkheid (zie het Grieks) van deze duidelijke ‘kinderen van 
God’, de lagere afdeling vormt. Hebben we hier niet beide samen? En 
op welke principes, uitgezonderd die welke aan de buitenkant van de 
profetische waarheid werden voorgesteld in een voorafgaand nummer 
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(van het tijdschrift) kan dit gedeelte ook maar enigszins (überhaupt) 
worden uitgelegd ? Efeze 1 geeft zowel de hemelse als de aardse 
heerlijkheden van het millennium weer, terwijl ze verklaart dat in de 
bedeling van de volheid der tijden alle dingen ‘wat in de hemelen en 
wat op de aarde is’ onder één hoofd samen gebracht zullen worden 
in Christus (Ef. 1:10) Het spreekt van de gemeente als het lichaam van 
Hem onder wiens voeten alle dingen worden gesteld en Die gemaakt 
is tot Hoofd over alles voor de gemeente die Zijn lichaam is en die 
in Hem een erfenis heeft verkregen - d. w. z. die deel heeft aan Zijn 
erfenis in alle dingen. Kol. 1, gaat op (handelt op) dezelfde wijze over de 
verzoening van alle dingen ‘hetzij die dingen op aarde óf in de hemelen 
zijn’ (Kol. 1:20). Het handelt hier over, als over een nu nog toekomstig, 
onvolmaakt doel van de dood van Christus aan het kruis; terwijl het 
over onze verzoening daardoor spreekt als reeds compleet zijnde. ‘En 
u, die er vroeger vreemd aan was,. . . heeft Hij echter nu 

verzoend in het lichaam van zijn vlees door de dood’. Hebr. 2 gaat 
bovendien verder, - terwijl het verklaart dat niet aan engelen, maar 
aan de mens het toekomstig aardrijk wordt onderworpen - door aan 
te tonen dat het aardrijk niet alleen wordt onderworpen aan Jezus, - 
als de verheerlijkte Zoon des mensen, - maar dat er ook ‘vele zonen 
‘ zijn die tot heerlijkheid gebracht zullen worden. En zeker als de 
leidsman van onze behoudenis ‘Zich niet schaamt ons broeders te 
noemen’ (Hebr. 2:10) dan kunnen wij verzekerd er in rusten dat Hij 
deze toekomstige onafhankelijke staat (soevereiniteit) niet alleen 
zal genieten. Maar waarom is het nodig meer teksten aan te halen? 
Geven niet Openbaring2 0, 21 en 22 zowel de hemelse en de aardse 
afdelingen weer van het koninkrijk in het duizendjarige rijk en stelt die 
in hun samenhang met elkaar voor? Zeker doen ze dat. 
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HET MILLENNIUM EN DE NIEUWE BEDELING

560. De leer dat ze dus verenigd zijn onder het heerlijke hoofdschap 
van Christus, die zijn heiligen met Zichzelf verenigt in zijn heerlijkheid 
en zijn regering zou niet minder zeker geweest zijn als het God behaagd 
zou hebben het slechts in losse (aparte) delen te openbaren. Maar dat 
heeft Hij niet gedaan. Talrijke gedeelten gaan over de aparte details in 
hun verscheidenheid van elkaar; maar wij worden er daarbij niet aan 
overgelaten om gedeelten te verliezen waarin de verschillende delen 
worden gecombineerd en aan ons geloof worden voorgesteld als een 
heerlijk geheel. We zouden willen dat ons geloof meer bedreven zou 
zijn in deze meeslepende (in vervoering brengende) vooruitzichten!

Bezwaar 6. ‘Maar hoe kan deze mengeling van aardse en hemelse 
wezens, van aardse en hemelse dingen plaats vinden? Het lijkt zo 
vreemd, zo onwaarschijnlijk als iets dat ooit heeft bestaan, dat wij het 
moeilijk vinden, om niet te zeggen onmogelijk, er geloof aan te hechten. 

1.  Er waren bepaalde personen bij wie de apostel eens 
informeerde, ‘waarom wordt het bij u [allen] ongelofelijk geoordeeld 
als God doden opwekt?’ (Hand. 26:8). Zo’n vraag is zeker het beste 
antwoord op het voorafgaande deel van deze tegenwerping. Wanneer 
GOD heeft geopenbaard wat HIJ van plan is te doen, dan kan er geen 
vraag zijn, die zo misplaatst is als, hoe het kan worden vervuld. ‘U 
dwaalt, daar u de Schriften niet kent, noch de kracht van God’ (Matth. 
22:29; Marc. 12:24), was het antwoord van onze Heer op een dergelijke 
moeilijkheid in zijn dagen. 

2.  Wat betreft de onbekendheid van de vereniging van hemelse 
en aardse dingen in de toestand van het millennium - wat betreft het zo 
verschillend zijn van elke voorafgaande toestand der dingen - is dit ons 
antwoord: Wij veronderstellen niet dat de toestand (de staat) in het 
millennium een bestendiging is van die welke daarvoor heeft bestaan. 
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Integendeel, wij geloven dat de Schrift het voorstelt als een geheel 
nieuwe bedeling. En hoewel we niet veronderstellen dat het sterven van 
de materiële, lichamelijke (tastbare) hemel en aarde plaats zal vinden 
na het Millennium, wordt het Millennium zelf door Jesaja voorgesteld 
onder het beeld van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (Zie Jes. 
65:17-25; 66; 22, 23. ) Zou iets duidelijker (helderder) het reusachtige 
verschil kunnen aanduiden tussen de zo voorgestelde periode en enige 
voorafgaande periode? 

HEMEL EN AARDE NIET VERNIETIGD, MAAR VERENIGD

3. Met ‘elke voorafgaande periode’ wordt natuurlijk bedoeld elke 
sinds de zondeval; want het zal niet worden betwist dat in de oerstaat 
(de oorspronkelijke toestand) van de wereld er eenheid en omgang 
(verkeer) bestond tussen hemel en aarde. En wat moeten wij begrijpen 
onder de uitdrukking ‘de tijden van herstel van alle dingen’ (Hand. 
3:21), anders dan de vernieuwing van zo’n toestand? Worden alle 
andere dingen hersteld en zal deze gezegende vereniging van hemel 
en aarde de enige uitzondering zijn? Wat betekenen de woorden van 
onze Heer als Hij over Zichzelf spreekt als ‘de tweede Adam’, ‘de Zoon 
des mensen’ en zegt: ‘Van nu af aan zult u de hemel geopend zien en 
de engelen van God opstijgen en neerdalen op de Zoon des mensen. ?’ 
(Joh. 1:52). 

