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INLEIDING

  Hoewel dit werk zich ook bezighoudt met verscheidene
belangrijke leringen (zoals de Godheid, Waterdoop, enz.), als
vermeld in Openbaring, hoofdstuk Eén tot en met Drie, is het
hoofdonderwerp een uitvoerige verklaring van de Zeven
Gemeente-tijdperken. Deze is nodig voor de verdere
bestudering van de Openbaring en om deze ook te kunnen
verstaan, want uit de tijdperken komen de Zegels, uit de Zegels
de Bazuinen en uit de Bazuinen de Schalen voort. Zoals de
eerste lichtflits van een vuurpijl, geven de Gemeente-
tijdperken een kolossale verlichting bij hun entree, zonder
welke het licht niet verder zou kunnen gaan. Maar gaan wij het
licht van de Zeven Gemeente-tijdperken, dat ons is gegeven
door Goddelijke openbaring, eenmaal zien, dan krijgen wij
steeds meer licht en tenslotte ontvouwt zich het geheel der
Openbaring, terwijl wij verwonderd toezien, voor onze ogen en
wij worden gesticht, gereinigd en door de Geest toebereid voor
de heerlijke verschijning van onze Heer en Heiland, de Ene
Ware God, Jezus Christus.

  Dit gehele werk is in de eerste persoon gesteld, daar het een
boodschap is, die regelrecht uit mijn hart komt, tot de harten
van de mensen.

  Er is op toegezien, dat alle namen en titels, zelfstandige
naamwoorden en voornaamwoorden, enz., die op de Godheid
betrekking hebben en ook de woorden als Bijbel, de Schrift en
het Woord met een hoofdletter gezet worden, daar wij het zo
alleen betamelijk achten, wanneer het gaat om de majesteit en
de Persoon van God en Zijn Heilig Woord.

  Ik bid de zegen van God af voor iedere lezer en moge de
verlichting door de Geest van God ieder in het bijzonder ten
deel vallen.

William Marrion Branham





DE OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS 1
HOOFDSTUK EEN

DE OPENBARING

VAN

JEZUS DE CHRISTUS

1. Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven
heeft om Zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet
geschieden, en welke Hij door de zending van Zijn engel aan
Zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven.

2. Deze heeft van het Woord Gods getuigd en van het
getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft.

3. Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de Woorden der
profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de
tijd is nabij.

4. Johannes aan de zeven Gemeenten in Asia: genade zij u
en vrede van Hem, Die is en Die was en Die komt, en van de
zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn,

5. en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de
eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der
aarde. Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost
heeft door Zijn bloed

6. - en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor
Zijn God en Vader gemaakt - Hem zij de heerlijkheid en de
kracht tot in alle eeuwigheden! Amen.

7. Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien,
ook zij, Die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der
aarde zullen over Hem  weeklagen. Ja, amen.

8. Ik ben de Alpha en de Omega, het Begin en het Einde, zegt
de Here God, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.

9. Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de
verdrukking en in het Koninkrijk en de volharding in Jezus
Christus, was op het eiland, genaamd Patmos, om het Woord
Gods en het getuigenis van Jezus Christus.

10. Ik kwam in vervoering des Geestes op de dag des Heren,
en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin,

11. zeggende: Ik ben de Alpha en de Omega, de Eerste en de
Laatste, en hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het
aan de zeven gemeenten in Asia: naar Efeze, en naar Smyrna,
en naar Pérgamum, en naar Thyatira, en naar Sardes, en naar
Filadelfia en naar Laodicea.

12. En ik keerde mij om, teneinde de stem te zien, die met
mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden
kandelaren,
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13. en temidden van de kandelaren iemand als eens Mensen
Zoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad, en aan de
borsten omgord met een gouden gordel;

14. en Zijn hoofd en Zijn haren waren wit als witte wol, als
sneeuw, en Zijn ogen als een vuurvlam;

15. en Zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven
gloeiend gemaakt, en Zijn stem was als een geluid van vele
wateren.

16. En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn
mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn aanzien
was gelijk de zon schijnt in haar kracht.

17. En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor Zijn voeten; en
Hij legde Zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd,
Ik ben de Eerste en de Laatste,

18. en de Levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben
levend tot in alle eeuwigheden, amen, en Ik heb de sleutels van
de dood en het dodenrijk.

19. Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en
hetgeen na dezen geschieden zal.

20. Het geheimenis der zeven sterren, die gij gezien hebt in
Mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren: de zeven
sterren zijn de engelen der zeven gemeenten, en de kandelaren
zijn de zeven gemeenten.

INLEIDING OP HOOFDSTUK EEN

Openb. 1:1-3 “Openbaring van Jezus Christus, welke God
Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen
weldra moet geschieden, en welke Hij door de zending van Zijn
engel aan Zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven.
Deze heeft van het Woord Gods getuigd en van het getuigenis
van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. Zalig hij, die
voorleest, en zij, die horen de Woorden der profetie, en
bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is
nabij.”

De schrijver (niet de auteur) van dit boek is de goddelijke
apostel Johannes. De geschiedkundigen zijn het erover eens,
dat hij het laatste deel van zijn leven in Efeze heeft
doorgebracht, hoewel hij op het eiland Patmos was toen hij dit
boek schreef. Het is niet de levensgeschiedenis van Johannes,
maar het is de Openbaring van Jezus Christus in de komende
tijdperken der gemeente. In vers drie wordt het een profetie
genoemd, en dat is het ook inderdaad.

Dit boek wordt gewoonlijk de Openbaring van Johannes
genoemd, maar dat is onjuist. Het is de Openbaring van Jezus
Christus, aan Johannes gegeven voor de Christenen van alle
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eeuwen. Dit is het enige boek in de gehele Bijbel, dat Jezus
Zelf geschreven heeft, door persoonlijk te verschijnen aan een
schrijver.

Het is het laatste boek van de Bijbel, toch vertelt het ons
het begin en het einde van de bedelingen van het Evangelie.

Nu is het Griekse woord voor openbaring “apocalypsis”,
dat “onthulling” betekent. Deze onthulling kunnen wij heel
goed zien uit het voorbeeld van een beeldhouwer, die zijn
standbeeld onthult en het vertoont aan de toeschouwer. Het is
een ontsluiering, openbaring van wat tevoren verborgen was.
Nu is de onthulling niet alleen de openbaring van de Persoon
van Christus, maar het is de OPENBARING VAN ZIJN
TOEKOMSTIGE WERKEN IN DE KOMENDE ZEVEN
GEMEENTE-TIJDPERKEN.

Het belang van openbaring door de Geest aan een ware
gelovige kan nooit teveel benadrukt worden. Openbaring
betekent misschien meer voor u dan u zich bewust bent. Nu
spreek ik niet over dit Boek der Openbaring en u. Ik spreek
over ALLE openbaring. Die is van geweldig groot belang voor
de Gemeente. Herinnert u zich Mattheüs 16 waar Jezus vroeg
aan de discipelen: “Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des
mensen is? En zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper;
anderen: Elia; weer anderen: Jeremia, of één der profeten. Hij
zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? Simon Petrus
antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de
levende God! Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon
Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard,
maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. En Ik zeg u, dat gij
Petrus zijt, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen en
de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.”
De rooms-katholieken zeggen, dat de kerk gebouwd is op
Petrus. Dat is nu echt vleselijk. Hoe zou God de Gemeente
kunnen bouwen op een man, die zo onstandvastig was, dat hij
de Here Jezus verloochende en er nog bij vloekte ook? God kan
Zijn Gemeente niet bouwen op enig mens, die in zonden
geboren is. Ook was het niet de een of andere rots daar, alsof
God op die plaats de grond geheiligd had. En het is niet zoals
de protestanten zeggen, n.l. dat de Gemeente gebouwd is op
Jezus. Het was de OPENBARING. Lees het zoals het is
geschreven: “Vlees en bloed heeft u dat niet GEOPENBAARD,
MAAR MIJN VADER HEEFT HET GEOPENBAARD, en OP
DEZE ROTS (OPENBARING) ZAL IK MIJN GEMEENTE
BOUWEN”. De gemeente wordt gebouwd op Openbaring, op
het “Zo zegt de Here”.

Hoe wist Abel, wat hij moest doen om een welgevallig offer
aan God te brengen? Door geloof ontving hij de openbaring van
het bloed. Kaïn kreeg zulk een openbaring niet (al had hij wel
een gebod), en daardoor kon hij niet het juiste offer brengen.
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Het verschil lag in een openbaring van God, en die gaf Abel het
eeuwige leven. Nu zou u kunnen aannemen wat de prediker
zegt, of wat de theologische school leert, en toch, al zouden zij
het u leren met welbespraaktheid, zolang God u niet
openbaart, dat Jezus de Christus is, en dat het het bloed is dat
u reinigt, en dat God uw Redder is, zult u nooit eeuwig leven
hebben. Het is de Geestelijke openbaring die het doet.

Nu zei ik, dat dit Boek der Openbaring de openbaring van
Jezus is en van hetgeen Hij gedurende die zeven tijdperken in de
gemeenten doet. Het is een openbaring omdat de discipelen zelf
van deze vastgestelde waarheden niets af wisten. Het was hun
tevoren niet geopenbaard. Herinnert u zich, dat zij tot Jezus
kwamen in het Boek Handelingen en Hem vroegen: “Herstelt
Gij in deze tijd het koningschap voor Israël?” Hij zeide tot hen:
“Het is niet uw zaak, de tijden of gelegenheden te weten.” Die
mensen dachten nog aan Jezus met een aards koninkrijk. Maar
het was een geestelijk koninkrijk dat Hij ging bouwen. Zelfs Hij
kon hun niet vertellen, welke plaats Hij daarin zou hebben,
want de Vader had het Hem niet geopenbaard. Maar nu, na Zijn
dood en opstanding, op deze bepaalde tijd in Zijn
middelaarsbediening, kan Hij hier, in deze openbaring van
Zichzelf aan Johannes, uiteenzetten wat Zijn heerlijkheid en
aanwezigheid in de gemeente betekent en doet.

In deze openbaring vertelt Hij ons wat het einde van de
duivel is. Hij vertelt ons, hoe Hij met de duivel gaat afrekenen
en hem gaat werpen in de poel des vuurs. Hij openbaart het
einde van de goddelozen die satan volgen. En dat haat satan.

Is het u wel eens opgevallen, dat satan van de Bijbel twee
boeken meer haat dan alle andere? Altijd valt hij, door
vrijzinnige theologen en pseudo-wetenschapsmensen het Boek
Genesis en het Boek Openbaring aan. In deze beide boeken
vinden wij dan ook satans oorsprong, zijn afschuwelijke wegen
en zijn ondergang. Daarom valt hij ze aan. Hij haat het
ontmaskerd te worden en in die boeken wordt hij ontmaskerd
en wij zien hem precies zoals hij is. Jezus zei van satan: “Hij
heeft geen deel aan Mij, en Ik heb geen deel aan hem.” De
duivel zou graag bewijzen dat het anders is; maar dat kan hij
niet, daarom doet hij al wat hij kan om het vertrouwen in het
Woord teniet te doen. Maar wanneer de Gemeente satan niet
gelooft en de openbaring door de Geest van het Woord wel, dan
kunnen de poorten der hel haar niet overweldigen.

Misschien mag ik hier iets uit mijn eigen bediening
invoegen, als u het niet erg vindt. U allen weet dat deze gave
die in mijn leven is, bovennatuurlijk is. Het is een gave,
waardoor de Heilige Geest ziekten kan onderscheiden en de
overleggingen van de mensenharten en andere verborgen-
heden, die alleen God kan weten en deze dan aan mij
openbaart. Ik zou willen, dat u erbij kon zijn en de gezichten
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van de mensen kon zien, wanneer satan weet dat hij
ontmaskerd wordt. Ik heb het nu niet over de mensen. Het gaat
erom, dat satan vat op hun leven heeft gekregen door zonde,
onverschilligheid en ziekte. Maar u zou hun gezichten eens
moeten zien. Satan weet, dat hij ontmaskerd wordt en de meest
merkwaardige trekken komen over de gezichten van de
mensen. Satan is bang. Hij weet, dat de Geest van God op het
punt staat de mensen van zijn werk op de hoogte te brengen.
Daarom haat hij deze samenkomsten ook zo erg. Als er namen
worden genoemd en kwalen aan het licht gebracht worden,
haat satan dat. En wat is dit nu? Het is geen gedachtenlezen,
het is geen telepathie, ook geen hekserij. Het is een
OPENBARING door de Heilige Geest. Dat is de enige manier,
waardoor ik het kan weten. Natuurlijk zal het vleselijke
verstand het alles, behalve de Heilige Geest noemen.

Laat mij u nog een reden geven, waarom satan dit Boek der
Openbaring van Jezus Christus in de Gemeente haat. Hij weet,
dat Jezus Christus dezelfde is, gisteren, heden en tot in alle
eeuwigheid, en dat Hij niet verandert. Hij weet dat heel wat
beter dan negentig procent van de theologen. Hij weet, dat God
onveranderlijk is in Zijn wezen, en daarom ook even
onveranderlijk in Zijn wegen. Daarom weet satan heel zeker,
dat de oorspronkelijke Gemeente op Pinksteren met de kracht
Gods (Marcus zestien in actie) de Ware Gemeente is, die Jezus
de Zijne noemt. Al het andere is vals. Het moet het zijn.

Denk nu aan het volgende: Christus in de Ware Gemeente
is een voortzetting van het Boek Handelingen. Maar het Boek
Openbaring toont, hoe de antichristelijke geest in de Gemeente
zou komen om haar te verontreinigen en haar lauw, vormelijk
en krachteloos te maken. Het ontmaskert satan, door zijn
werken te openbaren (zijn poging om Gods volk te verwoesten
en Gods Woord in diskrediet te brengen), totdat hij tenslotte in
de poel des vuurs wordt geworpen. Hij verzet zich daartegen.
Hij kan het niet verdragen. Hij weet, dat als de mensen de
WARE OPENBARING krijgen van de WARE GEMEENTE:
wat zij is, waar zij voor staat en dat ZIJ DE GROTERE
WERKEN KAN DOEN, zij een onoverwinnelijk leger zal zijn.
Als ze een ware openbaring krijgen van de twee geesten, die
binnen de Christelijke Gemeente optreden, en als ze door de
Geest van God de antichristelijke geest gaat onderscheiden en
weerstaan, zal satan krachteloos zijn tegenover haar. Hij zal
net zo zeker weerstaan worden, als Christus hem weerstond
toen hij poogde Hem te overweldigen in de woestijn. Ja, satan
haat openbaring. Maar wij hebben haar lief. Met de ware
openbaring in ons leven kunnen de poorten der hel ons niet
overweldigen, maar wij zullen haar overweldigen.

U zult zich wel herinneren, dat ik aan het begin van deze
boodschap heb gezegd dat dit Boek, dat wij nu aan het
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bestuderen zijn, niets anders dan de openbaring van Jezus Zelf
is in de Gemeente, en Zijn werk in de komende tijdperken.
Vervolgens zei ik, dat wij de Heilige Geest nodig hebben om
ons openbaring te geven, want anders zullen we het niet
vatten. Voegen wij deze twee gedachten samen, dan zult u zien
dat dit Boek geen werkelijkheid voor ons wordt door gewone
studie en nadenken. Wij hebben er het werk van de Heilige
Geest voor nodig. Dat houdt in, dat dit Boek niet kan worden
geopenbaard aan iedereen, maar aan een speciale groep
mensen. Er zal iemand nodig zijn met profetisch inzicht. Er is
de mogelijkheid voor nodig om van God te kunnen horen. Het
vereist bovennatuurlijke instructie, niet slechts een student die
vers met vers vergelijkt, hoewel dat goed is. Maar een
geheimenis vereist de onderwijzing van de Geest, anders wordt
het nooit duidelijk. Hoezeer hebben wij het nodig van God te
horen en onszelf open te stellen en ons over te geven aan de
Geest om te horen en te verstaan.

Zoals ik al zei, dit Boek (Openbaring) is de voltooiing van de
Schriften. Het staat zelfs precies op de juiste plaats in de canon
van de Schrift, aan het einde. Nu kunt u begrijpen waarom er
staat geschreven, dat een ieder die leest of hoort zalig is. Het is
de openbaring van God, die u autoriteit geeft over de duivel. En
tevens kunt u zien, waarom zij die eraan toedoen of ervan
afdoen, vervloekt zijn. Zo moest het wel zijn, want wie kan
afdoen of toedoen aan de volmaakte openbaring van God en de
vijand overwinnen? Zo eenvoudig is het. Niets is zulk een
overwinnende kracht als de openbaring van het Woord. Zie, in
vers 3 wordt een zegen uitgesproken over hen, die bijzondere
aandacht aan dit Boek schenken. Ik denk dat dit vers verwijst
naar de Oudtestamentische gewoonte van de priesters, die des
ochtends het Woord voorlazen voor de vergadering. Ziet u, velen
konden niet lezen, dus moest de priester het hun voorlezen.
Zolang het het Woord was, was de zegen daar. Het deed er niet
toe of iemand het las dan wel het hoorde.

“De tijd is nabij.” Tevoren was de tijd nog niet nabij. In
Gods wijsheid en beleid kon deze machtige openbaring (hoewel
zij aan God volkomen bekend was) niet eerder gegeven
worden. Onmiddellijk leren wij hieruit een principe: de
openbaring van God voor ieder tijdperk kan alleen in dat
tijdperk komen, en op een vastgestelde tijd. Kijk naar de
geschiedenis van Israël. De openbaring van God aan Mozes
kwam slechts op een bepaalde tijd in de geschiedenis en om het
nog duidelijker te stellen, zij kwam toen het volk tot God riep.
Jezus kwam Zelf in de volheid des tijds als de volledige
Openbaring van de Godheid. En in dit tijdperk, (Laodicea) zal
de openbaring van God op haar gezette tijd komen. Zij zal niet
uitblijven en ze zal ook niet voortijdig komen. Denk hieraan,
en sla er terdege acht op want wij leven thans in de eindtijd.
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DE AANHEF

Openb. 1:4-6 “Johannes aan de zeven Gemeenten in Asia:
genade zij u en vrede van Hem, Die is en Die was en Die komt,
en van de zeven Geesten, die voor Zijn troon zijn, en van Jezus
Christus, de Getrouwe Getuige, de Eerstgeborene der doden en
de Overste van de koningen der aarde. Hem, die ons liefheeft
en ons uit onze zonden verlost heeft door Zijn bloed en Hij
heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor Zijn God en
Vader gemaakt - Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in
alle eeuwigheden! Amen.”

Met Asia wordt Klein-Azië bedoeld. Het is een klein stuk
land, ongeveer zo groot als Indiana. De zeven Gemeenten daar
werden speciaal uitgekozen uit alle andere Gemeenten
vanwege haar karakteristieke eigenschappen, die later in de
opeenvolgende eeuwen ook zouden optreden.

De zeven Geesten voor de troon, is de Geest, Die in elk der
zeven boodschappers was, en hun de bediening gaf voor het
tijdperk waarin elk van hen leefde.

Nu, al deze uitdrukkingen “Hij, Die is” en “Hij, Die was”
en “Hij, Die komen zal” en “Getrouwe Getuige” en
“Eerstgeborene uit de doden” en “Overste van de koningen der
aarde” en “Alpha en Omega” en de “Almachtige”, zijn titels en
aanduidingen van EEN EN DEZELFDE PERSOON, welke is
de Here Jezus Christus, Die ons van onze zonden gewassen
heeft door Zijn eigen bloed.

De Geest van God in Johannes drukt Zich op deze wijze uit
om de Verheven Godheid van Jezus Christus in het licht te
stellen en om de Godheid als EEN God te openbaren. Heden
ten dage is er een grote dwaling. Dat men zegt dat er drie
Goden zijn, in plaats van één. Deze openbaring, zoals Jezus
aan Johannes heeft gegeven, corrigeert die vergissing. Het is
niet zo, dat er drie Goden zijn, maar er is één God met drie
functies. Er is EEN God met drie titels, Vader, Zoon en Heilige
Geest. Deze machtige openbaring had de eerste Gemeente ook
en zij moet in deze laatste dagen hersteld worden, net als de
juiste formulering van de waterdoop.

Nu zullen moderne theologen het niet met mij eens zijn,
want in een groot christelijk tijdschrift stond dit: “De lering
(van de Drieëenheid) ligt in het hart van het Oude Testament
zelf. Ook is het geworteld in het Nieuwe Testament. Het
Nieuwe Testament staat al even afwijzend tegenover de
gedachte, dat er meer dan één God is als het Oude Testament.
Toch leert het Nieuwe Testament met evenredige duidelijkheid,
dat de Vader God is, dat de Zoon God is, en dat de Heilige
Geest God is, en dat deze drie NIET drie aspecten van dezelfde
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Persoon zijn, maar drie personen, die in een werkelijke
persoonlijke verhouding tot elkaar staan. Daar hebben we het
grote leerstuk van de Drie Personen maar de éne God.”

Ze schrijven ook: “God is volgens de Bijbel niet één
persoon maar Hij is drie personen in één God. Dat is het grote
mysterie van de Drieëenheid.”

Dat is het zeker. Hoe kunnen er drie personen zijn in één
God? Niet alleen ontbreekt hiervoor het Schriftbewijs, maar
het geeft tevens blijk van een gebrek aan gezond denken. Drie
afzonderlijke personen zijn, ofschoon toch één in wezen, drie
goden, of de taal heeft haar betekenis geheel verloren.

Luister nog eens naar deze woorden: “Ik ben de Alpha en
de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Here, Die is, en Die
was, en Die komen zal, de Almachtige.” Dit is de Godheid. Dit
is niet maar een profeet, een mens. Dit is God. En het is geen
openbaring van drie goden, maar van EEN God, de
Almachtige.

In het begin van de kerkgeschiedenis geloofde men niet in
drie goden. Een dergelijk geloof is bij de apostelen niet te
vinden. Pas na de tijd der apostelen deed deze theorie haar
intrede, en zij werd zowaar een onderwerp en een hoofdpunt
van de leer op het Concilie van Nicea. De leer van de Godheid
veroorzaakte een splitsing in Nicea. En door die splitsing
ontstonden er twee uitersten. Het ene leidde werkelijk tot
polytheïsme, gelovend in drie goden, anderen vervielen in het
unitarisme. Natuurlijk duurde dit maar kort, maar het kwam
er toch van, en zo is het heden ten dage nog. Maar de
Openbaring van de Geest, die door Johannes tot de gemeenten
kwam, was: “Ik ben de Here Jezus Christus, en ik ben ALLES.
Er is geen andere God.” En Hij zette Zijn zegel op deze
Openbaring.

Overweeg eens het volgende: Wie was de Vader van Jezus?
Matth. 1:18 zegt: “Zij bleek zwanger te zijn uit de Heilige
Geest.” Maar Jezus Zelf verklaarde, dat God Zijn Vader was.
God de Vader en God de Heilige Geest, zoals vaak uitgedrukt
wordt, wijst erop dat de Vader en de Geest EEN zijn. En dat
zijn Zij ook, anders zou Jezus twee Vaders hebben. Maar let
erop dat Jezus zei, dat Hij en Zijn Vader EEN zijn - niet twee.
Dat maakt EEN God.

Nu dit historisch en Schriftuurlijk waar is, vragen de
mensen zich af, waar de drie vandaan kwamen. Het werd een
grondbeginsel, een kardinaal leerstuk op het Concilie van
Nicea in 325 na Christus. Deze Drieëenheid (een absoluut
onbijbels woord) berustte op de vele goden van Rome. De
Romeinen hadden vele goden, tot wie zij baden. Zij baden ook
tot voorouders als middelaars. Er was maar een stap voor
nodig om aan de oude goden nieuwe namen te geven; dus
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krijgen we heiligen om het meer Bijbels te doen klinken. Zo
hebben we inplaats van Jupiter, Venus, Mars enz. een Paulus,
Petrus, Fatima, Christoforus enz., enz. gekregen. Men kon met
de heidense godsdienst niet uit de voeten als men maar één
God had, daarom werd Hij in drieën verdeeld en van de
heiligen werden voorbidders gemaakt, zoals men voorbidders
gemaakt had van hun voorouders.

Sindsdien besefte men niet meer, dat er maar één God is
met drie ambten of manifestaties. Men weet, dat er volgens de
Schrift één God is, maar men verandert dit in de fantastische
theorie dat God als een druiventros is; drie personen, met
dezelfde goddelijkheid, waaraan ze alle drie gelijkelijk deel
hebben. Maar in de Openbaring staat duidelijk dat Jezus is
“Hij, Die is; Hij, Die was; en Hij, Die komen zal.” Hij is de
Alpha en de Omega, wat betekent dat Hij de “A tot Z” is, of te
wel, Hij is ALLES. Hij is alles - de Almachtige, Hij is de Roos
van Saron, de Lelie der Valleien, de Blinkende Morgenster, De
Rechtvaardige Spruit, de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest.
Hij is God, de Almachtige God. EEN GOD.

I Tim. 3:16 zegt: “En buiten twijfel, groot is het geheimenis
der godsvrucht: Die Zich geopenbaard heeft in het vlees, is
gerechtvaardigd door de Geest, is verschenen aan de engelen, is
verkondigd onder de heidenen, geloofd in de wereld,
opgenomen in heerlijkheid.” Dat is wat de Bijbel zegt. Hier
wordt geenszins gesproken over een eerste, tweede of derde
persoon. Hij zegt, dat God geopenbaard was in het vlees. Eén
God. Die ENE GOD was geopenbaard in vlees. Daarmee is de
zaak beslist. God kwam in een menselijke vorm. Dat maakte
Hem niet tot een ANDERE GOD. HIJ WAS GOD, DEZELFDE
GOD. Het was toen een openbaring, en het is nu een
openbaring. Eén God.

Laten we terugkeren naar de Bijbel en zien, wat Hij in den
beginne was volgens de openbaring, die Hij van Zichzelf gaf. De
grote Jehova verscheen aan Israël in een vuurkolom. Als de
Engel des Verbonds leefde Hij in die vuurkolom en leidde Israël
dagelijks. Bij de tempel kondigde Hij Zijn komst aan met een
grote wolk. Toen werd Hij op een dag geopenbaard in een
lichaam, dat uit een maagd geboren werd en dat voor Hem
bereid was. De God, Die tabernakelde boven de tenten van
Israël, nam nu Zelf een tent van vlees aan en tabernakelde als
mens temidden van de mensen. Maar Hij was DEZELFDE GOD.

De Bijbel leert ons, dat GOD IN CHRISTUS WAS. Het
LICHAAM was Jezus. In Hem woonde al de volheid der
Godheid LICHAMELIJK. Niets kan duidelijker zijn dan dat.
Een mysterie, o ja. Maar werkelijk waarheid _ duidelijker kan
het niet. Dus, als Hij toen geen drie verschillende personen
was, kan Hij het ook nu niet zijn. EEN GOD: En deze zelfde
God is vlees geworden.
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Jezus zeide: “Ik kom van God en ik ga (terug) tot God,”
Johannes 16:27-28. Dat is precies wat er gebeurde. Hij
verdween van de aarde door Zijn dood, begrafenis, opstanding
en hemelvaart. Toen ontmoette Paulus Hem op de weg naar
Damascus en Hij sprak tot Paulus en zei: “Saul, Saul, waarom
vervolgt gij Mij?” Paulus zeide: “Wie zijt Gij, Heer?” Hij zeide:
“Ik ben Jezus”. Hij was een vuurkolom, een verblindend licht.
Hij was teruggekeerd, precies zoals Hij gezegd had dat
geschieden zou. Terug tot dezelfde gedaante als waarin Hij was
voor Hij een tabernakel van vlees aannam. Dat is precies hoe
Johannes het zag. Johannes 1:18 “Niemand heeft ooit God
gezien; de eniggeboren Zoon, Die aan de boezem des Vaders is,
Die heeft Hem doen kennen.” Let erop, waar Johannes zegt,
dat Jezus IS. Hij is IN de schoot des Vaders.

Lukas 2:11 zegt: “U is heden de Heiland geboren, namelijk
Christus, de Here, in de stad van David”. Hij werd geboren
als de Christus, en acht dagen later, toen Hij besneden werd,
werd Hij Jezus genoemd, zoals de engel hun gezegd had. Ik
ben geboren: Branham. Toen ik geboren was, gaf men mij de
naam William. Hij was CHRISTUS, maar hier, onder de
mensen werd Hem een naam gegeven. Die uitwendige
tabernakel, die de mensen konden zien, werd Jezus genoemd.
Hij was de Here der Heerlijkheid, de Almachtige,
geopenbaard in het vlees. Hij is God de Vader, Zoon en
Heilige Geest. Hij is dat allemaal.

Vader, Zoon en Heilige Geest, dat zijn maar titels. Het zijn
geen namen. Daarom dopen wij in de Naam van de Here Jezus
Christus want dat is een naam, geen titel. Het is de naam van
die titels, net zoals u een pasgeboren baby neemt, een jongen,
en u geeft hem een naam. Een baby is het, zijn titel is zoon,
maar als naam krijgt hij bijvoorbeeld: Jan Hendrik Bruin. U
doopt niet alleen “in de Naam van Jezus.” Er zijn duizenden
Jezussen in de wereld en er waren al duizenden geweest voor
Jezus, onze Heiland. Maar slechts één van dezen is geboren als
de Christus, “Here Jezus Christus.”

Mensen hebben het over Jezus, die de Eeuwige Zoon van
God is. Is dat nu niet tegenstrijdig? Wie heeft er ooit van een
“Zoon” gehoord die eeuwig was? Zoons hebben een begin,
maar iets wat eeuwig is heeft nooit een begin gekend. Hij is de
Eeuwige God (Jehovah) geopenbaard in het vlees.

In het Evangelie van Johannes staat: “In den beginne was
het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.”
Hij was de Waarachtige en Getrouwe Getuige voor des Vaders
eeuwige Woord. Hij was een Profeet en kon zeggen, wat de
Vader Hem gebood te zeggen. Hij zei: “Mijn Vader is in Mij.”
Dat is het wat Jezus de tabernakel zei: “Mijn Vader is in Mij.”
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God heeft vele titels: ‘Onze Gerechtigheid’, en ‘Onze
Vrede’, de ‘Alomtegenwoordige’, ‘Vader’ en ‘Zoon’ en ‘Heilige
Geest,’ maar Hij heeft slechts één menselijke naam, en die
naam is Jezus.

Laat u niet in verwarring brengen doordat Hij drie ambten
heeft of dat Hij een drievoudige openbaring heeft. Op aarde
was Hij een Profeet; in de hemel is Hij de Priester; en wanneer
Hij wederkomt op aarde, is Hij de Koning der Koningen. “Hij,
Die Was”_ dat is Jezus, de Profeet. “Hij, Die is”_ dat is Hij, de
Hogepriester, Die voorbede doet _ Eén die kan worden
aangeraakt met de gevoelens van onze zwakheden. “Hij, Die
komt” _ dat is de komende Koning. Op aarde was Hij het
Woord _ de Profeet. Mozes zeide van Hem: “Een Profeet uit
uw midden, uit uw broederen zoals ik ben zal de Here, uw
God, u verwekken; en de man, die niet luistert naar de
woorden van die Profeet, zal uit zijn volk uitgeroeid worden.”

Let op deze feiten over Jezus. Op aarde was Hij Profeet,
Lam en Zoon. Daardoor werd Hij niet drie. Het waren slechts
manifestaties (openbaringen) van de Ene Persoon, Jezus.

Nu is er een zeer geliefd gedeelte uit de Schrift, dat naar de
mening van de trinitariërs een bewijs vormt voor hun stelling
als zou er in de Godheid meer dan één werkelijke Persoon zijn.
Ik bedoel Openb. 5:6-8 “En ik zag in het midden van de troon
en van de vier dieren en te midden der oudsten een Lam staan,
als geslacht, met zeven horens en zeven ogen; dit zijn de zeven
Geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde. En Het kwam
en heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van Hem, Die
op de troon gezeten was. En toen Het de boekrol nam, wierpen
de vier dieren en de vierentwintig oudsten zich voor het Lam
neder, hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk;
dit zijn de gebeden der heiligen.” Inderdaad, als wij deze
verzen afzonderlijk nemen, zou het er op lijken alsof ze deze
stelling bewijzen. Let wel, ik zei, als we deze verzen
AFZONDERLIJK bezien. Lees echter Openb. 4:2-3 en 9-11:
“Terstond kwam ik in vervoering des Geestes en zie, er stond
een troon in de hemel en IEMAND was op die troon gezeten.
En Die erop gezeten was, was van aanzien de diamant en
sardius gelijk; en een regenboog was rondom de troon, van
aanzien de smaragd gelijk. En wanneer de dieren heerlijkheid,
eer en dankzegging zullen brengen aan Hem, Die op de troon
gezeten is en tot in alle eeuwigheden leeft, zullen de
vierentwintig oudsten zich nederwerpen voor Hem, Die op de
troon gezeten is en Hem aanbidden, Die tot in alle
eeuwigheden leeft, en zij zullen hun kronen voor de troon
werpen, zeggende: Gij, onze Here en God, zijt waardig te
ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij hebt
alles  geschapen, en om Uw wil was het en werd het
geschapen.” Let er zorgvuldig op, dat in vers 2 staat: “EEN
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(niet twee of drie, maar EEN) zat op de troon. In vers 3 staat:
“Hij” was (NIET zij waren) van aanzien de diamant en sardius
gelijk. In vers 9 staat, dat de dieren “Hem” (niet hen) eer
gaven. In vers 10 staat, dat de oudsten voor “Hem” (niet hen)
neervielen. In vers 11 staat, dat zij riepen: “Gij, onze Heer (niet
Heren) zijt waardig^” Ook staat er in vers 11, dat deze ENE
op de troon de “Schepper” was, dus Jezus (Johannes 1:3), Die
de Jehovah-Geest-God van het Oude Testament is (Gen. 1:1).

Maar daar behoeven wij het niet bij te laten. Lees nu in
Openb. 3:21 “Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten
op Mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben
met Mijn Vader op Zijn troon.” Lees ook Hebr. 12:2 “Laat ons
oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de Leidsman en
Voleinder des geloofs, Die, om de vreugde, welke vóór Hem lag,
het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en
gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.” Let op dat
volgens Jezus, Die de Openbaring Zelf schreef, Hij MET de
Vader in de troon zit. De Geest in Paulus (en die Geest is de
Geest van Christus, want Dat is de Geest der Profetie,
waardoor het Woord komt) zegt, dat Hij gezeten is aan de
RECHTERHAND van God. Maar toen Johannes keek, zag hij
er maar “EEN” op de troon zitten. En pas in Openbaring 5:6-8
(dat in tijdsvolgorde na Openb. 4:2-3 komt) zien we “het Lam”
de boekrol aannemen van “HEM”, Die op de troon gezeten is,
zoals in Openb. 4:2-3 en 9-10 vermeld staat. Wat is dit? Het is
het geheimenis van “EEN GOD”. Hij (Jezus), ging uit van God,
werd geopenbaard in het vlees, stierf en stond weer op, en
keerde terug tot de “Boezem des Vaders”. Zoals Johannes
gezegd heeft: “De Eniggeboren Zoon, Die AAN de Boezem des
Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard.” Johannes 1:18. Nu
was het tijd voor God (de Messias) terug te keren en Zijn bruid
op te eisen en Zich dan voor te stellen (bekend te maken), aan
Israël. Zo zien we God weer naar voren komen om een
lichamelijke verbinding met de mens aan te nemen als de
“Zoon van David, Koning der koningen en Here der Heren, en
Bruidegom der Heidenbruid. Het zijn NIET “Twee” goden,
maar het is eenvoudig EEN GOD, Die Zijn machtige
drievoudige ambten en titels openbaart.

De mensen wisten, dat Hij een Profeet was. Zij kenden het
teken van de Messias, dat alleen door middel van de profeet
kon komen. Johannes 1:44-51 “Filippus nu was uit Bethsaïda,
de stad van Andréas en Petrus. Filippus vond Nathanaël en
zeide tot hem: Wij hebben Hem gevonden, van wie Mozes in de
Wet geschreven heeft en de profeten, Jezus, de zoon van Jozef,
uit Nazareth. En Nathanaël zeide tot hem: Kan uit Nazareth
iets goeds komen? Filippus zeide tot hem: Kom en zie! Jezus
zag Nathanaël tot Zich komen en zeide van hem: Zie, waarlijk
een Israëliet, in wie geen bedrog is! Nathanaël zeide tot Hem:
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Vanwaar kent Gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Eer
Filippus u riep, zag Ik u onder de vijgeboom. Nathanaël
antwoordde Hem: Rabbi, Gij zijt de Zoon van God, Gij zijt de
Koning van Israël! Jezus antwoordde en zeide tot hem: Omdat
Ik tot u gezegd heb: Ik zag u onder de vijgeboom, gelooft gij?
Gij zult grotere dingen zien dan deze. En Hij zeide tot hem:
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg ulieden, gij zult de hemel open
zien en de engelen Gods opstijgen en nederdalen op de Zoon
des mensen.” De bekwaamheid om de overleggingen des harten
in mensen te onderscheiden, deed de uitverkorenen Gods
inzien, dat hier de Messias was, het gezalfde Woord van God.
Hebr. 4:12 “Want het Woord Gods is levend en krachtig, en
scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en dringt door, zó
diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg,
en het schift overleggingen en gedachten des harten.”

Toen de vrouw bij de bron hoorde hoe Hij de gedachten
van haar hart onderkende, noemde zij Hem een profeet, en zij
verklaarde, dat de Messias om deze grote bekwaamheid bekend
zou staan. Johannes 4:7-26 “Er kwam een vrouw uit Samaria
om water te putten. Jezus zeide tot haar: Geef Mij te drinken.
Want Zijn discipelen waren naar de stad gegaan om voedsel te
kopen. De Samaritaanse vrouw dan zeide tot Hem: Hoe kunt
Gij, als Jood, van mij, een Samaritaanse vrouw, te drinken
vragen? [Want Joden gaan niet om met Samaritanen.] Jezus
antwoordde en zeide tot haar: Indien gij wist van de gave
Gods en Wie Het is, Die tot u zegt: Geef Mij te drinken, gij
zoudt het Hem gevraagd hebben en Hij zou u levend water
hebben gegeven. Zij zeide tot Hem: Here, Gij hebt geen emmer
en de put is diep; hoe komt Gij dan aan het levende water? Zijt
Gij soms meer dan onze vader Jakob, die ons de put gegeven en
zelf eruit gedronken heeft met zijn zonen en zijn kudden? Jezus
antwoordde en zeide tot haar: Een ieder, die van dit water
drinkt, zal weder dorst krijgen; maar wie gedronken heeft van
het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in
eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem
worden tot een fontein van water, dat springt ten  eeuwigen
leven. De vrouw zeide tot Hem: Here, geef mij dit water, opdat
ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan om te putten.
Hij zeide tot haar: Ga heen, roep uw man en kom hier. De
vrouw antwoordde en zeide: ik heb geen man. Jezus zeide tot
haar: Terecht zegt gij, ik heb geen man; want gij hebt vijf
mannen gehad en die gij nu hebt, is uw man niet; hierin hebt
gij de waarheid gesproken. De vrouw zeide tot Hem: Here, ik
zie, dat Gij een profeet zijt. Onze vaderen hebben op deze berg
aangebeden en gijlieden zegt, dat te Jeruzalem de plaats is,
waar men moet aanbidden. Jezus zeide tot haar: Geloof Mij,
vrouw, de ure komt, dat gij noch op deze berg, noch te
Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt wat gij niet
weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de
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Joden; maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige
aanbidders de Vader aanbidden zullen in Geest en in waarheid;
want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is Geest en wie
Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in Geest en in
waarheid. De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias
komt, die  Christus genoemd wordt; wanneer Die komt, zal Hij
ons alles verkondigen. Jezus zeide tot haar: Ik, Die met u
spreek, ben Het.”

In Openb. 15:3 staat: “En zij zingen het lied van Mozes, de
knecht Gods, en het lied van het LAM, zeggende: Groot en
wonderbaar zijn Uw werken, Here God, Almachtige; recht-
vaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij, Koning der
Volkeren!” Ziet u het? Het LAM, de Hogepriester, Die Zijn
bloed als een verzoening voor onze zonden op de genadetroon
houdt, is de Here God Almachtig. Dat is Zijn tegenwoordig
ambt. Dat is wat Hij nu doet; Hij wendt Zijn bloed aan voor
onze zonden. Maar eens zal dat Lam de Leeuw uit de stam van
Juda worden. Hij zal verschijnen in macht en heerlijkheid en
het gezag op Zich nemen om als Koning te regeren. Hij is de
komende Koning van deze aarde. Dat houdt natuurlijk niet in,
dat Hij nu geen Koning is. Want Hij is onze Koning, Koning
der Volkeren. Op dit ogenblik is het een geestelijk koninkrijk.
Het behoort niet tot het stelsel dezer wereld, evenmin als wij
daartoe behoren. Om die reden gedragen wij ons anders dan de
wereld. Ons burgerschap is in de hemel. Wij weerspiegelen de
Geest van de wereld van onze wedergeboorte, waar Jezus de
Koning is. Daarom kleden onze vrouwen zich niet met
mannenkleren, daarom knippen zij hun haar niet en gebruiken
ze niet al die cosmetica en andere dingen waar de wereld zo op
gesteld is. Daarom roken en drinken onze mannen niet en leven
ze niet verder in de zonde. Onze heerschappij is de
heerschappij over de zonde en zij geldt nu door de kracht die er
is in de Geest van Christus, Die in ons woont. Ieder koninkrijk
op aarde zal vergaan, maar dat van ons zal blijven bestaan.