4. Wij zijn er echter in geen geval zeker van, wanneer een 
opponent spreekt van ‘dit mengsel van hemelse en aardse wezens, van 
hemelse en aardse dingen’, dat hij dan niet heel erg de gezichtspunten 
overdrijft die wij handhaven om te worden onderwezen door de Schrift 
over dit onderwerp. Velen die zulke taal gebruiken hebben meestal de 
begrippen vervormd of verdraaid van de leringen die zij verwerpen. Zij 
veronderstellen dat wij leren dat verheerlijkte heiligen en zij die nog in 
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onveranderde lichamen zijn, gemeenzaam en naar gewoonte gemengd, 
indien al niet absoluut samen wonen op deze aarde. Maar wie is er die 
zo’n gedachte er op na houdt? Hemel en aarde zullen dan niet meer 
worden verward dan nu; maar ook zullen ze niet verdeeld zijn zoals nu. 
op dit ogenblik. De hemel zal zeker de verblijfplaats van Christus en van 
zijn verheerlijkte heiligen zijn, zoals de aarde de woonplaats van Israël 
en de volken zal zijn. Maar hemel en aarde zullen verenigd zijn, niet 
verward, onder het heerlijke duidelijke hoofdschap van Christus, met 
wie de gemeente ook verheerlijkt zal zijn verbonden. Wat betreft de 
graad, de wijze en de manier waarop de openbaring zal plaats vinden 
weten we niet dat de Schrift ons zal informeren. Maar mogen we niet, 
op het getuigenis van God Zelf, het feit geloven terwijl we aan Zijn 
oneindige wijsheid de wijze en de manier overlaten van de vervulling? 
Sommige dingen zijn voldoende helder. 

VOOR ALTIJD GAAN ZITTEN

562. Dat Christus zowel als zijn heiligen bij Zijn komst en oordeel over 
de bozen zichtbaar zullen zijn, daarover kan geen twijfel bestaan. 
‘Elk oog zal Hem zien’ (Openb. 1:7). ‘Wanneer Christus, uw leven, 
geopenbaard wordt, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in 
heerlijkheid’ (Kol. 3:4). Dan zal, m. b. t. de periode die volgt, terwijl 
we niet geïnformeerd worden hoe vaak of bij welke gelegenheid, het 
hemelse gezelschap zichtbaar zijn voor de ogen van vlees en bloed, is 
het onbetwistbaar dat hun macht doorlopend wordt uitgevoerd om de 
zegen van de aarde en haar bewoners te verzekeren. Terwijl satan en 
zijn boze engelen zijn verbannen van het toneel, zal hun boze werking 
(macht) zijn vervangen door de weldadige, hemelse regering van 
Christus en van zijn heiligen; bovendien - zelfs de dienst van de niet 
gevallen engelen, die elke voorgaande bedeling heeft gekenmerkt, zal 
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dan plaats maken voor die van de mensen - ‘ want niet aan engelen 
heeft Hij onderworpen het toekomstige aardrijk waarover wij spreken’ 
(Hebr. 2:5). 

De dienst van engelen, hoewel in het algemeen onzichtbaar, is vaak 
waarneembaar geweest voor de gevoelens; en als van talrijke gevallen 
van dit soort in de Schrift wordt vermeld dat ze plaatsgevonden hebben 
in het verleden, waarom zou het ongelooflijk worden geacht dat in 
de komende bedeling, de werking van Christus en Zijn verheerlijkte 
heiligen veel vaker een zaak van verschijning en van verstand (besef, 
waarneming?) zijn voor de gelukkige onderdanen van hun bestuur. 
Wij wagen het niet te begrenzen waar de Schrift in algemene termen 
spreekt; maar het geloof zal tevreden zijn om dat te ontvangen wat God 
behaagd heeft bekend te maken en het aan Hem over te laten om de 
schets in te vullen overeenkomstig de raadsbesluiten van Zijn eigen wil. 

Bezwaar 7: ‘Wordt ons door de apostel niet gezegd dat Christus ‘nadat Hij 
één slachtoffer voor de zonden geofferd heeft, voor altijd is gaan zitten 
aan Gods rechterhand ?’ (Hebr. 10:12) Hoe kan dit overeengebracht 
worden met Zijn afdalen uit de hemel bij het begin van het millennium?’

Antwoord: De verklaring van de apostel kan niemand betwisten; maar 
gelooft de opponent zelf niet dat Christus van de hemel zal afdalen aan 
het eind van het millennium? Hoe verzoent hij met deze verwachting 
de woorden ‘ voor altijd gaan zitten !’ (Hebr. 10:10, 12) De uitleg die 
voor het één zal dienen, zal eveneens voor het andere dienen. 

‘DE KOMST’ EN ‘DE DAG DES HEREN’

563. Alle christenen geloven in een tweede komst van de Heer Jezus 
Christus, óf aan het begin óf aan het eind van het Millennium; maar elk 
argument van het woord ‘altijd’ om Zijn komst te weerleggen tot het 
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éne tijdstip zou eveneens Zijn komst op het andere tijdstip weerleggen, 
of inderdaad Zijn wederkomst helemaal. De waarheid is dat de woorden 
niet zulk een betekenis hebben dat het aanwezig zijn van onze Heer 
plaatselijk, fysisch beperkt is tot een bijzondere of persoonlijke zetel. 
De gedachte zou voor Hem buitengewoon vernederend zijn. Het is óf 
als Zijn eigen offerwerk beëindigd hebbende óf in tegenstelling met de 
Joodse priesters die stonden om te offeren, óf ten teken van de eer die 
op Hem gelegd werd, dat van Hem wordt gezegd dat Hij ‘voor altijd 
is gaan zitten aan Gods rechterhand’ (Hebr. 10:12); en geen van deze 
goddelijke gedachten die zo zijn uitgedrukt wordt op enige wijze van 
invloed op óf Zijn positie om de geest van Stefanus te ontvangen, zoals 
we weten dat Hij in het verleden deed, óf door zijn nederdaling zoals we 
weten die Hij weldra zal doen om zijn heiligen in de lucht te ontmoeten 
(1 Thess. 4:17). 

Bezwaar 8: Leert de apostel Petrus niet dat de algemene samensmelting 
(de grote brand) van de aarde plaats vindt bij de komst of de dag van 
de Heer? En hoe komt dit overeen met het vooruitzicht van een daarop 
volgende periode zoals het Millennium wordt beschreven te zijn? 

Antwoord: Het bezwaar neemt als waar aan dat ‘de komst van de Heer’ 
en ‘ de dag van de Heer’ gelijkwaardige uitdrukkingen zijn; en dat 
wanneer Petrus zegt dat wanneer de grote brand plaats vindt (moet 
plaats vinden) IN ‘de dag van de Heer’, hij bevestigt dat het zal zijn BIJ 
‘de komst van de Heer’. Nu dit is precies het punt dat vanuit de Schrift 
moet worden bewezen, inplaats van te worden aangenomen; en het is 
bovendien een punt, dat de Schrift inplaats van te bevestigen, absoluut 
weerlegt. ‘De dag van de Heer’ zoals Zach. 14 en andere schriftplaatsen 
duidelijk aantonen, is een langere periode - een andere uitdrukking 
(term) voor de periode die begint met Zijn komst op de wolken van 
de hemel, in vlammend vuur met Zijn heilige engelen, maar die zich 
uitstrekt tot het moment waarop Hij het koninkrijk zal overgeven aan 
God, de Vader. 
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NIEUWE HEMELEN EN EEN NIEUWE AARDE

564. Nu, wat 2 Petr. 3 bevestigt is, ‘Maar [de] dag van [de] Heer zal komen 
als een dief, waarin (maar zonder te definiëren in welk gedeelte van 
de zo aangeduide periode) de hemelen met gedruis zullen voorbijgaan 
en [de] elementen brandend vergaan en [de] aarde en de werken 
daarop zullen gevonden worden (S. l. ‘verbranden’) Ongetwijfeld zal 
deze reusachtige, verwonderlijke, algemene grote brand plaats vinden 
in of gedurende, tijdens ‘de dag van de Heer’. Bovendien zal die dag 
plotseling komen, als een dief; en bij haar begin zal ze uitbarsten over 
de wereld van de goddeloze met totaal verpletterende oordelen. Maar 
het is heel duidelijk vanuit andere Schriftplaatsen dat de hemelen en 
de aarde van het millennium dezelfde zijn als die van de tegenwoordige 
tijd. Openbaring 20 beschrijft hun voorbijgang aan het eind (bij de 
afsluiting) van het millennium en voorzegt de schepping van een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde van de eeuwige toestand die dan 
zal volgen. 

Wat de woorden van Petrus betreft, ‘Wij echter verwachten naar Zijn 
belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid 
woont. ,’ die verwijzen duidelijk naar Jes. 65 en 66, de enige gedeelten 
in het Oude Testament waar zo’n belofte wordt vermeld. In Jesaja 
wordt de belofte ontegenzeggelijk begeleid door vermeldingen die niet 
naar de eeuwige toestand verwijzen, maar naar de periode van het 
millennium. Het bouwen van huizen en planten van wijngaarden, kan 
niet plaats hebben in de eeuwige toestand. ?? Bovendien, de zonde 
en de dood worden echter maar voor een beperkte omvang gevonden 
in de toestand waarvan de profeet getuigt; en zoals allen toegeven, 
hebben deze geen bestaan in de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde 
van Openbaring 21. Twee oplossingen voor deze moeilijkheid zijn 
voorgesteld welke we allebeide aan onze lezers zullen presenteren. 
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 Sommigen hebben geoordeeld dat Jesaja 65:17 : ‘Want zie, Ik schep 
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal 
niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen,’ verwijst naar 
de werkelijke nieuwe hemelen en aarde die de ‘grote brand’ van de 
tegenwoordige tijd moeten opvolgen en dat in de daarna volgende 
verzen de profeet terug komt van dit uiteindelijke vooruitzicht op 
dat wat de meest nabije gelijkenis er op heeft - de toestand van het 
duizendjarige rijk. 

ALLES TE BEOORDELEN

565. Anderen oordelen dat Jesaja geen oog had voor de letterlijke, post 
-millenniale (de tijd na het millennium) hemel(en) en aarde maar alleen 
spreekt over de duizendjarige toestand; de apostel Petrus spreekt, naar 
de wijsheid die hem gegeven is en gebruikt de beeldende taal van de 
profeet met betrekking tot de letterlijke feiten, waar de profeet geen 
idee van kon hebben dat zijn eigen taal er naar verwees. Beide van 
deze inzichten zouden wezenlijk leiden tot (naar) opheldering van de 
verrezen moeilijkheid door een vergelijking van de gedeelten die voor 
ons liggen. 

Bezwaar 9. Leren niet veel gedeelten van de Schrift dat onmiddellijk op 
de komst van Christus een gelijktijdig en algemeen oordeel zal plaats 
vinden dat zowel de rechtvaardigen als de bozen van alle eeuwen zal 
omvatten? En indien dit zo is, hoe kunnen de ontwikkelde gezichtspunten 
uit de voorafgaande bladzijden dan worden gehandhaafd?

Antwoord: Voordat we de gedeelten beschouwen die werden 
aangehaald om dit bezwaar (deze gedachte) te ondersteunen zouden 
we willen opmerken:
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Eerst, dat er geen vraag is (bestaat) betreffende de algemeenheid van 
het oordeel. Dat allen voor God moeten verschijnen om be- geoordeeld 
te worden, daaraan twijfelt niemand een moment. Ook is het niet eerlijk 
ons als dit als ‘toestaande’ voor te stellen. Wij zouden dit meer dan 
‘toestaan’ - wij handhaven het ernstig en zouden het ernstig op allen 
willen drukken. Daarom, gedeelten die eenvoudig onderwijzen dat 
allen zullen worden geoordeeld, hebben met de zaak niets te maken. 
Zij bewijzen alleen wat wij even ernstig handhaven als zij die met klem 
het verwerpen betogen (zij die op verwerping aandringen)

Ten tweede, allen zijn het er over eens, dat het de tweede komst van 
Christus is waardoor dit oordeel wordt ingevoerd. Daarom gedeelten 
die eenvoudig Christus voorstellen als komende om te oordelen - zowel 
ten oordeel van rechtvaardigen als van bozen staan gelijk met de eerste 
groep - buiten de kwestie. De zaak is, betreffende het gelijktijdige 
oordeel van het gehele menselijke ras onmiddellijk bij de komst van 
Christus. Waar zijn de gedeelten die dit verklaren (constateren)? 