Nu hebben wij het gehad over de ambten en openbaringen
van de éne ware God en hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd
in een Schriftstudie. Maar Hij zal niet verstandelijk gekend
worden. Hij wordt Geestelijk gekend: door Geestelijke
openbaring. Hij, Die Ene, Die bekend was als Jezus naar het
vlees, ging terug naar de vuurkolom. Maar Hij beloofde, dat
Hij terug zou keren, en door de Geest onder Zijn volk zou
wonen. En op de Pinksterdag daalde die vuurkolom neer en hij
verdeelde Zich in tongen van vuur op ieder van hen. Wat was
God daar aan het doen? Hij verdeelde Zichzelf in de Gemeente,
door al die mannen en vrouwen een deel van Zichzelf te geven.
Hij verdeelde Zich onder Zijn Gemeente, net zoals Hij gezegd
had dat Hij het zou doen. Johannes 14:16-23 “En Ik zal de
Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in
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eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der Waarheid, die de wereld
niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet;
maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal
u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. Nog een korte tijd
en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij ziet Mij, want Ik leef
en gij zult leven. Te dien dage zult gij weten, dat Ik in Mijn
Vader ben en gij in Mij en Ik in u. Wie Mijn geboden heeft en
ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal
geliefd worden door Mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en
Mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet Iskariot, zeide tot Hem:
Here, en hoe komt het, dat Gij Uzelf aan ons zult openbaren en
niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien
iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn Woord bewaren en Mijn
Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij
hem wonen.” Hij zei, dat Hij de Vader zou bidden, Die een
andere Trooster zou zenden, Die reeds BIJ hen (de discipelen)
was, maar NIET IN hen. Dat was Christus. Dan zegt Hij in vers
23, sprekend van Zichzelf en de Vader: “WIJ zullen komen.”
Daar heb je het: “De Geest komt, Dezelfde Geest van God die
geopenbaard was als de Vader, en als de Zoon, en Die Zich nog
altijd zal openbaren in velen.” _ EEN GOD, Die Geest is.

Daarom hoeft er nooit iemand te komen om te vertellen dat
de heilige een paus is of dat de heilige een bisschop of een
priester is. De HEILIGE is Christus, de Heilige Geest in ons. Hoe
durft de hiërarchie te verklaren, dat de leken niets te vertellen
hebben? Iedereen heeft iets te zeggen, Iedereen heeft een werk,
ieder heeft een bediening. De Heilige Geest kwam op Pinksteren
en verdeelde Zich op ieder, opdat vervuld zou worden wat
Christus had gezegd: “In dien dag zult gij weten, dat Ik in Mijn
Vader ben en gij in Mij en Ik in u.” Johannes 14:20.

De Grote Ik Ben, de Almachtige God, is gekomen als Geest
om Zijn ware gemeente te vullen. Hij heeft het recht te gaan
waar Hij wil, en te komen op ieder waarop Hij komen wil. Wij
maken niet bepaalde mensen tot “heiligen” onder ons, maar de
gehele ware gemeente van de Heer is heilig, vanwege de
aanwezigheid van de Heilige Geest. Hij, de Heilige Geest, is het
Die heilig is, de Gemeente is niet uit zichzelf heilig.

Nu dat is de openbaring: Jezus Christus is God. De Jehova
van het Oude Testament is de Jezus van het Nieuwe. Wat u ook
probeert, u zult niet kunnen bewijzen, dat er DRIE Goden zijn.
Maar er is ook een openbaring door de Heilige Geest voor
nodig om u de waarheid te doen verstaan, dat Hij Eén is. Er is
een openbaring voor nodig om te zien dat de Jehova van het
Oude Testament de Jezus van het Nieuwe is. Satan sloop de
gemeente binnen en verblindde de mensen voor deze waarheid.
En toen ze daar blind voor waren, duurde het niet lang of de
Kerk van Rome hield op te dopen in de Naam van de Here
Jezus Christus.
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Ik geef toe, dat het een werkelijke openbaring van de
Heilige Geest vereist om in deze dagen nog de waarheid te zien
inzake de Godheid, nu we leven in een tijd waarin er zoveel
verdraaiing is van de Schrift. Maar de zegevierende,
overwinnende gemeente is gebouwd op openbaring en dus
mogen we van God verwachten dat Hij Zijn waarheid aan ons
zal openbaren. Hoewel, over de waterdoop hebt u eigenlijk
geen openbaring nodig. Die kunt u met één oogopslag reeds
zien. Zou het voor een moment mogelijk geweest zijn dat de
apostelen konden afdwalen van een rechtstreeks bevel van de
Here, om te dopen in de Naam des Vaders en des Zoons en des
Heiligen Geestes en dat zij zo, willens en wetens ongehoor-
zaam zouden zijn? Zij wisten wat de Naam inhield en er is geen
enkele plaats in de Schrift, waar zij anders doopten dan in de
Naam van de Here Jezus Christus. Het gezonde verstand zegt
u, dat het Boek Handelingen het verhaal is van de Gemeente in
aktie, en als er toen zo gedoopt werd, dan is dat de manier
waarop gedoopt wordt. En mocht u dat een krasse uitspraak
vinden, wat denkt u van het volgende? Ieder die niet gedoopt
was in de Naam van de Here Jezus, moest opnieuw gedoopt
worden.

Handelingen 19:1-6 “En terwijl Apollos te Corinthe was,
geschiedde het, dat Paulus, na door de bovenlanden gereisd te
zijn, te Efeze kwam, en daar enige discipelen vond. En hij
zeide tot hen: Hebt gij de Heilige Geest ontvangen, toen gij tot
het geloof kwaamt? Doch zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs
niet gehoord, dat er een Heilige Geest is. En hij zeide tot hen:
Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In de doop van
Johannes. Maar Paulus zeide: Johannes doopte een doop van
bekering en zeide tot het volk, dat zij moesten geloven in
Hem, die na hem kwam, dat is in Christus Jezus. En toen zij
dit hoorden, lieten zij zich dopen in de Naam van de Here
Jezus. En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de
Heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en
profeteerden.” Daar is het. Deze goede mensen uit Efeze
hadden gehoord over de komende Messias. Johannes had Hem
gepredikt. Zij waren gedoopt tot bekering van zonden en
zagen UIT naar het geloof in Jezus. Maar nu was het tijd om
TERUG te zien op Jezus en gedoopt te worden tot
VERGEVlNG der zonden. Het was tijd om de Heilige Geest te
ontvangen. En toen zij gedoopt waren in de Naam van de
Here Jezus Christus, legde Paulus hun de handen op en kwam
de Heilige Geest op hen.

O, die lieve mensen uit Efeze waren fijne mensen; en als er
iemand het recht had zich veilig te voelen, dan waren zij het wel.
Kijk eens hoever ze al gekomen waren. Ze waren al zover dat ze
de komende Messias hadden aangenomen. Zij waren gereed voor
Hem. Maar ziet u niet, dat zij, ondanks dat alles, Hem toch
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waren misgelopen? Hij was gekomen en heengegaan. Zij
moesten gedoopt worden in de Naam van de Here Jezus
Christus. Zij moesten vervuld worden met de Heilige Geest.

Indien u gedoopt bent in de Naam van de Here Jezus
Christus, zal God u vervullen met Zijn Geest. Dat is het Woord.
Handelingen 19:6, dat we zoëven gelezen hebben, was de
vervulling van Handelingen 2:38 “Bekeert u en een ieder van u
late zich dopen op de Naam van Jezus Christus, tot vergeving
van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes
ontvangen.” Ziet u, Paulus zei door de Heilige Geest precies
hetzelfde als wat Petrus door de Heilige Geest had gezegd. En
wat er gezegd is KAN NIET worden veranderd. Het moet
hetzelfde blijven van de Pinksterdag af tot de laatste
uitverkorene is gedoopt. Galaten 1:8 “Maar ook al zouden wij,
of een engel uit de hemel, [u] een Evangelie verkondigen,
afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij
vervloekt.”

Nu dopen sommigen van u, die gelooft in de eenheid van
God, verkeerd. U doopt tot wedergeboorte, alsof de onder-
dompeling in water u zou kunnen redden. Wedergeboorte
geschiedt niet door water; zij is een werk van de Geest. De
man, die door de Heilige Geest het bevel gaf: “Bekeert u en een
ieder van u late zich dopen op de Naam van de Here Jezus”, zei
niet, dat door het water iemand opnieuw geboren kon worden.
Hij zei, dat het alleen een bewijs was van “een goed geweten
tot God.” Dat was alles. I Petrus 3:21 “Als tegenbeeld daarvan
redt u thans de doop, (die niet is een afleggen van lichamelijke
onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God,) door
de opstanding van Jezus Christus.” Ik geloof het.

Als iemand het onjuiste idee heeft, dat de geschiedenis een
waterdoop kan bewijzen die anders gedaan moet worden dan
in de Naam van de Here Jezus Christus, dan zou ik hem willen
aanraden, de geschiedenisboeken na te lezen en het zelf na te
gaan. Hier volgt een getrouwe beschrijving van een Doop die in
Rome plaatsvond in het jaar 100 na Christus; zij is te vinden in
het tijdschrift TIME van 5 december 1955. “De diaken hief zijn
hand op, en Publius Decius ging de deur van het doopvertrek
door. In het doopvont stond Marcus Vasca, de houthandelaar,
tot in zijn middel in het water. Hij glimlachte, toen Publius het
doopvont inging en naast hem kwam staan. ‘Credis?’ vroeg hij.
‘Credo’, antwoordde Publius. ‘Ik geloof dat mijn redding komt
van Jezus de Christus, Die gekruisigd werd onder Pontius
Pilatus. Met Hem ben ik gestorven, opdat ik met Hem het
Eeuwige Leven zou hebben.’ Toen voelde hij hoe sterke armen
hem ondersteunden, terwijl hij zich achterover in het bassin
liet vallen, en hij hoorde Marcus’ stem in zijn oor: ‘Ik doop u in
de Naam van de Here Jezus’ - terwijl het koude water zich
boven hem sloot.”
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Net zolang totdat de waarheid verloren ging (en niet
terugkeerde dan in dit laatste tijdperk - dat is van Nicea af tot
het begin van deze eeuw) doopte men in de Naam van de Here
Jezus Christus. Maar de waarheid is teruggekeerd. Satan kan
de openbaring niet in de doofpot houden, wanneer de Geest die
wenst te geven.

Ja, als er drie Goden waren, dan zou men heel goed kunnen
dopen voor een Vader, en een Zoon, en een Heilige Geest. Maar
de AAN JOHANNES GEGEVEN OPENBARING luidde, dat er
EEN GOD is en Zijn Naam is HERE JEZUS CHRISTUS en u
doopt voor EEN God en niet meer dan één. Daarom doopte
Petrus aldus op de Pinksterdag. Hij moest trouw blijven aan de
openbaring, die luidde: “Dat het ganse huis Israëls zeker wete,
dat God Hem EN TOT HERE, EN TOT CHRISTUS GEMAAKT
HEEFT, DEZE JEZUS, Dien gij gekruisigd hebt.” Daar is Hij,
“De HERE JEZUS CHRISTUS.”

Indien nu Jezus EN Here EN Christus is, dan is Hij (Jezus)
en kan niets anders zijn dan “Vader, Zoon en Heilige Geest” in
EEN Persoon, geopenbaard in het vlees. Het is NIET: “God in
drie personen, gezegende drieëenheid”, maar: EEN GOD, EEN
PERSOON met drie hoofdtitels, met drie ambten, die deze
titels openbaren. Ik herhaal het: Deze zelfde Jezus is: EN Here
EN Christus. Here (Vader) en Christus (Heilige Geest) zijn
Jezus, want Hij (Jezus) is BEIDE: (EN Here EN Christus).

Als dat ons de ware openbaring van de Godheid niet doet
zien, dan zal niets anders het ons kunnen doen zien. De Here is
GEEN ander; Christus is GEEN ander. Deze Jezus is de Here
Jezus Christus _ EEN GOD.

Filippus zei eens tegen Jezus: “Here, toon ons de Vader en
het is ons genoeg.” Jezus zeide tot hem: “Ben Ik zolang bij u en
kent gij Mij niet? Die Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien;
waarom zegt gij dan: Toon ons de Vader? Ik en Mijn Vader zijn
Eén.” Ik haalde dit eens aan en een dame zei: “Een ogenblikje,
mijnheer Branham, U en uw vrouw zijn één.”

Ik zei: “Niet op die manier.”
Ze zei: “Wat zegt u?”
Dus zei ik tegen haar: “Ziet u mij?”
Ze zei: “Ja”.
Ik zei: “Ziet u mijn vrouw?”
Zij zei: “Nee”.
Ik zei: “Dan is dit een ander soort eenheid, want Hij zei:

“Als gij Mij ziet, ziet gij de Vader.”
De profeet zei dat het in de avondtijd licht zou zijn. In het

lied heet het:
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“Het zal licht zijn in de avondtijd
Gij zult zeker de weg naar de heerlijkheid

vinden.
In de weg door het water, daar is heden het licht:
Begraven in de kostbare Naam van Jezus.
Jong en oud, bekeert u van al uw zonden;
De Heilige Geest zal zeker binnen komen.
Het avondlicht is gekomen _
Het is een feit, dat God en Christus één zijn.”

Nog niet zo heel lang geleden sprak ik met een Joodse
Rabbi. Deze zei tegen mij: “Jullie heidenen kunnen God niet in
drie stukken snijden en Hem aan een Jood geven. Wij weten
wel beter.”

Ik zei tegen hem: “Dat is juist, Rabbi, maar wij snijden
God niet in drie stukken. U gelooft de profeten, nietwaar?”

Hij zei: “Zeker doe ik dat.”
“Gelooft u Jesaja 9:6?”
“Ja.”
“Van Wie sprak de profeet?”
“Van de Messias.”
Ik zei: “In wat voor relatie zal de Messias tot God staan?”
Hij zei: “Hij zal God zijn.”
Ik zei: “Zo is het.” Amen.
U kunt God niet in drie stukken delen of in drie personen

stoppen. U kunt een Jood niet vertellen dat er een Vader, en
een Zoon, en een Heilige Geest zijn. Hij zal u al heel gauw
vertellen waar dat denkbeeld vandaan kwam. De Joden weten,
dat dit leerstuk is vastgelegd op het Concilie van Nicea. Geen
wonder, dat ze ons voor heidenen uitmaken.

Wij hebben het over een God, Die niet verandert. Dat
geloven de Joden ook. Maar de kerk veranderde haar
onveranderlijke God van EEN in een God van DRIE. Maar
tegen de avond keert het licht terug. Wat is het opvallend, dat
deze waarheid is gekomen nu de Joden naar Palestina
terugkeren. God en Christus zijn EEN. Deze Jezus is EN HERE
EN CHRISTUS.

Johannes had de openbaring, en JEZUS was de
Openbaring, en Hij heeft Zichzelf juist hier in de Schrift
bekend gemaakt: “IK BEN Hij die was, Die is en Die komt, de
Almachtige. Amen.”

Als openbaring uw begrip te boven gaat, zoek dan Gods
aangezicht hierover. Dat is de enige weg, volgens welke u haar
ooit zult kunnen ontvangen. Een openbaring moet van God
komen. Zij komt nooit door menselijke, natuurlijke begaafd-
heden, maar als Geestelijke gave. U kunt zelfs de Schrift uit
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uw hoofd leren, en hoe mooi dat ook is, dat zegt niets. Het moet
een openbaring zijn van Godswege. Er staat in het Woord, dat
niemand kan zeggen, dat Jezus de Christus is, dan door de
Heilige Geest. U moet de Heilige Geest ontvangen en dan, maar
ook alleen dan, kan de Geest u de openbaring geven, dat Jezus
de Christus is: God, de Gezalfde.

Niemand weet de dingen Gods dan de Geest van God en
hij, aan wie de Geest van God ze openbaart. Wij hebben voor
alles nodig, dat wij God aanroepen en om openbaring vragen.
We hebben de Bijbel aangenomen, we hebben er de belangrijke
waarheden van aangenomen, maar het is voor de meeste
mensen nog geen werkelijkheid, omdat de openbaring door de
Geest er niet is. Het Woord is niet levend gemaakt. De Bijbel
zegt in II Cor. 5:21 dat wij gerechtigheid van God zijn
geworden door onze eenwording met Jezus Christus. Hebt u
het begrepen? Er staat dat WIJ DE GERECHTIGHEID VAN
GOD ZELF ZIJN door IN CHRISTUS te zijn. Er staat dat Hij
(Jezus) ZONDE is geworden voor ons. Er staat niet, dat Hij
zondig werd, maar dat Hij ZONDE werd voor ons, opdat wij
door onze eenwording met Hem de GERECHTIGHEID Gods
zouden worden. Als wij het feit aanvaarden (en we zullen dat
ook moeten), dat Hij letterlijk ZONDE voor ons is geworden
door Zijn plaatsvervanging voor ons, dan moeten wij ook het
feit aanvaarden, dat wij door onze eenwording met Hem de
GERECHTIGHEID ZELVE van God zijn geworden.
Verwerpen we het ene, dan verwerpen we ook het andere.
Nemen we het ene aan, dan nemen we ook het andere aan. Nu
weten wij, dat de Bijbel dit zegt. Het kan niet ontkend worden.
Maar de openbaring ervan ontbreekt. Voor de meeste kinderen
Gods is het niet werkelijkheid geworden. Het is niet meer dan
een mooie Bijbeltekst. Maar het moet LEVEND gemaakt
worden voor ons. Daarvoor zal openbaring nodig zijn.

Laat ik hier iets inlassen, dat u zowel zal verbazen als
helpen. Er is bijna geen onderzoeker, die niet gelooft, dat het
Nieuwe Testament oorspronkelijk in het Grieks is geschreven.
Al onze grote Bijbelleraars hebben gezegd, dat God drie grote
naties aan de wereld heeft gegeven, die drie grote bijdragen
leverden voor het Evangelie. Hij gaf ons de Grieken, die een
algemeen bekende taal spraken. Hij gaf de Joden, die ons de
ware godsdienst gaven en ware kennis van God door de
Redder. Hij gaf ons de Romeinen, die ons een waar hecht
aaneengesmeed rijk gaven, met wetten en een net van
hoofdwegen. Zo hebben we dus de ware godsdienst, de taal om
die voor vele volkeren uit te drukken en de regering en de
wegen om haar te verspreiden op een natuurlijke manier. En
historisch gezien lijkt dit volkomen juist. Heden ten dage
zeggen onze geleerden van het Grieks, dat het Grieks uit de
dagen van de Bijbel zo volmaakt en zuiver is, dat de student in
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het Grieks, als hij een scherpzinnig en accuraat grammaticus
is, werkelijk precies kan weten wat het Nieuwe Testament
leert. Maar is dit niet slechts in theorie zo? Is het wel waar? Is
het niet zo, dat iedere vermaarde kenner van het Grieks van de
ene richting debatteert met een onderzoeker van een andere
richting, en dat hun argumenten berusten op dezelfde Griekse
woorden en dezelfde grammatikale regels? Inderdaad, zo is het.
Zelfs in het tijdperk van Pérgamum, even voor het Concilie van
Nicea in 325, waren er twee godgeleerden, Arius en Athanasius,
die verstrikt raakten in een leergeschil over een Grieks woord.
Zo heftig ging hun debat en zozeer verspreidde het zich over de
wereld, dat geschiedkundigen zeiden, dat de wereld verdeeld
was over een tweeklank (het geluid van twee klinkers in een
enkele lettergreep). Nu, als het Grieks dan zo volmaakt is en zo
van God beschikt, waarom was er dan zo’n onenigheid? God
verlangde toch zeker niet, dat we allemaal Grieks zouden
kennen? Ook tegenwoordig hebben we discussies over het
Grieks. Neem bijvoorbeeld het boek “Christ’s Paralyzed
Church X-rayed” [“Een röntgenfoto van Christus’ verlamde
kerk”_vert.] door Dr. McCrossan. Daarin haalt hij talrijke
uitlatingen van vele gerenommeerde kenners van de Griekse
grammatika aan, en toont op een voor hem overtuigende wijze
aan dat de onveranderlijke regels van de Griekse grammatica
absoluut zeker bewijzen, dat de Bijbel leert, dat een mens
gedoopt wordt met de Heilige Geest na zijn wedergeboorte. Hij
zegt ook zonder meer, dat vrouwen op de preekstoel mogen
komen, omdat het woord profeteren “preken” betekent. Maar
heeft hij andere onderzoekers, die evenveel Grieks kennen als
hij, weten te overtuigen? O neen. U behoeft alleen maar te
lezen wat de geleerden, die het tegenovergestelde menen,
hebben geschreven; wat hun aanvoeringen zijn.

Nu, wat ik zoëven gezegd heb is waar, maar laten we nog
een stapje verder gaan. Tegenwoordig hebben we sommige
onderzoekers, die beweren, dat de oorspronkelijke hand-
schriften in het Aramees geschreven waren, wat de taal van
Jezus was en van de mensen in Zijn dagen. Zij beweren dat de
mensen geen Grieks spraken en schreven, zoals algemeen
wordt verondersteld. En het feit is, dat onze geschiedkundigen
daarover verdeeld zijn. Dr. Schonfield bijvoorbeeld, een zeer
briljant geleerde, heeft door onderzoek tot zijn voldoening
bewezen, dat het Nieuwe Testament werd geschreven in de
volkstaal van de Griekssprekenden in die dagen. Hij bouwt een
schitterend betoog op om zijn mening te bewijzen met
gebruikmaking van de verschillende documenten waarover hij
beschikt. Maar aan de andere kant hebben we een ander
vermaard geleerde, Dr. Lamsa, die ervan overtuigd is, dat het
Nieuwe Testament geschreven werd in het Aramees en hij weet
zich geruggesteund door niemand minder dan de briljante
geschiedkundige Toynbee, in deze bewering dat het Aramees
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en NIET HET GRIEKS, de taal van het volk was; dus schijnt
het mogelijk te zijn, dat het Nieuwe Testament eerst in het
Aramees is geschreven.

Maar laten we, voordat we ons hierover al te druk maken,
de King James vertaling eens lezen en de vertaling van Dr.
Lamsa. Tot onze verbazing ontdekken we dat de woorden in
beide zeer veel overeenkomst vertonen, zodat er in
werkelijkheid geen verschil is over de inhoud of de leer. We
mogen zelfs concluderen, dat God de nieuw ontdekte
handschriften en recente publicaties van reeds bekende
handschriften ons onder ogen heeft laten komen om de
echtheid te bewijzen van wat we reeds hadden. En we
bemerken dat, al mogen de vertalers elkander bestrijden, de
handschriften niet met elkaar in strijd zijn.

Nu kunt u dus zien, dat u de uitleg niet kunt baseren op de
grondige kennis, die de geleerden hebben van de taal, waarin
de Bijbel is geschreven. Maar indien u dat nog niet kunt zien,
doordat de traditie uw denken met een sluier heeft bedekt, dan
geef ik u hier een laatste illustratie. Niemand kan er aan
twijfelen, dat de schriftgeleerden en farizeëen en de grote
geleerden van het jaar 33 na Chr. de nauwkeurige wetten van
de grammatika en de woorden waarin het Oude Testament was
geschreven, kenden; maar ondanks al hun geweldige kennis
misten zij toch de openbaring van Gods beloofde Woord,
geopenbaard in de Zoon. Daar was Hij afgeschilderd van
Genesis tot Maleachi, met hele hoofdstukken gewijd aan Hem
en aan Zijn bediening en toch, op een paar na, die verlicht
werden door de Geest, liepen ze Hem volkomen mis.

We komen nu tot een conclusie, zoals we die reeds hebben
gevonden in het Woord. Hoezeer we ook geloven in pogingen
om de oudste en beste manuscripten te vinden, teneinde de best
mogelijke te vinden, teneinde de beste tekst van het Woord te
krijgen, nooit zullen we inzicht krijgen in de ware betekenis
door studie en vergelijking der Schriften, hoe oprecht we ook
zijn. ER IS EEN OPENBARING VAN GOD VOOR NODIG OM
DE BETEKENIS TE VOORSCHIJN TE BRENGEN. DAT IS
PRECIES WAT PAULUS ZEI: “HIERVAN SPREKEN WIJ
DAN OOK MET WOORDEN, DIE NIET DOOR MENSELIJKE
WIJSHEID, MAAR DOOR DE HEILIGE GEEST GELEERD
ZIJN.” I Cor. 2:15 De ware openbaring is daarin gelegen dat
God Zijn eigen Woord uitlegt en bevestigt wat is beloofd.

Laat nu niemand misleid worden door wat ik heb gezegd
en gaan denken dat ik niet geloof in de nauwkeurigheid van
het Woord zoals wij het nu hebben. Ik geloof, dat deze Bijbel
nauwgezet is. Jezus verklaarde het Oude Testament volkomen
authentiek, toen Hij nog hier op aarde was en het is op
dezelfde wijze samengesteld als ons Nieuwe Testament. Vergis
u niet; wij hebben thans het onfeilbare Woord van God en
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niemand doe er van af of voege er aan toe. Maar dezelfde
Geest, Die het Woord gaf, hebben wij nodig om het ons te
onderwijzen.

O, wat hebben wij toch behoefte aan openbaring door de
Geest. We hebben geen nieuwe Bijbel nodig; we hebben geen
nieuwe vertaling nodig, hoewel sommige heel goed zijn en ik er
niet tegen gekant ben, MAAR WE HEBBEN DE
OPENBARING VAN DE GEEST NODIG. En Gode zij dank,
wij kunnen krijgen wat we nodig hebben, want God wil Zijn
Woord aan ons openbaren door Zijn Geest.

Moge God beginnen ons door Zijn Geest voortdurend leven
en overwinnende openbaring te schenken. O, als de Gemeente
maar een nieuwe openbaring kon krijgen en daardoor het
levende Woord gemanifesteerd wordt, dan zouden wij grotere
werken doen en God onze Vader in de hemel verheerlijken.

VAN DE ZONDE VERLOST

Openb. 1:5b “Hem, Die ons lief heeft en ons uit onze zonden
gewassen heeft in Zijn bloed.” Het woord ”gewassen” is
eigenlijk “verlost”. “Verlost, vrijgemaakt van onze zonden in
Zijn bloed.” Is dat niet wonderbaar? Maar bent u geestelijk?
Hebt u het verstaan? Het was Zijn EIGEN bloed, dat ons
volkomen verloste van onze zonden. Het was geen menselijk
bloed. Het was het bloed van God. Petrus noemde het het bloed
van Christus. Paulus noemde het het bloed des Heren en het
bloed van Jezus. Niet van drie personen, maar van EEN
Persoon. Daar hebt u die openbaring weer van die ENE God.
Die Almachtige Jehovah God daalde neder en maakte Zichzelf
een lichaam door de maagdelijke geboorte en woonde erin,
zodat het het bloed van God zou zijn, dat ons zou bevrijden
(volkomen losmaken) van onze zonden om ons onbevlekt voor
Zich te stellen in overstelpend grote vreugde.

Wilt u een beeld uit het Oude Testament? Laten we
terugkeren naar de Hof van Eden. Toen het eerste nieuws de
heerlijkheid bereikte dat de zoon, Adam, verloren was, zond
God toen een engel? Zond Hij een zoon? Zond Hij iemand
anders, die ons gelijk is? Neen, Hij kwam ZELF om de verloren
zoon te verlossen. Halleluja! God vertrouwde Zijn verlossings-
plan niet aan een ander toe. Hij vertrouwde alleen Zichzelf.
God werd vlees gemaakt en woonde onder ons en verloste ons,
bracht ons tot Hem terug. Wij werden gered door “het bloed
van God.” De Eeuwige God woonde in een stoffelijk lichaam,
om de zonde weg te nemen. Hij werd het Lam, om Zijn bloed te
vergieten en daarmede het voorhangsel binnen te gaan.

Denk eens na over het volgende: Omdat het het bloed van
God is, is het volmaakt bloed; en als het volmaakte bloed ons
verlost van de macht en de slavernij en de besmetting der
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zonde, dan is de verlossing volmaakt en volledig. Daarom is er
nu geen verdoemenis meer. “Wie zal beschuldiging inbrengen
tegen uitverkorenen Gods? Het is God die rechtvaardigt
(verklaart ons rechtschapen). Wie is het, die veroordeelt?
Christus is het, Die gestorven is^” (Rom. 8:33-34). Dat is het.
Zijn dood gaf ons het bloed. Het bloed heeft ons verlost. Er is
nu geen veroordeling meer. Hoe zou die er nog kunnen zijn? Er
is niets om nog voor veroordeeld te worden, want het bloed
heeft ons van de zonde verlost. Wij zijn vrij en zonder schuld.
Luister niet naar de mens, luister naar het Woord. U bent
verlost door het bloed.

Laat u nu niet weer binden door tradities en geloofs-
belijdenissen en door organisatie. Laat u niet op een dwaal-
spoor brengen door te luisteren naar hen, die de kracht van het
Woord loochenen en ontkennen dat Jezus redt, geneest en
vervult met de Heilige Geest en kracht. U bent Gods
vrijgekochten, verlost door Zijn eigen bloed. Als u nog geloof
hecht aan geloofsbelijdenissen en denominaties, dan is zeker
bewezen dat u uw geloof in het Woord verloren hebt.

KONINGEN EN PRIESTERS

Openb. 1:6 “En Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot
priesters voor Zijn God en Vader gemaakt - Hem zij de
heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen.”

“Hij heeft ons gemaakt!” O, er zijn van die waarheden,
waar we de nadruk op moeten leggen. Dit is er één van. HIJ!
HIJ HEEFT ONS GEMAAKT! De redding is Zijn werk. De
redding is des Heren. Alles uit genade. Hij verloste ons met een
bepaald doel. Wij zijn koningen, geestelijke koningen. O, wij
zullen koningen zijn met Hem op aarde, wanneer Hij zit op
Zijn troon. Maar nu zijn wij geestelijke koningen en regeren
wij over een geestelijk koninkrijk. Er staat in Rom. 5:17 “Want,
indien door de overtreding van de ene de dood als koning is
gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de
overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid
ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus
Christus.” En in Col. 1:13 “Hij heeft ons verlost uit de macht
der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk (de regering)
van de Zoon Zijner liefde.” Nu reeds regeren wij met Christus,
hebben wij heerschappij over de zonde, wereld, vlees en duivel.
Wij vertonen Zijn lof en heerlijkheid; wij vertonen HEMZELF,
want het is Christus in ons, Die wil en werkt naar Zijn
welbehagen. Ja, inderdaad, reeds nu zitten wij met Christus
Jezus in hemelse gewesten.

“En heeft ons tot priesters gemaakt.” Ja, priesters voor
Hem, die geestelijk lof offeren van geheiligde lippen. Wij geven
ons leven als een aangenaam offer voor Hem. Wij aanbidden
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Hem in Geest en in waarheid. Wij doen voorbede en zenden
smeekbeden op. Priesters en koningen voor onze God. Geen
wonder, dat de wereld ons niet aantrekt en dat wij een
afgezonderd volk zijn, ijverig in goede werken. Wij zijn
herschapen in Hem om kinderen te zijn in de gelijkenis van
onze Vader.

DE KOMENDE GOD

Openb. 1:7 “Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal
Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle
stammen der aarde zullen over Hem  weeklagen. Ja, amen.”

Hij is komende. Jezus komt. God komt. De Profeet komt.
De Priester en Koning komt. De ALLES in ALLEN komt. Ja
Here Jezus, kom haastig. Amen.

Hij is komende. Hij komt met de wolken, wolken van
heerlijkheid, zoals toen Hij op de Berg der Verheerlijking
gezien werd, en Zijn klederen schitterden terwijl de kracht
Gods om Hem heen was. En IEDER oog zal Hem aanschouwen.
Dat betekent, dat dit niet de Opname is. Dit is, wanneer Hij
komt om Zijn rechtmatige plaats als Wereldheerser in te
nemen. Dit is, wanneer zij, die Hem doorstoken hebben met
geloofsbelijdenissen en leringen van denominaties, rouw zullen
bedrijven, en alle mensen zullen jammeren van ontzetting
vanwege Hem, Die het Woord is.

Dit is de openbaringsgeschiedenis van Zacharia 12:9-14.
Zacharia profeteerde dit ongeveer 2500 jaar geleden. Het zal nu
weldra plaatsvinden. Luister maar: “Te dien dage zal Ik zoeken
te verdelgen alle volken, die tegen Jeruzalem oprukken. Ik zal
over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem
uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen Hem
aanschouwen, Die zij doorstoken hebben^” Welnu, wanneer
keert het Evangelie terug tot de Joden? Als de dag van de
heidenen ten einde is. Het Evangelie staat gereed om terug te
keren tot de Joden. O, kon ik u maar iets vertellen, iets, dat
spoedig staat te gebeuren, juist nu. Dit grote dat staat te
gebeuren, zal ons voeren naar Openbaring 11 en die twee
getuigen, die twee profeten, Mozes en Elia, die het Evangelie
terug zullen brengen tot de Joden. Wij zijn er voor gereed.
Alles is in orde. Zoals de Joden de boodschap tot de heidenen
brachten, zo zullen de heidenen het terugbrengen tot de Joden,
en de Opname zal komen.

Welnu, herinner u wat wij in Openbaring en Zacharia
gelezen hebben. Beide komen direct na de verdrukking. De
Gemeente van de Eerstgeborenen gaat niet door de
verdrukking. Dat weten wij. De Bijbel leert dat.
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Te dien tijde, staat er, gaat God Zijn Geest uitstorten op
het huis Israëls. Het is dezelfde Geest, die ook op de heidenen
werd uitgestort in hun dag. “Zij zullen Hem aanschouwen, Die
zij doorstoken hebben, 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. Te dien
dage zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de
rouwklacht van Hadadrimmon in het dal van Megiddo; 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
Nathan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk^” En
ieder afzonderlijk in de huizen, wanneer Hij komt met de
wolken der heerlijkheid bij Zijn Tweede Komst. Die Joden die
Hem doorstoken hebben, zullen Hem zien zoals in een andere
Schriftplaats staat: “Vanwaar hebt Gij die wonden?” en Hij zal
zeggen: “In het huis van Mijn vrienden.” Niet alleen zal het een
tijd van rouw zijn voor de Joden, die Hem verwierpen als
Messias, maar ook voor de heidenen, die achtergebleven zijn,
die Hem hebben verworpen als de Verlosser van deze dag.

Er zal geween en gejammer zijn. De slapende maagden
zullen jammeren. Zij vertegenwoordigen de kerk, die weigerde
olie (beeld van de Heilige Geest) in hun lampen te doen
(symbool van het lichaam of oliehouder) totdat het te laat was.
Niet dat het geen goede mensen waren. Het waren maagden,
wat een klasse aanduidt van hoge zeden. Maar zij hadden geen
olie in hun lampen, dus werden zij uitgeworpen, daar waar
geween was en tandengeknars.

Laten we van deze dingen een volledig beeld nemen, en wel
uit Genesis 45, waar Jozef zijn broeders ontmoet in Egypte en
zichzelf aan hen openbaart. Genesis 45:1-7 “Toen kon Jozef
zich niet langer bedwingen voor allen die bij hem stonden, en
hij riep: Laat allen van mij weggaan. En daar stond niemand
bij hem, toen Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte.
Daarop brak hij uit in luid geween, zodat de Egyptenaren en
Farao’s huis het hoorden. En Jozef zeide tot zijn broeders: Ik
ben Jozef; leeft mijn vader nog? Doch zijn broeders konden
hem niet antwoorden, want zij deinsden van schrik voor hem
terug. Toen zeide Jozef tot zijn broeders: Komt toch naderbij.
Daarop naderden zij. En hij zeide: Ik ben uw broeder Jozef, die
gij naar Egypte verkocht hebt. Maar weest nu niet verdrietig
en ziet er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij hierheen verkocht
hebt, want om u in het leven te behouden heeft God mij voor u
uit gezonden. Want reeds twee jaar is er hongersnood geweest
in dit land en er komen nog vijf jaren, waarin niet geploegd of
geoogst zal worden. Daarom heeft God mij voor u uit gezonden
om u een voortbestaan te verzekeren op aarde, en om voor u
een groot aantal geredden in het leven te behouden.”
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Klopt dat nu niet prachtig met Zach. 12? Als we deze twee
gedeelten samen beschouwen komen we precies tot een juiste
conclusie.

Toen Jozef heel jong was, werd hij gehaat door zijn
broeders. Waarom werd hij gehaat door zijn broeders? Omdat
hij geestelijk was. Hij kon er niets aan doen dat hij die
visioenen zag; ook kon hij er niets aan doen, dat hij dromen
droomde en kon uitleggen. Dat was in hem. Hij kon niets
anders laten zien, dan wat in hem was. Daarom haatten zijn
broeders hem zonder reden. Maar hij was de geliefde van zijn
vader. Zijn vader was een profeet en die begreep het. Dat geeft
een volmaakt type van Christus. God de Vader had de Zoon
lief, maar de broeders (schriftgeleerden en farizeeën) haatten
Hem, omdat Hij zieken kon genezen, wonderen kon doen en de
toekomst kon voorzeggen, visioenen zien en ze kon uitleggen.
Dat was geen reden om Hem te haten, maar ze deden het toch
en net als de broeders van Jozef, haatten ze Hem zonder reden.

Herinnert u zich hoe de zonen van Jacob Jozef
behandelden? Zij wierpen hem in een put. Zij namen zijn
veelkleurige rok, die zijn vader hem gegeven had, en doopten
hem in bloed, zodat zijn vader zou denken, dat de jongen
gedood was door een of ander dier. Zij verkochten hem aan een
paar slavenhandelaren, die hem naar Egypte brachten en daar
werd hij weer verkocht aan een generaal. De vrouw van de
generaal liet hem op een valse beschuldiging gevangen zetten,
maar na enige tijd trok hij door zijn profetische gaven de
aandacht van Farao en hij werd verhoogd tot de rechterhand
van Farao met zoveel gezag, dat niemand bij Farao kon komen,
zonder aan Jozef voorbij te gaan.

Laten wij nu het leven van Jozef nagaan, terwijl hij in
Egypte was, want juist hier zien wij hem als het volmaakte type
van Christus. Terwijl hij in het huis van de generaal vals
beschuldigd en gestraft was, werd hij gevangen gezet zonder
oorzaak, evenals men met Jezus heeft gedaan. Daar in de
gevangenis legde hij de droom van de schenker en de bakker
uit, die ook met hem gevangen zaten. De schenker kreeg gratie
en bleef leven, maar de ander werd ter dood veroordeeld.
Christus was een gevangene aan het kruis, door God en mensen
verlaten. Aan iedere kant van Hem hing een dief _ de ene stierf,
geestelijk, maar de andere werd het leven geschonken. Let er
op, dat toen Jezus van het kruis afgenomen werd, Hij verhoogd
werd in de hemel, en nu zit Hij ter rechterhand van de Grote
Geest van Jehovah; en niemand kan tot God komen dan door
Hem. Er is EEN middelaar tussen God en mensen en Hij is alles
wat u nodig hebt. Er zijn geen Maria’s of heiligen, alleen Jezus.

Blijven wij bij dit type, dat wij in Jozef vinden, merk dan op
hoe alles wat hij deed in Egypte voorspoedig ging. Tijdens zijn
eerste baantje bij de generaal ging alles goed. Zelfs in de
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gevangenis ging het goed. Als Jezus terugkeert, zal de woestijn
bloeien als een roos. Hij is de “Zoon van de Voorspoed.” Evenals
er geen tijdperk was, dat zo welvarend was als dat onder Jozef,
zo komt er ook een tijd van zegen op aarde als de wereld nog
nooit heeft gekend. Ieder van ons kan onder zijn eigen
vijgeboom zitten, lachen en vrolijk zijn en voor eeuwig in Zijn
tegenwoordigheid zijn. In Zijn tegenwoordigheid is er volle
vreugde en aan Zijn rechterhand is eeuwig geluk. Prijst God.

Merk voorts op, dat overal waar Jozef heenging er op een
bazuin geblazen werd om zijn komst aan te kondigen. De
mensen riepen dan: “Buigt uw knieën voor Jozef!” Wat iemand
ook aan het doen was, als die bazuin klonk, dan boog hij zijn
knieën. Misschien was hij net iets aan het verkopen op straat,
misschien haalde hij net zijn geld uit zijn zak, maar hij moest
het laten rusten en zijn knieën buigen zodra hij die bazuin
hoorde klinken. Zelfs al was hij een toneelspeler of acteur, hij
moest stoppen met toneelspelen en zijn knieën voor Jozef
buigen, zodra diens aanwezigheid, door het klinken van de
bazuin, werd aangekondigd. En op een of andere dag zal alles
in de tijd stilstaan wanneer de bazuin van God zal schallen en
de in Christus ontslapenen zullen opstaan en de eeuwige
heerlijke en zuivere morgen zal aanbreken. Alles zal dan de
knieën buigen, want er staat geschreven: “Daarom heeft God
Hem ook uitermate verhoogd en Hem de Naam boven alle
naam geschonken, opdat in de Naam van Jezus zich alle knie
zou buigen van hen, die in de hemel, en die op de aarde, en die
onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, Jezus Christus is
Here, tot eer van God de Vader!” Phil. 2:9-11.

Bemerk echter ook een andere heerlijke openbaring in dit
type van Jozef. Toen Jozef in Egypte was, werd hem een
heidense bruid gegeven en uit haar ontving hij een gezin van
twee zonen, Efraïm en Manasse. Jozef vroeg zijn vader de twee
jongens te zegenen. Hij zette ze zo voor Jacob, zodat Manasse,
de eerstgeborene, aan Jacobs rechterhand en Efraïm aan zijn
linkerhand stond. Toen Jacob op het punt stond hen te
zegenen, kruiste hij zijn handen, zodat de rechterhand op de
jongste zoon kwam te rusten. Toen riep Jozef uit: “Zo niet,
mijn vader; want die aan uw rechterhand staat, is de
eerstgeborene.” Maar Jacob zei: “God kruiste mijn handen.”
Hier zien wij een afbeelding van de zegen, die voor de
eerstgeborene bestemd was (de Jood) en aan de jongste zoon
(de heiden) gegeven werd door het kruis (de gekruiste handen)
van de Here Jezus Christus. De zegen komt door het kruis. Gal.
3:13-14 “Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet
door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven:
Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt. Zo is de zegen
van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus,
opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het
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geloof.” De zegen van Abraham kwam door het kruis tot de
heidenen. De Joden verwierpen het kruis; daarom kreeg Jezus
de heiden-bruid.