Ten derde, terwijl er veel gedeelten zijn die bevestigen dat het oordeel 
algemeen is, zijn er andere gedeelten die ondubbelzinnig getuigen dat 
in zekere zin - dat van het geroepen zijn op het punt betreffende het 
eeuwige leven of de eeuwige dood - gelovigen reeds door het oordeel 
zijn gegaan in de persoon van Christus en dat in deze zin (betekenis) 
geen oordeel voor hen overblijft. 

GELOVIGEN WORDEN NIET GEOORDEELD BETREFFENDE 
LEVEN OF DOOD

566. ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie mijn woord hoort en gelooft 
Hem die Mij heeft gezonden, die heeft eeuwig leven en komt niet in 
het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven’ (Joh. 5:24). 
Dientengevolge, in het verband van dit gedeelte, verdeelt onze Heer 
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de opstanding zelf in ‘de opstanding ten leven’ en in ‘de opstanding 
ten oordeel’. Er zijn er die zullen opstaan om geoordeeld te worden; en 
er zijn anderen die zullen opstaan krachtens een leven dat hen plaatst 
buiten het bereik van oordeel betreffende leven of dood. Klaarblijkelijk 
is het niet nodig dat de bezitter van eeuwig leven wordt geoordeeld en 
kan niet worden geoordeeld wat betreft of eeuwige leven wel of niet 
van hem is. Hebr. 9:27, 28, geeft uitdrukking aan dezelfde waarheid. ‘En 
evenzeer als het de mensen beschikt is éénmaal te sterven en daarna 
het oordeel; zo zal ook Christus, éénmaal geofferd om [de] zonden 
van velen te dragen, [de] tweede keer zonder zonde verschijnen tot 
behoudenis aan hen die Hem verwachten’. Mensen, als zodanig, in 
hun natuurlijke zondige en veroordeelde toestand hebben vóór zich 
de dood en het oordeel. De gelovige heeft dood en oordeel achter 
zich, plaatsvervangend gedragen door Christus aan het kruis; en voor 
zich heeft hij, als zijn gezegende hoop, de tweede verschijning van 
Christus naar wie hij uit ziet, Zijn verschijning zonder zonde tot redding 
(behoudenis) (Hebr. 9:28). Gelovigen worden (zijn), wat hun persoon 
betreft, aangenomen in Christus; hun zekerheid kan niet meer in twijfel 
worden getrokken dan die van Hem in Wie ze aangenaam zijn gemaakt. 

Ten vierde, de werken van gelovigen moeten alle niettemin onder 
het oordeel worden gebracht. 1 Kor. 3 laat ons zien dat er zodanigen 
zullen zijn die, omdat ze op de ene enige grondslag zijn gebouwd, zelf 
gered zullen worden, terwijl hun werken, als niet in staat zijnde de 
test van het vuur van die dag te verdragen, verbrand zullen worden. 
Ongetwijfeld moeten we in deze zin ‘allen geopenbaard worden voor 
de rechterstoel van Christus’ (Rom. 14:10; 2 Kor. 5:10). Maar, tenslotte, 
de manier waarop gelovigen voor die rechterstoel geplaatst worden, 
demonstreert bovendien, meer dan iets anders, dat zij daar niet zijn om 
terecht te staan voor leven of dood. 
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HET OORDEEL NIET GELIJKTIJDIG

567. Hoe zullen de heiligen dat ernstige tribunaal bereiken? Door 
veranderd of opgewekt te worden op hetzelfde moment van de 
nederkomst van Christus en door opgenomen te worden om Hem 
in de lucht te ontmoeten! Hetzij de komst van Christus voor of na 
het millennium is - allen moeten toegeven dat het allereerste - het 
onmiddellijke gevolg van Zijn komst de opstanding is, de verandering en 
de opneming in de lucht van Zijn eigen mensen (volk). Zo, en alleen zó 
worden zij voor de rechterstoel van Christus gesteld. En zullen zij daar 
verschijnen in lichamen gevormd en gelijk gemaakt aan Christus’ eigen 
verheerlijkte lichaam, om de vraag te beproeven of zij veilig aan Christus 
toehoren? Onmogelijk! Nee meer; waar Christus wordt voorgesteld 
als verheerlijkt of als in oordeel tot de bozen komende, worden zijn 
heiligen voorgesteld als met Hem komende. ‘Wanneer Christus, uw 
leven, geopenbaard wordt, dan zult ook u met Hem geopenbaard 
worden in heerlijkheid’ (Kol. 3:4). ‘Zie, [de} Heer is gekomen temidden 
van zijn heilige tienduizenden, om oordeel uit te oefenen tegen allen. . 
‘ (Judas 14, 15). Moeten deze heiligen, die dus de Heer vergezellen om 
hun plaats in te nemen onder hen op wie het oordeel moet worden 
uit geoefend, en alleen opnieuw afgescheiden worden van hen, als het 
gevolg van een gerechtelijk proces? Onbegrijpelijk zoals zo’n gedachte 
is, dit en veel erger dan dit wordt noodzakelijk betrokken bij de leer van 
een gelijktijdig oordeel over de hele mensheid van Adam af, onmiddellijk 
volgende op de komst van Christus. Maar als er gedeelten zijn waarvan 
verondersteld wordt dat zij een dusdanig denkbeeld ondersteunen laat 
die dan in elk geval worden onderzocht. 

1.  Matth. 10: 32, 33 wordt soms gebruikt om het bezwaar dat wij 
beschouwen te ondersteunen. Maar laat de lezer zich er tot wenden 
en hij zal alleen een bevestiging van het meest algemene karakter 
vinden, dat Christus hen zal belijden die Hem belijden en diegenen 
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zal verloochenen die Hem verloochenen ‘voor zijn Vader die in <de> 
hemelen is. >’ Betreffende deze handelingen die op dezelfde tijd, of 
onmiddellijk bij Zijn komst plaatsvinden, zegt het gedeelte geen enkel 
woord. En als Marc. 8:38 aangevoerd wordt om het argument bij te 
springen, wordt daar door onze Heer melding gemaakt van zijn komen 
‘in de heerlijkheid van zijn Vader, met de heilige engelen’ - en zegt Hij, 
van ieder die zich voor Hem en Zijn woorden schaamt, dat Hij Zich zal 
schamen voor hen. 