Laat ons nu terugkeren tot de geschiedenis van Jozefs
ontmoeting met zijn broeders. U herinnert zich, dat niet al de
broeders kwamen. Jozef wist dat en hij stond er op, dat al de
broeders voor hem zouden verschijnen; anders kon hij zich niet
aan hen bekend maken. Tenslotte brachten zij de ontbrekende
ook mee, de kleine Benjamin. Het was de kleine Benjamin, zijn
volle broeder, die zijn hart in vlam zette. En wanneer onze
Jozef, dat is Jezus, zal komen tot het volk, dat de geboden van
God heeft bewaard en teruggegaan is naar Palestina, zal Zijn
hart in vlam gezet worden. De kleine Benjamin is een type van
de 144.000 Israëlieten over de gehele aarde, die teruggegaan zijn
naar Palestina voor hun verlossing. Zij zullen daar gereed
staan om Hem te ontmoeten, en Hem te kennen, betekent
Leven tot in Eeuwigheid. Zij zullen zeggen: “Dit is onze God,
op Wien wij gewacht hebben.” Dan zullen zij Hem
aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben. Zij zullen het in
berouw uitroepen: “Vanwaar deze verschrikkelijke wonden?
Hoe kon dat gebeuren?” En zij zullen rouwklagen en wenen,
ieder geslacht afzonderlijk, in de pijn van het verdriet.

Doch waar zal de heiden-Gemeente zijn, terwijl Jezus zich
bekend maakt aan Zijn broeders? Herinnert u zich dat de bruid
van Jozef met de twee kinderen in het paleis waren, want Jozef
had bevolen: “Laat iedereen mij verlaten; laten ze allen van mij
vandaan gaan!” De heiden-bruid was verborgen in het paleis
van Jozef. Waar zal de heiden-Gemeente heengaan in de
opname? In het paleis. De bruid zal van de aarde opgenomen
worden. Zij zal opgenomen worden vóór de grote verdrukking,
om haar Heer in de lucht te ontmoeten. Gedurende
drieëneenhalf jaar, terwijl de vergeldende toorn van God
uitgegoten wordt, zal zij aan het grote Bruiloftsmaal van het
Lam zitten. Dan zal Hij terugkeren, Zijn Bruid in “Zijn Vaders
huis” achterlatende, terwijl Hij Zich bekend maakt aan Zijn
broeders. Op datzelfde moment zal het antichristelijke
verbond, dat de Joden met Rome hebben gesloten, verbroken
worden. Dan zenden Rome en haar bondgenoten troepen om
alle Godvrezende, aan het Woord getrouw blijvende Joden te
vernietigen. Maar terwijl zij optrekken tegen de stad, om haar
te vernietigen, zal in de hemelen het teken van de komst van de
Zoon des Mensen verschijnen met Zijn machtige heerscharen,
om hen te vernietigen, die de aarde verwoest hebben. Wanneer
de vijand teruggeslagen is, komt Jezus en vertoont Zich aan de
144.000. Doordat ze Zijn machtige daden van verlossing gezien
hebben, zijn ze Zijn almacht gaan kennen. Maar ook doordat
zij Zijn wonden zien en weten dat zij Hem verworpen hebben
tot op dat moment, zullen zij het uitschreeuwen in de pijn van
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verschrikking en vrees, net zoals hun broeders vanouds deden,
toen ze voor Jozef stonden en zeer bevreesd waren gedood te
zullen worden. Maar zoals Jozef zei: “Maak uzelf geen
verwijten. Alles is in orde. God was in dit alles. Hij deed het,
om leven te behouden.” Ook zo zal Jezus vrede en liefde tot hen
spreken.

Waarom verwierpen de Joden Jezus? God was in dit alles.
Alleen op deze wijze kon Hij Zich een Bruid uit de heidenen
verwerven. Hij stierf aan het kruis om het leven van de
heiden-Gemeente te bewaren.

Deze 144.000 nu, behoren niet tot de Bruid. In Openb. 14:4
worden zij maagden genoemd en zij volgen het Lam waar het
ook heengaat. Het feit, dat zij zich niet met vrouwen
verontreinigd hebben toont aan, dat zij eunuchen zijn (Matth.
19:12). De eunuchen waren de bewakers van de bruidskamers.
Zij waren oppassers. Merk op dat zij niet op de troon zitten,
maar dat zij vóór de troon staan. Hoewel zij dus niet tot de
Bruid behoren, zullen zij wel in het heerlijke duizendjarig rijk
zijn.

Wij zien dan dat wanneer deze laatsten van Israël in liefde
aan de Heer verbonden zijn en de vijand vernietigd is, God
Zijn heilige berg zal toebereiden, Zijn nieuwe Hof van Eden
voor de Bruid en Zijn en haar bewakers, voor de
wittebroodsweken van duizend jaar hier op aarde. Daar Adam
en Eva in de hof waren en de duizend jaar niet ten einde
konden brengen, zo zullen Jezus, onze laatste Adam en Zijn
Eva (de Ware Gemeente) het gehele plan Gods wel tot
vervulling brengen.

O, wat wordt de Bijbel toch steeds weer herhaald! Het
tafereel van Jozef en zijn broeders wordt weldra herhaald,
want Jezus komt spoedig weer.

Voordat we dit beeld van Jozef gaan verlaten, is er nog een
ding dat ik onder uw aandacht wil brengen over deze eindtijd.
U herinnert zich nog wel, dat toen Jozef voor zijn broeders
stond en Benjamin hier nog niet bij was, hij tot hen sprak met
behulp van een tolk in een vreemde taal, alhoewel hij terdege
Hebreeuws kende. Hij sprak tot zijn broeders in een andere
taal. Wist u, dat het eerste heiden-tijdperk (het gouden hoofd,
het tijdperk van Babylon) tot een eind kwam met een
boodschap in tongen op de muur? Dit tijdperk van heden
eindigt op dezelfde wijze. De veelheid van tongen in onze
dagen is een bewijs temeer, dat de tijden van de heidenen
voorbij zijn en dat God terugkeert tot Israël.

Hij komt spoedig. De Alpha en Omega, de Profeet, Priester
en Koning, de Alles in Allen, de Here God der Heerscharen,
komt spoedig. Ja amen, Here Jezus, Gij Ene en Enige Ware
God, kom haastiglijk!
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HET VISIOEN OP PATMOS

Openbaring 1:9-20

Johannes Op Patmos

Openb.1:9 “Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de
verdrukking en in het Koninkrijk en de volharding in Jezus
Christus, was op het eiland, genaamd Patmos, om het Woord
Gods en het getuigenis van Jezus Christus.”

Deze gezichten over de Openbaring van de Persoon Jezus
Christus kwamen achtereenvolgens tot Johannes toen hij naar
het eiland Patmos was verbannen. Dit kleine eiland in de
Egeïsche Zee ligt op ongeveer vijftig kilometer van de kust van
Klein-Azië. Daar het een rotsachtig oord was, er veel slangen,
hagedissen en schorpioenen huisden, was het voor de handel
van weinig betekenis en was het door het Romeinse Rijk als
strafkolonie aangewezen voor criminelen, politieke
gevangenen, etc.

U zult hebben opgemerkt, dat Johannes zich tot de
Christenen wendt als een broeder in de verdrukking. In deze
tijd ging de eerste Gemeente door grote verdrukking. Niet
alleen vond hun godsdienst overal “tegenspraak”, maar men
werd in de gevangenis geworpen en gedood. Johannes, evenals
zovele anderen, leed nu gevangenschap om het Woord van God
en om het getuigenis van Jezus Christus. Toen hij gevangen
genomen werd trachtte men hem te doden door hem
vierentwintig uur lang in olie te koken; doch tevergeefs. De
woedende en machteloze overheid verbande hem toen naar
Patmos alsof hij een tovenaar was. Maar God was met hem en
hij werd gespaard om het eiland weer te verlaten en terug te
keren naar Efeze, waar hij tot zijn dood toe weer voorganger
werd.

De door Johannes ontvangen visioenen bestreken een
periode van twee jaar, 95-96 na Chr. Van alle visioenen, die in
het Woord beschreven zijn, zijn deze de meest opvallende. Het
gehele boek is geschreven in symbolen en is daarom het
doelwit van veel kritiek en onenigheid. Het draagt echter het
zegel Gods. Dat maakt het authentiek en van geweldige
waarde voor allen die zijn heilige pagina’s lezen of er naar
luisteren.

IN DE GEEST OP DE DAG DES HEREN

Openb. 1:10 “En ik was in de Geest op de dag des Heren, en
ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin.”
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“Ik was in de Geest.” Is dat niet prachtig? O, daar houd ik
van. U zou deze woorden “Het volmaakte van het Christelijke
leven” kunnen noemen. Indien wij willen gaan leven als
Christenen, dan moeten wij in ZIJN Geest zijn. Johannes sprak
niet over het zijn in zijn eigen geest. Dat zou deze visioenen
niet hebben kunnen veroorzaken. Het moest de Geest van God
zijn. Ook voor ons geldt dat het de Geest van God moet zijn
met ons, of al onze pogingen zijn vergeefs. Paulus zei: “Ik zal
bidden in de Geest, ik zal zingen in de Geest, ik zal leven in de
Geest.” Indien er iets goeds is dat tot mij komt dan moet het
geopenbaard worden door de Geest, bevestigd door het Woord
en bewezen worden door de resultaten die er op volgen. Zo
zeker als Johannes in de Geest moest zijn om deze geweldige
openbaringen rechtstreeks van Jezus te ontvangen, moeten ook
wij in de Geest zijn om de openbaring te ontvangen die God
ons gegeven heeft in Zijn Woord om door te leven, want het is
dezelfde Geest.

Bekijk het eens van deze kant. Maar al te veel lezen de
Bijbel waar in Handelingen 2:38 staat: “Bekeert u en een ieder
van u late zich dopen op de Naam van Jezus Christus tot
vergeving van uw zonden; en gij zult de gave des Heiligen
Geestes ontvangen,” en lezen er dadelijk overheen. Zij zien het
niet. Indien zij het zouden zien door in de Geest te geraken,
dan zouden zij weten, dat indien zij de Heilige Geest willen
ontvangen zij zich moeten bekeren en worden gedoopt in de
Naam van de Here Jezus en dan zou God Zijn Woord gestand
moeten doen door hen te vervullen met de Heilige Geest. Zij
zullen nimmer in Zijn Geest geraken of het zou precies zo
moeten gaan als het Woord zegt. Bid God om een openbaring
van Zijn Geest. Dat is de eerste stap. Geraak in de Geest.

Laat ik nog een voorbeeld geven. Veronderstel dat u
genezing van node hebt. Wat zegt het Woord? Wel, wij hebben
het allemaal ontelbare keren gelezen, doch kwamen niet in de
Geest toen wij het lazen. Vroegen wij God om Zijn Geest, om
ons de echte waarheid er van te onderwijzen? Zo ja, dan
zouden wij de oudsten roepen, onze zonden belijden, gezalfd
worden met olie en er zou voor ons gebeden worden en
daarmee zou de zaak rond zijn. Misschien zou het niet direct
komen, maar in Zijn Geest is alles geschied. Er is geen andere
pleitgrond. God zal Zijn Woord waar maken. O, wij moeten in
de Geest geraken, en dan zullen er dingen gedaan worden. GA
NIET EERST HANDELEN. GERAAK IN DE GEEST EN
HANDEL DAN EN ZIE WAT GOD ZAL DOEN.

Is het u ooit opgevallen hoe de wereld in de geest geraakt
van de dingen van de wereld? Zij gaan naar hun balspelen, hun
sportevenementen en hun danspartijen. Zij komen onder de
geest van deze dingen. Zij zitten daar niet als muurbloemen of
als zoutzakken. Zij komen dadelijk onder de bekoring van de
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dingen en nemen er deel aan. Maar o, wat hebben zij een hekel
aan de Christenen wanneer zij in de Geest van Gods Woord
komen. Zij noemen ons fanatici en dwepers. In alles zullen zij
hun haat en afkeuring laten blijken. Maar schenk er geen
aandacht aan. U kunt het verwachten, want u weet waar het
vandaan komt. Ga gewoon door en kom in de Geest van
aanbidding.

Onze geest is rein. Zij is fris. Zij is waarachtig. Zij is sober
en nuchter, maar ondanks dit alles toch vervuld van de
blijdschap des Heren. De Christenen zouden minstens zo
uitbundig en vreugdevol in de Here moeten zijn, als de wereld
pleegt op te gaan in de genoegens en pleziertjes. Zowel de
Christenen als degenen, die uit de wereld zijn, zijn mensen;
beiden kennen hun emoties. Het verschil is, dat de harten en de
emoties van de Christen zuiver zijn afgestemd op de Here der
Heerlijkheid en Zijn liefde, terwijl de wereld het vlees
voldoening schenkt.

Nu staat er hier, dat Johannes in de Geest was op de Dag
des Heren. Neen maar! Dit is nu werkelijk een vers, dat heel
wat meningsverschillen deed ontstaan. Niet dat het nodig
geweest was of zo moest zijn, maar sommigen zien eenvoudig
niet wat er feitelijk in het Woord staat.

Allereerst zijn er nogal wat goedbedoelende mensen, die de
Dag des Heren de sabbatsdag noemen; deze is voor hen de
zaterdag. Anderen noemen de Dag des Heren de zondag, de
eerste dag der week. Maar hoe kon het één dier dagen zijn of
zelfs beide dagen tezamen, als Johannes in de Geest was en
deze visioenen kreeg gedurende een periode van twee jaar. Wat
er in feite gebeurde, was dat Johannes in de Geest opgevoerd
en naar de Dag des Heren werd verplaatst, die nog komen
moet. De Bijbel spreekt van de Dag des Heren als één die in de
toekomst komt en Johannes ziet nu de dingen, die in die
toekomstige dag gaan gebeuren. Laat ons ondertussen, om ons
gemoed gerust te stellen, precies nagaan wat er met de sabbat
vandaag bedoeld wordt.

De sabbat, zoals uit het Nieuwe Testament blijkt, betekent
NIET dat men een bepaalde dag houdt. Wij kennen geen gebod
om de zaterdag als een sabbatsdag in acht te nemen; er is ook
geen gebod, dat ons voorschrijft de eerste dag der week, de
zondag, te houden. Hier volgt de waarheid over de sabbat,
hetgeen “rust” betekent. Heb. 4:8 “Want indien Jezus hen in de
rust (of rustdag) gebracht had, dan had Hij daarna niet
gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust (sabbat
houden) over voor het volk van God. Want die in Zijn rust is
ingegaan, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van
de Zijne.” Hebt u goed geluisterd naar die zin, en gezien waar
alles in de laatste zin om draait? “God rustte van Zijn werken.”
De zevende dag werd door God als sabbatsdag aan Israël
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gegeven, als herinnering aan Zijn eigen werk, waarin Hij de
wereld en al wat daarin is, geschapen heeft en daarna ophield
te scheppen. Hij hield op met Zijn werken. Hij rustte. Nu was
het goed dat er een sabbatsrust gegeven werd aan een volk dat
op een zeker tijdstip geheel op één plaats bijeen was, zodat zij
allen een bepaalde dag konden onderhouden. Tegenwoordig is
de helft van de wereld in het licht, terwijl de andere helft in de
duisternis is, dus zou het helemaal geen zin hebben. Maar dat
is slechts een argument vanuit een natuurlijk standpunt.

Laten we eens gaan zien wat de Bijbel ons leert over deze
sabbatsrust. “Want wie in Zijn rust is ingegaan.” Dit ingaan
houdt niet slechts een ingaan in, maar ook een blijven in de
rust. Het is een “eeuwige rust” waarvan de zevende dag slechts
een beeld of een type is. “Zeven” geeft de volheid aan. “Acht” is
weer de “eerste” dag. De opstanding van Jezus was op de eerste
dag der week en gaf ons het eeuwige leven en een eeuwige
sabbatsrust. En zo zien we dus waarom God ons geen bepaalde
dag van de week als sabbat (rust) kon geven. Wij zijn “ingegaan
in” en “blijven” absoluut in onze rust, hetgeen Israël niet kon
doen, daar het slechts een afschaduwing kende van het ware
waarin wij ons verheugen. Waarom zouden wij teruggaan naar
een afschaduwing terwijl wij nu de werkelijkheid hebben?

Hoe ontvangen we deze rust, of deze voortdurende sabbat,
het is op de uitnodiging van Jezus. Hij zei in Matth. 11:28-29
“Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u
rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van Mij, ^en gij zult
rust vinden (ofwel het houden van de sabbat, niet een dag,
maar het eeuwige leven, sabbat) voor uw zielen.” Het doet er
niet toe hoelang u hebt getobd onder de last van uw zonden, of
het nu tien, dertig of vijftig jaar of nog langer geduurd heeft,
kom met uw afgetobde moede leven en u zult Zijn rust vinden
(de ware sabbat). Jezus zal u rust geven.

Wat is nu precies die rust, die Jezus wil geven? Jes. 28:8-12
“Ja, alle tafels zijn vol walgelijk braaksel, geen plek is er over.
Wie wil Hij kennis leren en wie wil Hij een openbaring doen
verstaan? Hun die van de melk gespeend, aan de borst ontwend
zijn. Want het is wet op wet, wet op wet; eis op eis, eis op eis;
hier wat, daar wat. Voorwaar, door mensen die een
onverstaanbare taal spreken, en in een vreemde tongval zal tot
dit volk spreken Hij, die tot hen gezegd heeft: Dit is de rust,
(sabbat) geeft de vermoeide rust, (ofwel het houden van de
sabbat) en dit is de verademing; maar zij wilden niet horen.”
Hier staat het geprofeteerd in Jesaja. En het geschiedde zo’n
700 jaar later op Pinksteren, toen zij allen vervuld werden met
de Heilige Geest, precies zo als gezegd was hoe het zou zijn.
Dit is de ware sabbat, die beloofd was. Toen zij zo vervuld
werden met de Heilige Geest rustten zij van hun wereldse
werken, hun wereldse praktijken en hun boze handelingen. De
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Heilige Geest nam hun levens in beslag. Zij gingen in de rust.
Daar is uw rust. Dat is uw sabbat. Het is niet een dag of een
jaar, het is de eeuwigheid van het vervuld zijn en gezegend zijn
in de Heilige Geest. Het is uw rusten en God die werkt. God
werkt het willen en werken in u naar Zijn voornemen.

Laat ik hier nog een opmerking maken over de
“sabbattisten”, die beweren dat wij er verkeerd aan doen op de
eerste dag van de week, de zondag, samen te komen. Hier volgt
wat Justinus ervan zei in de tweede eeuw. “Op zondag wordt
een samenkomst gehouden voor allen die in dorpen en steden
wonen en er wordt dan een gedeelte voorgelezen uit de
gedenkschriften van de apostelen en de geschriften, zolang de
tijd dit toelaat. Als men klaar is met lezen, vermaant en
waarschuwt degene die voorgaat in een toespraak tot het
navolgen van deze edele dingen. Hierna staan wij allen op voor
een gezamenlijk gebed. Bij het afsluiten van het gebed - zoals
wij hebben beschreven - worden brood en wijn voor ons
neergezet en de dankzegging uitgesproken waarop de
Gemeente met “Amen” antwoordt. Het brood en de wijn
worden uitgedeeld en een ieder neemt een deel, waarna de
diakenen het brood en de wijn naar de huizen van hen die niet
aanwezig waren brengen. De rijken geven gaven
overeenkomstig hun vrije wil en deze collecte wordt aan
degene die voorgaat afgedragen, die er de wezen, weduwen,
gevangenen en vreemdelingen in hun behoeften mee voorziet.”
We zien dus dat zij die beweren, dat de vroege Gemeente de
Judese traditie in stand hield door op de laatste dag der week
samen te komen, helemaal geen kennis hebben genomen van
wat de geschiedenis in werkelijkheid leert. Zij zijn daarom het
vertrouwen ook niet waardig.

Och, dat de mensen toch tot Hem kwamen en die rust
zouden vinden. Er is een schreeuwend verlangen in aller harten
naar die rust, maar de meesten weten er niet het antwoord op.
Daarom trachten zij het verlangen te bevredigen door
godsdienst te bedrijven: het houden van bepaalde dagen of het
aanvaarden van de belijdenissen en dogma’s van de
godsdienstige groeperingen. Maar als dat hun niet voldoet,
proberen velen het met drinken, zwelgpartijen en meer van die
lichamelijke uitspattingen en ze denken door wereldse
genietingen enige bevrediging te vinden. Maar daarin bestaat
geen rust. Ze roken en slikken pillen om hun zenuwen te
kalmeren. Maar er is geen rust te verkrijgen door het nemen
van aardse drankjes (medicijnen). Zij hebben Jezus nodig. Zij
hebben de hemelse geneeswijze van node, de rust die de Geest
geeft.

Dan gaan de meesten van hen nog zondags naar de kerk.
Dat is allemaal wel goed, maar zelfs daar hebben zij er geen
idee van hoe zij tot God moeten naderen en hoe zij Hem
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moeten aanbidden. Jezus zei, dat de echte aanbidding is in
Geest en in waarheid, zie Johannes 4:24. Maar wat voor
aanbidding kunt u verwachten in een kerk, die zo weinig van
God afweet, die met Kerstmis een kerstman en met Pasen
paashaasjes heeft? Hoe komen ze daaraan? Ze hebben het
overgenomen van de heidenen en het tot een onderdeel van hun
kerkleer gemaakt. Maar als er iemand is, die zich tot de Here
wendt en vervuld wordt met de Heilige Geest dan houdt hij
met al dit gedoe op. Hij heeft rust voor zijn ziel gevonden. Hij
begint werkelijk te leven, God lief te hebben en Hem te
vereren.

Laten we nu terugkeren tot ons Schriftgedeelte. Wij weten
nu wat de Dag des Heren niet is. Maar als het niet de zaterdag
en niet de zondag is, wat is het dan wel? Laten we het zo
stellen. De tegenwoordige tijd is stellig niet de Dag des Heren.
Dit is de dag der mensen. Het is de mens, die bezig en aan het
doen is; het is een kerk van de mens, het idee over verering van
een mens, alles van de mensen, want het is de wereld van de
mens (kosmos), MAAR DE DAG DES HEREN IS
AANSTAANDE. Absoluut zeker. Juist op dit moment uit de
Openbaring van Jezus Christus werd Johannes opgenomen
door de Geest en door de Geest verplaatst naar die Grote Dag,
die aanstaande is. De Dag des Heren breekt aan zodra de dag
der mensen voorbij is. De koninkrijken dezer wereld zullen dan
de koninkrijken van onze God worden. De Dag des Heren
breekt aan als de oordelen komen, en daarna komt het
Duizendjarig Rijk. Juist in deze tijd nu, doet de wereld met de
Christen naar believen. Ze schelden hem uit voor alles wat
goed en lelijk is, maken grapjes over hem. Maar die grote
belangrijke dag gaat komen en dan zullen zij wenen en rouw
bedrijven, want het Lam zal komen in grimmigheid om de
wereld te oordelen. Dan zullen de rechtvaardigen hun dag bij
de Here hebben, want de goddelozen zullen verbrand worden
en de rechtvaardige zal over hun as het Duizendjarig Rijk
binnengaan. Maleachi 4:3 “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.”

DE STEM ALS VAN EEN BAZUIN

Openb. 1:10 “^En ik hoorde achter mij een luide stem, als
van een bazuin.” Johannes was in de Geest en hierdoor zag hij
de grote en wonderbare dag van de Here Jezus en al Zijn
heilige kracht. Het ogenblik was genaderd, dat de toekomst
ontvouwd zou worden, want God stond op het punt hem
onderricht te geven. Johannes zei niet dat het een bazuin was.
Het was als een bazuin. Het blazen van een bazuin nu, duidt
erop, dat er iets gewichtigs staat te gebeuren. Het is als de



HET VISIOEN OP PATMOS 37

heraut, de boodschapper des konings, die tot het volk komt. Hij
blaast een bazuin. Het is een dringende oproep. De mensen
verzamelen zich om te luisteren. (Israël werd altijd bijeen-
verzameld door het blazen van een bazuin.) Er staat iets
belangrijks te gebeuren. “Luister ernaar!” Deze stem had dus
dezelfde dringende oproep als bij de bazuin het geval was.
Deze was helder en luid, bracht schrik teweeg en riep op tot
een ontwaken. Och, dat wij toch de stem van God mogen
horen, die als een bazuin weerklinkt in deze dagen, want het is
de “Evangeliebazuin”, die het “Profetisch Woord”
voortbazuint, om ons bewust te doen worden en gereed te
maken voor wat over de aarde gaat gebeuren.

HET BEVEL OM TE SCHRIJVEN

Openb. 1:11 “Zeggende: Ik ben de Alpha en de Omega, de
Eerste en de Laatste; en hetgeen gij ziet, schrijf dat in een
boek, en zend het aan de zeven gemeenten in Asia: naar Efeze,
Smyrna, Pérgamum, Thyatira, Sardes, Filadelfia en naar
Laodicea.” Hier heeft u het. De Eerste en de Laatste, de Alpha
en de Omega: dat is ALLES ervan. De ene ware God. De Stem
en het Woord van God. Werkelijkheid en waarheid zijn nabij.
Wat is het geweldig om in de Geest te zijn. Neen maar, in Gods
aanwezigheid te zijn, en van Hem te horen^ “Hetgeen gij
ziet, schrijf dat in een boek, en stuur het aan de zeven
gemeenten.” De stem, die Zijn Woord uitbazuinde in de Hof
van Eden en op de berg Sinaï, de stem die ook in de verheven
heerlijkheid gehoord werd op de Berg der Verheerlijking,
weerklonk opnieuw, en ditmaal gericht tot de zeven gemeenten
met een volledige en laatste openbaring van Jezus Christus.

“Schrijf de visioenen op, Johannes. Teken ze op voor de
tijdperken, die moeten volgen, want het zijn de echte
profetieën, die vervuld MOETEN worden. Schrijf ze op zend ze
uit, maak ze bekend.”

Johannes herkende die stem. Oh, u zult die stem herkennen
als Hij u roept en u één der Zijnen bent.

DE GOUDEN KANDELAREN

Openb. 1:12 “En ik keerde mij om, teneinde de stem te zien,
die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven
gouden kandelaren.” Johannes zegt niet, dat hij zich
omdraaide om degene te zien waarvan hij de stem hoorde,
maar, hij draaide zich om teneinde de stem te zien. Oh, daar
houd ik van. Hij draaide zich om teneinde de stem te zien. De
stem en de persoon zijn één en dezelfde. Jezus is het WOORD.
Johannes 1:1-3 “In den beginne was het Woord en het Woord
was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij
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God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit
is geen ding geworden, dat geworden is.” Als u ooit het Woord
te zien krijgt dan zult u Jezus zien.

Toen Johannes zich omdraaide zag hij zeven gouden
kandelaren. In feite waren het lamphouders. En volgens vers 20
zijn het de zeven gemeenten. “De zeven kandelaren die gij
zaagt zijn de zeven gemeenten.” Om de zeven gemeenten voor
te stellen konden het eigenlijk geen kaarsen zijn. Een kaars
brandt slechts een ogenblikje en gaat dan uit. Hij sterft.
Daarmee is het afgelopen. Maar lampen hebben een langere
levensduur, hetgeen kaarsen niet hebben.

Als u een prachtig beeld over de lamp wilt hebben dan
moet u Zacharia 4:1-6 eens lezen. “De engel die met mij sprak,
kwam terug en wekte mij zoals men iemand uit de slaap wekt.
Hij zeide tot mij: Wat ziet gij? Daarop antwoordde ik: Ik zie
daar een kandelaar, geheel van goud, met een oliehouder aan
zijn top; hij heeft zeven lampen, en telkens zeven
toevoerbuizen voor de lampen erbovenop; en twee olijfbomen
steken boven hem uit, de ene rechts en de andere links van de
oliehouder. Ik hernam en vroeg de engel die met mij sprak: Wat
betekent dit, mijn Heer? Toen gaf de engel die met mij sprak,
mij ten antwoord: Weet gij niet, wat dit betekent? Ik zeide:
Neen, mijn Heer. Hij antwoordde mij: Dit is het Woord des
Heren tot Zerubbabel: niet door kracht noch door geweld,
maar door Mijn Geest! zegt de Here der Heerscharen.” Hier is
nog een lamp van zuiver goud. Deze brandt helder omdat hij
een overvloed aan olie ontvangt van de twee olijfbomen, die
aan elke kant staan. De twee bomen stellen het Oude en het
Nieuwe Testament voor en de olie duidt natuurlijk op de
Heilige Geest, Die de enige is, die het licht van God kan geven
aan de mensen. De engel, die tot Zacharia sprak, zei zoveel als:
“Wat u hier ziet betekent dat de gemeente niets kan doen uit
eigen kracht, maar alleen door de Heilige Geest.”

Let nu eens op deze lamp. Het zal u opvallen, dat hij een
grote schaal ofwel reservoir heeft, waarin zeven armen
uitmonden. De schaal is met olijfolie gevuld die vloeit door
zeven pitten, die zich in de zeven armen bevinden. Het is
dezelfde olie, die brandt en een licht doet branden aan het eind
van de zeven pijpen. Dit licht ging nooit uit. De priesters
vulden steeds de schaal bij.

De lamp werd op een bijzondere wijze aangestoken. De
priester nam eerst vuur van het gewijde altaar, dat
oorspronkelijk door het vuur Gods was ontstoken. Hij stak
allereerst de lamp aan, die helemaal bovenaan de schaal was.
Vervolgens stak hij de tweede lamp aan met het vuur van de
eerste. De derde lamp kreeg zijn vuur van de tweede lamp,
evenals de vierde het van de derde kreeg, enzovoort, totdat alle
zeven lampen brandden. Dit heilig vuur van het altaar, dat van
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lamp tot lamp ging, is een prachtig beeld van de Heilige Geest
in de zeven Gemeente-tijdperken. De oorspronkelijke uit-
storting op Pinksteren (de uitstorting die direct van Jezus van
de Genadetroon kwam) bekleedt Zijn Gemeente door alle
zeven tijdperken heen en laat op een volmaakte wijze zien dat
Jezus Christus dezelfde is, gisteren, heden en tot in eeuwigheid,
de Onveranderlijke God, zowel in Zijn wezen als in Zijn
handelen.

Jezus zei in Johannes 15: “Ik ben de Wijnstok en gij zijt de
ranken.” Hij is de hoofd-Wijnstok, die uit de oorspronkelijke
wortel te voorschijn komt en het oorspronkelijke zaad, dat het
leven in zich heeft. De wijnstok draagt geen vrucht; dat doen
de ranken. Let nu goed op: U kunt in een citrusboom, zoals
bijvoorbeeld een sinaasappelboom, een grapefruitrank enten,
een citroenrank of een mandarijnrank en andere variëteiten, en
al die ranken zullen groeien. Maar die geënte ranken zullen
géén sinaasappelen voortbrengen. In geen geval. De
citroenrank zal citroenen voortbrengen en de grapefruitrank
grapefruit, enzovoort. Toch zullen deze ranken leven putten uit
de boom. Maar als deze boom ooit een nieuwe rank doet
uitspruiten, zal het een sinaasappelrank zijn die sinaasappelen
draagt. Waarom? Omdat het leven in de rank en het leven in de
stam één en hetzelfde leven is, terwijl dit niet zo was met de
geënte ranken. Het leven van die geënte ranken is van andere
oorsprong, uit andere bomen, uit andere wortels, uit andere
zaden afkomstig. Zeker, ze zullen vrucht geven, maar het zal
geen sinaasappel zijn Dat kan ook niet, want ze zijn niet  het
oorspronkelijke.

Dat is ook het geval met de kerk. De wijnstok is gespleten
en er zijn ranken ingeënt. Zij hebben er baptistenranken,
methodistenranken, presbyteriaanse ranken en pinksterranken
ingeënt. En die ranken dragen baptisten-, methodisten-,
pinkster- en presbyteriaanse vruchten. (Zaden van geestelijke
groeperingen van waaruit zij hun vrucht voortbrengen). Maar
als de wijnstok ooit een nieuwe rank voortbrengt uit zichzelf,
dan zal die rank precies zijn als de wijnstok zelf. Het zal
dezelfde soort rank zijn als die op de Pinksterdag te voorschijn
kwam. Deze zal in tongen spreken, profeteren, en de kracht en
tekenen van de opgestane Jezus Christus in zich hebben. Hoe
komt dat? Omdat hij zich voedt uit de natuurlijke bron der
wijnstok zelf. Ziet u, deze was niet in de wijnstok geënt; deze
was in de wijnstok GEBOREN. Toen die andere ranken er in
geënt werden konden zij alleen maar hun eigen vrucht
voortbrengen, want zij waren niet geboren uit die wijnstok. Zij
weten niets af van dat oorspronkelijke leven en oor-
spronkelijke vrucht. Dat kan ook niet, want ze waren er niet
uit geboren. Maar waren zij er wel uit geboren, dan zou
hetzelfde leven dat in de oorspronkelijke stam (Jezus) is, door
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hen gestroomd hebben en zich door hen hebben gemani-
festeerd. Johannes 14:12 “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in
Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere
nog dan deze, want Ik ga tot de Vader.”

Denominaties die door mensen geleid worden kunnen niet
uit God geboren zijn; want het is de Geest, NIET DE MENS,
Die Leven schenkt.

Hoe treffend is het als we bedenken, dat deze zeven lampen
hun leven en licht krijgen van de rijkdommen uit dezelfde
centrale schaal, omdat hun pit daarin gedoopt was. Hier staat
iedere boodschapper aan de Gemeente afgebeeld. Zijn leven
staat in vuur en vlam door de Heilige Geest. Zijn pit (leven) is
ondergedompeld in Christus. Door die pit ontleent hij leven
aan Christus en geeft hierdoor licht aan de Gemeente. Wat
voor licht straalt hij uit? Precies hetzelfde licht, dat ook de
eerste lamp had toen hij werd aangestoken. En door alle
eeuwen heen tot op deze tijd van de boodschapper der laatste
dagen toe wordt hetzelfde licht en leven geopenbaard door een
leven, dat met Christus geborgen is in God.

Wij kunnen niet alleen zo over de boodschappers spreken,
maar elke ware gelovige wordt hier op aanschouwelijke wijze
uitgebeeld. Allen putten zij uit dezelfde schaal. Zij zijn allen in
dezelfde schaal gedompeld. Zij zijn dood voor zichzelf en hun
leven is met Christus verborgen in God. Zij zijn verzegeld door
de Heilige Geest. Efeze 4:30 “En bedroeft de Heilige Geest
Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tot de dag der ver-
lossing.” Niemand kan hen uit Zijn hand roven. Aan hun leven
kan men niet komen. Het zichtbare leven brandt en schijnt,
terwijl het licht geeft en manifestaties van de Heilige Geest.
Het innerlijke, onzichtbare leven is verborgen in God en wordt
gevoed door het Woord des Heren. Satan kan hen niet
aantasten. Zelfs de dood kan hen geen schade doen, want de
dood heeft haar prikkel verloren; het graf heeft haar over-
winning verloren. God zij gedankt, zij hebben deze over-
winning in en door de Here Jezus Christus. Amen, en amen.

NIET LANGER MEER DE PRIESTER

Openb. 1:13 “En te midden van de kandelaren Iemand als
eens mensen zoon, bekleed met een tot de voeten reikend
gewaad en aan de borsten omgord met een gouden gordel.”

Daar staat Hij, Iemand als eens mensen zoon. Zoals de
edelsteen fraaier wordt door de zetting van een ring, zo staat
Hij daar verheerlijkt temidden van de Gemeenten. Het is de
Dag des Heren, want Johannes ziet Hem immers niet als
priester staan, maar als de komende Rechter. De gouden gordel
omgordt niet langer Zijn middel, waar de priester die moet
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dragen als hij dienst doet in het Heilige der Heiligen, neen,
deze is nu om Zijn schouders, want Hij is nu niet de priester,
maar de RECHTER. Nu gaat Johannes 5:22 in vervulling:
“Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele
oordeel aan de Zoon gegeven.” Zijn dienst is bewezen. Het
priesterschap is voorbij. De dagen der profetie zijn beëindigd.
Daar staat Hij, omgord als de RECHTER.

DE ZEVENVOUDIGE HEERLIJKHEID VAN ZIJN PERSOON

Openb.1:14-16 “En Zijn hoofd en Zijn haren waren wit als
witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen als een vuurvlam; en Zijn
voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend
gemaakt, en Zijn stem was als een geluid van vele wateren. En
Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond
kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn aanzien was
gelijk de zon schijnt in haar kracht.”

Wat aangrijpend en inspirerend was de verschijning van
Jezus aan Johannes, die terwille van het Woord in ballingschap
was, en zie, het Levende WOORD staat nu voor hem. Wat
werpt dit visioen een licht op de dingen, want elk beschrijvend
onderdeel heeft een betekenis. Welk een openbaring van Zijn
schitterend Wezen.
1. Zijn Haar Wit als Sneeuw.

Johannes bemerkt en noemt allereerst de witheid van Zijn
haar. Het was wit en schitterend als sneeuw. Dit was niet
vanwege Zijn ouderdom. O nee. Dit stralende witte haar
beduidt niet leeftijd, maar ervaring, volwassenheid en
wijsheid. De Eeuwige kent geen ouderdom. Wat is tijd voor
God? Tijd heeft weinig te betekenen voor God, maar wijsheid
betekent veel. Het is net als bij Salomo, toen deze God om
wijsheid vroeg, zodat hij Israël zou kunnen richten. Nu komt
Hij, de Rechter der ganse aarde. Hij zal met wijsheid gekroond
worden. Dat is het waar het witte en schitterende haar op
duidt. Zie ook wat er in Dan.7:9-14 staat: “Terwijl ik bleef
toekijken, werden tronen opgesteld, 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; duizendmaal duizenden
dienden Hem en tienduizend maal tienduizenden stonden vóór
Hem. De vierschaar zette zich neder en de boeken werden
geopend. Toen keek ik toe vanwege het geluid der grote
woorden welke de hoorn sprak; terwijl ik bleef toekijken, werd
het dier gedood, zijn lichaam werd vernietigd en prijsgegeven
aan de brand van het vuur. Ook aan de overige dieren werd de
heerschappij ontnomen, en hun werd een levensduur gegeven
tot tijd en wijle. Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie,
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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 een, dat
onverderfelijk is.” Daar heeft u het. Daniël zag Hem met dat
witte haar. Hij was de Rechter, Die de boeken opende en
hieruit oordeelde. Daniël zag Hem komen met de wolken. Dat
is precies hetzelfde wat Johannes zag. Beiden zagen zij precies
hetzelfde. Zij zagen de Rechter met de oordeelsgordel over Zijn
schouders daar staan, zuiver en heilig, vol wijsheid en
volkomen bevoegd om de wereld te oordelen in gerechtigheid.
Halleluja.

Zelfs de wereld verstaat deze symboliek, want in oude
tijden verscheen de rechter en riep het volkscollege bijeen,
bedekt met een witte pruik en gekleed in een lang gewaad, dat
op zijn absolute gezag duidde (een tot de voeten reikend
gewaad) om gericht te houden.
2. Ogen gelijk een Vuurvlam.

Denk u dit eens in. Die ogen die eens verduisterd waren
van tranen vanwege verdriet en bewogenheid. Bij het graf van
Lazarus weenden die ogen van bewogenheid. Die ogen, die het
kwaad der moordenaars, die Hem aan het kruis hingen, niet
zagen, maar die in diepe droefheid uitriepen: “Vader, vergeef
het hun.” Nu zijn die ogen een vuurvlam, de ogen van de
Rechter, die degenen, die Hem verwierpen, zal vergelden naar
hun werken.

Van alle menselijke ontroering die Hij toonde toen Hij als
Zoon des mensen verscheen, was deze wel het grootst: dikwijls
weende Hij. Maar achter dat wenen en achter die droefheid
was God er toch nog steeds.

Diezelfde ogen zagen visioenen. Zij zagen diep in de
mensenharten en lazen hun diepste gedachten en kenden al
hun verschillende wegen. Het was God die, door sterfelijke
ogen tegen hen die Hem niet kenden voor wat Hij was, uitvoer:
“^Indien gij niet gelooft, dat Ik het ben, zult gij in uw
zonden sterven.” Johannes 8:24. “Indien Ik niet doe de werken
Mijns Vaders, zo gelooft Mij niet; maar indien Ik ze doe (de
werken van Mijn Vader), en zo gij Mij niet gelooft, zo gelooft
de werken^” Johannes 10:37-38. Zoals Jeremia vanouds, was
Hij de wenende profeet, want men nam het Woord van God
niet aan en men wierp zich buiten de openbaring.

Die vurige, vlammende ogen van de Rechter leggen zelfs nu
reeds het leven van alle vlees vast. Terwijl zij de gehele aarde
doorlopen is er niets dat Hij niet weet. Hij kent de verlangens
van het hart en ieders overleggingen worden door Hem gekend.
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Er is niets verborgen, dat niet geopenbaard zal worden, want
alle dingen zijn open en bloot voor Hem voor Wien wij reken-
schap hebben af te leggen. Denk u dat eens in, Hij weet op dit
moment wat u denkt.

Ja, daar staat Hij, de Rechter met vlammende ogen om
gericht te houden. De dag der genade is voorbij. Oh, dat de
mensen zich mochten bekeren en Zijn aangezicht in
gerechtigheid zoeken, nu het nog de tijd is. Dat ze Zijn boezem
tot hun kussen maken, voordat de wereld in vuur zal
wegsmelten.
3. Voeten gelijk Blinkend Koper.

“En Zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven
gloeiend gemaakt.” Koper staat bekend vanwege zijn enorme
hardheid. Er is niets bekend waarmee het harder gemaakt zou
kunnen worden als het erbij gedaan werd. Maar dit koper, dat
zijn voeten beschrijft, is nog opmerkelijker; het heeft namelijk
de proef van de vurige oven doorstaan, een proef die nog geen
ander metaal doorstaan heeft. En dat is precies juist. Want
koper duidt op Goddelijk Oordeel: een oordeel dat God
uitsprak en gestand deed. Johannes 3:14-19 “En gelijk Mozes de
slang in de woestijn verhoogd heeft, zó moet ook de Zoon des
mensen verhoogd worden, opdat een ieder, die gelooft, in Hem
eeuwig leven hebbe. Want alzo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder,
die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld;
wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft
geloofd in de Naam van de Eniggeboren Zoon van God. Dit is
het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen
de duisternis liever gehad hebben dan het licht; want hun
werken waren boos.” Num. 21:8-9 “De Here dan zeide tot
Mozes: Maak een vurige slang, en plaats die op een staak;
ieder, die daarnaar ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven
blijven. Toen maakte Mozes een koperen slang en plaatste die
op een staak; en wie, wanneer een slang hem gebeten had, op
de koperen slang de blik richtte, bleef in leven.” Israël had
gezondigd. Zonde moest geoordeeld worden. Daarom gebood
God Mozes een koperen slang op een staak te plaatsen, en wie
er op zag werd verlost van de straf voor zijn zonde.

De koperen slang op de staak is het symbool van de zonde
die in de Hof van Eden werd bedreven, alwaar de slang Eva
verleidde doordat hij haar tot zonde aanzette. Koper spreekt
van oordeel zoals dat ook blijkt uit het koperen altaar, waar de
straf der zonde werd verzoend door het offer op het altaar.
Toen God Israël oordeelde vanwege haar zonden ten tijde van
Elia, liet Hij het niet regenen en de hemel werd als koper. In
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deze illustratie zien wij nu dat de slang op de staak de reeds
veroordeelde zonde voorstelt, want hij is gemaakt van koper,
hetgeen aantoont dat het Goddelijk oordeel reeds over de
zonde was geveld. Daarom werd iedereen, die naar de slang,
die op de staak was, keek, gezond door de betekenis ervan te
aanvaarden, want dit was het werk of de verlossing van de
Here.

De slang op de staak wijst ook op Jezus’ komst naar deze
aarde en op hetgeen Hij moest volbrengen. Hij was vlees
geworden opdat Hij de oordelen van God voor de zonde op
Zich zou kunnen nemen. Het fundament van het offeraltaar
was van zuiver koper, hetgeen duidt op het Lam, dat geslacht
is voor de grondlegging der wereld. Het oordeel was reeds op
Hem gelegd, toen er zelfs nog geen zondaars waren. Daar de
verlossing geheel des Heren is, betrad Hij de wijnpersbak der
gramschap van de toorn Gods geheel alleen. Zijn klederen
waren met Zijn eigen bloed karmozijnrood geverfd. De
gloeiende oven van het rechtvaardige oordeel en van de toorn
Gods was Zijn deel. Hij leed, de Rechtvaardige, voor de
onrechtvaardige. “Gij zijt waardig, o Lam van God, want Gij
hebt ons verlost door Uw eigen bloed.” Voor onze
overtredingen werd Hij doorboord. Voor onze ongerechtigheid
is Hij verbrijzeld, en de straf die ons de vrede aanbrengt was
op Hem en door Zijn striemen is ons genezing geworden. De
Here heeft al onze ongerechtigheden op Hem doen neerkomen.
Hij leed als geen ander mens ooit geleden had. Ja, zelfs vóór
het kruis zweette Hij grote druppelen bloeds daar Zijn bloed
zich in de hevige zielsbenauwdheid waarin Hij verkeerde, uit
zijn aderen afscheidde. Lucas 22:44 “En Hij werd dodelijk
beangst en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als
bloeddruppels, die op de aarde vielen.”

Maar de dag komt dat deze voeten van koper op de aarde
zullen staan. En Hij zal de Rechter der ganse aarde zijn, en Hij
zal de mensen in gerechtigheid en volkomenheid oordelen. En
er zal geen mogelijkheid zijn om dat oordeel te ontlopen. Geen
wending van die gerechtigheid. Er zal geen verzachting
mogelijk zijn. Wie onrechtvaardig is, zal nog onrechtvaardiger
worden, wie vuil is, zal nog vuiler worden; de Onveranderlijke
zal ook dan niet veranderen, want Hij is nimmer veranderd en
zal ook nimmer veranderen. Die voeten van koper zullen de
vijand verbrijzelen. Zij zullen de antichrist, het beest en het
beeld daarvan en alles wat een gruwel is in Zijn ogen,
vernietigen. Hij zal de kerkelijke systemen vernietigen, die Zijn
Naam hebben aangenomen alleen om haar Zijn schittering te
ontnemen, en Hij zal ze tezamen verbrijzelen met de antichrist.
Alle goddelozen, de godloochenaars, de agnostici, de
modernisten, de vrijdenkers,  zij allen zullen daar zijn. Dood,
hel en het graf zullen daar zijn. Jazeker, zij zullen daar zijn.
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Want als Hij komt zullen de boeken worden geopend. Dan
zullen zelfs ook de lauwe gemeente en de vijf dwaze maagden
verschijnen. Hij zal de schapen van de bokken scheiden.
Wanneer Hij komt zal Hij het Koningschap op Zich nemen,
want Hem behoort het toe en met Hem zullen daar zijn de
duizend maal duizenden, Zijn Bruid, om Hem te dienen.
Glorie! O, het is nu of nooit. Bekeert u, éér het te laat is.
Ontwaakt te midden der doden en zoekt God, om vervuld te
worden met Zijn Geest, of u zult het eeuwige leven aan u
voorbij zien gaan. Doe het nu, nu het nog tijd is.
4. Zijn Stem Was als een Stem van Vele Wateren.

Welnu, wat stellen wateren voor? Luister naar Openb.17:15
“^de wateren, die gij zaagt,^ zijn volken, en menigten, en
natiën, en tongen.” Zijn stem was gelijk het spreken van een
grote menigte. Wat is het? Het is het oordeel. Want dit zijn de
stemmen der vele getuigen, die door alle eeuwen heen door de
Heilige Geest van Christus hebben getuigd en Zijn evangelie
hebben verkondigd. Het zal de stem van iedere man zijn, die
zich in het oordeel verheft tegen de zondaar die alle
waarschuwing in de wind geslagen heeft. De stemmen der
zeven boodschappers zullen helder en duidelijk gehoord
worden. Die getrouwe predikers, die de reddende kracht van
Jezus predikten, die de waterdoop in Jezus’ Naam predikten,
die de vervulling en de kracht van de Heilige Geest predikten,
die meer aan het Woord vasthielden dan aan hun eigen leven;
zij allen waren de stem van Jezus Christus, door de Heilige
Geest door alle eeuwen heen. Johannes 17:20 “En Ik bid niet
alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in
Mij geloven.”

Hebt u er wel eens bij stil gestaan hoe verschrikkelijk het is
voor een mens als hij hulpeloos naar een waterval toedrijft?
Denk eens aan dat bulderend geruis als hij zijn zekere
ondergang tegemoet gaat. En precies zo zal ook de dag des
oordeels zijn, wanneer het bulderen van de menigte stemmen u
veroordeelt, omdat u er geen acht op hebt geslagen toen het
nog niet te laat was. Sla er op dit moment acht op. Want op dit
ogenblik worden uw gedachten in de hemel vastgelegd. Daar
spreken uw gedachten luider dan uw woorden. Zoals de
farizeeër, die met de mond zoveel beweerde, maar, daar hij niet
luisterde naar de Here, werd zijn hart verdorven en slecht
totdat het te laat was, zo zal het juist misschien nu wel uw
laatste kans zijn om het Woord te horen en het aan te nemen
ten eeuwigen leven. Het zal te laat zijn als u het bulderend
geraas van de vele stemmen van oordeel en verdoemenis
nadert.

Maar is het u ooit opgevallen hoe zacht en rustgevend het
geluid van water kan zijn? Ik houd van vissen en ik zoek graag
een plekje waar het water kabbelt. Ik kan gewoon op mijn rug
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liggen en het horen spreken van vrede en vreugde, van
tevredenheid tot mijn hart. Wat ben ik blij dat ik in de veilige
haven verankerd lig, alwaar de stem des Heren van vrede
spreekt, zoals het Woord der wateren van scheiding het hebben
verkondigd. Wat zouden we dankbaar moeten zijn voor het
horen van Zijn stem van liefde, zorg en leiding en bescherming.
En op zekere dag zullen wij diezelfde zachte stem horen
spreken, niet in het oordeel, maar ter verwelkoming van ons
wier zonden door Zijn bloed zijn kwijtgescholden, wier levens
met de Geest vervuld zijn geweest, en wier wandel in het
Woord was. Wat zou kostbaarder kunnen zijn dan de menigte
van verwelkomende stemmen te horen en omringd te zijn door
deze menigte die geloofd heeft ten eeuwigen leven? O, daar is
niets mee te vergelijken. Ik bid dat u Zijn stem zult horen en
niet uw hart verhardt, maar Hem aanneemt als uw Koning.

O, als u het slechts zou zien. De wereld werd vernietigd
door de wateren, maar diezelfde wateren redden Noach en ook
redde het de gehele wereld voor Noach. Hoor naar Zijn stem,
de stem Zijner dienstknechten, wanneer deze tot bekering en
leven roepen.
5. In Zijn Rechterhand Waren Zeven Sterren.

“En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand.” Wij weten
natuurlijk reeds uit vers twintig wat die zeven sterren in feite
zijn. “En het geheimenis der zeven sterren zijn de engelen
(boodschappers) der zeven gemeenten.” Nu is hier dus geen
enkele vergissing mogelijk, aangezien Hij het voor ons
verklaart. Deze zeven sterren zijn de boodschappers aan de
zeven opeenvolgende Gemeente-tijdperken. Zij worden niet bij
name genoemd. Zij worden alleen vermeld als zeven, aan ieder
tijdperk één. Van het Efeze tijdperk af tot aan dit Laodicea
tijdperk bracht iedere boodschapper de boodschap van
waarheid tot de mensen, zonder ooit erin te falen haar het
Woord van God te doen blijven zijn voor dat bijzondere
tijdperk. Een ieder hield zich daaraan. Ze waren onwankel-
baar in hun trouw aan het oorspronkelijke licht. Terwijl ieder
tijdperk zich van God afkeerde, bracht Zijn getrouwe
boodschapper dat tijdperk weer terug naar het Woord. Hun
kracht was van de Heer, anders zouden zij nooit het getij
hebben kunnen keren. Zij waren veilig onder Zijn hoede, want
niets kon hen uit Zijn hand rukken, noch kon iets hen scheiden
van de liefde Gods of het nu ziekte, gevaar, naaktheid,
hongersnood, zwaard, leven of dood was. Zij hadden zich
waarlijk overgegeven aan Hem en werden bewaard door Zijn
almacht. Zij waren niet bezorgd over de vervolging die op hun
weg kwam. Moeite en bespotting was hun deel en dat deed hen
juist God grootmaken, omdat zij waardig geacht werden voor
Hem te lijden. En uit dankbaarheid voor Zijn heil, brandden
zij met het licht van Zijn leven en weerspiegelden Zijn liefde,
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geduld, zachtmoedigheid, matigheid, vriendelijkheid en trouw.
En God steunde hen met wonderen, tekenen en dergelijke
dingen. Zij werden beschuldigd van fanatisme en “heilige-
rollers” te zijn. Zij werden aangeklaagd door organisaties en
bespot, maar zij hielden vast aan het Woord.

Nu is het niet moeilijk om op te gaan staan en trouw te
blijven aan een belijdenis. Dat is gemakkelijk, want de duivel
staat daar volkomen achter. Maar het betekent nog wat anders
als men getrouw is aan Gods Woord en als men terug keert
naar wat het Woord oorspronkelijk voortbracht, na Pinksteren.

Niet zo lang geleden zei een man tegen mij dat de
rooms-katholieke kerk de ware kerk moest zijn, daar zij trouw
was gebleven aan wat zij door de jaren heen geloofde en toch
steeds groter werd zonder te veranderen. Dat is echter
volstrekt onjuist. Elke kerk, die de overheid achter zich heeft
staan en die haar eigen belijdenis er op na houdt - die niets van
doen heeft met het Woord - die geen duidelijke zichtbare
bediening heeft, waarmee de duivel wakker geschud wordt,
kan zich zonder meer staande houden. Dat was niet waar het
om ging. Maar wanneer u denkt aan die kleine groep, wier
leden doormidden gezaagd en voor de leeuwen geworpen
werden, vervolgd en overal verjaagd werden en nochtans trouw
bleven aan het Woord, dat moest duidelijk van God zijn. Hoe
zij hun geloofsstrijd overleefden en nog steeds volhardden:
DAT is het wonder.

En deze troost is niet alleen voor de zeven boodschappers
der gemeenten. Iedere ware gelovige is in Gods hand en kan
putten uit Zijn liefde en kracht. En de volle zegen ontvangen,
die God voor de Zijnen heeft. Wat God aan de boodschapper
geeft, de wijze waarop Hij de boodschapper zegent en gebruikt,
is een voorbeeld voor alle gelovigen van Zijn goedheid en zorg,
voor ALLE leden van Zijn lichaam. Amen.

6. Het Tweesnijdend Zwaard

“En uit Zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard.”
In Hebreeën 4:12 staat: “Want het Woord Gods is levend en
krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het
dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest,
gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten
des harten.” Uit Zijn mond ging het scherpe tweesnijdende
zwaard, dat is het WOORD VAN GOD. Openb. 19:11-16 “En ik
zag de hemel geopend en zie, een wit paard; en Hij, die daarop
zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis
en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren een
vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een
geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. En Hij was
bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was en Zijn Naam
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is genoemd: het Woord Gods. En de heerscharen, die in de
hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en
smetteloos fijn linnen. En uit Zijn mond komt een scherp
zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen
hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de
wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen. En
Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij geschreven de naam:
KONING DER KONINGEN, EN HERE DER HEREN.”

Johannes 1:49 “Nathanaël zeide tot Hem: Vanwaar kent Gij
mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Eer Filippus u riep,
zag Ik u onder de vijgeboom.”  Daar ziet u het. Wanneer Hij
komt zal het Woord zijn tegen alle natiën en alle mensen. En
niemand zal weerstand kunnen bieden. Het zal openbaren wat
in ieder hart was, zoals Hij bij Nathanaël deed. Het Woord van
God zal laten zien wie de wil van God deden en wie niet. Het
zal de verborgen werken van elk mens openbaren en de
drijfveer daartoe. Het zal vaneen scheiden. Dat is wat het zegt
in Rom. 2:3 “Rekent gij wellicht hierop, o mens, die oordeelt
over hen, die zulke dingen bedrijven, en ze zelf doet, dat gij het
oordeel Gods ontgaan zult?” Dan vervolgt het gedeelte door te
zeggen hoe God de mensen gaat oordelen. Hier vindt u het, in
de verzen 5 tot 17. Het harde, onboetvaardige hart zal
geoordeeld worden. De werken zullen geoordeeld worden. De
beweegredenen zullen geoordeeld worden. Bij God zal geen
enkel aanzien des persoons zijn, maar allen zullen door dat
Woord geoordeeld worden, zonder dat er één aan ontkomt.
Degenen die hoorden en niet wilden luisteren zullen geoor-
deeld worden overeenkomstig hetgeen zij hoorden. Zij die er in
berustten, door te zeggen dat zij het geloofden maar er niet
naar leefden zullen geoordeeld worden. Elke verborgenheid zal
aan de dag komen en van de daken verkondigd worden. O, dan
zullen we pas werkelijk de geschiedenis begrijpen. Niet één
geheimenis uit de tijdperken zal achtergelaten worden.

Maar wist U dat Hij de verborgenheden van de harten van
mannen en vrouwen openbaart in dit tijdperk, waarin wij
leven? Wie anders zou de verborgenheden des harten kunnen
blootleggen dan het Woord Zelve? Hebr. 4:12 “Want het Woord
Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend
zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel
en geest, gewrichten en merg en het schift overleggingen en
gedachten des harten.” Het is het Woord. Het volvoert datgene
waartoe het gezonden was, want Het (het Woord) is vol kracht.
Dezelfde Geest, Die in Jezus (het Woord) was is thans weer
aanwezig in de kerk van dit laatste tijdperk als een laatste
teken om te proberen de mensen van het oordeel af te brengen,
want zij, die Hem verwerpen (het Woord) zijn nu reeds in het
oordeel gekomen daar zij Hem opnieuw kruisigen. Hebr. 6:6
“Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn
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geweest^ en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot
bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God
opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken.”

Nu zei Paulus, dat het Woord zowel in kracht kwam als in
een stem. Het gepredikte Woord demonstreerde feitelijk
Zichzelf. Als een vlammend, snijdend zwaard drong het door
tot de gewetens der mensen en als het mes van een chirurg
sneed het de ziekten weg en maakte gevangenen vrij. Overal
waar die eerste gelovigen heengingen, “gingen zij uit, het
Evangelie (het Woord) predikende, en God bevestigde dat
Woord met tekenen die er op volgden.” De zieken werden
genezen, duivelen werden uitgedreven en zij spraken in nieuwe
tongen. Het Woord was aldus in actie. Dat Woord heeft
nimmer gefaald in de monden van gelovige Christenen. En in
dit laatste tijdperk in de ware Woord-Bruid is het sterker en
krachtiger dan ooit te voren. Och, klein kuddeke, gij kleine
minderheid, klem u vast aan het Woord, vul uw mond en hart
met het Woord en op een dag zal God u Zijn Koninkrijk geven.
7. Zijn Aangezicht Was Gelijk De Zon.

“En Zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar
kracht.” Mattheus 17:1-13 “En zes dagen later nam Jezus Petrus
en Jakobus en zijn broeder Johannes mede en Hij leidde hen
een hoge berg op, in de eenzaamheid. En Zijn gedaante
veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon
en zijn klederen werden wit als het licht. En zie, hun
verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken. Petrus
antwoordde en zeide tot Jezus: Here, het is goed, dat wij hier
zijn; indien Gij het wilt, zal ik hier drie tenten opslaan, voor U
een, en voor Mozes een, en voor Elia een. Terwijl hij nog sprak,
zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk, en zie, een
stem uit de wolk zeide: Deze is Mijn Zoon, de geliefde, in wie
Ik Mijn welbehagen heb; hoort naar Hem. Toen de discipelen
dit hoorden, wierpen zij zich op hun aangezicht ter aarde en
werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan
en zeide: Staat op en weest niet bevreesd. Toen zij hun ogen
opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. En terwijl zij
van de berg afdaalden, gebood Jezus hun, zeggende: Vertelt
niemand dit gezicht, voordat de Zoon des mensen uit de doden
is opgewekt. En de discipelen vroegen Hem en zeiden: Hoe
kunnen dan de schriftgeleerden zeggen, dat Elia eerst moet
komen? Hij antwoordde en zeide: Elia zal wel komen en alles
herstellen, maar Ik zeg u, dat Elia reeds gekomen is en zij
hebben hem niet erkend, maar met hem gedaan al wat zij
wilden. Zó zal ook de Zoon des mensen door hen moeten lijden.
Toen begrepen de discipelen, dat Hij over Johannes de Doper
tot hen gesproken had.”

Nu had Jezus in Mattheus 16:28 - dat voorafgaat aan
Mattheus 17:1-13 - gezegd: “Er zijn sommigen onder
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degenen,die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen
smaken, voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in
Zijn koninklijke waardigheid.” En de drie apostelen zagen dat
precies _ de volgorde van Zijn tweede komst. Zij zagen Hem
verheerlijkt op de bergtop. Zijn gewaad was blinkend wit en
Zijn gelaat scheen gelijk de zon schijnt in haar hoogste punt
(zenit). En terwijl Hij daar verscheen stonden Mozes en Elia
aan beide zijden. Zo zal Hij ook precies wederkomen. Waarlijk,
Elia zal eerst komen en de harten der kinderen (de Bruid) doen
terugkeren tot de apostolische woordleer van de vaderen.
Maleachi 4:5-6 “Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote
en geduchte dag des Heren komt. Hij zal het hart der vaderen
terugvoeren tot de kinderen, en het hart der kinderen tot hun
vaderen; opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban.”

Israël is reeds een natie. Het is nu gevestigd met haar
legers, vloot, poststelsel, vlag en alles wat een natie eigen is.
Maar er moet nog steeds vervuld worden het Schriftgedeelte
waar staat: “^ Zal een volk op eenmaal geboren worden?”
Jes. 66:8.  Die dag gaat spoedig komen. De knoppen van de
vijgeboom zijn uitgebot. De Israëlieten wachten op de Messias.
Zij verwachten Hem en hun verwachtingen staan op het punt
in vervulling te gaan. Israël zal opnieuw geestelijk geboren
worden, want zijn Licht en zijn Leven staan op het punt aan
haar openbaar te worden.

In Openb. 21:23 staat: “En de stad heeft de zon en de maan
niet van node, dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid
Gods verlicht haar en haar lamp is het Lam.” Dit is het nieuwe
Jeruzalem. Het Lam zal in die stad zijn en vanwege Zijn tegen-
woordigheid, zal er geen licht van node zijn: de zon zal niet
opkomen en er schijnen, want Hij is de Zon en haar Licht,
Hijzelf. De volkeren die daar binnen gaan, zullen in Zijn Licht
wandelen. Bent u niet verheugd dat die dag voor ons ligt?
Johannes zag die dag komen. Ja, Here Jezus, kom haastiglijk!

Maleachi 4:1-3 “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. 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.” Daar is het weer.
De ZON schijnend in Zijn volle kracht. Oh, de kracht van de
Zoon van God schijnend temidden van de zeven gouden
kandelaren. Daar staat Hij, de Rechter, de Ene, die leed en
stierf voor ons. Hij liet de toorn van het Goddelijk oordeel op
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Zichzelf neerkomen. Hij treedt de wijnpersbak van de
gramschap van de toorn van de Here der heerscharen geheel
alleen. Zoals we reeds gezegd hebben is Zijn stem voor de
zondaar als het geluid van een waterval of van de branding die
met haar golven des doods beukt op de rotsachtige kusten.
Maar voor de heilige is Zijn stem als het zachte ruisen van een
beek wanneer u ligt te rusten, veilig en wel in Christus. Als Hij
met Zijn verwarmende liefdestralen op ons schijnt en zegt:
“Vreest niet, Ik ben Degene Die was, Die is, Die komen zal; Ik
ben de Almachtige. Buiten Mij is er geen. Ik ben de Alpha en
de Omega, de ALLES in allen. Hij is de Lelie der Valleien, de
blinkende Morgenster, Hij is de Liefste uit tienduizend voor
mijn ziel. Ja, die grote dag staat op het punt aan te breken en
de Zon der Gerechtigheid zal opgaan met genezing onder Zijn
vleugelen.

DE ZEGEVIERENDE CHRISTUS

Openb. 1:17-18 “En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor
Zijn voeten; en Hij legde Zijn rechterhand op mij, en zeide:
“Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de
levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in
alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het
dodenrijk.”

Geen menselijk wezen kon de volledige uitwerking van dat
gezicht doorstaan. Daar zijn kracht hem nu volkomen begeven
had, viel Johannes als dood voor Zijn voeten, doch de hand des
Heren raakte hem in liefde aan en de zegenende stem zei:
“Vrees niet. Wees niet bang. Ik ben de Eerste en de Laatste. Ik
ben het Die leeft en Die dood geweest is, en zie Ik ben levend
tot in alle eeuwigheid.” Wat is er te vrezen? Het oordeel dat op
Hem neerkwam op het kruis, in het graf en toen Hij
nederdaalde, was voor ons bestemd. Hij nam de volle straf voor
de zonde op Zich en daarom is er thans geen veroordeling voor
hen die in Christus Jezus zijn. Zie dan, onze “Voorspraak” is
onze “Rechter”. Hij is zowel “Voorspraak” als “Rechter”. Als
Rechter is het pleit beslist _ het is volbracht. Daarom is er nu
geen veroordeling meer. Waarom zou de Gemeente bevreesd
zijn? Welke belofte heeft Hij ooit gefaald voor ons te
manifesteren? Waarom zou ze voor straf of dood bevreesd zijn?
Het is alles overwonnen. Hier is de machtige overwinnaar. Hier
is de Ene Die zowel de zichtbare als de onzichtbare wereld
overwon. Niet zoals Alexander, die op drieëndertigjarige
leeftijd de wereld veroverde en geen andere mogelijkheid zag
nog meer te veroveren en die het slachtoffer werd van zonden
en een losbandig leven en stierf. Niet zoals Napoleon, die
geheel Europa veroverde maar uiteindelijk bij Waterloo
verslagen en naar Elba verbannen werd, slechts om te
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constateren dat hijzelf overwonnen was. Maar er bestond niets
dat over Christus had kunnen zegevieren. Hij, Die afdaalde, is
thans boven alles verheven en aan Hem is een Naam boven alle
naam gegeven. Ja, Hij zegevierde over dood, hel en graf en
heeft er de sleutels van. Wat Hij ontbindt is ontbonden, en wat
Hij bindt is gebonden. Er is niets aan te veranderen. Er was
geen overwinnaar voor Hem en er is geen naast Hem. Hij alleen
is de Heiland, de Verlosser. Hij is de ENIGE GOD: en “Here
Jezus Christus” is Zijn Naam.

“Vrees niet, Johannes. Vrees niet, klein kuddeke. Alles wat
Ik ben, daarvan zult gij erfgenaam zijn. Al Mijn macht is de
uwe. Mijn almacht is de uwe terwijl Ik temidden van u sta. Ik
ben niet gekomen om vrees en ontsteltenis te brengen, maar
liefde, moed en bekwaamheid. Mij is gegeven alle macht en zij
behoort u toe om er gebruik van te maken. Spreekt gij het
Woord, en Ik zal het volvoeren. Dat is Mijn verbond dat
nimmer falen kan.”

DE ZEVEN STERREN EN KANDELAREN

Openb. 1:20 “Het geheimenis der zeven sterren, die gij
gezien hebt in Mijn rechterhand, en de zeven gouden
kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen (boodschappers)
der zeven Gemeenten, en de kandelaren zijn de zeven
Gemeenten.”

We hebben reeds de waarheid van deze twee geheimenissen
ontdekt. O, we hebben nog niet geopenbaard wie deze zeven
boodschappers waren, maar met Gods hulp zullen we het wel,
en ook dat geheimenis zal voleindigd zijn. Wij kennen de zeven
tijdperken. Zij staan opgesomd in het Woord en wij zullen elk
behandelen totdat wij tot het laatste tijdperk komen, waarin
wij leven.

Maar met een laatste blik op het hoofdstuk, zie Hem daar
staan, temidden van de gouden kandelaren, met de zeven
sterren in Zijn rechterhand. O, hoe adembenemend als wij Hem
daar zien staan in Zijn hoogste Godheid. Hij is de Rechter, de
Priester, de Koning, de Adelaar, het Lam, de Leeuw, de Alpha,
de Omega, het Begin en het Einde, de Vader,  Zoon, Heilige
Geest, Hij Die was, Die is en Die komen zal, de Almachtige, de
ALLES IN ALLEN. Daar staat Hij, de Schepper en Voleinder.
Waardig is dat Lam! Hij bewees Zijn waardigheid door zelf
voor onze redding te betalen. Nu staat Hij in al Zijn kracht en
al Zijn heerlijkheid en alles is aan Hem als Rechter
overgegeven.

Ja, daar staat Hij, temidden van de kandelaren, met de
sterren in Zijn hand. Het is nacht, want ‘s nachts worden
lampen gebruikt om licht te verspreiden en ‘s nachts zijn de
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sterren te zien. Ze schijnen, en weerkaatsen het licht van de
zon. En het is donker. De Gemeente wandelt door geloof in de
duisternis. Haar Heer verliet deze aarde, maar de Heilige Geest
schijnt nog steeds door de Gemeente en geeft licht aan deze
oude, door de zonde vervloekte wereld. En die sterren
weerkaatsen ook Zijn licht. Het enige licht dat ze hebben is
Zijn licht. Wat is het donker - wat geestelijk koud. Maar toch,
wanneer Hij in haar midden komt is het licht en warm en de
Gemeente ontvangt kracht en zij doet door Hem de werken die
Hij deed.

Och, dat we ook maar een glimp van Hem mochten
opvangen evenals Johannes. Wat voor soort mensen moeten wij
eigenlijk zijn als wij op die dag voor Hem staan!

Als u nog niet uw leven aan Hem gegeven hebt, strek dan
uw hart op dit moment uit naar God en kniel neer precies daar
waar u bent en vraag Zijn vergeving voor uw zonden en geef
uw leven over aan Hem. Dan zullen wij samen pogen de Zeven
Gemeente-tijdperken te benaderen en terwijl we dat doen, bid
ik dat God deze onwaardige dienstknecht zal helpen Zijn
Woord aan u te openbaren.





HET TIJDPERK VAN DE GEMEENTE VAN EFEZE 55
HOOFDSTUK DRIE

HET TIJDPERK VAN DE GEMEENTE VAN EFEZE

Inleiding Tot De Tijdperken Van De Gemeente
Om u in staat te stellen ten volle de boodschap van de

tijdperken van de Gemeenten te begrijpen, wil ik u graag de
verschillende principes uiteenzetten waardoor ik op de namen
van de boodschappers kon komen, op de lengte van de
tijdperken en op andere factoren die hierop betrekking hebben.

Daar dit de meest serieuze studie is, die ik tot dusver ter
hand heb genomen, zocht ik God gedurende vele dagen voor de
inspiratie van de Heilige Geest. Toen pas las ik de Schriften
over de Gemeente-tijdperken en dook ik in de vele boeken over
de kerkgeschiedenis, die door de meest onpartijdige
geschiedschrijvers geschreven waren die ik kon vinden. God
liet mijn gebeden niet onbeantwoord, want toen ik het Woord
en de geschiedenissen las, kon ik door de Heilige Geest zien
hoe zich een patroon ontvouwde, dat door al de tijdperken
heen tot op de huidige dag loopt.

De sleutel die de Here mij gaf, waardoor ik in staat was de
boodschapper voor elk tijdperk te bepalen, is de meest
Schriftuurlijke. Eigenlijk zou men het de Hoeksteen van de
Bijbel kunnen noemen. Het is de openbaring, dat God nooit
verandert en dat Zijn wegen even onveranderlijk zijn als Hij is.
In Hebr. 13:8 staat: “Jezus Chistus is gisteren en heden dezelfde
en tot in eeuwigheid.” Pred. 3:14-15 “Ik heb ingezien, dat al wat
God doet, voor eeuwig is; daaraan kan men niet toedoen, en
daarvan kan men niet afdoen; en God doet het, opdat men voor
Zijn aangezicht vreze. Wat is, was er reeds lang, en wat zijn
zal, is reeds lang geweest; en God zoekt weer op, wat
voorbijgegaan is.” Dit is de sleutel: een onveranderlijke God,
met onveranderlijke wegen. Wat Hij EERST deed, moet Hij
blijven doen totdat het voor de LAATSTE keer gedaan is. Er
zal nooit een verandering zijn. Pas dat toe op de Gemeente-
tijdperken. Het type man dat God koos voor het eerste
tijdperk, en de wijze waarop God Zichzelf openbaarde in de
bediening van die man, zou het voorbeeld zijn voor alle andere
tijdperken. Wat God deed in het eerste tijdperk van de
Gemeente, dat wil Hij doen in alle andere tijdperken.

Nu weten wij precies uit het Woord, dat door de Heilige
Geest is opgetekend hoe de eerste of oorspronkelijke Gemeente
gevestigd werd en hoe God Zich in haar openbaarde. Het
Woord kan niet veranderen of veranderd worden omdat het
Woord God is. Johannes 1:1 “In den beginne was het Woord, en
het Woord was bij God, en het Woord was God.” Verandert
iemand er één woord van, zoals Eva, dan brengt dat zonde en
dood, zoals het ook staat in Openb. 22:18-19 “^Indien iemand
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hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit
boek beschreven zijn; en indien iemand afneemt van de
Woorden van het Boek dezer profetie, God zal zijn deel
afnemen van het geboomte des Levens en van de heilige stad,
welke in dit Boek beschreven zijn.” Dus wat de Gemeente op
Pinksteren was, is de maatstaf. Dat is het patroon. Er is geen
ander patroon. Wat de geleerden ook zeggen, God heeft dat
patroon NIET veranderd. Wat God op Pinksteren deed, moet
Hij blijven doen tot de Gemeente-tijdperken afgesloten worden.

Al vertellen geleerden u misschien, dat de apostolische tijd
voorbij is, gelooft het niet. Zulk een bewering is onjuist en wel
om twee redenen. In de eerste plaats is het onjuist te
veronderstellen, dat er geen apostelen meer zijn, enkel en
alleen omdat de oorspronkelijke twaalf dood zijn. Een apostel
betekent: ‘een gezondene’ en er zijn heden ten dage vele
gezondenen, maar ze worden zendelingen genoemd. Zolang er
mannen geroepen worden en uitgezonden worden met het
Woord des Levens  is er nog altijd een apostolisch tijdperk. In
de tweede plaats hebben zij het over een tijdperk waarin de
‘kracht van de Heilige Geest openbaar’ werd, alsof dat tijdperk
bij de voltooiing van de Bijbel voorbij gegaan is. Dat is onjuist.
Er is geen enkel Schriftgedeelte dat daarop duidt, doch veeleer
wordt het tegenovergestelde gezegd. Hier hebt u het bewijs dat
beide aantijgingen vals zijn. Handelingen 2:38-39 “En Petrus
antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen
op de Naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden,
en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want voor
u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre
zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.” De
belofte van kracht waarmee ook de apostelen op de
Pinksterdag werden aangedaan, is voor “U (Joden), en uw
kinderen (Joden) en voor allen die verre zijn (heidenen), en
voor zovelen als de Here onze God roepen zal (zowel Jood als
heiden).” Totdat Hij stopt met roepen, zal de boodschap en de
kracht van Pinksteren NIET OPHOUDEN.

Wat de Gemeente had op Pinksteren, is haar
onvervreemdbaar recht. Oorspronkelijk had zij het zuivere
Woord van God. Zij bezat de kracht van de Geest,
gemanifesteerd in verschillende tekenen en wonderen en gaven
van de Heilige Geest. Hebr. 2:1-4 “Daarom moeten wij te meer
aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij
niet afdrijven. Want indien het Woord, door bemiddeling van
engelen gesproken, van kracht is gebleken, en elke overtreding
en ongehoorzaamheid (aan het Woord) rechtmatige vergelding
heeft ontvangen, hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen
ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is
door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op
betrouwbare wijze ons is overgeleverd, terwijl ook God
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getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei
krachten en door de Heilige Geest toe te delen naar Zijn wil.”
Die oorspronkelijke Gemeente werd niet door mensen
georganiseerd. Zij werd geleid door de Heilige Geest. Zij was
niet erg groot. Zij werd gehaat en veracht. Zij werd verdrukt.
Zij werd ten dode toe vervolgd. Maar zij was getrouw aan God.
Zij hield vast aan het oorspronkelijke “Woord-patroon.”

Raak hier nu niet op een dwaalspoor. Toen ik zei, dat God
en Zijn wegen nimmer veranderen, zei ik niet, dat de Gemeente
en haar boodschappers niet kunnen veranderen. De Gemeente
is God niet. Dus zij kan veranderen. Maar ik zei dat wij, omdat
God niet verandert en Zijn wegen ook niet veranderen, terug
kunnen gaan naar het begin om de eerste en volmaakte daad,
die God deed, te zien, want dat is de maatstaf waarnaar wij
ons moeten richten. Dat is hoe het wordt gedaan. De ware
Gemeente zal altijd trachten gelijkvormig te zijn aan die
oorspronkelijke Gemeente van Pinksteren. De ware Gemeente
van nu zal proberen die vroege eerste gemeente te benaderen.
En de boodschappers voor de gemeenten, die dezelfde Geest
van God in zich hebben, zullen trachten de apostel Paulus te
benaderen. Zij zullen niet precies zijn als hij; maar de ware
boodschappers zullen die zijn, die Paulus het meest nabij
komen, die vrij was van alle mensen, geheel overgegeven aan
God en die alleen het Woord van God predikte en de Heilige
Geest in kracht manifesteerde. Met iets anders kunnen wij niet
toe. U moet werken volgens het origineel. Zoals een zoon lijkt
op zijn vader, zal de ware Gemeente altijd trachten te
wandelen in het voetspoor van haar stichters op Pinksteren en
haar boodschappers zullen de apostel Paulus navolgen, de
eerste boodschapper voor het eerste Gemeente-tijdperk. Het is
zo eenvoudig en wonderbaar.

Met deze eenvoudige en toch zo wonderbare sleutel, was ik,
met de hulp van de Heilige Geest in staat het boek Openbaring
en de geschiedenissen te lezen en daarin ieder tijdperk, iedere
boodschapper, de duur van ieder tijdperk en de rol, die elk
daarvan speelde in het voornemen Gods van Pinksteren tot de
voleinding van die tijdperken, te bepalen.

Nu u weet hoe wij de hoedanigheid van de Ware Gemeente
beoordelen, (hoe zij op Pinksteren was en hoe zij in het
apostolische tijdperk was, zoals ons het Boek van de
Handelingen der Apostelen verhaalt) kunnen we dezelfde regel
toepassen om te laten zien hoe de Gemeente faalde. De
fundamentele fout, of fouten, die in de eerste Gemeente
binnenslopen, en die in de boeken Handelingen en Openbaring
en ook in de Brieven werden geopenbaard, zullen in ieder
volgend tijdperk duidelijker zichtbaar worden totdat wij, in
een volledige verduistering van de waarheid terecht komen, in
het laatste of Laodiceaanse tijdperk
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Nu komt er uit deze eerste sleutel, die we van de Here
hebben ontvangen, een andere, iets minder wonderbare
waarheid. Ik zei, dat de Ware Gemeente altijd zou trachten te
zijn als in het Boek Handelingen staat beschreven. Dat is
geheel juist. Maar we hebben ontdekt, dat het Woord ook een
invasie van dwaling leert, totdat er in de laatste dagen,
wanneer de Here op het punt staat weder te komen, een
volkomen verduistering van de Waarheid is. Nu komt de
volgende vraag bij ons op: Laat God de Zijnen in de steek en
laat Hij hen vervallen in een toestand van volledige verleiding?
Beslist niet, want de Schrift zegt heel duidelijk in Matth. 24:24
dat de ‘uitverkorenen’ NIET verleid KUNNEN worden. “Want
er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij
zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, INDIEN
HET MOGELIJK WARE, ook de uitverkorenen zouden
verleiden.” Hoe zit het dan? Het antwoord ligt duidelijk voor
ons: Er is een Ware Gemeente en een valse gemeente. Er is een
Ware Wijnstok en een valse wijnstok. Maar natuurlijk zal die
valse gemeente, dat lichaam van de valse wijnstok altijd
proberen zich de positie van de Ware Gemeente toe te eigenen
en beweren dat zij, en niet de uitverkorenen, echt en autentiek
is. De valse zal trachten de Ware te doden. Zo ging het in het
Boek Handelingen, zo blijkt het te zijn in de zeven tijdperken
en zo wordt het beschreven in de verschillende Brieven. Zo is
het geweest. Zo is het nu. Zo zal het zijn. Het kan niet
veranderen.

Laten we nu erg voorzichtig zijn, dat wij op dit punt niet in
verwarring raken. We zullen daarom het Woord opslaan en
deze bewering staven. Laten we teruggaan naar het Boek van
alle begin, Genesis. In de Hof van Eden waren TWEE bomen.
Eén was goed; één was kwaad. De ene bracht LEVEN voort, de
andere bracht de dood voort. Er waren twee kinderen, die
aanvankelijk offers brachten aan God. Ik herhaal dat zij
BEIDEN offers brachten aan God. Gen. 4:3-5 “Na verloop van
tijd nu bracht Kaïn van de vruchten der aarde aan de Here een
offer; ook Abel bracht er een van de eerstelingen zijner
schapen, van hun vet; en de Here sloeg acht op Abel en zijn
offer, maar op Kaïn en zijn offer sloeg Hij geen acht...” De ene
(Kaïn) was slecht, hij was uit zijn vader (de boze), terwijl Abel
rechtvaardig was voor de Here. Opnieuw waren er twee
kinderen uit het vlees van dezelfde ouders. Zij waren de
tweelingen van Izaäk en Rebekka. De één was de uitverkorene
Gods en de ander was verworpen. Beiden vereerden God. In
beide gevallen kwam de verering van God eraan te pas. In
beide gevallen haatte de boze de rechtvaardige en vervolgde de
rechtvaardige. In sommige gevallen vernietigde de boze de
rechtvaardige. Maar denk erom: zij waren samen geplant. Zij
leefden samen. Zij maakten beiden aanspraak op God en
vereerden God.
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Deze voorbeelden illustreren op volmaakte wijze de
gelijkenis van de Here Jezus Christus toen Hij zei, dat het
Koninkrijk der hemelen gelijk was aan een man, die goed zaad
zaaide, maar hij had een vijand die onkruid tussen dat goede
zaad zaaide. God plantte dat onkruid niet. Satan plantte dat
onkruid midden tussen het goede zaad van God. Die twee
soorten planten (mensen), afkomstig van twee verschillende
zaden, groeiden samen op. Zij hadden beide dezelfde voeding
uit dezelfde aarde, beide deelden in dezelfde zonneschijn,
regen en alle andere weldaden, en beide werden op hun tijd
geoogst. Ziet u het? Vergeet nooit deze waarheden, wanneer we
de tijdperken van de Gemeenten bestuderen en later de zegels.
En vergeet bovenal niet dat het in dit laatste tijdperk is dat het
onkruid gebundeld wordt om verbrand te worden, dat het
onkruid de tarwe, die door de Heer in Zijn schuur
bijeengebracht zal worden, uit zal stoten.