568. Maar er is niets in het gedeelte om dit te kenmerken als zijnde 
gelijktijdig met een andere handeling; en zelfs als dat zo was, is het dan 
geen voldoende bewijs er van dat Hij Zich zou schamen voor hen die zich 
voor Hem hebben geschaamd, om hen in het graf te laten gedurende 
de hele periode waarin de belijders van zijn naam regeren met Hem 
over de aarde? Bovendien, er zal zeker een ernstige vervulling van deze 
bedreiging zijn in wat de Schrift noemt het oordeel over ‘ de levenden’ 
(2 Tim. 4:1; 1Petr. 4:5). Helaas, hoe velen, onder hen die op aarde leven, 
zullen als Christus komt om te oordelen, worden gevonden die Hem of 
zijn woorden hebben beschaamd en hoe zeker dat Hij dan Zichzelf door 
hen beschaamd zal tonen. Maar hoe bewijst dit dat er geen anderen 
zijn die een soortgelijk lot zullen ontmoeten wanneer ze opgewekt voor 
de grote witte staan, of welk bewijs verschaffen die gedeelten dat het 
oordelen van de levenden en van de doden gelijktijdig zal zijn? 

2.  Openbaring21:7,8 wordt aangehaald om dezelfde theorie 
te staven van een gelijktijdig oordeel over de gehele mensheid bij 
de komst van Christus. Maar slechts een blik op het gedeelte toont 
dat het een verklaring is van de uiteindelijke gevolgen waarin allen 
overeenstemmen door te erkennen dat dit het laatste oordeel is - dat 
voor de grote witte troon - en daarom niets bewijst voor of tegen de 
leer in kwestie. Zo ook in Openbaring 22:12-15. ‘Zie, mijn loon is bij 
Mij om ieder te vergelden zoals zijn werk is’. Niemand twijfelt er aan 
dat zo het doel en gevolg van de komst van Christus is; maar om te 
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bewijzen dat alle mensen het loon van hun werken tegelijk (als één 
geheel vormend) ontvangen, en dat onmiddellijk (bij) de komst van 
Christus, dat verschaft het gedeelte volstrekt niet. Dezelfde opmerking 
is van toepassing op Matth. 16 :27, ‘Want de Zoon des mensen staat 
te komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen, en dan 
zal Hij ieder vergelden naar zijn doen’. Ongetwijfeld is het bij de komst 
van Christus dat de periode begint waarin Hij ‘een ieder zal vergelden 
naar zijn doen’, en dit constateert het gedeelte. Maar ze verklaart niets 
betreffende de volgorde waarin de beloningen zullen worden verdeeld 
en dat is de kwestie die aan de orde is

3.  Sommigen brengen er zelfs de gelijkenis van de maagden uit 
Matth. 25 bij ter ondersteuning van dezelfde gedachte. Maar welke 
overeenkomst kan worden ontdekt tussen het binnengaan van de vijf 
maagden tot de bruiloft, terwijl de anderen zijn weggegaan om olie 
voor hun lampen te aan te schaffen en niet weten dat de bruidegom 
gekomen is, totdat zij terugkeren en ontdekken dat de deur voor hen 
gesloten is - welke overeenkomst, vragen wij, is hier tussen dit en de 
beschuldiging van het hele menselijke geslacht voor de rechterstoel? 
Als de taal het zou kunnen uitdrukken, of als beelden het zouden 
kunnen illustreren - een verschil tussen twee gebeurtenissen, die in 
bijna ieder opzicht tegenstellingen zijn - dan is het zeker hier dat die 
worden gebruikt. 

4.  Hand. 17:31 getuigt zeker dat God ‘een dag heeft bepaald, 
waarop Hij het aardrijk, in gerechtigheid zal oordelen, door een man 
die Hij [daartoe] heeft bestemd;’ maar het is niets anders dan een veel 
verbreide misleiding, die niet door de Schrift gedragen wordt en door 
haar tegengesproken wordt, om te veronderstellen dat ‘de dag’ waar 
hier over wordt gesproken een dag is van vier en twintig uren, en als 
het wordt toegestaan dat de bewoording (uitdrukking) een langdurige, 
onbepaalde periode uitdrukt, ‘in welke’ de wereld moet worden 
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geoordeeld, dan is het onmogelijk om hierdoor te bewijzen dat alle 
klassen van de mensheid gelijktijdig zullen worden geoordeeld. 

5.  Er is geprobeerd 2Thess. 1:6-10 te identificeren (vereenzelvigen) 
met Openbaring 20:11-15 en te bewijzen uit de aangevoerde 
overeenstemming, dat het uiteindelijke oordeel van de rechtvaardigen 
en de bozen op één en dezelfde tijd het onderwerp is waarover het 
in beide gedeelten gaat. Maar 2Thess. 1:6-10 ‘vermeldt zo duidelijk 
en eenvoudig een openbaring van de Heer in persoon tot deze zelfde 
aarde en ogenblikkelijke uitvoering van vreselijke wraak over de 
ongoddelijke vervolgers van zijn volk, levend en in het vlees, zodat het 
verbazingwekkend is hoe iemand het ook maar enigszins zou kunnen 
veronderstellen het als een gerechtelijk proces te vermelden. Het is 
inderdaad een ontzagwekkende, ernstige inspectie (bezoek) waarover 
2Thess. 1 handelt; maar het is niet de langzame (trage) plechtigheid 
van een formeel oordeel als in Openbaring 20. Hier wordt de Heer 
direct geopenbaard in vlammend vuur; daar is er geen vermelding van 
vuur tot het oordeel voorbij is. 

HET OORDEEL OVER DE SCHAPEN EN DE BOKKEN

570. Hier is het blinkend verterend vuur dat de Heer omringt; daar is het 
een zee van vuur. Hier is Zijn verschijning voor de directe vernietiging van 
Zijn vijanden, helemaal zonder enige vermelding van verhoor; - daar is 
het om hen ernstig te beproeven voor óf oordeel óf straf. Hier is er zelfs 
geen zinspeling op de doden; - daar is er een kleine zinspeling op de 
levenden; de enige overeenstemming tussen hen is dat in geen van beide 
gezegd wordt dat rechtvaardigen (zullen) worden geoordeeld. 2 Thess. 
1 stelt de Heer Jezus voor als komende om zichtbaar wraak te nemen 
op de ongoddelijk levende mensen - de onruststokers van Zijn volk; het 
stelt Hem niet voor als komende om tegelijk ‘het gehele menselijke 
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ras’ te oordelen - de levenden én de doden - de rechtvaardigen en de 
bozen. Het spreekt van een vreselijk oordeel over boze mensen, maar 
niet over hét oordeel van het gehele menselijke geslacht. Het getuigt 
van de komst van de Heer ‘om verheerlijkt te worden in zijn heiligen 
en bewonderd te worden in allen die hebben geloofd’ (2 Thess. 1:10), 
maar dat gebeurt zeker niet doordat zij voor een rechtbank worden 
geroepen met de bozen voor een algemeen tribunaal (rechtbank), 
maar doordat ze worden gemanifesteerd (openbaar worden gemaakt) 
met Hem bij Zijn komst in die heerlijkheid, waartoe zij te voren zullen 
zijn opgenomen. 