Ik wil deze gedachte helemaal uitwerken; laten we dus een
stap verder gaan. Hebt u ooit de geschiedenis van opwekkingen
bestudeerd? Welnu, een opwekking betekent, dat God zich
beweegt in kracht. En telkens wanneer God beweegt, is satan
er ook bij. Dat gaat altijd op. In de dagen van de grote
opwekking in Wales (en de meeste mensen weten dit niet)
liepen de krankzinnigengestichten snel vol en was er een groot
vertoon van duivelse macht om de aandacht van God af te
trekken. Er wordt verhaald, dat de mensen in de dagen van
Wesley de meest vreemde dingen zouden doen, die beslist van
satan waren, om te proberen de goedheid en kracht van God
bespottelijk te maken. In Luthers dagen, zo wordt er verteld,
lag het wonder van zijn bediening niet daarin, dat hij met
succes opkwam tegen de rooms-katholieke kerk, maar het
wonder lag in het feit, dat hij niet stapelgek werd temidden
van de fanatiekelingen die vaak vervuld waren van, en geleid
werden door verkeerde geesten. En als u oog hebt gehad voor
deze bediening van de laatste dagen, zult u dezelfde aanval van
valse en boze geesten opgemerkt hebben. Zo moet het gaan. Nu
hoop en vertrouw ik, dat u voldoende geestelijk bent ingesteld
om dat te zien en er uw voordeel mee te doen.

Om het feit vast te stellen, dat de Ware en de valse wijnstok
zich dooreenstrengelen en de twee geesten laten zien, die aan
het werk zijn, zullen we I Johannes 4:1-4 en Judas 3, 4 en 12
lezen: “Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft
de geesten of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in
de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent gij de Geest Gods:
iedere geest die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen
is, is uit God; en iedere geest die Jezus niet belijdt, is niet uit
God; en dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord
hebt, dat hij komen zal, en hij IS NU REEDS in de wereld. Gij
zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen:
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(antichristelijke geest)  want Hij (Gods Geest) die in u is, is
meerder dan die in de wereld is.” Judas 3, 4 en 12: “Geliefden,
daar ik mij in alle opzichten beijver u te schrijven over ons
gemeenschappelijk heil, zie ik mij genoodzaakt het te doen met
de vermaning, tot het uiterste te strijden voor het geloof, dat
eenmaal de HEILIGEN overgeleverd is. Want er zijn ZEKERE
MENSEN (geen heiligen) binnengeslopen, (deze zijn de
schaapskooi niet binnengekomen door de DEUR en daarom
zijn het rovers) reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven,
GODDELOZEN, die de genade van onze God in losbandigheid
veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus,
verloochenen. Deze zijn de schandvlekken bij uw liefdemalen,
zij, die zonder schroom TEZAMEN feesten om zichzelf te
weiden...” Bij het lezen van deze Schriftgedeelten, kan niet
worden ontkend, dat de Ware Gemeente en de valse gemeente
dooreengevlochten zijn; zij zijn samen geplant, maar komen
voort uit verschillend zaad.

Welnu, ik geloof dat er nog iets anders is dat u moet weten.
De zeven Gemeenten, tot welke Johannes zich richt, zijn in
Klein-Azië en het zijn allemaal heiden-gemeenten. Hij spreekt
niet tot de gemeente in Jeruzalem, die voor het merendeel Joods
was met misschien een paar heidenen onder hen. De reden is,
dat God Zich van de Joden tot de heidenen gekeerd had. Het
gaat bij de tijdperken van de Gemeente, van de zeven
Gemeenten daarom, dat God Zich bezig houdt met de heidenen
en een heiden-bruid voor Zichzelf uit hen roept. Daarom zijn de
“Zeven tijdperken van de Gemeente” en de “Volheid der
heidenen” één en dezelfde. Handelingen 13:44-48 “En de
volgende sabbat kwam bijna de gehele stad bijeen om het
Woord Gods te horen. Doch toen de Joden de scharen zagen,
werden zij vervuld met nijd en spraken, lasterende, tegen
hetgeen door Paulus gezegd werd. Maar Paulus en Barnabas
zeiden vrijmoedig: Het was nodig, dat eerst tot u het Woord
Gods werd gesproken; doch nu gij het verstoot en u het eeuwige
Leven niet waardig keurt, zie, nu wenden wij ons tot de
heidenen. Want zo heeft ons de Here geboden: Ik heb u gesteld
tot een licht der heidenen, opdat gij tot heil zoudt zijn tot aan
het uiterste der aarde. Toen nu de heidenen dit hoorden,
verblijdden zij zich en verheerlijkten het Woord des Heren; en
allen, die bestemd waren ten eeuwigen Leven, kwamen tot
geloof.” Rom. 11:1-8 “Ik vraag dan: God heeft zijn volk toch niet
verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers zelf een Israëliet, uit
het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft
zijn volk niet verstoten, dat Hij tevoren gekend heeft. Of weet
gij niet wat de Schrift zegt over Elia, als hij Israël bij God
aanklaagt: Here, Uw profeten hebben zij gedood, Uw altaren
hebben zij omvergehaald; ik ben alleen overgebleven en mij
staan zij naar het leven. Maar wat zegt de godsspraak tot hem?
Ik heb Mij zevenduizend man doen overblijven, die hun knie



HET TIJDPERK VAN DE GEMEENTE VAN EFEZE 61

voor Baäl niet hebben gebogen. Zo is er dan ook in de
tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten naar de verkiezing
der genade. Indien het nu door genade is, dan is het niet meer
uit werken; anders is de genade geen genade meer. En indien
het is uit werken, zo is het geen genade meer; anders is het werk
geen werk meer. Wat dan? Hetgeen Israël najaagt, heeft het niet
verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen, en de
overigen zijn verhard, (gelijk geschreven staat: God gaf hun een
geest van diepe slaap, ogen om niet te zien, en oren om niet te
horen) tot de dag van heden.”

Rom. 11:25-29 “Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs
zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis: een
gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de
volheid der heidenen binnengaat, en aldus zal gans Israël
behouden worden, gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit
Sion komen, Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden.
Want dit is Mijn verbond met hen, wanneer Ik hun zonden
wegneem. Zij zijn naar het Evangelie vijanden om uwentwil,
naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil. Want
de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk.”

Deze zeven Gemeenten, gelegen in Klein-Azië, hadden
reeds toen bepaalde kenmerken in zich, die de rijpe vrucht van
later eeuwen werden. Dat wat in die vroege periode slechts
zaailingen waren, kwam later in een rijpe oogst aan het licht,
net zoals Jezus zei: “Want indien zij dit doen aan het groene
hout, wat zal aan het dorre geschieden?” Lucas 23:31.

DE BOODSCHAP AAN HET TIJDPERK VAN EFEZE

Openbaring 2 :1-7
Schrijf aan de engel der Gemeente te Efeze: Dit zegt Hij,

Die de zeven sterren in Zijn rechterhand houdt, Die tussen de
zeven gouden kandelaren wandelt:

Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding en dat
gij de kwaden niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld
hebt, die zeggen, dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en
dat gij hen leugenaars hebt bevonden;

En gij hebt volharding en hebt verdragen om Mijns Naams
wil en gij zijt niet moede geworden.

Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt.
Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u, en
doe (weder) uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik tot u
en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u
niet bekeert.

Doch dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïeten haat,
welke  ook Ik  haat.
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Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten
zegt. Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de Boom des
Levens, Die in het paradijs Gods is.

DE BOODSCHAPPER

De boodschapper (engel) aan de Gemeente van Efeze was
de apostel Paulus. Dat hij de boodschapper was aan het eerste
tijdperk van de heidenen, kan niet worden ontkend. Hoewel
aan Petrus de bevoegdheid gegeven was, de deuren naar de
heidenen te openen, was het aan Paulus gegeven, hun apostel
en profeet te zijn. Hij was de Profeet-Boodschapper aan de
heidenen. Zijn profetisch ambt, waardoor hij de volle
openbaring van het Woord voor de heidenen ontving,
bekrachtigde hem als hun apostolische boodschapper.
Hiermee stemden de andere apostelen in Jeruzalem overeen.
Gal. 1:12-19 “Want ik heb het ook niet van een mens
ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus
Christus. Want gij hebt gehoord van mijn vroegere wandel in
het Jodendom: ik heb de Gemeente Gods bovenmate vervolgd
en getracht haar uit te roeien, en in het Jodendom heb ik het
verder gebracht dan vele van (mijn) tijdgenoten onder mijn
volk, als hartstochtelijke ijveraar voor mijn voorvaderlijke
overleveringen. Maar toen het Hem, Die mij van de schoot
mijner moeder aan afgezonderd heeft en door Zijn genade
geroepen heeft, behaagd had, Zijn Zoon in mij te openbaren,
opdat ik Hem onder de heidenen verkondigen zou, ben ik geen
ogenblik te rade gegaan met vlees en bloed; ook ben ik niet
naar Jeruzalem gereisd tot hen, die reeds voor mij apostelen
waren, maar ik ben naar Arabië vertrokken en vandaar naar
Damascus teruggekeerd. Daarop ging ik drie jaar later naar
Jeruzalem om Céfas te bezoeken, en ik bleef vijftien dagen bij
hem; en ik zag geen ander van de apostelen dan Jacobus, de
broeder des Heren.” Gal. 2:2 “ En ik ging op grond van een
openbaring. En ik legde hun het evangelie voor, dat ik onder
de heidenen verkondig, afzonderlijk echter aan hen, die in
aanzien waren, opdat ik niet vruchteloos liep of gelopen had”
Gal. 2:6-9 “Maar wat hen betreft, die in zeker aanzien waren -
wat zij vroeger geweest mogen zijn, doet er voor mij niets toe:
God ziet de persoon niet aan - mij immers hebben zij, die in
aanzien waren, verder niets opgelegd. Maar integendeel: toen
zij zagen, dat mij de prediking van het evangelie aan de
onbesnedenen toevertrouwd was, gelijk aan Petrus die aan de
besnedenen, - immers Hij, Die Petrus kracht gaf om apostel te
zijn voor de besnedenen, gaf die kracht ook aan mij voor de
heidenen, - en toen zij de genade, die mij geschonken was,
opmerkten, reikten Jakobus, Céfas en Johannes, die voor
steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand: wij
zouden naar de heidenen, zij naar de besnedenen gaan.” Rom.
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11:13 “Ik spreek tot u, heidenen. Juist omdat ik apostel der
heidenen ben, acht  ik dit de heerlijkheid van mijn
bediening.”

Paulus stichtte de gemeente te Efeze omstreeks het midden
van de eerste eeuw. Daardoor kunnen wij bepalen, wanneer het
tijdperk van Efeze begint: ongeveer 53 na Christus.

Zijn wijze van bediening leverde het patroon, dat alle
volgende boodschappers moesten nastreven, en dat trouwens
het patroon vormt voor iedere ware dienstknecht van God, al
zou hij op profetisch gebied niet zulke hoogten bereiken als
Paulus. Paulus’ bediening werd gekenmerkt door de volgende
drie eigenschappen:

In de eerste plaats was Paulus absoluut trouw aan het
Woord. Daar week hij nooit van af, wat het hem ook kostte.
Gal. 1:8-9 “Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u
een Evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u
verkondigd hebben, die zij vervloekt” Gal. 2:11,14 “Maar toen
Céfas te Antiochië gekomen was, heb ik mij openlijk tegen hem
verzet, omdat het ongelijk aan zijn kant was.” “Maar toen ik
zag, dat zij niet de rechte weg bewandelden naar de waarheid
van het Evangelie, zeide ik tot Céfas ten aanhoren van allen:
Indien gij, die een Jood zijt, naar heidens en niet naar Joods
gebruik leeft, hoe kunt gij dan de heidenen dwingen zich als
Joden te gedragen?”

I Cor. 14:36-37 “Of is het Woord Gods bij u begonnen? of
heeft het alleen u bereikt? Indien iemand meent een profeet of
geestelijk mens te zijn,  laat hij dan wèl weten, dat hetgeen ik u
schrijf, een gebod des Heren is.”

Let er op dat Paulus niet bij een organisatie was
aangesloten, maar geleid werd door de Geest, evenals het geval
was bij Mozes, toen God hem gebruikte om Israël uit Egypte te
leiden. Nooit heeft de raad van Jeruzalem Paulus uitgezonden,
noch had deze enige macht of zeggenschap over hem. God en
God alleen zond hem en leidde hem. Paulus was niet uit de
mensen, maar uit God. Gal. 1:1 “Paulus, een apostel (niet
vanwege mensen, noch door een mens, maar door Jezus
Christus, en God, de Vader, die Hem opgewekt heeft uit de
doden.)” Gal. 2:3-5 “Maar zelfs Titus, die bij mij was, werd,
ofschoon hij een Griek was, toch niet gedwongen zich te laten
besnijden; en dat met het oog op de binnengedrongen valse
broeders, lieden, die waren binnengeslopen, om onze vrijheid,
die wij in Christus Jezus hebben, te bespieden, en zo ons tot
slavernij te brengen. Wij zijn voor hen geen ogenblik gedwee
uit de weg gegaan, opdat de waarheid van het Evangelie ook
verder bij u zou blijven.”

Ten tweede oefende hij zijn bediening uit in de kracht van
de Geest en daardoor demonstreerde hij het gesproken en
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geschreven Woord. I Cor. 2:1-5 “Ook ben ik, toen ik tot u
kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid
u het getuigenis van God komen brengen. Want ik had niet
besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die
gekruisigd. Ook kwam ik in zwakheid, met veel vrezen en
beven tot u; mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet
met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van
geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid
van mensen, maar op kracht van God.” Hand. 14:8-10 “En er
woonde te Lystra een man, die geen macht had over zijn
voeten, verlamd van de schoot zijner moeder aan, die nooit had
kunnen lopen. Deze man luisterde naar Paulus, wanneer hij
sprak, en Paulus keek hem scherp aan en zag, dat hij geloof
had om genezing te vinden, en hij zeide met luider stem: Ga
recht op uw voeten staan! En hij sprong overeind en liep heen
en weer.” Hand. 20:9-12 “En een zekere jonge man, genaamd
Eutychus, zat in de vensterbank, en door een diepe slaap
bevangen, viel hij, toen Paulus zo lang sprak, door de slaap
overmand, van de derde verdieping naar beneden en werd dood
opgenomen. Doch Paulus kwam naar beneden, wierp zich op
hem, en sloeg de armen om hem heen, en zeide: Maakt geen
misbaar, want er is leven in hem. En bovengekomen, brak hij
brood en at, en hij sprak nog lang met hen, tot de morgenstond,
en zo vertrok hij. En zij brachten de jongen levend weg, en
werden buitengewoon bemoedigd.” Hand. 28:7-9 “En in de
omgeving van die plaats lag een landgoed van de bestuurder
van het eiland, Publius genaamd, die ons opnam en ons drie
dagen vriendelijk gastvrijheid verleende. Nu geschiedde het,
dat de vader van Publius met ingewandskoortsen te bed lag; en
Paulus ging tot hem en deed een gebed, en hij legde hem de
handen op  en genas hem. En toen dit geschied was, kwamen
ook de anderen op het eiland, die ziekten hadden, en werden
genezen.” II Cor. 12:12 “De tekenen van een apostel zijn bij u
verricht met alle volharding, door tekenen, wonderen en
krachten.”

In de derde plaats had hij de duidelijke vrucht van zijn van
God gegeven bediening. II Cor. 12:11 “Ik ben onverstandig
geworden; gij hebt mij ertoe genoodzaakt, want ik had door u
aanbevolen moeten worden. Immers, in geen enkel opzicht heb
ik ondergedaan voor die onvergelijkelijke apostelen, ook al ben
ik niets.” I Cor. 9:2 “Indien ik voor anderen geen apostel ben,
voor u toch zeker wèl; want het zegel op mijn apostelschap zijt
gij in de Here.” II Cor. 11:2 “Want met een ijver Gods waak ik
over u, want ik heb u verbonden aan één man, om u als een
reine maagd voor Christus te stellen.” Paulus is het instrument
geweest om menigten van de schapen onder de heidenen
binnen te brengen; hij voedde hen en zorgde voor hen, totdat
zij de vrucht der gerechtigheid voortbrachten en gereed waren
om als een deel van de heiden-bruid de Here te ontmoeten.
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Toen de Openbaring werd gegeven, was Paulus volgens de
traditie reeds als martelaar gestorven, maar Johannes ging in
zijn plaats verder, precies zoals Paulus had gedaan in de dagen
van zijn bediening. Paulus’ heengaan vóórdat de Openbaring
gegeven werd, doet absoluut niets af aan het feit, dat hij de
boodschapper aan het tijdperk van Efeze was, want de
boodschapper aan ieder tijdperk, ongeacht wanneer hij komt
of gaat, is degene, die dat tijdperk voor God beïnvloedt door
een bediening, die volgens het Woord bevestigd wordt. Paulus
was die man.

DE STAD EFEZE

De stad Efeze was een van de drie grootste steden van Azië.
Vaak werd zij de derde stad van het Christelijke geloof
genoemd, Jeruzalem was dan de eerste en Antiochië de tweede.
Het was een zeer rijke stad. De stadsregering was Romeins,
maar de taal die gesproken werd, was Grieks.
Geschiedschrijvers geloven, dat Johannes, Maria, Petrus,
Andreas en Philippus allen in deze mooie stad begraven werden.
Paulus, die in deze stad het ware geloof bracht, deed hier slechts
drie jaar zijn pastoraal werk; maar wanneer hij afwezig was van
de kudde, dacht hij voortdurend aan haar en bad hij voor haar.
Timotheüs was haar eerste oudste. I Tim. 1:1-3 “Paulus, een
apostel van Christus Jezus naar de opdracht van God, onze
Heiland, en van Christus Jezus, onze hoop, aan Timoteüs, mijn
waar kind in het geloof: genade, barmhartigheid en vrede zij u
van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Here”

De naam Efeze heeft een vreemde, samengestelde betekenis,
en wel “doel” en “ontspannen”. De hoge aspiraties van dit
tijdperk, dat begonnen was met de volheid van de Geest, “de
diepte Gods”, waarbij zij jaagden naar de hoge roeping Gods,
begon plaats te maken voor een minder waakzame houding. Een
minder vurig volgen van Jezus Christus begon openbaar te
worden, als een voorteken, dat in de komende tijdperken het
fysieke voertuig, “kerk” genaamd, weg zou zinken tot een
verschrikking van de “diepte van satan”. Zij was ontspannen
geworden en begon af te drijven. Het tijdperk viel reeds terug.
Het had zijn eerste liefde verlaten. Het kleine zaadje, in dat
tijdperk van Efeze gezaaid, zou eenmaal zo zeer groeien in de
geest der dwaling, dat alle onreine gevogelte des hemels zich in
haar takken zou nestelen. Dat kleine plantje zou er zo
ongevaarlijk uitzien voor het menselijk denken van die Nieuwe
Eva (Nieuwe Gemeente), dat zij opnieuw verleid zou worden
door satan. Het tijdperk van Efeze had haar de gelegenheid
geschonken voor het beste van God en een ogenblik volhardde
zij, doch ontspande zich toen en in dat onbewaakte moment
plantte satan het zaad van de volledige verwoesting.
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De godsdienst van Efeze zelf beeldt dit eerste tijdperk van
de Gemeenten volmaakt uit en wijst reeds aan, hoe het in de
daar op volgende tijdperken zou gaan. In de eerste plaats
bevond zich in de prachtige, aan Diana gewijde tempel, waar
men zovele jaren aan gebouwd had, het meest schamele en
bescheiden beeld van Diana dat men zich maar kon
voorstellen. Het beeld was volkomen ongelijk aan alle andere
beelden, die in andere aan haar gewijde tempels opgesteld
waren. Ze was eenvoudig een bijna vormloze vrouwenfiguur,
die tenslotte overging in het blok hout, waaruit zij gehouwen
was. En haar twee armen werden gevormd door twee
eenvoudige ijzeren stangen. Hoe volmaakt beeldt dit de geest
van de antichrist uit die in het eerste tijdperk was losgelaten.
Daar was hij, losgelaten midden tussen de mensen, en toch zag
hij er niet zo uit, dat de mensen verontrust werden. Toch
toonden de twee armen, de ijzeren stangen, dat het zijn
bedoeling was, door zijn aanvallen het werk van God te
verpletteren. En niemand scheen hem of zijn daden in de gaten
te hebben. Maar eens zouden zij het bemerken wanneer door
die armen zijn ‘werken’ tot een ‘leerstelling’ werden en zijn
leerstelling de wet van een wereldrijk zou worden.

De ordedienst in de tempel is ook opzienbarend. Allereerst
waren daar priesters, die eunuchen waren. Dit onvruchtbare
priesterschap voorspelde de onvruchtbaarheid van een volk dat
van het Woord zou afdrijven; want een volk, dat beweert God
te kennen los van het Woord, is even levenloos als een steriele
eunuch. In de tweede plaats waren er op de tempelplaats de
maagdelijke priesteressen, die de godsdienstige handelingen
van de tempel verrichtten. Dit wees op de dag, dat ceremonie
en vorm, ritueel en werken, de plaats van de Heilige Geest
zouden innemen en de charismatische manifestatie niet langer
de tempel Gods zou vervullen. Boven allen stond de
hogepriester, een man met politieke macht en publieke invloed;
deze beeldde uit wat zich reeds ontwikkelde, hoewel nog niet
zo erg duidelijk: namelijk dat de kerk spoedig overgeleverd zou
zijn aan de leiding van de mens, die zijn eigen plannen en
ambities had, en het “Zo zegt de Heilige Geest”, zou niet
langer een levende werkelijkheid zijn. Helemaal onderaan
stonden de tempelslaven, die geen andere keus hadden dan te
gehoorzamen aan de religieuze hiërarchie. Wat kan dit anders
betekenen dan dat de dag zou komen wanneer de gevestigde
geestelijkheid door politieke manoeuvres, staatshulp en de
vervanging van Woord en Geest door geloofsbelijdenissen,
dogma’s en menselijke leiding, de leken tot slavernij zou
brengen, terwijl de leiders in weelde leefden van hun op
onrechtvaardige wijze verkregen weelde en van hun vuile
pleziertjes genoten en het arme volk, dat volgens Gods wil
gediend behoorde te worden, was nu tot dienstknecht
geworden.
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JEZUS, ZIJN BOODSCHAPPER EN GEMEENTEN

Openb. 2:1 “^Dit zegt Hij, die de zeven sterren in Zijn
rechterhand houdt, die tussen de zeven gouden kandelaren
wandelt.” Dit is Degene waarvan gezegd wordt: Deze Zelfde
Jezus is EN Here en Christus. Daar staat Hij, de Ene en Enige
Here God Almachtig en buiten Hem is er geen. Daar is Hij, de
Redder (^de redding is des Heren”, Jona 2:9), wandelend
temidden van de gemeenten door al de zeven tijdperken heen.
Wat Hij was in het eerste tijdperk, is Hij in alle tijdperken.
Voor iedere gelovige is Hij Jezus Christus, dezelfde gisteren, en
heden en tot in alle eeuwigheid. Wat Hij eens deed, doet Hij
nog steeds en zal dat blijven doen.

Nu zult u opmerken, dat Jezus alleen is, terwijl Hij
temidden van Zijn gemeenten wandelt. Er is niemand anders
bij Hem. Er kan ook niemand anders bij Hem zijn, want Hij
alleen bewerkte haar heil en daar Hij haar met Zijn eigen
bloed heeft gekocht, is Hij haar eigenaar, Hij is haar Heer en
Meester. Zij geeft Hem alle eer en die eer zal Hij met niemand
anders delen. Er is geen paus bij Hem. Er is geen
aartsbisschop bij Hem. Maria, de moeder van Zijn aardse
lichaam, is niet bij Hem. Hij spreekt of wendt zich niet tot een
Vader, want Hij is de Vader. Hij wendt zich niet tot de Heilige
Geest, om die te bevelen, want Hij is God, de eeuwige Geest en
het is Zijn Leven dat vloeit en klopt in de Gemeente; dat haar
leven geeft en zonder Hem zou er geen leven zijn. Het heil is
des Heren.

Er was niemand bij Hem, toen Hij de vurigheid van de
toorn van de brandende oven betrad. Het was niet iemand
anders, maar HIJ was het, Die aan het kruis hing en Zijn bloed
gaf. Hij is de Beginner en de Voleinder van ons geloof. Hij is de
Alpha en de Omega van onze redding. Wij zijn Hem
uitgehuwelijkt en niet aan een ander. Wij behoren niet toe aan
de kerk (gemeente).  Wij behoren Hem toe. Zijn Woord is wet.
Belijdenissen, dogma’s, verordeningen en reglementen hebben
op ons geen invloed. Ja het is Jezus ALLEEN, Die temidden
van de gemeenten wandelt. Het is God in haar, Die wil en
werkt naar Zijn welbehagen. Vergeet dat nooit. U hebt maar
één verbinding met God en God heeft maar één verbinding met
u -- dat is JEZUS, en JEZUS ALLEEN.

Daar staat Hij, met de zeven sterren in Zijn rechterhand.
De rechterhand of arm betekent de kracht en het gezag van
God. Ps. 44:4 “Want niet met hun zwaard hebben zij het land
verworven, niet hun arm heeft hen gered, maar Uw
rechterhand en Uw arm en het licht van uw aanschijn, omdat
Gij in hen een welbehagen hadt.” In die rechterhand van
kracht zijn zeven sterren en dat zijn volgens Openb. 1:20 de
zeven boodschappers voor de tijdperken. Dit betekent, dat
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God met kracht en majesteit achter Zijn boodschappers voor
ieder tijdperk staat. Zij gaan uit in het vuur en de kracht van
de Heilige Geest, met het Woord. Zij zijn sterren omdat zij
licht weerkaatsen. Zij weerkaatsen Zijn licht. Zij hebben geen
licht van zichzelf. Zij steken niet hun eigen vuur aan, zodat
de mensen in het licht van hun vonken zouden wandelen. Jes.
50:11. Het is nacht, want dan zijn de sterren te zien. Het is de
nacht van de duisternis der zonde, want een ieder (ja de
gehele wereld) heeft gezondigd en derft de heerlijkheid Gods.
(Rom. 3:23).

Deze zeven boodschappers maken God bekend aan de
mensen. Wie hen ontvangt, ontvangt Hem, Die hen gezonden
heeft. Johannes 13:20. Zij spreken en handelen op Zijn gezag.
Hij staat achter hen met al de kracht der Godheid. Matth.28:18-
20 “En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is
gegeven ALLE MACHT in hemel en op aarde. Gaat dan henen,
maakt al de volkeren tot mijn discipelen en doopt hen in de
Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert
hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, IK BEN MET
U AL DE DAGEN tot aan de voleinding der wereld (vervulling
van de tijdperken).” Daar zijn ze dus, vol van de Heilige Geest
en geloof, brandend met het vuur van God; ze betuigen het
Woord der waarheid, en daar staat Hij achter hen. En denk u
eens in, geen enkele gelovige van welk tijdperk dan ook
behoeft het uit te roepen in zijn hart: “O, had ik maar in dat
eerste tijdperk geleefd, toen, in het begin, toen de apostelen
werden uitgezonden.” Het is NIET nodig om terug te zien. ZIE
OMHOOG! Zie op Hem, Die ook nu wandelt door alle
tijdperken temidden van de gemeenten van alle eeuwen. Zie op
Hem, Die dezelfde is, gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid;
en Die noch in Zijn wezen noch in Zijn wegen ooit verandert.
Waar twee of drie vergaderd zijn in Zijn Naam, daar is Hij in
hun midden! En niet maar in hun midden als een zelfvoldane
toeschouwer, of als een engel die hen waarneemt; maar Hij
staat daar en drukt precies uit wat Hij is _ Het Leven en
Onderhouder en Gever van alle goede gaven aan de Gemeente.
Halleluja!

“Die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt.’’
Wat zijn deze woorden rijk aan betekenis wanneer we ze zien
in het licht van de Schrift, die Hem beschrijft als “Christus,
Die ons Leven is.” Want inderdaad, Christus is het leven der
gemeente. Zij bezit geen ander leven. Zonder Hem is ze gewoon
een religieus genootschap, een club, een zinloze vergadering
van mensen. Zoals een lijk, getooid met juwelen en aangekleed,
toch een lijk blijft, zo is ook de Gemeente zonder Christus een
lijk, ongeacht wat haar programma’s en haar schone streven
ook tot stand moge brengen. Maar met Hem in haar midden,
met Hem, Die haar in beweging brengt, wordt zij tot verbazing
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van allen “Zijn lichaam, de volheid van Hem, die alles in allen
vervult.” En op dit zelfde uur wandelt Hij temidden van de
gouden kandelaar van het laatste tijdperk. Wat Hij was, toen
Hij wandelde in het eerste tijdperk, is Hij nu nog evenzeer, in
dit laatste tijdperk. Jezus Christus is DEZELFDE, GISTEREN
en HEDEN, en TOT IN DER EEUWIGHEID.

“Zeven gouden kandelaren.” In Ex. 25:31 staat: “Gij zult
een kandelaar van LOUTER goud maken, van GEDREVEN
werk zal de kandelaar gemaakt worden, het voetstuk zowel als
de schacht; de bloemkelken, met knoppen en bloesems, zullen
daarmee één geheel vormen.” De ware gemeente van Jezus
Christus, de Bruid, wordt vergeleken met LOUTER goud. Haar
gerechtigheid is ZIJN gerechtigheid. Haar versierselen zijn
ZIJN eigen heerlijke versierselen. Haar identiteit wordt in Hem
gevonden. Wat Hij is, moet zij weerspiegelen. Wat Hij heeft,
moet zij tot openbaring brengen. Er is geen gebrek aan haar.
Zij is een en al heerlijkheid. Van het begin tot het einde is zij
het werk van haar Heer en al Zijn werken zijn volmaakt. Ja,
werkelijk in haar is de eeuwige wijsheid en het eeuwige
voornemen van God samengevat en openbaar gemaakt. Hoe
kan iemand dit peilen? Hoe kan iemand dit verstaan? Al is ons
dat niet mogelijk, wij kunnen het aannemen door geloof, want
God heeft het gesproken.

Maar niet alleen is de kandelaar van goud, hij is van
GEDREVEN goud. Handgemaakt van gedreven goud, in
overeenstemming met haar bouwplan welke door de Geest
gegeven was. Werd er buiten haar Heer en Meester, Jezus
Christus, ooit een volk zo geslagen en gelouterd als de bruid van
Jezus Christus? Voorwaar, zij volbrengt het lijden dat Christus
ons heeft nagelaten. Zij wordt beroofd van haar goederen. Haar
leven is in gevaar. Zij wordt gerekend als slachtschapen. De
ganse dag wordt ze gedood. Zij lijdt veel, maar ondanks dat
alles slaat zij niet terug, en zij doet anderen geen leed aan.
Waardig aan het Evangelie is deze lieflijke bruid van Christus.
En zoals goud bewerkt kan worden, terwijl koper onder de
slagen zal breken, zo zal dit goud van God haar lijden voor de
Here dragen, niet gebogen, niet gebroken, niet verslagen, maar
gevormd als een voorwerp van schoonheid en vreugde voor
altoos door de beproevingen en tegenslagen van dit leven.

CHRISTUS PRIJST DE ZIJNEN

Openb. 2:2-3 “Ik weet uw werken en inspanning en uw
volharding en dat gij de kwaden niet kunt verdragen en hen op
de proef gesteld hebt, die zeggen, dat zij apostelen zijn, maar
het niet zijn, en dat gij hen leugenaars hebt bevonden; en gij
hebt volharding en hebt verdragen om Mijns Naams wil en gij
zijt niet moede geworden.”



70  DE ZEVEN GEMEENTE-TIJDPERKEN

Op welk een schone wijze eert en prijst de Verlosser Zijn
kinderen. Hij heeft zonder meer oog voor haar prachtige
geestelijke houding en gedrag. Hij weet dat er zwakheid onder
hen is, maar Hij brandt er nog niet tegen los. Is dat nu niet echt
de Heer? Hij weet, hoe Hij ons moet aanmoedigen in de goede
dingen en ons ontmoedigen voor de verkeerde dingen. Hier
zouden wij allemaal een goede les uit kunnen leren over de
wijze waarop wij moeten handelen in de gemeente en in onze
gezinnen. En wat nog beter is, wij zouden hier allemaal uit
kunnen leren dat God met een ieder van ons op precies
dezelfde wijze handelt als hier beschreven staat. Wees nooit
moedeloos, Heilige Gods, want God is niet ondankbaar, dat Hij
uw inspanningen van liefde zou vergeten. Wat wij ook doen, al
geven we maar een beker koud water aan iemand, wij zullen er
een beloning en een zegen voor ontvangen van de Here.

“Ik weet uw werken, en inspanning, en uw volharding”.
Terwijl Hij temidden van Zijn Gemeente wandelt, is Hij Zich
bewust van het lijden van Zijn volk en het gaat Hem ter harte.
Evenals Hij hen hoorde roepen in het diensthuis in Egypte, zo
hoort Hij, Die nimmer verandert, eveneens de kreten van
de verdrukten, terwijl Hij temidden van hen wandelt. Het
woord “arbeid,” duidt op een vermoeidheid ontstaan door
verdrukking. Gods volk werkt niet alleen voor Hem in arbeid
der liefde, maar het lijdt voor Hem met vreugde. Het is
geduldig, al draagt het een juk. Dit eerste tijdperk leed onder
zware vervolging. Het moest hard arbeiden om het Evangelie
uit te dragen en om vrucht te dragen. Hun hoge levensroeping
was, God te dienen en wanneer hun hoop in dit leven de bodem
werd ingeslagen, dan waren zij geduldig en gaven het allemaal
over aan Hem, Die een blijvend loon in de hemel had beloofd
voor wat zij op aarde om Zijnentwil hadden prijsgegeven.

Ik denk dat het goed is om hier even stil te blijven staan bij
de gedachte dat Gods volk altijd vervolgd is geweest en altijd
vervolgd zal blijven. U weet, dat Genesis het boek van alle begin
is, en waarvan u in dat boek het begin vindt, loopt door tot in
het boek Openbaring en zal nooit veranderen. Daar zien wij, dat
Kaïn Abel vervolgde en doodde omdat deze God behaagde.
Vervolgens zien wij een volmaakt beeld in de zoon van Abraham
naar het vlees, Ismaël, die de beloofde zoon,    Izaäk, plaagde en
bestreed. Dan heeft men Esau, die Jacob haatte en hem gedood
zou hebben, als God niet tussenbeide was gekomen. In het
Nieuwe Testament vinden wij Judas, die Jezus verraadt, terwijl
de godsdienstige groeperingen van het eerste tijdperk de eerste
gelovigen probeerden om te brengen. De kinderen van deze
wereld worden door de duivel geleid en daarom haten zij de
kinderen Gods, die door de Geest van God geleid worden.

Het doet er niet toe hoe oprecht en rechtvaardig een
Christen is tegenover het publiek en hoe vriendelijk hij is
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tegenover zijn medemensen; al doet hij niets dan goed, indien
hij Christus belijdt als zijn Verlosser en de werking van de
gaven des Heiligen Geestes, zoals het spreken in tongen,
profetie, genezing en wonderwerken erkent, zal hij
veroordeeld worden. De geest van deze wereld haat de Geest
van God, en omdat deze de Geest des Heren niet kan over-
winnen, poogt zij het vat, waarin de Geest der Waarheid
woont, te vernielen.

Vervolging en beproevingen zijn een natuurlijk, normaal
deel van het Christelijk leven. U kunt er maar één ding mee
doen. Geef alles over aan God, oordeel niet, en laat het
resultaat en het laatste oordeel aan Hem over.

“En dat Gij de kwaden niet kunt verdragen, en dat gij
beproefd hebt degenen, die voorgeven, dat zij apostelen zijn, en
zij zijn het niet, en hebt ze leugenaars bevonden.” Deze
Efeziërs geloofden, dat Gods volk heilig moet zijn. Uit dit vers
blijkt, dat zij stappen ondernamen om het lichaam vrij te
houden van zonde. Hoogstwaarschijnlijk was de afval reeds
begonnen. Zonde was de gemeente binnengedrongen. Maar zij
waren gehoorzaam aan de woorden van Paulus, toen hij zei,
dat zij de kwaden uit hun midden moesten wegdoen. Zij waren
een afgezonderd volk. Zij waren uit de wereld gekomen en nu
wilden zij de wereld niet bij hen laten binnendringen. Zij
accepteerden de zonde in de gemeente niet. Heiligheid was
voor hen niet zomaar een of andere zinsnede of zegswijze; het
was een leefwijze.

“En gij hebt hen beproefd, die zeggen dat zij apostelen zijn,
en zij zijn het niet, en gij hen leugenaars hebt bevonden.” Nu,
dat is een keiharde uitspraak. “Gij hebt beproefd degenen die
zeggen, dat zij apostelen zijn.” Is dat niet aanmatigend? Welk
recht hebben deze mensen, om hen te beproeven, die zich
apostelen noemen? En hoe beproefden zij hen? O, ik vind dit
prachtig. Hier staat het in Gal. 1:8 “Maar ook al zouden wij, of
een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend
van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!” De
apostelen waren het, die het oorspronkelijke Woord aan de
mensen brachten. Dat oorspronkelijke Woord kon niet
veranderen, ook geen tittel noch jota ervan. Paulus wist, dat
het God was, Die tot hem gesproken had, daarom zei hij: “Zelfs
al kom ik en probeer ik een tweede openbaring te geven, of
probeer ik om één kleine verandering aan te brengen in wat ik
oorspronkelijk gebracht heb, dan zal ik vervloekt zijn.” Ziet u,
Paulus wist dat die eerste openbaring juist was. God kan niet
een eerste openbaring geven en dan een tweede openbaring.
Als Hij dat deed, zou Hij van gedachten veranderen. Hij kan
een openbaring geven en er dan iets aan toevoegen, zoals Hij
deed in de Hof van Eden, toen Hij het Zaad aan de vrouw
beloofde, en toen Hij later bepaalde, dat het Zaad via Abraham
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moest komen, en weer later dat het via dezelfde geslachtslijn
via David zou komen. Maar het was dezelfde openbaring. Het
gaf de mensen alleen meer inlichtingen, om hen te helpen het te
ontvangen en te verstaan. Maar Gods Woord kan niet
veranderen. Het Zaad kwam precies, zoals het geopenbaard
was. Halleluja. En zie nu eens, wat die valse apostelen deden.
Zij kwamen met hun eigen woord. Die Efeziërs kenden dat
Woord, zoals het was onderwezen door Paulus. Zij waren vol
van de Heilige Geest door Paulus’ handoplegging. Zij keken die
valse apostelen in de ogen en zeiden: “Jullie zeggen niet, wat
Paulus zei. Daarom zijn jullie vals.” O, dan vat mijn hart vlam.
Keer terug tot het Woord! U bent het niet werkelijk die apostel
en profeet en leraar beproeft, HET IS HET WOORD, DAT
HEN BEPROEFT. Eén dezer dagen zal er een profeet voor het
Gemeente-tijdperk van Laodicea komen en u zult weten of het
de echte is, die door God gezonden is, of niet. Ja, u zult het
weten, want als hij van God is ZAL HIJ IN DAT WOORD ZIJN
PRECIES ZOALS GOD HET AAN PAULUS GEGEVEN
HEEFT. HIJ ZAL VAN DAT WOORD GEEN OGENBLIK
AFWIJKEN, ZELFS GEEN DUIMBREED. In dat laatste
tijdperk, wanneer vele valse profeten zullen verschijnen, moet
u opletten en dan zult u bemerken, dat zij u steeds weer
vertellen dat u verloren bent, wanneer u hen en wat zij zeggen
niet gelooft, maar wanneer die PROFEET VAN DE LAATSTE
DAGEN op het toneel verschijnt, zal hij, wanneer hij werkelijk
die profeet is, uitroepen: “Keer terug tot het Woord, of gij zijt
verloren.” Hij zal niet bouwen op een privé openbaring of
uitlegging, maar op het Woord. Amen en Amen!

Deze valse apostelen zijn de verscheurende wolven
waarvan Paulus sprak. Hij zei: “Zodra ik weg ben, zullen zij
proberen te komen en aanspraak maken op dezelfde
openbaring, maar hun doel is niet u te helpen, maar u te
vernietigen” Hand. 20:27-32 “Want ik heb niet nagelaten u al de
raad Gods te verkondigen. Ziet dan toe op uzelf en op de
gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners
gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich
door het bloed van Zijn Eigene verworven heeft. Zelf weet ik,
dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen
binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen
midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken
om de discipelen achter zich aan te trekken. Waakt dan en
herinnert u, dat ik drie jaren lang nacht en dag niet heb
opgehouden ieder afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen.
En nu, ik draag u op aan de Here en het Woord Zijner genade,
aan Hem, die bij machte is te bouwen en het erfdeel te geven
onder alle geheiligden.”

Johannes wist ook van hen, want hij zei in I Joh. 4:1
“^vele valse profeten zijn (reeds) uitgegaan in de wereld.”
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Die antichristelijke geest begon reeds in de Gemeente binnen
te dringen, en hij deed dat door in strijd met het Woord te
handelen. Welnu, het is hier allemaal begonnen. Precies hier, in
dit eerste Gemeente-tijdperk. Reeds nu loochenden zij het
Woord en bouwden hun eigen geloofsbelijdenissen en
filosofieën op, inplaats van op het Woord te bouwen. Dat is
antichristelijk, want Jezus is het Woord. Is men tegen dat
Woord, dan is men tegen Jezus. Is men tegen dat Woord dan is
men een antichrist, want de Geest en het Woord zijn EEN. En
als u tegen het Woord bent, zult u antichristelijk moeten zijn.
EN ALS DIT IN HET EERSTE TIJDPERK BEGONNEN IS,
DAN ZAL HET MOETEN GROEIEN TOT HET EINDE,
WANNEER HET DE MACHT OVERNEEMT. En dat zult u nu
precies zien gebeuren, naarmate wij met de bespreking van de
Gemeente-tijdperken verder gaan. Het begint zo klein en nietig
in het tijdperk van Efeze, maar het groeit in ieder tijdperk,
totdat het anti-Woord, antichristelijke stelsel allen geheel
overneemt en de onfeilbaarheid van het Woord door de valse
profeten der valse kerk verworpen wordt.

Nu is het niet moeilijk een verkeerde indruk te krijgen van
wat wij nu aan het bespreken zijn, omdat ik mij enigszins kras
uitdruk. Het zou in uw oren kunnen klinken alsof deze
anti-Woord en antichristelijke geest een volledige afwijzing
van het Woord betekenen, een ontkenning van de Bijbel, die
haar hoogtepunt bereikt in de verwerping van het Woord.
Maar zo liggen de zaken niet. Hoe het wel is kunt u vinden in
Openb. 22:18-19 “Ik betuig aan een ieder, die de woorden der
profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt,
God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven
zijn; en indien iemand afneemt van de woorden van het boek
dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des
levens en van de heilige stad, welke in dit Boek beschreven
zijn.” Er behoeft slechts EEN woord veranderd, weggenomen
of toegevoegd te worden. Het was de eerste truc van satan in de
Hof van Eden. Hij voegde maar één woordje toe aan wat God
gezegd had. Dat was voldoende. Het veroorzaakte dood en
verderf. En zo gebeurde het ook in Efeze, het was precies
hetzelfde. Er behoefde slechts één woord toegevoegd, slechts
één woord afgedaan te worden en de anti-Woord, de
antichristelijke geest kon gedijen.

Hebt u dit begrepen? Daar hebt u die tweelingen weer.
Daar zijn die twee bomen weer, die naast elkaar groeien in
dezelfde aarde, deel hebben aan dezelfde voeding, drinken van
dezelfde regen, en van dezelfde zon genieten. Maar zij zijn
voortgesproten uit VERSCHILLENDE zaden. De ene boom is
VOOR het Woord van God, precies zoals God Het gaf, en hij
heeft Het lief en is eraan gehoorzaam. De andere boom is uit
het zaad voortgekomen dat tegen het Woord van God is en
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verandert het waar het maar wenst. Het vervangt het levende,
waarachtige Woord door eigen geloofsbelijdenissen en
dogma’s, net als ook Kaïn deed, die eindigde met Abel te
doden. Maar wees niet bevreesd, gij klein kuddeke. Blijf bij het
Woord. Houd dat Woord tussen u en de duivel. Eva deed dat
niet en zij faalde. En wanneer de Gemeente het Woord laat
zakken, gaat zij in de diepste duisternissen van satan.

“En gij hebt verdragen en hebt geduld, en gij hebt om Mijns
Naams wil gearbeid, en zijt niet moede geworden.” Dit is
ongeveer hetzelfde als wat er in vers twee stond. Maar in vers
twee hadden de arbeid, de moeite en de lijdzaamheid
betrekking op dat heilige Woord dat zij bewaard hadden, dat
hun was toevertrouwd. Hoe zij de tegenstanders van zich
afhielden. Hoezeer strekten zij Paulus tot eer. Maar in dit vers
gaat het om hun vervolgingen en beproevingen en geduld in
verband met de gezegende Naam van Jezus.

U weet, dat dit alles niet vreemd is, want het Woord en de
Naam zijn het, die de vijand achter ons aan doen komen als een
waterstroom. Dat machtige Woord, dat gemanifesteerd werd in
genezingen, tekenen, wonderen en andere demonstraties, had
tot gevolg, dat de Farizeeën het uitschreeuwden, dat de ware
gelovigen moesten sterven. En nu wordt die Naam, Die de
Joden haatten en verachtten, bespot door de culturele wereld,
net zoals zij lachten bij de gedachte, dat iemand zo dwaas kon
zijn om te geloven in een man, die stierf en weer opstond en nu
gezeten is in de hemel. Evenzo vervloekten hier de
godsdienstige vervolgers, de Joden, deze Jezus, Die volgens hen
een valse messias was; en hier lachten de anderen van vermaak
en spotten sarcastisch met de naam van “een nieuwe God”, Die
volgens hen helemaal geen God was.

Ook dit is weer iets, dat in dat tijdperk begon en dat door
alle tijdperken heen zal voortduren, en steeds dieper en
donkerder zal worden. Dat is, dat de mensen die Naam
verwierpen. Het was niet de ware Gemeente van Efeze, die dat
deed. O nee, het waren de valse apostelen. Het was de buiten-
staander die probeerde naar binnen te dringen en de gelovigen
te besmetten. De Efeziërs kenden die Naam en hadden hem lief.
Herinner u eens hoe die Gemeente van Efeze ontstaan is. Een
klein groepje mensen, dat uitzag naar de Messias, hoorde, dat
een profeet, die zich de voorloper van de Messias noemde, in de
woestijn van Palestina op het toneel was verschenen, en mensen
doopte tot bekering van zonden. Zij ontvingen toen de doop van
Johannes. Maar toen Paulus bij hen kwam, toonde hij hun, dat
de profeet dood was, dat Jezus gekomen was en Zijn leven had
voltooid als een offer voor de zonde, en dat NU de Heilige Geest
was gekomen en dat Deze zou komen in allen die waarlijk
geloofden in Jezus, de Messias, en hen zou vervullen. Toen zij
dit hoorden, WERDEN ZIJ GEDOOPT IN DE NAAM VAN DE
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HERE JEZUS, en toen Paulus hun de handen opgelegd had,
werden zij allen vervuld met de Heilige Geest. Zij wisten wat
het betekende om het Woord te gehoorzamen, gedoopt te
worden in Zijn Naam (Here Jezus Christus) en zij wisten, dat zij
op die manier vervuld zouden worden met de Heilige Geest.
Deze mensen konden niet anders gaan handelen. Zij kenden de
waarheid. Handelingen 19:1-7.

Zij kenden de kracht van die Naam. Zij zagen, dat die
Naam zo machtig was, dat zelfs zweetdoeken, genomen van het
lichaam van Paulus en in Jezus’ Naam naar lijdenden
gezonden, de zieken van alle mogelijke kwalen konden be-
vrijden en boze geesten uitwerpen. De wondere werking van
die Naam was zo duidelijk, dat de goddeloze Joden in Efeze
probeerden, die Naam te gebruiken om duivelen uit te bannen.
Handelingen 19:11-17 “En God deed buitengewone krachten
door de handen van Paulus, zodat ook zweetdoeken of
gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden
en hun kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoeren. En
ook enige van de rondreizende Joodse geestenbezweerders,
waagden het over hen, die zulke boze geesten hadden, de naam
van de Here Jezus te noemen met de woorden: Ik bezweer u bij
Jezus, die Paulus predikt. Het waren nu zeven zonen van een
zekere Skevas, een Joodse overpriester, die dit deden. Maar de
boze geest antwoordde en zeide tot hen: Jezus ken ik en van
Paulus weet ik, maar wie zijt gij? En de mens, in wie de boze
geest was, sprong op hen af, overweldigde hen tezamen en
bleek zoveel sterker dan zij, dat zij zonder kleren en gewond
uit dat huis moesten vluchten. En dit werd bekend aan allen,
Joden en Grieken die te Efeze woonden, en vrees overviel hen
allen, en de Naam van de Here Jezus werd groot gemaakt.”

Zij kenden het rechtvaardige leven, dat het dragen van die
Naam moest begeleiden, want ieder die de Naam van de Here
noemt, breke met de ongerechtigheid. Weest heilig, gij, die de
vaten des Heren draagt. Gij zult de Naam des Heren niet ijdel
dragen. Deze Efeziërs waren CHRISTENEN. Zij droegen een
Naam, en die Naam was Christus, Welke was de Geest van God
in hen, en Welke een der drievoudige Namen van hun Heer
was.

“^En gij hebt om Mijns Naams wil gearbeid, en zijt niet
moede geworden.” Deze gelovigen arbeidden niet voor Paulus,
of voor een organisatie. Zij werden niet in beslag genomen
door programma’s en instellingen waardoor ze aardse schatten
konden verwerven. Zij werkten voor de Here. Zij waren Zijn
dienstknechten, niet de pionnen van een organisatie. Zij gingen
niet ‘s zondags naar de gemeente toe om over die Naam te
praten en Hem dan voor de verdere week te vergeten. Zij
beleden die Naam niet slechts met hun lippen. O nee, zij
hadden er hun leven voor over.
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Al wat ze deden, werd verricht in die Naam. In die Naam
handelden zij, maar als ze niet in die Naam konden handelen,
dan handelden ze ook niet. Dit waren Christenen, die in de
hemelse gewesten verkeerden, waarvan het gedrag in de Heer
was.

Maar die groepering uit de valse wijnstok, welke die Naam
wilde verontreinigen, bevond zich als sluipende wolven
rondom hen, in het donker wachtend om binnen te kunnen
dringen en te kunnen verscheuren. Maar de heiligen door-
stonden de proef en behielden het Woord en de Naam.

DE KLACHT VAN GOD

Openb. 2:4 “Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde
verzaakt hebt.” Teneinde dit te kunnen begrijpen, moet u
beseffen dat de Geest hier niet alleen tot de oorspronkelijke
heiligen spreekt die te Efeze waren. Deze boodschap wordt
gericht aan het gehele tijdperk, dat ongeveer 120 jaar duurde.
Zijn boodschap wordt dus gericht aan alle generaties in die
periode. De geschiedenis blijft zich steeds herhalen. In de
geslachten van Israël zien wij in de ene generatie een
opwekking, maar in de andere generatie die daarop volgt zien
wij dat deze weer aan het wegebben is. In de derde generatie
gloeien er misschien nog flauwtjes wat kolen, maar het kan
zijn, dat in de vierde generatie van dat oorspronkelijke vuur
geen enkel spoor meer te bekennen is. Dan ontsteekt God het
vuur opnieuw, en hetzelfde proces wordt herhaald. Het is
eenvoudig de bevestiging van de waarheid, dat God geen
kleinkinderen heeft. Redding wordt niet door middel van de
natuurlijke geboorte doorgegeven, net zomin als er ook maar
iets waar is van de apostolische opvolging. Deze dingen zijn
niet in het Woord te vinden. Het begint met waarlijk wederom
geboren gelovigen, maar als de volgende generatie komt, zijn
het niet meer gewoon Christenen, maar hebben zij de naam van
een of andere denominatie aangenomen en heten dan
baptisten, methodisten, enz. En dat zijn ze ook. Ze zijn geen
Christenen. U moet geboren zijn uit de wil van God, niet uit de
wil eens mans, om gered te worden. Maar deze mensen komen
thans allemaal tezamen door de wil van een mens. Ik zeg niet,
dat sommigen van hen niet recht voor God staan. In geen geval
zeg ik dat, maar het oorspronkelijke vuur is uitgedoofd. Het
zijn niet meer dezelfde mensen die het eerst waren.

Het vurige verlangen God welgevallig te zijn, de hartstocht
Zijn Woord te kennen, de schreeuw om in de Geest te geraken,
dat alles begint te verflauwen en inplaats van dat de gemeente
in brand staat vanwege het vuur van God, is zij afgekoeld en
wat formeler geworden. Dat is toen ook met de Efeziërs
gebeurd. Zij werden wat formeler. De toewijding aan God
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stierf uit, en de mensen bekommerden zich niet meer zozeer om
wat God van hen dacht als wel wat de wereld van hen dacht.
Die komende, tweede generatie was precies eender als het volk
Israël. Zij begeerden een koning om net zo te zijn als de andere
naties. Toen zij zo handelden, verwierpen zij God. Maar ze
deden het toch maar. Dat is ook de geschiedenis van de
gemeente geworden. Zodra zij er meer op bedacht is
gelijkvormig te zijn aan de wereld inplaats van aan God, zal
het niet lang duren of u merkt dat zij dingen die zij voorheen
gewoonlijk deed, gaat verzaken en dingen gaat doen, die zij
eerst niet deed. Zij veranderen hun manier van kleden, hun
houding en hun gedrag. Ze worden laks. Dat betekent ook het
woord “Efeze”: ontspannen _ afdrijvende.

Die cyclus van opwekking en dood is er altijd al geweest.
Denkt u alleen maar aan deze laatste beweging van God door
de Geest, toen mannen en vrouwen zich kleedden als
Christenen, naar de gemeente gingen, de gehele nacht
doorbaden, op de hoeken der straten gingen staan zonder zich
te schamen voor de uitingen des Geestes. Zij verlieten hun
oude dode kerken en aanbaden in huizen of oude pakhuizen.
Zij bezaten de werkelijkheid. Maar het duurde niet lang of ze
kregen voldoende geld voor de bouw van mooie, nieuwe
kerken. Zij lieten een koor optreden, inplaats van zelf voor
God te zingen. Zij lieten het koor lange klederen aantrekken.
Zij organiseerden een beweging die ontstaan was en bestond
door mensen. Al gauw begonnen zij boeken te lezen die
ongeschikt waren. Zij haalden de hekken neer en zo konden de
bokken binnen komen die het heft in handen gingen nemen.
Het geroep van vreugde was verdwenen. De vrijheid van de
Geest was verdwenen. O, er bleef alleen nog een vorm over; het
vuur was echter gedoofd en alles wat er nog zo’n beetje
overbleef was de zwartigheid van de as.

Zoëven zei ik, dat Johannes verstond wat het betekende,
God lief te hebben. Die grote apostel der liefde zou het zien,
wanneer de Gemeente die eerste liefde van God begon te
verliezen. In I Johannes 5:3 staat: “Want dit is de liefde Gods,
dat wij Zijn geboden bewaren (Zijn Woord).” Eén kleine
afwijking van dat Woord betekende één stap verder van
Christus. Mensen zeggen, dat zij God liefhebben, zij gaan naar
de kerk, ze juichen zelfs en verblijden zich en zingen en hebben
een grootse en opwindende tijd. Maar let erop, wanneer alles
voorbij is, of zij in dat WOORD zijn, erin wandelen, erin leven.
Als zij wel al die andere dingen beleven, en dan niet in het
Woord wandelen, kunnen ze wel zeggen dat ze God liefhebben,
maar hun leven zegt u iets heel anders. Ik vraag mij af, of
Johannes niet heel wat daarvan gezien heeft, voordat hij stierf:
mensen, die zeggen, dat zij God liefhebben, maar Zijn Woord
niet gehoorzaam zijn. O, Gemeente van Efeze, er is iets met u
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aan de hand. Iemand probeert iets aan dat Woord toe te voegen
of er van af te doen. Maar het gebeurt zo onopvallend, dat u
het niet kunt zien. Er is niet zo’n grote stap gedaan dat het
klaar en duidelijk te zien is. Het geschiedt op een bedekte
wijze, en het wordt gebracht door middel van de rede en
menselijk inzicht en het zal de macht overnemen tenzij dat u
het niet toelaat. Keert terug naar Pinksteren eer het te laat is!

Maar zoals gewoonlijk letten de mensen niet op Gods
waarschuwing. Dat opwekkingsvuur, dat gebouwd is op het
heilig Woord, is zo wonderbaar en de openbaring van de Geest
zo gezegend, dat er iets van vrees binnensluipt en een stem ons
influistert: “Hoe kunnen wij deze waarheid, die wij hebben,
beschermen? Wat kunnen we doen opdat deze opwekking
doorgaat?” Dan komt de “antichristelijke geest” en fluistert:
“Kijk, u bezit nu de waarheid, zorg er dus voor, dat die niet
verloren gaat. Organiseer u en formuleer uw geloof in een
geschrift. Leg het allemaal vast in een kerkelijk handboek.” En
zij doen het. Zij organiseren zich. Zij voegen toe aan het
Woord. En zij sterven, net als Eva, omdat zij Eén verkeerd
woord aannam. Het is Gods Woord, dat leven brengt. Het is
niet wat wij over het Woord zeggen dat telt, maar het is wat
God zei.

GODS WAARSCHUWING

Openb. 2:5 “Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt
en bekeer u, en doe weder uw eerste werken. Maar zo niet, dan
kom Ik tot u, en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen,
indien gij u niet bekeert.”

God zegt hun, te GEDENKEN. Blijkbaar was er iets wat ze
niet meer in gedachten hielden. Ze hadden iets vergeten. Hij
zei hun, met hun gedachten terug te keren naar hun
uitgangspunt. Het uitgangspunt van het eerste tijdperk was
Pinksteren. Zij waren daar van afgevallen. Zij hadden de
heerlijkheid en het wonderlijke ervan vergeten. Het werd tijd,
dat zij eerst met hun denken, en dan ook in werkelijkheid
terugkeerden. Terug tot het punt, waar zij konden zeggen: “Het
leven is mij Christus.” Terug tot de zuiverheid, toen er met
Ananias en Saffira werd afgerekend. Terug naar de Schone
Poort. O, wat is het een schande, om van God af te drijven en
die daden toe te laten, die Zijn Naam ontheiligen. Laat hen die
Zijn Naam noemen, de zonde laten varen en hun vaten rein
voor God bewaren. Kijk in uw hart, naar wat u eens was; hoe
uw denken was en uw leven. Keer terug naar wat er
oorspronkelijk was.

En wat is de weg terug? Die weg is de weg der bekering.
Wanneer een zondaar tot God moet komen door middel van
bekering, dan zal de lauwe of teruggevallene zoveel te meer
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berouw moeten hebben. Bekeert u! Breng vruchten voort, der
bekering waardig. Bewijs het door uw leven. “Als gij u niet
bekeert,” zei God, “dan zal Ik uw kandelaar van zijn plaats
wegnemen.” Zeker. Een kerk kan in die toestand geen licht
verspreiden voor de wereld. Haar licht is duisternis geworden.
Dan zal God haar trouwe boodschapper wegnemen en haar
trouwe herders en hen aan hun lot overlaten, en zij zullen
doorgaan over het Christendom te praten, maar er zelf van
beroofd zijn.

Bekeer u haastig! Aarzel niet! Blijkbaar aarzelde Efeze,
want haar levensduur was niet erg lang. De heerlijkheid Gods
nam sterk af. Het duurde niet lang of de stad lag in puin. Haar
heerlijke tempel werd een vormloze massa. Het land werd een
moeras, bewoond door watervogels; de bevolking was
weggetrokken, behalve een paar ongelovigen in een vunzig
dorp. Er bleef zelfs niet EEN Christen over. De lamp was van
haar plaats gerukt.

Nu betekent dit niet, dat zij zich niet kon bekeren. Het
betekent niet dat wij ons niet kunnen bekeren. Wij kunnen het.
Maar we moeten het snel doen. Het moet werkelijk een kreet
uit het hart zijn tot God, een kreet van verdriet, en dan zal God
herstellen. De heerlijkheid zal terugkeren.

HET ZAAD VAN HET NICOLAIETISME

Openb. 2:6 “Doch dit hebt gij, dat gij de werken der
Nicolaïeten haat, welke ook Ik  haat.”

Nu zijn er twee gedachten over wat de Nicolaïeten waren.
Sommigen zeggen, dat zij een groep afvalligen waren, die als
hun oprichter Nicolaüs van Antiochië hadden, een proseliet,
die één van de zeven diakenen werd in Jeruzalem. Zij hadden
heidense feesten en waren zeer onkuis in hun gedrag. Zij
leerden, dat iemand, om de zinnelijkheid de baas te worden,
eerst uit ervaring het gehele terrein ervan moest kennen.
Natuurlijk gaven zij zich aan zulk een losbandigheid over, dat
ze volkomen ontaardden. Zo werden er op hen twee Oud-
testamentische namen toegepast, die zulke uitspattingen
symboliseerden: Bileam en Izebel. Evenals Bileam verleidde
ook Nicolaüs het volk en overwon het. Men veronderstelt dat
deze groep uit Efeze verdreven was en in Pérgamum een plaats
had gevonden om zich te vestigen.

Maar de kwestie over deze opvatting is, dat ze niet waar is.
Ze berust absoluut niet op de historie. Ten hoogste is er een
traditie waarop men zich zou kunnen beroepen. Als we zulk
een zienswijze zouden aannemen, zouden we het Gemeente-
tijdperk van Efeze zonder meer historisch maken, zonder enige
betekenis voor nu. Dit is niet waar, want alles wat in de eerste
Gemeente een aanvang heeft genomen, moet in ieder volgend
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tijdperk verder gaan tot het tenslotte door God gezegend en
verhoogd wordt, of als iets onreins vernietigd wordt in de poel
des vuurs. Dat deze traditie eigenlijk tegen de Schrift is, blijkt
duidelijk uit Openb. 2:2, de Gemeente van Efeze kon de
kwaden NIET VERDRAGEN. Zij moest hen dus wel
uitbannen, anders zou het zinloos zijn te beweren, dat zij hen
niet kon verdragen. Als zij hen niet uitbanden, dan verdroegen
zij hen. Nu staat er in vers zes, dat zij hun werken haatte. Deze
groep Nicolaïeten bleef dus een deel van het eerste tijdperk en
deed daarin haar werken. Deze werken werden gehaat, maar
de mensen, die ze deden werden niet onschadelijk gemaakt.
Wij zien dus zaden in Efeze, die zullen blijven en een leer
zullen worden, welke rechtstreeks uitloopt op en voert naar de
poel des vuurs.

Wat zijn deze Nicolaïeten? Het woord is afgeleid van twee
Griekse woorden. Nicao, dat veroveren (overwinnen) betekent,
en “Laos”, dat “de leken” betekent. Eenvoudig gezegd komt
het hierop neer, dat iemand iets in die eerste gemeente deed,
dat de leken overwon. Wanneer de leken overwonnen of
onderworpen waren, dan moet dat door een zeker “gezag” zijn
geschied.

Wat was het toch dat God haatte en dat in die gemeente
plaatsvond? Wat er gebeurde en nog steeds doorgaat, is nu
precies wat het woord “Nicolaïet” betekent. De mensen
werden op de een of andere wijze onderworpen, die volkomen
tegen het Woord van God was.

Om nu de juiste betekenis te verstaan van hetgeen wij hier
aan het bespreken zijn, moet ik u er voortdurend aan
herinneren, dat godsdienst (geestelijke dingen, zo u wilt) is
samengesteld uit twee delen, die zich dooreenvlechten, maar
die echter als zwart en wit tegenover elkaar staan. Godsdienst
en de geestelijke wereld zijn gemaakt van die twee bomen, die
hun wortels hadden in Eden. Zowel de Boom des Levens als
de Boom der Kennis van Goed en Kwaad stonden midden in
de hof en hun takken mengden zich ongetwijfeld door
elkander. Zo is er in de Gemeente van Efeze dezelfde
paradox. De Gemeente bestaat uit goeden en kwaden. Twee
wijnstokken maken de gemeente uit. Zij zijn als de tarwe en
het onkruid, zij groeien naast elkaar op. Maar de ene is
WAAR, terwijl de andere VALS is. Nu zal God TOT elk van
hen spreken en OVER elk van hen. Hij zal hen de Gemeente
noemen. En alleen de uitverkorenen zullen werkelijk weten
welke de ware Geest is. Alleen de uitverkorenen zullen niet
verleid worden. Matth. 24:24 “Want er zullen valse christussen
en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en
wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de
uitverkorenen zouden verleiden.” Dus al in de eerste
Gemeente (heel kort na Pinksteren) begon de valse wijnstok
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zich om de Ware Wijnstok heen te vlechten en treffen wij de
werken der Nicolaïeten aan. En het zal blijken, dat die geest
de Ware Wijnstok bestrijdt, totdat hij door God vernietigd
wordt. Hebt u het nu begrepen?

In orde. Hoe was nu het geestelijk klimaat van die
Gemeente? Zij had haar eerste liefde verlaten. Het verlaten van
haar eerste liefde voor het Woord van God werd ons
geopenbaard als een vervallen zijn van haar oorsprong, welke
Pinksteren was. In eenvoudige woorden betekent dit, dat deze
gemeente gevaar liep de leiding door de Heilige Geest - ofwel
diens toezicht - te verliezen. Dit was precies wat er gebeurde
nadat Mozes Israël uit Egypte leidde. Het was Gods weg, hen te
leiden door de vuurkolom, profetische uitingen, krachten en
tekenen en door God gegeven wonderen. Dit alles moest tot
stand komen door mannen, die ‘door God gekozen’ en ‘door
God verordineerd’, ‘door God toegerust’ en ‘door God
gezonden’ waren, terwijl het hele kamp beheerst zou worden
door een beweging van de Heilige Geest. Zij rebelleerden en
wilden een stel regels en geloofsbelijdenissen om zich daarnaar
te richten. Vervolgens wilden zij een koning hebben. Daarna
wilden zij precies zijn als de wereld was en geraakten in een
volledige afval en veronachtzaming. Precies zo begon ook het
eerste Gemeente-tijdperk en het zal erger en erger worden,
totdat de Heilige Geest volledig verworpen is en God de
mensen moet vernietigen.

Kijk maar hoe het begon in de eerste Gemeente. Het
werden daden genoemd. Toen werd het een leerstelling. Het
werd de algemene norm. Het werd de onbuigzame weg.
Tenslotte nam het de macht in handen en God werd opzij
geschoven. O, het begon zo klein, zo rustig, het leek zo
ongevaarlijk. Het zag er zo goed uit. Het leek zo betrouwbaar.
Daarna kreeg het houvast en als een python perste het zelfs de
adem en al het geestelijke, dat in de gemeente was, er uit. O,
die valse wijnstok is geraffineerd. Hij is als een engel des
lichts, totdat hij u te pakken krijgt. Ik wil u nu zeggen, dat ik
geloof in leiderschap. Maar ik geloof niet in leiderschap van
mensen. Ik geloof in het leiderschap van de Heilige Geest
komende door het Woord. Ik geloof ook, dat God in de
gemeente mensen heeft aangesteld, die door de Geest begiftigd
zijn; en zij zullen ervoor zorgdragen, dat de gemeente op orde
blijft. Ik geloof dat. Ik geloof ook, dat de gemeente geregeerd
wordt door mannen, die door God met die taak worden belast.
Maar die regering GESCHIEDT DOOR MIDDEL VAN HET
WOORD, zodat in feite niet de mens regeert, maar de GEEST
VAN GOD, want het Woord en de Geest zijn EEN. Hebr. 13:7
“Houdt uw voorgangers in gedachtenis, die het woord Gods tot
u hebben gesproken; let op het einde van hun wandel en volgt
hun geloof na.”
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Maar let eens op, wat er in die oude tijd gebeurde. Die
valse wijnstok kreeg houvast en leerde, dat heerschappij van
mensen goed was. Het leerde, dat de gemeente bestuurd moest
worden. Het leerde een heerschappij over de mensen, maar in
plaats van het op Gods wijze te doen, namen zij eenvoudigweg
de macht in handen en kwamen met een heilig priesterschap
voor de dag, dat tussen God en de mensen instond. Zij gingen
linea recta terug naar het oude systeem onder Aäron. Zij
werden antichristelijk, want zij rekenden af met Zijn
middelaarschap, en legden hun eigen middelaarschap op. God
haatte dat. De Efeziërs haatten dat ook en iedere ware gelovige
zal dat eveneens haten. Wij zouden wel stekeblind moeten zijn,
als wij niet zagen, dat hetzelfde door alle tijdperken heen aan
het werk is en juist nu is het erger dan ooit. Het was de
organisatie. Die bracht scheiding onder het volk. Gods volk
behoort één te zijn. Door EEN Geest zijn zij ALLEN in één
lichaam gedoopt en IEDEREEN dient bewogen te zijn door de
Heilige Geest en IEDEREEN moet deelnemen in de aanbidding
van God. Maar de ene mens wilde boven anderen verheven
worden, daarom namen zij de macht over, bisschoppen werden
aartsbisschoppen en met indrukwekkende titels gingen zij
boven het Woord van God uit en leerden hun eigen leringen.
Zij kregen de mensen zover, dat zij hen gehoorzaam werden,
totdat het moment kwam, dat hun manier van aanbidding
helemaal niet meer geleek op die van de eerste dagen na
Pinksteren. Deze werken waren het begin van de apostolische
opvolging. Van de apostolische opvolging was het maar een
kleine en gemakkelijke stap tot “het lidmaatschap van de
kerk” als het middel van reddende genade. Het Woord werd
teruggebracht tot een geloofsbelijdenis. De antichrist
overheerste de gemeente door zijn geest.

Kijk hoe het vandaag is. Als u Hand. 2:4 leest, zoals
sommigen dat doen, dan zou het als volgt kunnen luiden: “En
als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, kwam een
priester met een ouwel en hij zei: “Steek je tong uit’, en hij
legde de ouwel erop en zelf dronk hij wat wijn en zei: “U hebt
nu de Heilige Geest ontvangen.” Onvoorstelbaar? Dat is precies
waar het Nicolaïetisme toe gekomen is. Zij zeggen: “Stoor u
niet aan wat Gods Woord zegt. U kunt het niet begrijpen. Wij
moeten het voor u uitleggen. Bovendien is de Bijbel niet af. Hij
moet met de tijd veranderen en wij zullen u zeggen welke
veranderingen dat zijn.” Hoezeer is dit in strijd met Gods
Woord, dat met nadruk zegt: “God waarachtig, maar ieder
mens leugenachtig,” elke keer wanneer het een conflict betreft
met de waarheid. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar
GEEN ENKEL WOORD van God zal falen. De mensen worden
dus geleid door mensen, die menen te zijn wat zij niet zijn. Zij
zeggen dat zij stedehouders van Christus zijn, maar wat zij zijn
is antichrist.
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Hier is nog een triest verhaal. Het is het verhaal van de
waterdoop. In de dagen van Jezus en ook na Pinksteren werd
men gedoopt door onderdompeling in water. Niemand kan
dat ontkennen. Ontwikkelde lieden zeggen, dat zij alleen
maar water op de mensen goten, omdat het zo gemakkelijk
was op vele plaatsen kleine waterputten te vinden. En als zij
water op hen gieten, dan doen zij het in de naam van de
Vader en de Zoon en de Heilige Geest, alsof deze titels
werkelijk namen waren en alsof er drie goden zijn in plaats
van maar één. Doch blijf in die organisatie en probeer er de
waarheid van de doop door onderdompeling in de Naam van
de Here Jezus Christus te prediken, en u wordt er uit gezet. U
kunt u niet door God laten leiden en daarin blijven. Het is
onmogelijk.

Nu was Paulus een profeet, onderwezen door de Heilige
Geest. Als Paulus doopte in de naam van de Here Jezus
Christus en zei dat iemand, die het anders deed dan hij
gepredikt had, vervloekt was, dan is het tijd wakker te worden
en te zien, dat de gemeente niet langer beheerst wordt door de
Heilige Geest, maar dat zij beheerst wordt door de Nicolaïeten.
Handelingen 20:27-30 “Want ik heb niet nagelaten u al de raad
Gods te verkondigen. Ziet dan toe op uzelf en op de gehele
kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft,
om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed
van Zijn Eigene verworven heeft. Zelf weet ik, dat na mijn
heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de
kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen midden zullen
mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de
discipelen achter zich aan te trekken.”

Paulus zag het aankomen. Maar hij waarschuwde hen voor
dit geraffineerde priesterschap, dat komen zou en het heft in
handen zou nemen met zijn valse leringen. Hij wist, dat zij een
manier van aanbidding in elkaar zouden zetten, die het volk
uitsloot enig deel aan een bediening van de Heilige Geest er
van te hebben. En zelfs tegenwoordig is er onder hen, die
beweren vrij te zijn en vervuld met de Geest, niet al te veel
vrijheid voor de leken en het beste dat wij te zien kunnen
krijgen is een paar predikers met geïnspireerde prediking,
terwijl de kudde er maar bij zit en probeert deze prediking in
zich op te nemen. Dit is wel ver van Paulus af, die zei, dat
wanneer allen tezamen komen, zij allen de leiding van de Geest
hadden en allen deelnamen in de Geestelijke eredienst.

En de geïnstitueerde kerk heeft deze les nooit geleerd,
noch van de Schrift, noch van de geschiedenis. Iedere keer
bezoekt God de mensen met de Heilige Geest en ze worden
vrij, maar na een poosje binden zij zich weer aan precies
hetzelfde als waar ze uitkwamen. Toen Luther uit het
katholicisme kwam, bleven de mensen enige tijd vrij. Maar
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toen hij stierf, organiseerden de mensen eenvoudig wat zij
dachten dat hij geloofde en maakten hun eigen
geloofsbelijdenissen en ideeën en verwierpen iedereen die iets
zei, dat in strijd was met hun eigen woorden. Zij keerden
regelrecht terug naar het katholicisme, zij het in een ietwat
gewijzigde vorm. Vandaag aan de dag zijn vele lutheranen
bereid helemaal terug te keren.

O zeker! In Openbaring 12 staat dat die oude hoer vele
dochters had. Deze dochters zijn net als moeder. Zij schuiven
het Woord aan de kant, loochenen het werk van de Geest van
God, onderwerpen de leken en maken het voor de leken
onmogelijk God te aanbidden, tenzij deze via hen komen of
door hun stelsel, hun patroon, wat niets anders is dan een
blauwdruk van ongeloof, van satan zelf afkomstig.

Waar, o waar zijn wij geestelijk? Wij zijn in een duistere
wildernis. Hoe ver zijn wij afgedwaald van de eerste Gemeente.
Pinksteren is nergens te bekennen en het Woord vindt u niet.
De apostolische opvolging, die tegenwoordig veel opgang heeft,
kunt u niet in het Woord vinden. Het is een idee van de mens.
Het verhult op onwettige wijze de waarheid, dat GOD, NIET
DE MENS, Zijn leiders in de gemeente heeft gesteld. Petrus is
niet eens in Rome geweest. Toch liegen zij en zeggen, dat hij er
geweest is. De geschiedenis bewijst, dat het echter niet zo is. Er
zijn mensen, die de geschiedenis lezen, maar halen hun
schouders op en wenden zich tot een leugen, om die te geloven.
Waar kunt u de ‘plaatsvervanger (of stedehouder) van Christus’
in het Woord vinden? Niemand neemt Zijn plaats in, toch
wordt het zo voorgesteld en de mensen aanvaarden het. Waar
kunt u vinden, dat God ‘verdere openbaring’ aanvaardt, in het
bijzonder openbaring, die in strijd is met wat reeds gegeven is?
Toch aanvaarden zij die en bouwen er op voort. Waar vindt u
een ‘vagevuur’? Waar vindt u een ‘mis?’ Waar vindt u, dat u
geld kunt betalen om uit de hel te komen? Het staat niet in het
Woord, maar mensen hebben het in hun eigen boek gezet en
daardoor de macht over mensen gekregen, die zij overheersen
door vrees. Waar vindt u, dat ‘de mens macht heeft ons onze
zonden te vergeven, alsof hij God was.’ “Grimmige wolven” is
nauwelijks sterk genoeg om hen te beschrijven. Nicolaïetisme.
Organisatie. Mens boven de mens.

Keer terug tot God. Bekeer u voor het te laat is. Zie het
handschrift op de wand. Het spreekt van oordeel. Zoals de
heilige vaten ontwijd waren en daardoor de toorn van God
brachten, zo is nu het heilige Woord ontwijd en de Geest is
smart aangedaan; het oordeel is hier, ja aan de deur. Bekeer u!
Bekeer u! Keer terug tot Pinksteren. Terug tot de leiding van
de Heilige Geest. Terug tot het Woord van God, want waarom
zoudt gij sterven?
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DE STEM VAN DE GEEST

Openb. 2:7 “Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de
Gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de
Boom des Levens, die in het paradijs Gods is.”

“Wie een oor heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten
zegt.” Misschien zullen miljoenen deze woorden horen of lezen.
Maar hoe velen zullen er aandacht aan schenken? Dat weten
wij niet. Maar wie het oor lenen zal en de woorden der
waarheid zal willen kennen, zal ondervinden, dat de Geest van
God hem verlicht. Als uw oor open is voor het Woord, dan zal
de Geest van God het Woord voor u tot werkelijkheid doen
worden. Welnu, dat is een werk van de Geest. Ik kan u de
waarheid onderwijzen, maar als u uw oor niet opent, om te
horen, en uw hart niet ontsluit om het te ontvangen, krijgt u
geen openbaring.

Let er op dat er staat, dat de Geest spreekt tot de
gemeenten. Dat is meervoud, geen enkelvoud. De Geest liet
Johannes dit niet neerschrijven voor een plaatselijke gemeente
van Efeze alleen, noch alleen voor het eerste tijdperk. Het geldt
voor alle tijdperken van de gemeente. Maar dit is de gemeente
van alle begin. Zo is het ook gesteld met het Boek Genesis. Wat
in Genesis begon, wordt door het gehele Woord bewaarheid en
komt tot een slot in de Openbaring. Zo is dit begin van de
Gemeente in Handelingen Gods blauwdruk voor alle
tijdperken, totdat zij een afsluiting krijgt in het Laodicea-
tijdperk. Let dus zorgvuldig op. Laat ieder tijdperk erop letten,
want wat hier gebeurt, is maar het begin. Die kleine boom, die
geplant werd, zal groeien. Hij zal gaan groeien door alle
tijdperken heen. Dit is dus een boodschap voor iedere Christen,
voor ieder tijdperk, totdat Jezus komt. Ja, dat is het, want het
is de Geest, Die spreekt. Amen.

HET BELOOFDE LOON

Openb. 2:7 “Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de
Boom des Levens, die in het paradijs Gods is.” Dit is het
toekomstig loon voor allen, die overwinnen in het tijdperk
waarin zij leven. Wanneer er voor de laatste maal zal zijn
opgeroepen tot de strijd, wanneer onze wapenrusting afgelegd
is, dan zullen wij rusten in het paradijs Gods en ons deel zal
zijn de Boom des Levens, voor eeuwig.

“De Boom des Levens.” Is dat geen mooie beeldspraak? Hij
wordt drie maal genoemd in het Boek Genesis en drie maal in
het Boek Openbaring. In alle zes plaatsen is het dezelfde boom
en symboliseert precies hetzelfde.

Maar wat is de Boom des Levens? Wel, allereerst zouden
wij moeten weten, wat de boom zelf betekent. In Numeri 24:6
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zei Bileam, toen hij Israël beschreef, dat “de Here hen geplant
had als aloë’s.” In heel de Schrift duiden bomen mensen aan,
zoals in Psalm 1 te lezen is. Dus moet de Boom des Levens de
Persoon van het Leven zijn en dat is Jezus.

Nu stonden in het midden van de Hof van Eden twee
bomen. De ene was de Boom des Levens, de ander was de
Boom van Kennis van Goed en Kwaad. De mens moest leven
door de Boom des Levens; maar de andere boom mocht hij niet
aanraken, anders zou hij sterven. Maar de mens nam wel van
de andere boom en toen kwam de dood in hem door zijn zonde
en hij werd van God gescheiden.

Nu die boom daarginds in Eden, die Boom, die de bron des
levens was, was Jezus. In Johannes, de hoofdstukken zes tot en
met acht maakt Jezus Zich bekend als de bron van Eeuwig
Leven. Hij noemde Zich het Brood, Dat uit de hemel was
nedergedaald. Hij sprak erover, dat Hij Zichzelf gaf en dat, als
iemand van Hem at, deze nimmer zou sterven. Hij verkondigde
dat Hij Abraham kende en dat, vóór Abraham, Hij WAS. Hij
profeteerde dat Hij hun Zelf levend water zou geven en dat
indien iemand van dat water zou drinken, deze nimmer meer
zou dorsten, maar eeuwig zou leven. Hij toonde Zich als de
GROTE IK BEN. Hij is het Brood des Levens, de Bron des
Levens, de Eeuwige, de BOOM DES LEVENS. Hij was
daarginds in Eden, midden in de hof, net zoals Hij midden in
het paradijs Gods zal zijn.

Sommigen stellen het zich zo voor alsof de twee bomen in
de hof zomaar twee bomen waren, net als de andere bomen, die
God daar plaatste. Maar zorgvuldige onderzoekers weten, dat
dit niet zo is. Toen Johannes de Doper uitriep, dat de bijl aan
de wortel van alle bomen was gelegd, sprak hij niet simpelweg
over natuurlijke bomen, maar over geestelijke beginselen. Nu
staat er in I Johannes 5:11 “En dit is het GETUIGENIS; God
heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in Zijn Zoon.”
Jezus zei in Johannes 5:40 “En toch wilt gij niet tot Mij komen
om leven te hebben.” Het getuigenis, het Woord van God zegt
dus klaar en duidelijk, dat LEVEN, EEUWIG LEVEN, in de
Zoon is. Het is nergens anders. I Joh. 5:12 “Wie de Zoon heeft,
heeft het LEVEN; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het
leven NIET.” Omdat nu het getuigenis niet kan veranderen,
omdat er niet vanaf genomen kan worden of aan toegevoegd
kan worden, ligt het getuigenis vast, dat HET LEVEN IN DE
ZOON IS . . . Omdat dit zo is, moet DE BOOM DES LEVENS
IN DE HOF JEZUS ZIJN.

Akkoord. Als de Boom des Levens een persoon is, dan is  de
Boom der Kennis van Goed en Kwaad OOK een persoon. Dat
kan niet anders. Zo stonden de Rechtvaardige en de Boze naast
elkaar, in het midden van de Hof van Eden. Ezech. 28:13a   “In
Eden waart gij, Gods hof.”
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Hier ontvangen wij de ware openbaring van het
‘Slangenzaad.’ Hier hebt u, wat er werkelijk gebeurde in de
Hof van Eden. Het Woord zegt, dat Eva bedrogen werd door de
slang. Zij werd eigenlijk misleid door de slang. In Gen. 3:1
lezen we: “De slang nu was het listigste van alle dieren des
velds, die de Here God gemaakt had.” Dit dier was zo dicht bij
het menselijk wezen (terwijl het toch zuiver dierlijk was), dat
het kon denken en praten. Het was een rechtopgaand schepsel
en stond zo’n beetje tussen een chimpansee en een mens in,
maar leek meer op een mens. Hij benaderde het menselijk
wezen zo zeer, dat zijn zaad zich kon en inderdaad ook ging
vermengen met dat van de vrouw en maakte dat zij zwanger
werd. Toen dit gebeurde, vervloekte God de slang. Hij
veranderde elk bot in het lichaam van de slang, zodat hij moest
kruipen als een slang. De wetenschap kan proberen wat zij wil,
maar zij zal de ontbrekende schakel [“missing link”] niet
vinden. Daar heeft God voor gezorgd. De mens is knap en hij
kan zich een verbinding tussen mens en dier voorstellen en hij
probeert die te bewijzen vanuit de evolutie. Er is helemaal geen
evolutie. Maar toch hebben mens en dier zich vermengd. Dat is
een van de geheimenissen van God, dat verborgen is gebleven,
maar hier wordt het geopenbaard. Het gebeurde daar ginds in
het midden van de Hof van Eden, toen Eva zich afwendde van
het Leven om de Dood te aanvaarden.