6.  Het grote argument echter, ter staving van een algemeen 
oordeel van alle mensen bij de komst van Christus, wordt verondersteld 
te worden afgeleid uit een vergelijking van Matt. 25:31-46 met 
Openbaring 20:11-15. Terwijl allen het eens zijn dat het oordeel voor 
de grote witte troon alle generaties mensen omvat die van te voren 
niet zijn (ge-) veroordeeld, en Matth. 25:31-46, dat naar algemeen 
wordt erkend, handelt over een gericht dat zal plaatsvinden bij de 
komst van de Zoon des mensen, is geprobeerd dit te vereenzelvigen 
en dus te tonen dat beide gedeelten een absoluut universeel en 
gelijktijdig oordeel beschrijven bij de komst van Christus. Het vereist 
echter maar een oppervlakkige bestudering van de gedeelten, om 
te zien dat dit argument geheel zonder grondslag is. Geen van beide 
gedeelten beschrijft een absoluut universeel oordeel; en wel verre van 
dat beide gedeelten hetzelfde toneel beschrijven, hebben ze nauwelijks 
een omstandigheid of een trek met elkaar gemeen. De twee andere 
tonelen zijn heel verschillend van elkaar wat betreft de voorafgaande 
omstandigheden, tijd, sfeer, onderwerpen en karakter van handelingen. 



744

Eenvoudig commentaar

VOORAFGAANDE OMSTANDIGHEDEN

571. Wat betreft voorafgaande omstandigheden en tijd, vereist het 
alleen een vluchtige blik om waar te nemen dat geen gedeelte eerlijk 
kan worden beschouwd waarin het staat, apart van het verband 
waarin het staat. Dit gedeelte in Matth. is de afsluiting van een er mee 
verbonden toespraak die begint met hfst. 24; dat in de Openbaringen 
(hfst. 20:11-15) is een gedeelte van een eveneens er mee verbonden 
profetisch lied dat begint met hfst. 19 en zich uitstrekt tot hfst. 21:8. 
De woorden van onze Heer, ‘Wanneer nu de Zoon des mensen komt 
in zijn heerlijkheid en alle engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de 
troon van zijn heerlijkheid’, is niet de inleiding voor een onderwerp dat 
dan voor de eerste keer vermeld wordt, maar dat bedoeld is om meer 
licht op een gebeurtenis te geven die het voornaamste onderwerp is 
van de gehele toespraak. Lees Matth. 24 en 25 en zeg of ‘de komst van 
de Zoon des mensen’ niet het grote, hoofdonderwerp is van de gehele 
profetie. De discipelen horen van bepaalde kentekenen waardoor 
geweten kon worden dat het einde er nu nog niet was. Vervolgens 
wordt hen verteld over tekenen die zouden bewijzen dat het nabij was 
- de gruwel van de verwoesting waarover Daniël gesproken heeft en 
wordt hen de tijd van een grote verdrukking ook door hem voorzegd. Zij 
worden gewaarschuwd voor de gedachte dat Christus reeds gekomen 
zou zijn en van zijn verborgen zijn in de woestijn of in de binnen kamers; 
en Hij vertelt hen ‘want zoals de bliksem uitgaat van [het] oosten en 
schijnt tot [het] westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn’. 
Hier doet zich in deze redevoering de eerste keer deze zeer belangrijke 
uitdrukking voor. We lezen dan: ‘Terstond nu na de verdrukking van 
die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel 
niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten 
van de hemelen zullen wankelen. En dan za het teken van de Zoon des 
mensen verschijnen in [de] hemel; en dan zullen alle stammen van het 
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land weeklagen en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de 
wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid’. 

VERSCHILLEND VAN DAT VAN ‘DE GROTE WITTE TROON’

572. Vervolgens lezen wij dat Hij zijn engelen zal uitzenden om zijn 
uitverkorenen van de vier windstreken bijeen te verzamelen. De komst 
van de Zoon des mensen wordt vergeleken met die van de zondvloed in 
de dagen van Noach en een variatie van toelichtingen en gelijkenissen 
wordt gebruikt waarvan de moraal herhaald wordt aan het einde van 
ieder bestaan - ‘Waakt dan, want u weet niet op welke dag uw Heer 
de Zoon des mensen) komt’ (Zie Matth. 24). Na al deze verwijzingen 
tot de gebeurtenis en in duidelijk verband er mee zegt onze de Heer: 
‘Wanneer nu de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid, en alle 
engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid’ 
(Matth. 25:31). D. w. z. , het toneel dat Hij dus begint te beschrijven, 
is een toneel dat spoedig zal volgen op dat ‘komen van de Zoon des 
mensen’ waarover Hij reeds zo uitgebreid had gesproken. 

Nu, in Openbaring 20:11-15 wordt helemaal niets vermeld over het 
komen van Christus; en wel om de best mogelijke reden, nl. omdat de 
context (het verband) van het gedeelte bewijst dat het een duizend jaar 
van tevoren plaats heeft gehad. Hoofdstuk 19 gaat over de komst van 
de Zoon des mensen, terwijl hfst. 20 verder gaat om de gevolgen ervan 
te ontvouwen, het binden van satan en de regering van de opgestane 
heiligen met Christus gedurende duizend jaren. Aan het einde van 
de duizend jaren volgt een korte tijd waarin, terwijl satan opnieuw is 
losgelaten, een opstand plaats vindt en vuur van God uit de hemel neer 
komt en de bozen vernietigt terwijl satan, die hen heeft verleid, in de 
poel des vuurs geworpen wordt. Dan vindt het laatste oordeel plaats 
waarvan de beschrijving zo wordt ingeleid - ‘En ik zag een grote, witte 
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troon en Hem die daarop zat, voor wiens aangezicht de aarde en de 
hemel wegvluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden’ (Openb. 
20:11-15). Dus, wat de tijd en de voorafgaande omstandigheden betreft, 
zouden geen twee gebeurtenissen veel meer verschillend kunnen zijn 
dan de oordeelshandelingen die respectievelijk in de gedeelten die 
voor ons liggen worden afgebeeld. . 