Let op wat God zei tot hen in de hof. Gen. 3:15 “En Ik zal
vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en
haar Zaad; Dit zal u de kop vermorzelen, en gij zult Het de hiel
vermorzelen.” Als wij het Woord geloven, namelijk dat de
vrouw een Zaad had, dan moet de slang zeker ook een zaad
hebben gehad. Als het Zaad van de vrouw een mannelijk kind
was, verkregen zonder tussenkomst van een man, dan moet het
zaad van de slang iets dergelijks zijn, dat wil dus zeggen, dat er
nog een mannelijk wezen geboren moet worden zonder
tussenkomst van de mens. Er is geen onderzoeker, die niet weet
dat het Zaad van de vrouw de Christus was, Die kwam door
een werkzaamheid Gods, zonder geslachtelijk verkeer tussen
een mensenpaar. Het is net zo bekend, dat de voorzegde
vermorzeling van de slangenkop in werkelijkheid een profetie
was aangaande wat Christus aan het kruis tot stand zou
brengen tegen satan. Daar aan het kruis zou Christus de kop
van satan vermorzelen, terwijl satan de hiel van de Heer
vermorzelen zou.

Dit Schriftgedeelte is de openbaring van hoe het letterlijke
zaad van de slang in de aarde gezaaid werd, net zoals we het
verhaal hebben van Lucas 1:26-35, waarin we de juiste weergave
vinden van hoe het zaad van de vrouw zich lichamelijk
manifesteerde, zonder tussenkomst van een mannelijk wezen.
“In de zesde maand nu werd de engel Gabriël van God
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gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een
maagd, die ondertrouwd was met een man, genaamd Jozef, uit
het huis van David; en de naam der maagd was Maria. En toen
hij bij haar binnengekomen was, zeide hij: Wees gegroet, gij
begenadigde, de Here is met u; gij zijt gezegend onder de
vrouwen. Zij ontroerde bij dat woord en overlegde, welke de
betekenis van die groet mocht zijn. En de engel zeide tot haar:
Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij
God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij
zult Hem de naam JEZUS geven. Deze zal groot zijn en Zoon
des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de
troon van Zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het
huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en Zijn koningschap
zal geen einde nemen. En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat
geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? En de Engel
antwoordde en zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u
komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen;
daarom zal ook het Heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods
genoemd worden.” Zoals het Zaad van de vrouw letterlijk God
was, Die Zich voortplantte in menselijk vlees, zo is het zaad van
de slang letterlijk de deur die satan vond, waardoor hij in het
menselijk ras kon doordringen. Satan kon onmogelijk (daar hij
slechts een GESCHAPEN geestelijk wezen was) zichzelf
voortplanten, zoals God dit wel kon; daarom vertelt Genesis
hoe satan zijn zaad voortbracht en zich injecteerde in het
menselijk geslacht. Herinner u ook dat satan de ‘slang’
genoemd wordt. Het is zijn zaad, zijn indringen in het menselijk
geslacht, waar wij het over hebben.

Voor dat Adam Eva ooit naar het vlees kende, had de slang
die kennis reeds gekregen. En degene die daaruit geboren
werd, was Kaïn. Kaïn was uit (geboren van of verwekt door) de
Boze. I Johannes 3:12. De Heilige Geest sprekende door
Johannes kon niet op de ene plaats Adam “de Boze” noemen
(want dat zou hij zijn, als hij de vader van Kaïn was) en op een
andere plaats Adam de “zoon Gods” noemen, wat hij was door
de schepping. Luc. 3:38. Kaïn bleek in zijn karakter aan zijn
vader gelijk te zijn, een brenger van de dood, een moordenaar.
Zijn volkomen afwijzing van God, toen hij voor de Almachtige
stond in Gen. 4: 5, 9, 13 en 14 tonen hem als absoluut
onmenselijk in zijn karaktertrekken, en hij schijnt zelfs ieder
verhaal, dat we in de Schrift hebben omtrent een confrontatie
van satan met God, te overtreffen. “Maar op Kaïn en zijn offer
sloeg Hij geen acht. Toen werd Kaïn zeer toornig en zijn gelaat
betrok. Toen zeide de Here tot Kaïn: Waar is uw broeder Abel?
En hij zeide: Ik weet het niet; ben ik mijn broeders hoeder?
Toen zeide Kaïn tot de Here: Mijn misdaad is te groot om de
straf te dragen. Zie, Gij verdrijft mij heden uit het land en ik
zal voor Uw Aangezicht verborgen zijn; een zwerver en een
vluchteling op de aarde; ieder, die mij aantreft, zal mij doden.”
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Let op, hoe nauwkeurig Gods getuigenis de geboorte van
Kaïn, Abel en Set weergeeft. Gen. 4:1 “De mens nu had
gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en
baarde Kaïn; en zij zeide: Ik heb met des Heren hulp een man
verkregen. Voorts baarde zij zijn broeder Abel.” Gen. 4:25 “En
Adam had weer gemeenschap met zijn vrouw en zij baarde
een zoon en gaf hem de naam Set^” Er worden DRIE zonen
geboren, terwijl Adam zijn vrouw slechts TWEE maal naar
het vlees gekend heeft. Daar de Bijbel het nauwkeurige en
volmaakte Woord van God is, is dit geen vergissing, maar een
getuigenis, dat ons verstand moet verlichten. Daar uit de
TWEE geslachtsdaden DRIE zonen geboren werden, weet u
ZEKER dat EEN van de drie NIET de zoon van Adam was.
God heeft dit op deze nauwgezette wijze laten optekenen om
ons iets te laten zien. De waarheid is, dat Eva TWEE zonen
(tweelingen) in haar schoot had, afkomstig van AFZONDER-
LIJKE bevruchtingen. Zij droeg tweelingen, met de
ontvangenis van Kaïn iets vooraf gegaan aan de ontvangenis
van Abel. Ziehier die TWEELINGEN opnieuw.  Een volmaakt
type als altijd. Voor hen die denken, dat dit niet mogelijk is
wil ik er hierbij nog op wijzen, dat in de medische annalen
vele van dergelijke gevallen te vinden zijn van vrouwen, die
tweelingen hebben gedragen, die uit afzonderlijke eicellen
kwamen en verschillend waren bevrucht, waarbij tussen de
ene bevruchting en de andere een tijdsbestek van enkele
dagen kon liggen, en DAT NIET ALLEEN, maar in sommige
van deze annalen vindt men dat de tweelingen van
verschillende vaders waren. Onlangs is het over de gehele
wereld bekend geworden, dat een Noorse moeder haar
echtgenoot voor het gerecht bracht om voor haar zelf en haar
tweelingen steun te krijgen; het ene kind was blank en het
andere een kleurling. Zij bekende, dat zij een minnaar had,
die neger was. De twee ontvangenissen hadden ongeveer drie
weken na elkaar plaatsgevonden. In Beaumont, Texas, vond in
1963 een meervoudige geboorte plaats, waarbij de ene
bevruchting vele dagen na de andere had plaats gegrepen, in
feite zolang dat de vrouw bijna stierf toen één der kinderen
geboren werd.

Waarom moest dit nu zo zijn? Waarom moest het
slangenzaad op deze manier komen? De mens was voor God
geschapen. De mens moest de tempel Gods zijn. De plaats van
Gods rust (de Heilige Geest) was de mens, de tempel. Hand. 7:
46-51. “Deze heeft genade gevonden bij God en gevraagd een
woonstede te mogen vinden voor het huis van Jacob. Maar
(eerst) Salomo bouwde Hem een huis. De Allerhoogste echter
woont niet in wat men met handen maakt, zoals de profeet
zegt: De Hemel is Mij ten troon, en de aarde een voetbank
Mijner voeten. Wat voor huis zult gij Mij bouwen? zegt de
Here, of wat is de plaats Mijner rust? Heeft niet Mijn hand dit
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alles gemaakt? Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en
oren, gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest; gelijk uw
vaderen, zo ook gij.” Satan heeft dit altijd al geweten. Hij wil
ook wonen in de mens, net als God. Maar God heeft dat recht
voor Zichzelf gereserveerd. Satan kan dat niet doen. Alleen
God verscheen in menselijk vlees. Satan kon dat niet en kan
het niet. Hij heeft geen scheppende kracht. De enige manier
voor satan om voor elkaar te krijgen wat hij wilde doen, was
door in de slang in Eden te varen, net zoals hij door boze
geesten in de zwijnen van Gardera voer. God zal niet ingaan in
dieren; maar satan kan en zal dat doen om zijn doel te
bereiken. Hij kon niet een kind bij Eva verwekken, zoals God
rechstreeks deed bij Maria, dus ging hij de slang binnen en
daarna verleidde hij Eva. Hij verleidde haar en door haar kreeg
satan een onwettig kind. Kaïn droeg ten volle de geestelijke
karaktertrekken van satan en de dierlijke (zinnelijke,
vleselijke) karaktertrekken van de slang. Geen wonder, dat de
Heilige Geest zei, dat Kaïn uit de Boze was. Hij was het.

Nu wil ik hier nog wat doorslaggevend bewijsmateriaal
leveren, dat er beslist een affiniteit bestaat tussen mens en dier.
Het is iets lichamelijks. Weet u, dat u de embryonale cellen van
een ongeboren foetus kunt nemen en deze in menselijke wezens
kunt inspuiten? Dan zullen deze uit de schildklier afkomstige
cellen rechtstreeks naar de menselijke schildklier gaan en de
niercellen zullen rechtstreeks naar de menselijke nieren gaan.
Beseft u, hoe verbluffend dit is? De een of andere intelligentie
leidt die dierlijke cellen precies naar de juiste plaats. Die
intelligentie aanvaardt die cellen en plaatst ze precies op de
juiste plaats. Er is een overeenkomst tussen dier en mens. Zij
kunnen zich niet vermengen of vermenigvuldigen. Dat heeft
men geprobeerd. Maar daar in de hof vond de vermenging
plaats en de chemische affiniteit, die nog steeds bestaat,
bewijst het. Want daar in Eden was de slang een rechtopgaand
schepsel. Het geleek veel op de mens. Hij was bijna een mens.
Satan profiteerde van de lichamelijke kenmerken van de slang,
om die te gebruiken en Eva te verleiden. Toen vernietigde God
dat beeld van de slang. Geen ander beest kan zich vermengen
met de mens. Maar de overeenkomst is er.

Nu wij tot hier gekomen zijn, wil ik proberen, uw
gedachten op dit punt vaste vorm te geven, zodat u kunt zien,
dat het nodig is dat wij ons met de ‘leer van het slangenzaad’,
zoals ik die heb, bezig houden. Wij beginnen met het feit, dat
er TWEE bomen waren midden in de hof. De Boom des Levens
was Jezus. De andere boom is beslist satan, gezien de vrucht
die uit die boom voortkwam. Welnu, wij weten, dat deze
bomen beide in een bepaalde verhouding tot de mens stonden,
anders zouden zij daar nooit zijn geplaatst. Zij moeten een deel
hebben gehad in het souvereine plan en voornemen van God, in
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hun verhouding tot de mensheid en tot Hemzelf, anders zouden
wij nooit aan God alwetendheid kunnen toeschrijven. Tot
zover is alles de waarheid, nietwaar? Nu getuigt het Woord
heel beslist, dat het van VOOR de grondlegging der wereld het
voornemen van God was om Zijn Eeuwig Leven met de mens te
delen. Efeze 1:4-11. “Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren
vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en
onberispelijk zouden zijn voor Zijn aangezicht. In liefde heeft
Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden
aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van
Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid Zijner genade, waarmede
Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. En in Hem hebben wij
de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van de
overtredingen, naar de rijkdom Zijner genade, welke Hij ons
overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door
ons het geheimenis van Zijn wil te doen kennen, in
overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem
had voorgenomen, om, ter voorbereiding van de volheid der
tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd,
dat is Christus, samen te vatten, in Hem, in Wie wij ook het
erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij te voren bestemd waren
krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de
raad van Zijn wil.” Openb. 13:8 “En allen die op de aarde
wonen, zullen het beest aanbidden (satan), wiens naam niet
geschreven is in het Boek des Levens van het Lam, dat geslacht
is, sedert de grondlegging der wereld.” Maar dat Leven kon en
zou niet anders ons deel kunnen zijn dan langs de weg van
“God gemanifesteerd in het vlees.” Dit was een onderdeel van
Zijn eeuwig en voorbeschikt plan. Dit voornemen zou moeten
zijn tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade. Het was het
plan van verlossing. Het was het plan van redding. Luister nu
scherp: “Daar God een Redder is, was het nodig, dat Hij een
mens zou voorbestemmen, die de redding van node zou hebben,
zodat Hij Zichzelf reden en doel van bestaan kon geven.” Dat
dit voor de volle honderd procent waar is, wordt door vele
Schriftplaatsen afdoende aangetoond, zoals bijvoorbeeld het
vers in Romeinen 11:36 “Want uit Hem, en door Hem, en tot
Hem zijn ALLE DINGEN: Hem zij de HEERLIJKHEID tot in
eeuwigheid. Amen.” De mens kon niet rechtstreeks komen en
deel hebben aan die Boom des Levens, die in het midden van
de Hof stond. Dat eeuwige Leven van de Boom moest eerst
vlees worden. Maar voor God een zondaar kon doen opwekken
en redden, moest Hij eerst een zondaar hebben om op te
wekken en te redden. De mens moest vallen. De val, die
veroorzaakt zou worden door satan, moest vlees hebben om een
val te kunnen zijn. Satan moest ook door vlees komen. Maar
satan kon niet komen door menselijk vlees, om de val te doen
geschieden, zoals Christus zou komen in menselijk vlees, om de
gevallene weer op te richten. Maar er was een dier, de slang,
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voor nodig, dat zo dicht bij de mens stond, dat satan in dat
beest kon varen en door dat beest kon hij het menselijk vlees
bereiken en de val veroorzaken en zichzelf daardoor injecteren
in het menselijk geslacht, evenals Jezus eens zou komen en
Zich zou injecteren in het menselijk geslacht, in menselijke
lichamen, zo zelfs dat er een opstanding zal plaats vinden,
waarin wij lichamen zullen hebben, die aan Zijn verheerlijkt
lichaam gelijk zullen wezen. Dus wat God hier in de hof
uitwerkte, was Zijn voorbeschikte plan. En toen satan gedaan
had wat nodig was in het voornemen van God kon de mens niet
tot de Boom des Levens in de hof komen. Natuurlijk niet. Het
was er nog niet de tijd voor. Maar er werd een dier uitgekozen
(had niet een dier de val veroorzaakt? Laat daarom een dierlijk
leven geofferd worden) en het bloed van dit dier werd vergoten
en toen had God weer contact met de mens. Toen moest er een
dag komen, dat God in het vlees zou verschijnen en door
middel van zijn vernedering zou Hij de gevallen mens
herstellen en hem deelgenoot maken van dat Eeuwige Leven.
Als u dit eenmaal ziet, kunt u het slangenzaad begrijpen en
weten dat het geen appel was die Eva at. Neen, het was de
ontaarding der mensheid door de vermenging van het zaad.

Nu weet ik, dat terwijl de ene vraag wordt beantwoord, een
andere op zou kunnen komen; er zijn mensen, die mij vragen:
“Als Eva zo ten val kwam, wat had Adam dan gedaan, want
God stelt Adam aansprakelijk” Dat is eenvoudig. Het Woord
van God is voor eeuwig opgetekend in de hemel. Voor er ook
maar één stofje gemaakt werd, was dat Woord (de wet Gods)
daar, PRECIES ZOALS HET IN ONZE BIJBEL STAAT
GESCHREVEN. Nu leert het Woord ons, dat, wanneer een
vrouw haar man verlaat en met een ander man omgang heeft,
zij een overspeelster is en dat zij dan niet meer getrouwd is en
de man haar niet terug moet nemen. Dat Woord was waar in
Eden evenals toen Mozes dat optekende in de wet. Het Woord
kan niet veranderen. Adam nam haar terug. Hij wist heel goed
wat hij deed, maar hij deed het desondanks. Zij was een deel
van hem en hij was bereid haar verantwoordelijkheid op zich
te nemen. Hij wilde haar niet wegzenden. Dus werd Eva
bevrucht door hem. Hij wist dat. Hij wist precies wat er met
het menselijk ras zou gaan gebeuren, en hij verkocht het
menselijk ras aan de zonde om Eva te kunnen bezitten, want
hij had haar lief.

En zo werden deze twee zonen geboren. Zonen, die de
vaders van het menselijk ras zouden worden, dat nu bevlekt
was. En wat wordt er van hen vermeld? Lees hoe het staat
opgetekend.  Judas 14: “En van deze heeft ook Henoch, de
zevende van Adam, geprofeteerd.” Genesis 5 is het hoofdstuk
van het geslachtsregister van Henoch. Daar wordt het
geslachtsregister aldus vermeld: 1. Adam, 2. Set, 3. Enos, 4.
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Kenan, 5. Mahalaleël, 6. Jered, 7. Henoch. Merk op, dat Kaïn
niet wordt genoemd. De lijn van Adam loopt via Set. Als Kaïn
het kind van Adam geweest zou zijn, dan zou het
eerstgeboorterecht, het recht om de geslachtslijn voort te
zetten, aan Kaïn zijn gegeven. Ook moet er zorgvuldig op
worden gelet dat in Gen. 5:3 staat: “Toen Adam honderd dertig
jaar geleefd had, verwekte hij (een zoon) naar zijn gelijkenis,
als zijn beeld, en noemde hem Set.” Nergens staat, dat Kaïn
naar het evenbeeld van Adam was; toch zou dat het geval
moeten zijn, als deze zijn zoon was geweest, want de wet der
vermenigvuldiging houdt beslist in, dat ieder voortbrengt naar
zijn gelijkenis. We moeten ook het feit onder ogen zien, dat
Kaïn in beide geslachtsregisters, van Genesis en Lukas, niet
voorkomt. Als Kaïn de zoon van Adam was, zou er ergens van
hem gezegd moeten zijn: “Kaïn, de zoon van Adam, de zoon
van God.” Dat zegt het niet want dat KAN het NIET zeggen.

Natuurlijk hebben Bijbelvorsers lange tijd twee
geslachtslijnen uitgewerkt: de ene, die de goddelijke linie was,
via Set, en de andere, de goddeloze linie, via Kaïn. En het is een
merkwaardig feit, maar nochtans waar, dat deze onderzoekers
ons nooit hebben verteld wat voor persoon Kaïn was, terwijl zij
ons wel vertellen, dat Abel en Set van de goddelijke linie waren.
In feite zou Kaïn geestelijk hebben moeten zijn en Abel minder
geestelijk en Set zelfs nog minder, precies volgens de lijn
afdalend, omdat iedere volgende generatie altijd verder van
God is afgedwaald. Maar neen,    Kaïn treedt op, zo slecht als
nooit van iemand beschreven is geweest, want op heftige wijze
wederstaat hij God en het Woord.

Nu laat dit bekend zijn: De Schrift speelt niet met
woorden. Wat er ook maar staat in het Getuigenis, staat er
opdat de gezalfde ogen zullen zien. Het staat er met een
bedoeling. In het Woord staat, Gen. 3:20 “En de mens noemde
zijn vrouw Eva, omdat zij de moeder aller levenden is
geworden.” Maar geen enkele Schriftplaats zegt dat Adam de
vader aller levenden is. Als Gen. 3:20 niet deze bijbetekenis
heeft, waarom zou er dan vermeld worden, dat Eva de moeder
van alle levenden is, en wordt er geen woord gezegd over
Adam? De waarheid is dat, al was Eva de moeder van alle
levenden, Adam niet de vader van alle levenden was.

In Gen. 4:1 zei Eva: “Ik heb een man van de Here
verkregen.” Zij wijst niet Adam als vader van Kaïn aan. Maar
in Gen. 4:25 zegt ze: “Want God heeft mij gezet een ANDER
zaad INPLAATS VAN ABEL, want Kaïn heeft hem
doodgeslagen.” Zij zegt niet, dat God haar een ander zaad
GEGEVEN had, dat zou Christus zijn, want Hij is GEGEVEN.
Deze zoon Set, was GEZET in plaats van Abel. Zij erkent haar
zoon, die door Adam was verwekt; ze erkent nu niet Kaïn,
want hij was verwekt door de slang. Wanneer zij zegt: EEN
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ANDER ZAAD in plaats van Abel, zegt ze, dat Kaïn niet gelijk
was aan Abel, want als ze van dezelfde vader waren, zou ze
hebben moeten zeggen: “Ik heb NOG MEER zaad gekregen.”

Ik geloof niet alles wat ik lees, maar het is wel iets
bijzonders, dat het nummer LIFE van 1 maart 1963 bericht, dat
psychiaters precies hetzelfde zeggen als waar wij het nu over
hebben. Nu weet ik, dat alle psychiaters het niet met elkaar
eens zijn, maar ik vertel het toch. De vrees voor slangen is niet
een bewuste afkeer, maar een onbewuste. Als het een
natuurlijke vrees was, zouden de mensen even gelukkig
geboeid staan kijken naar de kooien van de gorilla’s of de
leeuwen. Door hun onbewuste gedachten blijven ze staren naar
slangen. Slangen hebben voor hen in hun onderbewustzijn een
sexuele aantrekkingskracht. Dat dit door de eeuwen heen zo
geweest is, zien de mensen, die geslacht na geslacht hetzelfde
meemaken. Slangen zijn altijd afstotend en aantrekkelijk
geweest. De slang is altijd het teken geweest van wat en goed
en kwaad was. Zij is door de eeuwen heen een erotisch
geslachtelijk symbool geweest. Net als in de beschrijving uit de
Hof van Eden zien we de slang als de verpersoonlijking van
hartstochtelijk kwaad.

Het is vrijwel over de gehele wereld zo onder de
verschillende ongecultiveerde stammen, dat de slang in
verband gebracht wordt met sex, en vaak vereerd wordt in
verband met sex. De studie van de sexuologie brengt dat in
vele gevallen aan het licht. Nu zou ik wel eens willen weten,
hoe die mensen daaraan gekomen zijn, want zij zijn niet
onderwezen en hebben nooit de Bijbel gelezen. Maar net zo als
het verhaal van de zondvloed over de hele wereld bekend is, zo
is ook deze waarheid van de val van de mens bekend. Zij
wisten, wat daar in Eden gebeurde.

Nu precies hier zal iemand mij de vraag stellen: “Zei God
tegen Eva dat ze op moest passen voor de slang, omdat deze
haar zou kunnen verleiden?” Nu luister, God behoefde niets te
zeggen over hetgeen gebeuren zou. Realiseer u, waar het in het
verhaal om gaat. Hij gaf eenvoudig het Woord. Hij zei, dat ze
geen deel moest nemen aan de KENNIS. Neem deel aan het
LEVEN. LEVEN WAS HET WOORD VAN GOD. DOOD WAS
ALLES WAT NIET HET WOORD VAN GOD WAS. Zij liet toe,
dat er EEN WOORD veranderd werd, en meteen had satan
haar te pakken. God zou hebben kunnen zeggen: “Pluk niet
meer vruchten van de bomen dan dat je kunt eten.” Satan kon
dan zeggen: “Kijk eens hier, dat is volkomen juist. Ziet u, als u
te veel plukt, dan zal het rotten. Maar ik weet een methode om
het fruit goed te houden en dan kunt u toch zoveel plukken als
u wilt. Dus, ziet u, u kunt uw eigen gang gaan en tegelijkertijd
Gods wil doen.” Dan zou de duivel haar op dat punt gepakt
hebben. Hij, die op EEN punt de wet heeft verbroken, heeft DE
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GEHELE wet verbroken. Speel niet met dat Woord. Dat is nu
net wat er in het tijdperk van Efeze gebeurde, voor het
omstreeks 170 A.D. ten einde liep.

En wat bracht die boom voort? De Boom der Kennis bracht
de dood voort. Kaïn doodde zijn broer Abel. De
onrechtvaardige doodde de rechtvaardige. Dat maakte het
patroon. Daar is het patroon, hoe het altijd zal gaan, totdat er
een herstel van alle dingen is gekomen, zoals de profeten
voorzegd hebben.

De Boom der Kennis bracht knappe mannen voort; mannen
van naam. Maar hun wegen zijn de wegen des doods. Gods
mensen zijn eenvoudig, maar ze zijn geestelijk gezind, ze zijn
gericht op God en op de natuur; ze bewerken eenvoudig de
grond en bekommeren zich meer om de waarheid dan om
weelde. Het zaad van de slang heeft een geweldige handel doen
ontstaan, prachtige uitvindingen, maar het brengt allemaal de
dood voort. Hun buskruit en hun atoombommen doden in
oorlogstijd; en in tijd van vrede eisen hun mechanische
uitvindingen, zoals de auto, meer mensenlevens dan in tijden
van rampspoed de oorlogsuitvindingen vernietigen. Dood en
verderf zijn de vruchten van hun arbeid.

Maar zij zijn godsdienstig. Zij geloven in God. Ze zijn als
hun vader, de duivel, en als hun voorvader, Kaïn. Beiden
geloofden in God. Zij gaan naar de kerk. Ze begeven zich onder
de rechtvaardigen, zoals het onkruid onder de tarwe. Zij
brengen verderf teweeg en zij zijn de oorzaak, dat de
godsdienst die der Nicolaïeten wordt. Zij verspreiden hun
vergif met het oogmerk het zaad van God te verdelgen, zoals
Kaïn Abel doodde. De vreze Gods staat hun niet voor ogen.

Maar, nochtans laat God geen van de Zijnen verloren gaan.
Hij bewaart hen, zelfs in de dood en Hij heeft beloofd, dat Hij
hen zal opwekken ten jongste dage.

BESLUIT

“^Die overwint, hem zal Ik geven te eten van de Boom
des Levens, Die in het paradijs Gods is.” Wat een aangrijpende
gedachte is dit. Die Boom des Levens in de Hof van Eden, Die
men niet kon benaderen vanwege de val van Adam, wordt nu
aan de overwinnaar gegeven. Het vlammend zwaard van de
cherubim, die Hem bewaakte, is in de schede gestoken. Maar
het is niet in de schede gestoken aleer zijn lemmet rood
gekleurd was door het bloed van het Lam. Laten wij over deze
waarheid een ogenblik nadenken, terwijl wij nagaan, waarom
Adam en zijn nakomelingen niet van de Boom mochten eten,
maar dat het nu is toegestaan.

Het is voor Gods Schepping, de mens, de bedoeling dat deze
Gods Woorden uitdrukt. In Genesis kreeg Adam het Woord om
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daardoor te leven. Een leven volgens het Woord zou het
uitgedrukte Woord zijn. Dat is toch waar? Maar leefde Adam
naar dat Woord? Neen, omdat hij moest leven door IEDER
Woord en hij faalde om acht te slaan op ieder Woord. Toen
stond Mozes op. Wat een groot en machtig man was hij. Toch
schoot ook hij tekort om door elk Woord te leven en die profeet,
het type van de Grote Profeet, Die komen zou, faalde toen hij
toornig was en niet gehoorzaamde aan het Woord. En daar was
ook David, de grote koning van Israël, een man naar Gods eigen
hart. Hij faalde doordat hij overspel pleegde, toen hij werd
verzocht. Maar tenslotte kwam er, in de volheid der tijden, Eén,
het Hoofd, Jezus, Die ook verzocht moest worden, zodat Hij kon
laten zien dat Hij zou leven naar IEDER Woord dat uit Gods
mond was uitgegaan. Toen werd satan verslagen. Want hier was
Eén Die leefde bij het “Er staat geschreven,” en dat
Meesterstuk van God overwon, doordat Het Gods Woord
weerkaatste. Toen werd deze Volmaakte, Die geopenbaard was,
overgegeven om gekruisigd te worden, als het volmaakte Lam
Gods, voor het volmaakte offer. En aan de ‘boom’ liep Hij de
wonden des doods op, opdat wij, door Hem en dank zij Hem,
zouden mogen eten van de Boom des Levens, en dat Leven dat
vrijwillig gegeven werd ons in staat zou stellen te overwinnen
en het Woord van God uit te drukken.

En nu wordt aan deze Zonen van God, die door Hem
overwinnen, het privilege geschonken van het Paradijs Gods en
de voortdurende gemeenschap van Jezus Christus. Zij zullen
nooit meer van Hem gescheiden worden. Waar Hij gaat, zal ook
Zijn bruid gaan. Al het Zijne deelt Hij met Zijn geliefde, als
een gemeenschappelijke erfenis. De verborgen dingen zullen
geopenbaard worden. De duistere dingen zullen duidelijk
gemaakt worden. Wij zullen kennen, gelijk wij gekend zijn. En
wij zullen Hem gelijk zijn. Dit is het erfdeel van de
overwinnaar, die overwonnen heeft door het bloed van het
Lam en het Woord der getuigenis van Jezus Christus.

Hoe verlangen wij naar die dag, wanneer de kromme
wegen alle recht gemaakt zullen zijn en wij met Hem zullen
zijn, tijd zonder eind. Moge die dag spoedig aanbreken, en
laten wij ons haasten Zijn Woord te gehoorzamen en daardoor
onze waardigheid bewijzen om Zijn heerlijkheid te delen.

“Wie een oor heeft die hore, wat de Geest tot de gemeenten
zegt.” Hoe tragisch is het, dat dit eerste tijdperk niet naar de
Geest luisterde. In plaats daarvan luisterde het naar de mens.
Maar Gode zij dank, in het laatste tijdperk zal er een groep
opstaan, de Ware Bruid van de laatste dag en zij zal naar de
Geest luisteren. In die dag van diepe duisternis zal het licht
wederkeren door het zuivere Woord en wij zullen terugkeren
tot de kracht van Pinksteren, om de Here Jezus Christus bij
Zijn komst te verwelkomen.
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Openbaring 2:8-11

“En schrijf aan de engel der Gemeente te Smyrna: Dit zegt
de Eerste en de Laatste, Die dood geweest is, en levend is
geworden:

Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt, en
de laster van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn, doch het niet
zijn, maar een synagoge des satans.

Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de
duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij
verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien
dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon
des levens.

Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten
zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade
lijden.”

INLEIDING

Om uw geheugen wat op te frissen wil ik er nog eens op
wijzen hoe wij de namen van de boodschappers van de
verscheidene tijdperken hebben gevonden. God heeft in Zijn
souvereine beschikking er op toegezien, dat de geschiedenis
van de gemeente van het Nieuwe Testament niet verloren was
gegaan, evenals Hij dat gedaan heeft met de geschiedenis van
Israël, door deze in de Bijbel te plaatsen, en deze kracht bij te
zetten door de vele geschriften, aarden vaten en andere
kunstvoorwerpen, die door archeologen de laatste tijd zijn
ontdekt en verklaard. In feite hebben wij een doorlopend
commentaar op de Bijbelse geschiedenis van het eerste blad af
tot nu toe. Door het lezen van de geschiedenis kunnen wij er
dus achter komen wie, door de onderscheidene tijdperken
heen, het dichtst bij Gods oorspronkelijk voorbeeld, de apostel
Paulus, stonden. Degenen, die God gebruikte om Zijn volk
terug te voeren naar het Woord der Waarheid, zijn het aan wie
wij aandacht zouden moeten schenken. Uit elk van deze zal er
dan één zijn, die voor ieder tijdperk het duidelijkst in
aanmerking kwam, daar hij het voorbeeld volgens het Woord,
ook in het betoon van kracht, het dichtst benaderde. Die
persoon zou de boodschapper zijn. De tijdperken worden
eveneens gevonden door een studie van de geschiedenis. Men
behoeft slechts de tijdperken, zoals deze in de Openbaring
gevonden worden, te lezen en zij komen alle volkomen overeen
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met de geschiedenis en ZO MOET HET OOK ZIJN. Daar de
tijdperken door God werden voorzegd, en hun omstandigheden
geopenbaard, moet de geschiedenis die zou volgen, uiteraard in
overeenstemming zijn met wat de Bijbel ervan zegt. Zo
eenvoudig is het - maar eenvoud is nu eenmaal de sleutel tot
het Woord. Met dit alles ben ik niet alleen een
Bijbelonderzoeker en een geschiedkundige geweest, ik heb
getracht een geestelijk denkend mens te zijn, en het was slechts
met de absolute overtuiging van de Geest van God, dat ik die
mannen heb uitgekozen die ik gekozen heb. Dit is de waarheid,
God kent mijn hart.

DE BOODSCHAPPER

Gebruiken wij de door God gegeven regel om de
boodschapper voor ieder tijdperk te kiezen, dan verklaren wij
zonder te aarzelen dat Irenaeüs door de Here tot die positie
werd verheven. Hij was de leerling van die grote heilige
strijder des geloofs, Polycarpus. En ongetwijfeld leerde hij,
terwijl hij aan de voeten van die grote man zat, de Christelijke
genadegaven die uit zijn toegewijd leven openbaar werden,
want Polycarpus was één van de ware roemrijke heiligen van
alle tijdperken, gezien zijn onberispelijk leven. U zult wellicht
bij uw eigen studie hebben gelezen dat Polycarpus de
marteldood stierf. Te oud om te vluchten en te oprecht om een
ander, die hem zou verbergen, hiervoor straf te laten oplopen,
gaf hij zichzelf over om gedood te worden. Maar eerst vroeg hij
toestemming, en kreeg deze ook, om twee uur te bidden voor
zijn broeders in de Here, voor de heerser, voor zijn vijanden en
voor hen, die hem gevangen hadden genomen. Net als de grote
heiligen van alle tijdperken, met het verlangen naar een betere
opstanding, was hij standvastig en moedig, weigerde de Here te
verloochenen en stierf met een gerust geweten. Hij werd tegen
de paal gezet, (doch op zijn eigen verzoek niet vastgebonden)
en het vuur werd aangestoken. Het vuur boog zich af van zijn
lichaam en weigerde hem aan te raken. Toen werd hij
doorstoken met een zwaard. Door het water, dat uit zijn zijde
gutste, werden de vlammen gedoofd. Men zag, hoe zijn geest in
de vorm van een witte duif uit zijn boezem kwam. Ondanks dit
grote getuigenis van deze leerling van Johannes, de schrijver
van de Openbaring,  was hij niet gekant tegen het systeem van
de Nicolaïeten, want hij zelf helde over naar organisatie, daar
hij niet zag dat het verlangen naar gemeenschap en naar
hetgeen een goed plan scheen te zijn om het werk des Heren te
bevorderen, in feite een valstrik van de vijand was.

Dit was niet het geval met Irenaeüs. Hij was gekant tegen
iedere vorm van organisatie. Ook zijn levensgeschiedenis,
waarin Hij de Here diende, was één van vele manifestaties van
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de Heilige Geest; en het Woord werd met ongekende
duidelijkheid en volgens de oorspronkelijke voorschriften
onderwezen. Zijn gemeenten in Frankrijk waren er om bekend
dat deze de gaven des Geestes hadden, want de heiligen
spraken in tongen, profeteerden, wekten doden op en genazen
de zieken door het gebed des geloofs. Hij zag het gevaar van
iedere vorm van georganiseerde broederschap onder de
oudsten, voorgangers enz. Hij was een krachtig voorstander
van een eensgezinde, met de Geest vervulde plaatselijke
Gemeente, die gave-manifesterend was. En God beloonde hem,
want de kracht van God werd onder de heiligen openbaar.

Hij was ook duidelijk over zijn begrip van de Godheid. En
daar hij een discipel van Polycarpus was, die op zijn beurt
weer een leerling van de apostel Johannes was, kunnen wij
ervan verzekerd zijn dat hij over dit onderwerp het allerbeste
onderwijs heeft genoten. In Vol. 1, pagina 412 van de Ante
Nicene Fathers treffen wij het volgende aan van hem over de
Godheid. “Alle andere uitdrukkingen brengen de titel van één
en hetzelfde Wezen naar voren, Here de Almachtige, de Here,
de Vader voor Allen, God Almachtige, de Allerhoogste,
Schepper, Maker en dergelijke; dit zijn niet de namen en de
titels van een opeenvolging van verschillende wezens, maar
van één en hetzelfde.” Hij wees er duidelijk op dat dit slechts
titels zijn, zoals Roos van Saron, Blinkende Morgenster,
Schoonste onder Tienduizend enz. Er is dus slechts EEN God.
Zijn naam is Here Jezus Christus.

Dus, met zijn strikte overeenstemming met het Woord, zijn
wonderbare inzicht in de Schrift en de aanwezigheid van de
kracht Gods in zijn bediening, is hij de juiste keuze voor het
tijdperk. Het is alleen jammer dat de andere tijdperken in hun
boodschappers niet zo’n evenwicht hadden van vrucht, kracht
en leiderschap in de Heilige Geest en het Woord.

SMYRNA

De stad Smyrna lag een weinig ten noorden van Efeze, aan
de mond van de Golf van Smyrna. Daar het een goede haven
bezat, was het een handelscentrum bekend om zijn export. Zij
onderscheidde zich ook vanwege haar scholen in de rhetorica,
filosofie, medicijnen, wetenschappen en schone gebouwen.
Daar woonden veel Joden, die nog meer dan de Romeinen,
verbitterde tegenstanders van het Christendom waren. In feite
werd Polycarpus, de eerste bisschop van Smyrna, door de
Joden ter dood gebracht en er wordt beweerd dat de Joden hun
heilige dag (zaterdag) ontheiligden om het hout te halen voor
zijn brandstapel.

Het woord Smyrna betekent “bitter” daar het afgeleid is
van het woord mirre. Mirre werd gebruikt om de gestorvenen
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te balsemen. We vinden dus een tweevoudige betekenis in de
naam van dit tijdperk. Het was een bitter tijdperk gevuld met
dood. De twee wijnstokken in het raamwerk van de gemeente
dreven nog verder uiteen terwijl van de zijde van de valse
wijnstok de bitterheid tegenover de ware wijnstok nog groter
werd. Niet alleen was de dood het zaad van de valse wijnstok,
doch zelfs in de ware wijnstok heerste een toenemende
verlamming en onmacht, omdat zij reeds van de onbevlekte
waarheid van de eerste jaren na Pinksteren waren afgedwaald;
en geen enkele waar gelovige is sterk en geestelijk gezond en
levend, dan in zoverre hij kennis draagt van en toegewijd is
aan Gods heilig Woord, zoals u dat kunt zien in de vele
voorbeelden uit het Oude Testament. Organisatie nam snel toe
en bevestigde daarmee de voortschrijdende doodsheid onder de
leden, want de leiding van de Heilige Geest werd verworpen,
en het Woord werd vervangen door leerstellingen, dogma’s en
door mensen ingestelde rituelen.

Toen Israël met de wereld onwettige verbintenissen sloot,
en vriendschapsbanden sloot door huwelijken, brak ten slotte
de dag aan dat de wereld het land in bezit nam en Babylon het
volk van God wegvoerde in gevangenschap. Werden zij nu in
gevangenschap weggevoerd dan hadden zij een priesterschap,
een tempel en het Woord bij zich. Maar toen zij terug kwamen
hadden zij rabbijnen, een theologische klasse van farizeëen,
een synagoge en de Talmud. En toen Jezus kwam waren zij zo
verdorven dat hij hen naar hun vader, de duivel noemde, en dit
ondanks het feit dat zij van Abraham waren naar het vlees. In
dit tijdperk zien wij nu hetzelfde gebeuren. Evenals geheel
Israël nog niet Israël is, was er echter een kleine ware
Geestelijke groep Israëlieten; er zou dus ook altijd een kleine
groep ware Christenen zijn, de Bruid van Christus, totdat Hij
voor de Zijnen zou komen.

In deze stad waren twee beroemde tempels. Een van deze
was opgericht ter ere van Zeus, en de andere was opgericht
voor Cybele. En tussen deze twee tempels vond men de mooiste
weg van de oudheid, namelijk de Gouden Straat. Volgens mij
duidt dit op een verdere opmars van het heidendom, die reeds
was begonnen in het eerste tijdperk, maar die aanvankelijk
alleen bestond, zover men wist, in Rome. Het samengaan van
de twee tempels van een god en godin is het zaad van de
Mariaverheerlijking, waarbij Maria de moeder Gods wordt
genoemd en haar de eer, titels en macht gegeven wordt die
haar gelijkstellen met Jezus Christus. De Gouden Straat, die
beide verbindt is een afschildering van de hebzucht, waarmee
de Nicolaïetische organisatie kerk en staat tot elkaar brachten,
omdat zij de weelde en de macht kende, die het bood. Was het
tijdperk van Efeze slechts het zaaibed voor het tragische
tijdperk van Pérgamum, dat nog in de toekomst lag, dit
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tijdperk van Smyrna was de regen, de zon en de voeding,
waardoor het afschuwelijk bederf verzekerd werd, dat de kerk
stevig in de greep van de afgodendienst zou voeren, d.i. van de
geestelijke hoererij, waaruit zij nimmer zou loskomen. De dood
drong door van wortel tot tak en zij, die deel aan haar hadden,
hadden deel aan bitterheid en dood.

Dit tijdperk duurde van 170 tot 312 A.D.

DE AANHEF

Openb. 2:8 “Dit zegt de Eerste en de Laatste, Die dood
geweest is, en levend geworden.”

“De Eerste en de Laatste, Die dood geweest is, en levend
geworden.” Dit nu zijn niet de woorden van een man. Een
mens (indien hij in het graf zou kunnen spreken) zou zeggen:
“Ik ben de eerste en de laatste, die levend was en nu dood ben.”
Het eerste wat er met de mens gebeurt is zijn geboorte (hij
leeft) en het laatste dat gebeurt is zijn sterven. Dit is dus niet
een mens die spreekt. Dit is Goddelijk. De mens (Adam) nam
het leven en zette het om in de dood. Maar deze MENS (Jezus)
nam de dood en zette die om in leven. Adam nam de onschuld
en zette die om in schuld. Deze nam schuld en zette die om in
gerechtigheid. Adam nam een paradijs en maakte er een woeste
wildernis van; maar Deze komt terug om een aarde die wankelt
en beeft te veranderen in een nieuw Eden. Adam nam een leven
van vriendschap en vreugde met God en veranderde het in een
woestijn van geestelijke duisternis, die alle zonde, moreel
verval, pijn, lijden, misleiding en verderf teweeg bracht, die
woelen in de zielen van mensen. Maar Deze bracht, in plaats
van de tragische dood en ontaarding, waarvan de mensheid
vervuld was, een leven van gerechtigheid en schoonheid voort,
zodat, zoals vroeger de zonde tot de dood heerste, de mens nu
in gerechtigheid kan heersen door Eén,  Christus Jezus; en niet
gelijk de overtreding was, hoewel het inderdaad
verschrikkelijk was, maar nu is de Gave van het eeuwige leven
zoveel meer.