DE OPSTANDING VAN DE RECHTVAARDIGEN

573. Ook zijn zij minder verschillend wat de sfeer betreft. Alle eerdere 
delen van de toespraak van onze Heer in Mattheüs, zowel als Zijn 
aanhalingen uit de profeet Daniel, verbinden ‘de komst van de Zoon 
des mensen’ met Judea en Jeruzalem; en de woorden ‘Wanneer de 
Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid … dan zal Hij zitten op [de] 
troon van zijn heerlijkheid,’ nemen de gedachten mee naar talrijke 
gedeelten uit het Oude Testament die spreken over Jeruzalem als ‘de 
troon van de Heer’, en van ‘alle volken die vergaderd zijn tot de Heer, 
te Jeruzalem’. Zie speciaal Jer. 3:17; 23:5; Joel 3:1, 2, 9-16; Jes. 66. 
Maar in Openbaring20 zijn de aarde en de hemel weg gevlucht van het 
aangezicht van Hem die op de troon zit voordat het oordeel begint of 
de boeken zijn geopend. 

Wat betreft de onderwerpen van het oordeel, Matth. 25 spreekt alleen 
over de levenden – Openbaring 20 alleen over de doden. ‘En vóór 
Hem zullen alle volken worden verzameld’, is de taal van de ene, ‘En ik 
zag de doden, de groten en de kleinen voor de troon staan’ is de taal 
van de ander (zie resp. Matth. 25: 32 en Openb. 20: 12). Onverdroten 
pogingen worden gedaan om aan te tonen dat ‘alle volken’ ook de 
doden van alle generaties insluiten, en dat ‘de doden, de groten en de 
kleinen’, absoluut betekent de hele mensheid. Maar de weergegeven 
(vertaalde) uitdrukking ‘alle volken’, letterlijk vertaald is ‘alle heidenen’. 
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Het woord vertaald met ‘natiën’84, mét het lidwoord komt, als we het 
niet verkeerd hebben, 132 keer voor in het Nw. Testament. Het wordt 
92 keer weergegeven met ‘de heidenen’ (de volken) - 10 keer met ‘de 
volken’ - 5 keer met ‘de heidenen’ - en eenvoudig met ‘natiën’ 25 keer; 
maar het wordt nooit in enig voorbeeld (tenzij het dit is) toegepast óf 
op de doden, óf op de opgestanen/opgewekten. De uitdrukking duidt 
(wijst) op een tegenwoordig bestaan en plaatselijkheid op aarde. Ook 
wordt er niets vermeld in het gedeelte over ‘het openen van graven’ 
of ‘de zee die haar doden teruggeeft’, of enige verwijzing hoe dan ook 
naar de opstanding. Het is het oordeel over de volken bij de komst van 
Christus. Ook zou niets in meer volmaakte overeenstemming kunnen 
zijn met de gehele redevoering. Hfst. 24:15-41 geeft het oordeel over 
Israël; hfst. 24:42 - hfst. 25: 30 geeft het oordeel over het christendom; 
hfst. 25:31-46 het oordeel over de volkeren. 

DE OPSTANDING TEN OORDEEL. 

574. Openbaring 20:11-15 is het oordeel over ‘de doden’ of wat onze 
Heer noemt in Joh. 5:29, ‘de opstanding ten oordeel’. Er is in het 
gedeelte geen woord over iets anders dan ‘de doden’. ‘En ik zag de 
doden, de groten en de kleinen, voor de troon staan’. ‘En de zee gaf 
de doden die in haar waren, en de dood en de hades gaven de doden 
die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder naar zijn werken’ 
(Openb. 20:11-15). ‘De overigen van de doden werden niet levend 
voordat de duizend jaren voleindigd waren’ vormen ongetwijfeld 
de grote meerderheid in dit wonderlijke toneel. Ieder die in de loop 
van de duizend jaren vanwege zonde afgesneden wordt, zowel als de 
opstandelingen van het kleine tijdperk dat er op volgt zal dus onder 
dit aantal vallen. Er zijn sommigen die de uitdrukking ‘groot en klein’ 

84  τἁἕθνη
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gebruiken als tenminste in zoverre een veelzeggende algemeenheid om 
aan te duiden dat alle doden zowel rechtvaardig als boos in dit oordeel 
zullen zijn ingesloten. Geen argument zou ongelukkiger kunnen zijn. 
Waar wordt gezegd in Openbaring18, bij het geluid van de zevende 
bazuin, dat ‘uw wraak is gekomen en de tijd voor de doden, opdat zij 
zouden worden geoordeeld en dat u loon zou moeten geven aan. . . hen 
die uw naam vrezen, kleinen en groten,’ beschouwen de opponenten 
zelf de uitdrukking als insluitende allen van alle eeuwen die de naam 
van God vrezen? Natuurlijk doen ze dat niet; want zij zijn verplicht te 
erkennen dat het gehele Millennium volgt op de eeuw waarnaar deze 
woorden verwijzen. Dus in hfst. 13:16 moeten we begrijpen dat met 
‘allen, zowel de kleinen en groten’, letterlijk iedere persoon op de 
aardbol het merkteken van het beest op zijn rechterhand of op zijn 
voorhoofd zal ontvangen? Of, opnieuw, in hfst. 19:18 betekent ‘het 
vlees van allen, zowel van vrijen als van slaven, van kleinen en van 
groten’ dat niet één van het menselijke ras de slachting zal overleven? 

HET VERSCHIL TUSSEN MATTHEÜS 25 EN OPENBARING 20

575. Hoe moeten dan deze woorden in hfst. 20:12 bewijzen dat alle 
doden, van alle generaties, rechtvaardigen zowel als bozen moeten 
staan voor de grote witte troon? Allen die dood zijn als de troon 
wordt opgesteld zullen ongetwijfeld worden opgewekt om er voor te 
staan; maar de rechtvaardige doden zullen meer dan duizend jaar van 
te voren zijn opgewekt; en wat betreft de rechtvaardigen gedurende 
het Millennium, er is geen bewijs van de Schrift dat die zullen sterven, 
maar een sterk vermoedelijk bewijs voor het tegenovergestelde. 
In ieder geval, om een gedeelte dat alleen handelt over het oordeel 
over de doden te vereenzelvigen met een ander gedeelte dat even 
exclusief handelt over een oordeel over de levende volken, waar dood 
en opstanding er helemaal niet bij worden vermeld, is een opmerkelijk 
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voorbeeld van het verwarren van dingen met essentieel verschil, en 
verschaft maar weinig ondersteuning aan de gezochte leer om zich 
daarop te baseren - nl. die van het gelijktijdige oordeel van het gehele 
menselijke geslacht bij de komst van Christus. 

Wat betreft het karakter van het oordeel, verschillen de gedeelten 
even veel. Dat in Matth. 25 is niet, nauwkeurig gesproken, zo zeer 
een onderzoek door een rechter, als wel een oproep tot een oordeel 
(vonnis uitspraak) en een opleggen van straf of beloning door een 
KONING, aan opstandige of ongehoorzame onderdanen. Het is als 
KONING dat Christus spreekt en handelt; en Zijn allereerste handeling, 
na het innemen van zijn zetel op de ‘troon van zijn heerlijkheid ‘ is 
een verdeling van degenen die vergaderd zijn in klassen, op een wijze 
die hun voorafgaande schuld of onschuld veronderstelt. Zijn eerste 
woorden zijn het oordeel over de rechtvaardigen, die even goed als 
dat wat daaropvolgend wordt uitgesproken over bozen, zonder enig 
proces van beproeving of opening van boeken, de gehoorzaamheid of 
opstandigheid van de veroordeelden veronderstelt. Hoe verschillend 
van het oordeel voor de grote witte troon waar de boeken geopend 
zijn, en een ander boek, wat het boek des levens is; de doden worden 
geoordeeld op grond van deze zaken die geschreven zijn in de boeken, 
overeenkomstig hun werken. Zouden twee oordeelstonelen goed 
kunnen worden beschreven op meer ongelijke voorwaarden?

HET BOEK DES LEVENS

Er wordt verondersteld, wegens de vermelding gemaakt van ‘het boek 
des levens’, dat er sommigen in het oordeel voor de grote witte troon 
moeten zijn, wier namen daar gevonden worden. Maar waarom deze 
noodzakelijkheid? Zonder dit überhaupt te veronderstellen, er is een 
zeer belangrijke betekenis in deze ernstige handeling. ‘We durven 
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het nauwelijks te zeggen dat voorafgaande aan alle onderzoek, God 
weet dat de namen van de bozen daar niet zijn, zoals hij zonder enig 
onderzoek het karakter van hun werken weet. 

576. Maar overeenkomstig zijn genadige handelingen met de mensen, 
wordt niemand noodzakelijkerwijs voor boze werken veroordeeld, 
terwijl vergiffenis aan de schuldigen wordt aangeboden. Om deze reden 
zijn er twee ernstige fasen in dit oordeel - ten eerste, een verwijzing 
naar de andere boeken om aan te tonen dat de werken van de bozen de 
dood verdienen - ten tweede, de opening van ‘het boek van het leven ‘, 
om aan te tonen dat zij door ongeloof het leven hebben verworpen. En 
dan, als hun namen daar niet in zijn, volgt de uitvoering van het vonnis, 
- hetwelk ‘de tweede dood’ is. 

Het laatste vers van Matth. 25 wordt soms aangevoerd als aantonende 
dat het oordeel er niet aan het begin van het millennium kan zijn, maar 
gelijkwaardig (gelijkluidend) moet zijn met het oordeel voor de grote 
witte troon. Maar laat de lezer vergelijken Jes. 66: 24; Openbaring 
14:10, 11 en Openbaring 19: 20 die naar algemeen wordt erkend 
verwijzen naar de oordelen van voor de tijd van het millennium, en de 
moeilijkheid zal opeens verdwijnen. Hier besluiten wij. We zijn ons niet 
van bewust van enige andere tegenwerpingen, of zelfs van duidelijk 
schijnbare (ogenschijnlijke) bezwaren tegen de gezichtspunten die 
in dit deel zijn ontvouwd. De Heer geve ons alle dingen in de balans 
van het heiligdom te wegen - om alle dingen te beproeven en vast te 
houden dat wat goed is. 

‘Broeders de tijd is kort’ (1 Kor. 7:29). ‘En de wereld gaat voorbij en haar 
begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid’ (1 Joh. 
2:17). Indien er één les ernstiger door de profetie wordt onderwezen, 
dan een andere, dan is het die van Gods beoordeling en oordeel van ‘de 
wereld’. De tijdelijke duur van genoegens is de laagste grond waarop 
we kunnen aansporen om er van gescheiden te zijn. Het ligt onder 
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de veroordeling gekruisigd te zijn en de Zoon van Gods liefde nog te 
verwerpen. Allen die door genade geloven in Jezus zijn bevrijd door Zijn 
dood van deze veroordeling. Maar is bevrijding van de veroordeling van 
de wereld alles waar het voor ons als gelovigen op uitloopt van de dood 
van Christus? Nee, ‘Hij gaf Zichzelf voor onze zonden opdat Hij ons zou 
bevrijden van deze tegenwoordige boze wereld, overeenkomstig de 
wil van God onze Vader’. [Nw. Vert. : ‘onze Heer Jezus Christus, die 
Zichzelf heeft gegeven voor onze zonden opdat Hij ons zou trekken uit 
de tegenwoordige boze eeuw, naar de wil van onze God en Vader’. ] 

CONCLUSIE

577. De vereniging met de wereld met dat wat belijdt de Gemeente 
te zijn, is dat wat de kern vormt van de christelijke afval, en wat snel 
het oordeel brengt waardoor de wereld, zowel de belijdende als de 
goddeloze, zal worden verpletterd bij de komst van de Heer. Voor 
deze oordelen zal de ware kerk worden bewaard door opgenomen te 
worden om de Heer in de lucht te ontmoeten. Moge deze hoop, terwijl 
ze ons aanmoedigt en troost temidden van de troosteloosheid rondom, 
van praktische kracht zijn bij het ons afscheiden van alles dat het licht 
van Christus’ komende heerlijkheid niet wil dragen! Moge Christus Zelf 
alles voor ons zijn - alles, niet slechts als de fundering van onze hoop, 
maar voor ons leven, onze wandel, onze vreugde - het enige voorwerp 
voor onze harten!
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