En hier is Hij, wandelend temidden van hen die Hij verlost
heeft, Zijn gemeente. En wat waren het voor mensen die
verlost waren? Waren niet velen van hen als Paulus,
moordenaars en bedriegers? Waren niet velen als de stervende
dief, rovers en mensenmoordenaars? Allen trofeeën van Zijn
genade. Allen opgewekt uit de dood. Allen LEVEND gemaakt
in Christus Jezus, de Here.

Ik vraag me af of u de groet van het eerste tijdperk en
daarna die aan dit tijdperk hebt opgemerkt. Zet ze eens bij
elkaar. “Dit zegt Hij, Die de zeven sterren in Zijn rechterhand
houdt en Die in het midden der Gemeenten wandelt. Dit zegt
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de Eerste en de Laatste, Die dood geweest is en levend
geworden.” Dit is één en dezelfde persoon. En Hij laat ons
weten dat de gemeente Zijn eigendom is. Zoals het zaad van de
vrucht in het midden van de vrucht is, zo is Hij, het Koninklijk
Zaad, in het midden van de gemeente. Zoals alleen het zaad
leven in zich heeft, zo is Hij de auteur van het leven aan de
gemeente. Zijn wandelen duidt op Zijn onvermoeibare zorg
voor haar. Hij is de Grote Herder die over de Zijnen waakt.
Dat is Zijn recht, want Hij kocht die gemeente met Zijn eigen
bloed. Dat bloed is het bloed van God. Degene aan wie de
Gemeente toebehoort, is God, God Zelf. Hij is ‘de Eerste en de
Laatste’. Die titel spreekt van Zijn eeuwigheid. Hij was dood
en is levend. Hij betaalde de prijs en Hij heeft dus het enige
eigendomsrecht op de tempel van God. Hij regeert haar. Hij
wordt er in verheerlijkt. Hij is verbolgen over een ieder die
Zijn Heerschappij en macht overneemt. De reden dat Hij Zich
aan elk tijdperk Goddelijk voorstelt ligt ongetwijfeld in het
feit, dat Hij de mensen wil vertroosten en waarschuwen. Hij
waarschuwt de valse wijnstok en Hij troost de ware wijnstok.
Dit is de ENE WARE ALMACHTIGE GOD. Hoor naar Hem en
leef.

TOESTANDEN VAN HET TIJDPERK

Openb. 2:9 “Ik weet uw werken en verdrukking, en
armoede, hoewel gij rijk zijt, en de laster van hen, die zeggen,
dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge des
satans.”

De sleutel voor dit tijdperk is klaarblijkelijk verdrukking.
Indien er in het eerste tijdperk verdrukking was, hier wordt
een nog meer toenemende verdrukking door het hele tweede
tijdperk voorspeld. Er bestaat geen twijfel over de volgende
woorden van Paulus, die betrekking hebben op de menigte van
Christenen, in welk tijdperk en in welk werelddeel zij zich ook
bevonden. Hebr. 10:32-38 “Herinnert u de dagen van weleer,
toen gij, na verlicht te zijn, zo menigmaal lijden doorworsteld
hebt, hetzij zelf een schouwspel van smaad en verdrukking,
hetzij deelnemende aan het lot van hen, die in zulk een
toestand verkeerden. Want gij hebt met de gevangenen mede
geleden en de roof van uw bezit blijmoedig aanvaard, want gij
wist, dat gijzelf een beter en blijvend bezit hebt. Geeft dan uw
vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime vergelding heeft te
wachten. Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van God
doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is. Want nog een korte,
korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten
wachten, en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; maar als
hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen
welbehagen.”
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Alleen al het samengaan van vriendelijke mensen met de
ware gelovige kan wel de dood betekenen als prijs voor hun
vriendelijkheid.

Nu de Here God, de Almachtige zegt “IK WEET.” Daar
wandelt Hij temidden van Zijn volk. Daar is Hij, de Grote
Herder der schapen. Maar houdt Hij de vervolging tegen? Laat
Hij de verdrukking achterwege? Neen, Hij doet het niet. Hij zegt
alleen “IK WEET uw verdrukking _ Ik ben in ’t geheel niet
onbewust van uw lijden.” Wat is dit een struikelblok voor veel
mensen. Net als Israël vragen zij zich af of God hen werkelijk
liefheeft. Hoe kan God rechtvaardig en liefdevol zijn, als Hij er
bij staat en toeziet hoe Zijn volk lijdt? Dat vroegen zij in Mal.
1:1-3 “Een godsspraak. Het Woord des Heren tot Israël door de
dienst van Maleachi. Ik heb U liefgehad, zegt de Here. En dan
zegt gij: Waarin hebt Gij ons uw liefde betoond? Was niet Esau
Jakobs broeder? luidt het Woord des Heren. Toch heb ik Jakob
liefgehad, maar Esau heb Ik gehaat; Ik heb zijn bergen tot een
woestenij gemaakt en zijn erfdeel aan de jakhalzen der woestijn
prijsgegeven.” Ziet u, zij konden zich Gods liefde niet
voorstellen. Zij meenden, dat liefde niet kon samengaan met
lijden. Zij dachten dat liefde een baby met ouderlijke zorg
inhield. Maar God zei dat Zijn liefde een “verkiezende” liefde
was. Het bewijs van Zijn liefde is VERKIEZING _ dat wat er
ook mocht gebeuren, Zijn liefde was bewezen waarheid te zijn
door het feit dat zij gekozen waren tot redding (omdat God u
gekozen heeft tot redding, door heiliging van de Geest en geloof
van de waarheid). Hij kan u overgeven aan de dood, zoals Hij
met Paulus deed. Hij kan u overgeven aan lijden zoals bij Job.
Dat is Zijn privilege. Hij is souverein. Maar dit alles is met een
doel. Indien Hij geen doel had dan zou Hij de auteur zijn van
frustratie inplaats van een auteur van vrede. Zijn doel is, dat
wij, na een korte tijd van lijden, volmaakt, bevestigd, gesterkt en
gegrondvest zullen worden. Zoals Job zei “Neen, maar Hij zou
acht op mij slaan.” (Job 23:6b) Ziet u, Hijzelf heeft geleden. Hij
heeft de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden.
Hij werd volmaakt door hetgeen Hij heeft geleden. Hebr. 5:8-9
“En zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid
geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden, en toen Hij het einde had
bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak
van eeuwig heil geworden.” Met andere woorden: het karakter
van Jezus werd vervolmaakt door lijden. En zoals Paulus
schrijft, heeft Hij Zijn Gemeente een mate van lijden toebedacht
opdat ook zij, door hun geloof in God, door lijden heen zouden
komen tot een punt van volmaking. Waarom wilde Hij dit? Jac.
1:2-4 “Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij
in velerlei verzoekingen valt, want gij weet, dat de beproefdheid
van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet
volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt
en in niets te kort schiet.”
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Waarom komt Hij niet tussenbeide? De reden leest u in
Rom. 8:17-18 “Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook
erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van
Christus; immers, indien wij delen in Zijn lijden, is dat om ook
te delen in zijn verheerlijking. Want ik ben er zeker van, dat
het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de
heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.” Tenzij wij
met Hem lijden, kunnen wij niet met Hem regeren. Om te
heersen moet u lijden. De reden hiervan is, dat karakter
nimmer gevormd wordt zonder lijden. Karakter is een
OVERWINNING, niet een gave. Een man zonder karakter kan
niet heersen omdat kracht zonder karakter satanisch is. Maar
kracht met karakter is in staat te heersen. En daar Hij wil dat
wij Zijn troon met Hem delen op dezelfde grondslag als Hij
heeft overwonnen en gezeten is op Zijn Vaders troon, zullen
wij moeten overwinnen om met Hem te kunnen zitten. En de
kleine beproeving die wij thans tijdelijk doormaken is niet
waard te worden vergeleken met de geweldige heerlijkheid die,
wanneer Hij wederkomt, in ons geopenbaard zal worden. O,
wat zijn er een rijkdommen weggelegd voor hen die bereid zijn
om Zijn koninkrijk binnen te gaan door veel lijden.

“Verheugt u indien u voor korte tijd door allerlei
verzoekingen wordt beproefd.” Dit heeft Petrus gezegd. Is het
vreemd, dat God wil, dat wij een Christelijk karakter
ontwikkelen door lijden heen? O, neen. En wij hebben allen
beproevingen. Wij worden allen als zonen gekastijd en
beproefd. Er is er niet één, die er niet doorgaat. De gemeente
die niet lijdt, en niet beproefd wordt, heeft het niet - zij is niet
van God. Hebr. 12:6 “Want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here,
en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt. Blijft gij echter
vrij van de tuchtiging, welke allen ondergaan hebben, dan zijt
gij bastaards, en geen zonen.”

Deze bijzondere toestand in Smyrna moet nu van
toepassing zijn op elk tijdperk. Geen enkel tijdperk is er vrij
van. Geen enkele ware gelovige is er van gevrijwaard. Dit is
van God. Dit is de wil van God. Het is nodig. Wij hebben de
Here nodig om ons de waarheid te leren, dat wij moeten lijden
en daarin op Christus lijken. “De liefde is lankmoedig, zij is
goedertieren.” Matth. 5:11-12. “Zalig zijt gij, wanneer men u
smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt
om Mijnentwil. Verblijdt en verheugt u, want uw loon is groot
in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u
vervolgd.”

De bewolkte hemelen en levensstormen zijn geen tekenen
van Gods afkeuring. Noch zijn heldere hemelen en stille
wateren tekenen van zijn liefde en goedkeuring. Zijn
goedkeuring over een ieder van ons is louter en alleen IN DE
GELIEFDE. Zijn liefde is verkiezende liefde, die Hij voor ons
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had van voor de grondlegging der wereld. Heeft Hij ons lief?
Jazeker. Maar hoe weten wij dat? Wij zullen het weten omdat
Hij HET GEZEGD HEEFT, en het geopenbaard heeft, want
Hij bracht ons nader tot Zich en gaf ons van Zijn Geest, en gaf
ons een plaats als zonen. En hoe zal ik mijn liefde voor Hem
bewijzen? Door te geloven wat Hij zei, en door met vreugde te
wandelen temidden van de beproevingen, die Hij in Zijn
wijsheid over mij laat komen.

“Ik weet uw armoede (doch gij zijt rijk).” Daar hebt u het
weer. Zie Hem heen en weer wandelen temidden van Zijn
Gemeente. Als een vader ziet Hij neer op zijn gezin. Hij is het
Hoofd van Zijn gezin. Hij voorziet in alles. Hij beschermt haar.
Toch ziet Hij haar in haar armoede. O, wat struikelt de niet
onderwezen gelovige hierover. Hoe kan God het verdragen om
op de Zijnen neer te zien in een tijd van nood en het niet alles
tegen te houden_toe te geven en hen van alle materiële dingen
te voorzien?

Hier moet u ook weer geloven in de liefde en goedheid en
wijsheid van God. Ook dit is noodzakelijk. Onthoudt, Hij
vermaande: “Weest niet bezorgd over de volgende dag, wat gij
zult eten of waarmee gij u zult kleden. Uw Vader weet dat gij
dit alles behoeft. Hij, Die de lelie kleedt en de vogel haar
voedsel geeft, zal het veel meer voor u doen. Deze materiële
dingen zijn niet de basis-benodigdheden van uw leven, want
het leven van een mens bestaat niet in dingen die hij bezit.
Maar zoek eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid
en alle materiële dingen zullen u geschonken worden.” Het
volk van God is niet ingesteld op materiële dingen. Het is
ingesteld op Christus. Zij zoeken niet de schatten die van
beneden zijn; zij zoeken die van boven zijn. Het is beslist een
feit, de meeste Christenen zijn NIET rijk. Zij zijn eerder aan
de arme kant. Zo was het ook in de dagen van Jezus. Het was
waar in de dagen van Paulus, en ook vandaag behoort het zo
te zijn. O, vandaag is het niet helemaal waar, want het
tijdperk van Laodicea is er één van geweldige rijkdom, waar
maar al te vaak het criterium voor geestelijk zijn een
overvloed aan aardse goederen is. O, wat is de kerk rijk aan
goederen. Maar hoe arm aan de Geest. “Zalig gij armen, want
uwer is het Koninkrijk Gods.” “Het Koninkrijk van God
bestaat NIET uit eten en drinken.” Het is niet stoffelijk. Het is
BINNENIN ons. Een rijk man is rijk in God, niet in wereldse
dingen.

“O” roept de Geest uit “Ik weet uw armoede. Ik zie uw
nood. Gij bezit niet veel, zo gij iets hebt, om u op te beroemen.
Wat u bezat is van u weggenomen. U hebt blijmoedig uw
bezittingen opgegeven in ruil voor het eeuwige. U wordt
uitgelachen. U wordt bespot. U hebt geen materiële bronnen
om op terug te vallen. Maar desondanks zijt gij rijk. Uw
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zekerheid is in Hem, die uw schild en uitnemende beloning is.
Uw koninkrijk moet nog komen. Maar het zal komen. En het
zal een eeuwig koninkrijk zijn. Voorwaar, ik zie wel degelijk
uw beproevingen en ellende. Ik weet hoe moeilijk het is om
voorwaarts te gaan. Maar ik zal Mij dit alles herinneren
wanneer Ik wederkom om u als de Mijnen op te eisen, en dan
zal ik u belonen.”

Dit is nu niet gericht tegen rijke mensen, want God kan een
rijke redden. Er zijn onder Gods kinderen sommigen rijk. Maar
geld kan zo’n valstrik zijn, niet alleen voor hen die het hebben,
maar ook voor hen die het niet hebben. Ver terug in het eerste
tijdperk riep Jakobus uit tegen hen die hun vertrouwen stelden
op rijke lieden: “Hebt niet het geloof van onze Here Jezus
Christus met aanneming des persoons.” De armen trachtten
door de rijken te paaien hulp van hen te krijgen, inplaats van
op God te vertrouwen. “Doet dat niet,” zegt Jakobus. “Doet
dat niet. Geld betekent niet alles. Geld is niet het antwoord.”
En ook thans is het niet het antwoord. Wij hebben meer
rijkdom dan ooit te voren en toch wordt er minder mee gedaan,
geestelijk gesproken. Het is niet het geld, waar God mee werkt,
Hij werkt door Zijn Geest. En die beweging van de Geest komt
alleen tot een leven dat toegewijd is aan het Woord.

DE SYNAGOGE DES SATANS

Openb. 2:9b. “Ik weet de laster van hen, die zeggen, dat zij
Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge des satans.”

Hier is een vers, dat veel overweging vraagt, niet alleen
omdat het in zichzelf zo bijzonder is, maar ook omdat het in
een tijdperk meer dan duizend jaar later, nog steeds wordt
herhaald.

Openb. 2:9 “Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel
gij rijk zijt, en de laster van hen, die zeggen dat ze Joden zijn,
doch het niet zijn, maar een synagoge des satans.” In de eerste
plaats betekent het woord Joden niet een bepaalde
beschrijving van het Joodse geloof. Het slaat slechts op het
volk van Juda, en heeft precies dezelfde betekenis als dat ik
zou zeggen dat ik van geboorte een Ier ben. Deze lieden
beweerden dat zij eigenlijk Joden waren, waarlijk Joden van
geboorte. Zij waren leugenaars. Zij waren geen Joden door
geboorte en zij waren geen Joden vanwege hun geloof.

Indien dit allemaal juist is, wat waren zij dan wel? Zij
waren een misleid volk, dat reeds deel uitmaakte van de
gemeente. Zij behoorden tot de valse wijnstok.

Zij behoorden niet tot de ware gemeente, maar tot de valse
gemeente omdat God zei dat zij een synagoge des satans waren.
Het woord synagoge nu is niet hetzelfde woord dat wij voor
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“gemeente” gebruiken. In de Bijbel betekent “gemeente”: “de
uitverkorenen of de geroepenen.” De Psalmist zei over deze
uitverkorenen: “Welzalig hij, die GIJ VERKIEST en DOET
naderen, opdat hij wone in Uw voorhoven.” Psalm 65:5. Maar
de betekenis van synagoge is “verzameling of samenkomst.”
Dit kan goed of slecht zijn, maar in dit geval is het slecht, want
het is niet de samenkomst van God maar van henzelf. “Zie, zij
zullen zich zekerlijk vergaderen, doch NIET UIT MIJ; wie zich
tegen u vergaderen zal, die zal om uwentwil vallen.” Jes. 54:15.
En daar dezen beslist tegen de ware wijnstok waren, zal God
hen op een dag doen ondergaan.

Waarom nu hebben wij een volk, dat in het raamwerk van
de gemeente vermengd is en zich Joden noemt? De reden is deze:
Daar zij leugenaars waren konden zij beweren wat zij wilden.
Zij konden zeggen wat zij wilden, alsof het ook zo was en er aan
vasthouden. En in dit geval konden zij liegen met een zeer
overtuigende gedachte. Was het niet zo dat de eerste gemeente
bijna, zo niet geheel, uit Joden bestond, die de oorspronkelijke
leden van Zijn lichaam uitmaakten? De twaalf apostelen waren
Joden en de latere apostelen waren òf Joden òf proselieten.
Indien er dus zijn die zweren dat zij Joden zijn, zou dit hun een
voorrecht geven en zouden zij aanspraak kunnen maken op de
oorspronkelijkheid. Vertel een leugen. Klem u er aan vast.
Negeer feiten en historie. Vertel slechts een leugen en blijf er
mee doorgaan en de mensen zullen haar spoedig aanvaarden.

Welnu, hebt u daar iets opgemerkt? Is niet dezelfde geest
thans in de gemeente aanwezig? Is er niet een groep die
beweert dat zij de oorspronkelijke en ware kerk is en dat de
redding alleen door haar te verkrijgen is? Zeggen zij niet dat zij
de sleutels van het koninkrijk hebben ontvangen van Petrus?
Beweren zij niet dat Petrus hun eerste paus was, en dat hij in
Rome woonde terwijl er ABSOLUUT GEEN ENKEL
HISTORISCHE GROND VOOR BESTAAT? En zelfs haar best
onderlegde en geleerde aanhangers geloven haar leugens.
Synagoge des satans! En indien satan haar vader is, de vader
der leugen, dan is het niet vreemd, dat die in zijn synagoge ook
leugenaars zijn.

Denk eens aan die lasterlijke gedachte. Deze hier van de
synagoge des satans lasterden niet God in dit geval (hoewel dat
vanzelf spreekt), maar zij lasterden de ware gemeente.
Voorwaar. Evenals Kaïn Abel vervolgde en vermoordde omdat
hij (Kaïn) uit de boze was, en zoals de dode formele Judaïs-
tische volgelingen (Jezus zei, dat zij van hun vader, de duivel
waren) de Christenen in de eerste paar jaren van het eerste
tijdperk trachtten om te brengen, zo tracht ook deze
groepering (de valse wijnstok) nog krachtiger de ware gelovige
in het tweede tijdperk te vernietigen. Die geest van de
antichrist is aan het opkomen.
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De groep, die voetje voor voetje in de Gemeente
binnensloop door haar DADEN (Nicolaïetisme) vreest niet
meer om zich bloot te geven, maar wordt openlijk
georganiseerd in een eigen groepering en komt op tegen de
ware gemeente in onverholen vijandschap.

Nu, wanneer ik zeg dat dit een georganiseerde anti-
christelijke gemeente was dan geef ik u de waarheid van de
authentieke geschiedenis. De eerste gemeente die in Rome
gesticht werd (wij zullen haar geschiedenis bespreken in het
tijdperk van Pérgamum) had de waarheid Gods reeds
verdraaid in een leugen door een afgodendienst binnen te
laten met christelijke namen en betekenissen. In het tweede
tijdperk was zij zo afgodisch geworden (ofschoon zij
beweerde de ware gemeente te zijn) dat Polycarpus op zeer
hoge leeftijd van ongeveer 1500 mijl ver kwam om hen te
smeken terug te keren. Zij wilden het niet doen. Zij hadden
een solide hiërarchie en een solide organisatie, en hadden
volledig het Woord losgelaten. Dit is nu de synagoge des
satans, vol lastering, waarin reeds het zaad van de leer der
Nicolaïeten aanwezig was en wat zeer spoedig de feitelijke
zetel en kracht van satans religie zou worden. En dit is
volkomen waar, want Openb. 2:9b zegt NIET dat deze mensen
VAN satans synagoge zijn, maar dat zij ZIJN EEN
SYNAGOGE DES SATANS.

Deze geest van de antichrist is niet nieuw. Dit is niet iets
dat pas in de Gemeente-tijdperken kwam. Het is hier altijd
geweest. Om goed te kunnen verstaan hoe hij werkt, hoe hij
tegen God ingaat en in de gemeente gaat overheersen, kijk dan
eens naar het Oude Testament en zie hem daar. Laten we deze
geest bestuderen zoals hij tot uiting kwam in Israël, toen het
uit Egypte trok en de gemeente werd in de woestijn.

Net als de eerste gemeente begon onder de zuivere
bediening van de Heilige Geest met tekenen en wonderen en
uitingen als profetie, tongen en vertolking, wijsheid, kennis en
genezing, zo stond ook Israël, toen het uit Egypte trok, onder
de leiding van de Geest van God, Die zich in gaven
openbaarde. God was de leider van het volk. Eigenlijk was Hij
hun Koning. Hij was Vader en Koning. Hij zorgde voor Israël,
zoals een man voor zijn gezin zorgt. Hij gaf hun te eten, streed
hun oorlogen, streek hun moeilijkheden glad en loste hun
problemen op. Hij spande Zich geheel in voor hen. Zij waren
het enige volk waar Hij werkelijk God voor was. Maar op
zekere dag gingen zij om zich heen kijken en zij zagen, dat de
Filistijnen en andere volken koningen over zich hadden
aangesteld. Zij werden er door getroffen en besloten de leiding
een meer menselijke vorm te geven, dus wilden zij een koning
hebben. Nu zou God de leiding Zelf een menselijke gedaante
toekennen en wel in de Persoon van de Here Jezus Christus,
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maar zij kwamen Hem vóór. Satan kende het plan van God en
daarom gaf hij dit de mensen in het hart om het plan van God
(het Woord) voor te zijn.

Toen zij bij Samuël kwamen en om een koning vroegen,
was Samuël dusdanig ontsteld, dat zijn hart het bijna begaf.
God leidde Zijn volk immers door deze toegewijde en door de
Schrift gerechtvaardigde profeet en hij voelde dat hij ver-
worpen was. Hij verzamelde het volk en smeekte hen niet af te
wijken van de God, Die hen als kinderen gedragen had en hun
voorspoed en zegen gegeven had. Maar zij hielden koppig vol.
Zij zeiden tegen Samuël: “Op uw leiding is nooit iets aan te
merken geweest. U bent nooit oneerlijk geweest in uw
financiële zaken. U hebt uw best gedaan ons naar het Woord
des Heren te doen wandelen. Wij hebben waardering voor de
wonderen, wijsheid, voorziening en bescherming van God. Wij
geloven erin. Wij zijn er op gesteld. Bovendien willen wij niet
zonder deze dingen. Wij willen alleen maar een koning die ons
aanvoert in de strijd. Als we ten strijde trekken is het
natuurlijk nog steeds onze bedoeling, dat de priesters voorop
lopen, terwijl Juda volgt en wij zullen dan de bazuinen blazen
en juichen en zingen. Het is beslist niet onze bedoeling daar
ook maar een ogenblik mee op te houden. MAAR WIJ WILLEN
EEN KONING, DIE EEN DER ONZEN IS, DIE ONS
LEIDING GEEFT.”

En God zeide tot Samuël: “Zie, niet u hebben zij
verworpen, maar MIJ hebben zij verworpen, dat Ik over hen
niet langer zou regeren.”

Wat tragisch. Zij beseften nauwelijks dat, toen zij God
vroegen hen te doen zijn als de rest van de wereld, zij Hem
verwierpen, omdat God bepaald had dat Zijn volk anders moet
handelen dan de wereld doet. Zij zijn niet van de wereld en zij
zien er niet zo uit als de wereld en zij gedragen zich niet als de
wereld. Zij zijn voor de wereld gekruisigd en de wereld is
hunner gekruisigd. II Cor. 6:17-18 “Daarom gaat weg uit hun
midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast
aan het onreine, en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot Vader
zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de
Almachtige.”

Ziet u, het enige verschil tussen Israël en de overige
volkeren was God. Zet God aan de kant en Israël was als ieder
ander volk. Toen Simson zijn haar afknipte, was hij als ieder
ander mens. Zet de leiding van de Heilige Geest aan de kant en
de gemeente is NIETS ANDERS DAN DE WERELD MET
GODS NAAM ERAAN VERBONDEN. De wereld en de
gemeente zijn uit hetzelfde hout gesneden, net als Jakob en
Esau van dezelfde ouders waren, maar de Geest van God
maakt het verschil.
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Het doet er niet toe of u uzelf een Christen noemt. Dat kan
iedereen doen. Het gaat er om, of u de Geest van God in u hebt
of niet, want zonder die Geest bent u verworpen; u behoort
Hem niet toe. Amen.

Nog niet zo lang geleden vroeg ik een dame of zij een
Christin was. Zij antwoordde: “Ik geef u te kennen, dat ik
iedere avond een kaarsje brand, meneer.” Wat heeft dat in
hemelsnaam daarmee te maken? Ik ben methodist, baptist,
pinkstergelovige. Dat heeft er allemaal niets mee te maken. Het
is de Heilige Geest of omkomen.

Zoals we reeds in de eerste gemeente bemerkten begonnen
de mensen er over te denken en te redeneren hoe ze het beter
konden doen dan God. De werken der Nicolaïeten begonnen
reeds openbaar te worden. Toen begon zich een groepering te
vormen. Zij weken af van het door het Woord gegeven patroon.
Het enige wat ze doen is slechts het veranderen van één woord
en dat kleine beetje zuurdesem maakt het gehele deeg zuur.
Wie één der geboden der wet overtreedt is schuldig aan alle.
Eva veranderde slechts één woord. Dat was voldoende.

En toen die groepering, die zich rond satan had gecen-
treerd, ontstaan was, begon zij de ware gelovigen te haten en te
bestrijden, met klem er op wijzend, dat zij (de vreemdelingen)
de gemeente Gods waren.

Let er op, hoe organisatie haat veroorzaakt. Zij vernietigt
de broederliefde. Zij brengt bitterheid voort. Dat is, wat mirre
betekent. Smyrna was daar vol van. Bitterheid. Een bittere
wortel verontreinigt velen. En zo drong steeds meer
ongerechtigheid binnen. Elk tijdperk zou er de littekenen van
overhouden.

De Gemeente van Smyrna was ver afgeweken van de
oorsprong. Zij was een bastaard geworden. Zij kruiste zich op
dezelfde wijze als Eva. U weet, dat een bastaard ontstaat als
twee soorten van verschillende oorsprong met elkaar gekruist
worden. Het resultaat is niet meer zuiver, zoals het origineel.
Het is een bastaard geworden. Welnu, toen Eva het beest
toestond zijn zaad met het hare te vermengen, bracht zij een
schepsel ter wereld, dat Kaïn heette en dat niet zuiver
menselijk was. Hij was uit de BOZE. Let er op hoe anders hij
was dan Abel. Let er op hoe anders hij was dan Set. Hij haatte
God en wilde niet gehoorzaam zijn aan het Woord en vervolgde
en doodde de rechtvaardige. Hij plaatste zich boven het Woord
van God.

Ook de Gemeente is afgeweken van wat zij oorspronkelijk
was. Zij is een bastaard. Dat wil zeggen, de naamkerk is een
bastaard. Er zijn er die zeggen: “Ik ben baptist.” Zo is het in
den beginne niet geweest. “Ik ben methodist.” Zo is het in den
beginne niet geweest. Inplaats van het rechte Woord van God,
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inplaats van Geestvervulde mannen in de Gemeente, die geleid
werden door openbaring van de Geest, zijn er nu belijdenissen,
en verordeningen en de knappe gissingen van bestudeerde
mensen. De opleiding is in de plaats gekomen van de
openbaring. Het verstand heeft het geloof verdrongen. De
spontane lofprijzing in de Heilige Geest is vervangen door
programma’s. In den beginne is het niet zo geweest. De gehele
soort is veranderd. Het is een kerkelijke bastaard geworden.

Nu dan, wanneer de kerk een bastaard wordt, zal ze dan
nog zuivere Christenen voortbrengen? Daartoe is ze niet in
staat. Het leven of het zaad dat Christenen ter wereld brengt is
niet in hen. Soort brengt soort voort. De baptisten brengen nog
meer baptisten voort en zij gedragen zich als baptisten. De
methodisten brengen methodisten voort en zij gedragen zich
als methodisten. Niet één wordt gekend door de kracht Gods,
zij kunnen het ook niet, want deze is er niet. Zij worden
gekend aan hun plechtige eredienst voor God en hun
belijdenissen en dogma’s.

Laten we het eens over een bastaard hebben. Kent u de
meest bekende bastaard ter wereld? Hij is reeds vele eeuwen
bij ons. Het is de muilezel. Het is een kruising tussen een ezel
en een paard. Het is een vreemde diersoort. Hij kan zich niet
vermenigvuldigen. Hij bezit geen leven dat zoiets kan
bewerken. Maar als we het over werken hebben. Dan werkt hij
nog harder dan een ezel of een paard. Let echter op zijn
natuur. Hij is koppig en nooit te vertrouwen. Hij is een
volmaakt beeld van een bastaard-godsdienst. Een kruising
tussen waarheid en duisternis, want het paard is een type van
de ware gelovige, terwijl de ezel een beeld is van de
onrechtvaardige. Kruis hen en er ontstaat een steriele,
vormelijke godsdienst. Hij bezit het zaad des levens niet. Hij is
dood. Hij kan wel spreken over de waarheid, maar hij kan de
waarheid niet voortbrengen. God is niet in zijn midden, en toch
komt hij bijeen en spreekt over God, terwijl hij voortdurend
systematisch de kracht verloochent. Zij zullen het Woord
verloochenen, zelfs in de Naam des Heren. En er zal nooit enige
hoop voor hen zijn. Bent u zich ervan bewust dat een
georganiseerde godsdienst nooit een opwekking heeft gekend?
Nooit! Toen de mensen zich eenmaal gingen organiseren,
stierven zij. Zij zullen nooit meer terug kunnen keren. Beslist
niet. Ik kan u dat laten zien in het volgende beeld. In Ex. 13:13
staat: “Maar elk eerste ezelsveulen zult gij lossen met een stuk
kleinvee; of, indien gij het niet lost, zult gij het de nek breken;
iedere menselijke eerstgeborene onder uw zonen echter zult gij
lossen.” Ziet u, de ezel kan gelost worden. Iedere ellendige
zondaar kan gelost (verlost) worden door het bloedig offer van
Jezus Christus, of zal, indien hij Christus verwerpt, zelf
verworpen worden. Maar u kunt de muilezel niet lossen. Er
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bestaat voor hem geen lossing. Er is geen bloed voor hem. Dat
kan ook niet want de muilezel zoekt zijn toevlucht in de kerk,
terwijl de ezel zijn toevlucht neemt tot het bloed. De muilezel
heeft “geen zaad” in zich dat tot leven kan worden gebracht,
maar de ezel heeft wel zaad.

Wel, nog maar enkele weken geleden las ik een hoofd-
artikel. Ja, het was geschreven door een ongeredde zakenman;
niet door een Christen. Hij zei, dat hij zich verbaasde over de
kerken. Hij kon hen niet begrijpen. Zij hadden seminaria die
vol zitten met professoren om het Woord van God te
onderrichten, teneinde het te vernietigen. Nu, deze man kon er
niet bij. Hij was er door verbijsterd. Hij zei, dat hij van de
atheïsten of communisten of vrijdenkers of anderen kon
begrijpen, dat zij dat deden. Maar dat de kerk zelf het Woord
van God vernietigde, dat stond gelijk met moord met
voorbedachte rade. DAAR HEEFT U UW BASTAARD-
GODSDIENST. WORD WAKKER, AMERIKA, VOOR HET TE
LAAT IS.

Als de gemeente af gaat wijken van het Woord, zal ze alles
geloven. Net als Eva. Toen Kaïn geboren werd, zei ze: “Ik heb
van de Here een man gekregen.” Kunt u beseffen, dat zij dat
werkelijk meende? Zij dacht dat zij een man van de Here
gekregen had. Ziet u, toen ze eenmaal was verleid geworden
doordat ze het woord van satan aannam inplaats van het
Woord van God, dacht zij dat zij gelijk had in alles wat ze zei.
Als zij zei dat ze een man van God gekregen had, dan had ze
een man van God gekregen. Maar God heeft in Zijn heelal
wetten gelegd. Een goed zaad kan alleen goede vruchten
voortbrengen en het verkeerde zaad kan alleen kwade vruchten
voortbrengen. Nu zal ieder zaad, al is het verschillend, gebruik
maken van dezelfde aarde, voeding, vochtigheid, en zonlicht,
maar het zal vrucht dragen naar zijn eigen aard. Let op de
geschiedenis van de Kaïn-linie. Let op de geschiedenis van de
geslachtslijn van Set. Er was tussen beiden slechts één verschil
_ het oorspronkelijke zaad. Niets anders.

Als u erg nauwkeurig let op deze bewering van Eva, dan
zal het u opvallen dat zij er meer van begreep dan de meesten
wel beseffen. Zij schreef de zoon niet aan satan toe, want dat
zou hem gelijk gesteld hebben met God. God alleen kon het ei
in de schoot van Maria scheppen. Satan zou dat niet kunnen.
Eva wist dat. Satan kan alleen verdraaien. Dus bedroog hij
haar met het verkeerde zaad. Het slangenzaad was het dat
Kaïn ter wereld bracht. Het was het zaad van Adam dat Abel
en Set ter wereld bracht. Die beide zaden ondergingen precies
hetzelfde proces, maar de kinderen waren anders, want zij
waren uit verschillend zaad voortgekomen.

Zij geloofde dat Kaïn van God was. Zij aanvaardde de
leugen van de duivel alsof het de waarheid van God was. Dat is
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thans ook precies zo het geval. Kerken stellen zich voor als
fonteinen van waarheid, maar de waarheid is niet in hen; toch
zweren de kinderen die uit hen geboren werden bij haar en zij
zullen zelfs mensen doden om hun dwaling staande te houden.

Als u meent dat dit een overdrijving is, lees dan II
Timotheüs hoofdstuk 3 in zijn geheel en de eerste vijf verzen
van het vierde hoofdstuk. II Tim. 4:1-5 “Ik betuig u
nadrukkelijk voor God en Here Jezus Christus, die levenden en
doden zal oordelen, met beroep op zowel Zijn verschijning als
op Zijn koningschap; verkondig het Woord; dring erop aan,
gelegen of ongelegen; wederleg, bestraf en bemoedig met alle
lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat
de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen; maar
omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich
leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid
zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijf gij
echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk
van een evangelist, verricht uw dienst ten volle.”

Toen de gemeente zich van het oorspronkelijke afwendde,
zoals Adam en Eva, zette de dood in.

Er is geen kracht in haar. Zij is een wangedrocht geworden.
Zodra de gemeente zich wendde tot vorm en plechtigheid, en
tot een priesterschap doordat zij haar voorgangers in een groep
organiseerde, zodat deze buiten de Heilige Geest en Zijn
Woord om leiding ging geven, op datzelfde moment kwam de
dood binnen en begon zij ziek te worden; en toen ze ziek werd
veranderde zij in een krachteloze groep mensen, die als enig
wapen slechts woordenstrijd kende. Zij kon niets in de Geest
voortbrengen, want haar hoop was gebouwd op programma’s
en niet op geloof in Zijn Woord. Zij zaaiden programma’s, dus
oogstten ze ook programma’s. Zij zaaiden bederf, dus oogstten
ze ook verdorven kinderen.

Indien u met God denkt te kunnen spotten, dan zult u
precies datgene oogsten wat u gezaaid hebt. De mens moest dat
eigenlijk weten uit de natuur. Hij heeft met de natuur
geknoeid. Hij heeft zijn eigen denkbeelden in de natuur
gebracht en de moleculen opnieuw gerangschikt, enz., en nu
oogst hij een wervelstorm. Kijk alleen maar hoe ze de kip
fokken. Die is zo uitgefokt, dat het een legmachine is
geworden, die zichzelf dood legt. Het is geen goed voedsel
meer, maar week en smakeloos. Zij stoppen dingen in het vlees
dat wij eten en daardoor ondergaat het menselijk lichaam een
wijziging, zodat de vrouwen smaller worden in de heupen en
breder in de schouders terwijl met de mannen het omgekeerde
het geval is. Indien u dus gekke dingen uithaalt met de natuur
en een wangedrocht en een terugslag krijgt, wat zal er dan
gebeuren indien u de waarheid in een leugen verandert? Het
antwoord is, dat u een antichrist krijgt, een goddeloos religieus
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systeem, dat zo verdorven is, dat het niet meer zal lijken op het
oorspronkelijke, noch dit zal voortbrengen. God heeft slechts
één antwoord voor zo’n toestand en dat is de poel des vuurs.

Dat arme tijdperk van Smyrna was stervende. Toen het
onderging, kwam het niet meer terug. Geen enkel tijdperk
komt terug. Geen enkele opwekking komt terug. Het kan geen
leven van God in zich hebben door de natuurlijke generatie.
Het behoeft een wedergeboorte van boven. Dit laatste tijdperk
begon met het vuur van een Pinksteropwekking en zij
organiseerden zich weer geheel opnieuw. Inplaats van het
Woord namen zij hun eigen ideeën en deden precies hetzelfde
wat de andere tijdperken gedaan hebben _ nl. hun eigen
handboeken in de plaats van het Woord nemen. U wijkt ook
maar even af van dat handboek en kijk wat er gebeurt. U ligt
er uit broeder. En zij zullen u vervolgen en zeggen dat God het
doet. En wat hebben zij hun organisatie lief. Geen wonder. Zij
zijn pinksteren van de tweede generatie en daar God geen
kleinkinderen heeft, zijn zij slechts kinderen van hun vaders, te
kennen aan hun leerstellingen en vorm van eredienst. Zij
kunnen spreken over hetgeen oorspronkelijk was, maar zij
kunnen het zelf niet voortbrengen. Eens hadden zij de bliksem,
doch thans hebben zij alleen nog maar de donder
overgehouden. Maar laten zij u vertellen van de heerlijkheden
van hun beweging. Zij zullen zeggen: “Ja meneer, ik wil dat u
beseft dat dit een beweging is, die niet door mensen begonnen
is. Het kwam spontaan. De Geest viel over de wereld. Ja
meneer, wij hebben wat zij ook op Pinksteren hadden. Dit was
niet uit de mens maar van God.” NU DAN, WAAROM
HEBBEN ZIJ HET DAN NIET ZO GEHOUDEN? INDIEN
GOD HET BEGONNEN IS, HOE KOMT HET DAN DAT GOD
HET NIET ZO HEEFT KUNNEN HOUDEN EN
BEËINDIGEN? Indien God geen handboek geschreven heeft
met leerstellingen en formulieren en dogma’s om het te
beginnen, wat voor recht hebben zij dan om dat te doen? God
heeft zijn Geest uitgestort op baptisten, methodisten,
nazareners, adventisten, presbyterianen, broeders, kerk van
God (met verschillende benamingen) enz. Al deze broeders zijn
grootgebracht met verschillende dogma’s, reglementen,
kerkelijke handboeken enz. God veegde het alles echter aan de
kant; Hij vernietigde hun beschikkende theorieën en herstelde
de gaven van de Geest en bewees daarmee dezelfde te zijn,
gisteren heden en tot in der eeuwigheid. Maar hebben deze
pinksterbroeders hun les over organisatie hieruit geleerd?
Neen, zeg ik u. Zij organiseerden precies zo en hebben nu hun
eigen leerboeken, reglementen, kerkelijke handboeken en
lidmaatschapsboek enz. geschreven met slechts één doel voor
ogen, n.l. om te bewijzen dat zij nu de volle waarheid bezitten,
alle antwoorden kennen en daarom de elite van God zijn, die
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de weg kennen en het aan anderen tonen als Gods aangewezen
gidsen. Maar zij hebben het niet. Zij hebben zichzelf vermengd,
evenals de groeperingen waar zij uitkwamen. Indien zij tot de
Bruid willen behoren, dan zullen zij uit moeten treden evenals
hun voorvaderen deden.

Zij zijn net als de rest. De opwekking is voorbij. Zij
proberen een naam op te houden, doch zij zijn dood. Zij kozen
voor de organisatie en spraken ondertussen toch nog over de
Geest van God. Zij spreken over het bewijs van de Heilige
Geest. Maar zij vergeten, dat ook de duivel in tongen kan
spreken. De grote verwarring van Babel is onder hen en zij
noemen het de Geest van God. Opnieuw zien wij, dat de mens
God vertelt wat Hij doen moet inplaats van dat God het de
mens vertelt.

Nu, misschien hebt u een verlangen om mij hier te berispen
voor hetgeen ik gezegd heb. Dat is goed. Zij noemen zichzelf
Pinksteren en Volle Evangelie. Laten zij het bewijzen. Op de
Pinksterdag kwam het vuur in de vorm van een wolk en
scheidde zich op een ieder van hen als een tong van vuur en viel
op een ieder van hen. Waar is het vuur? Zij spraken in tongen
op de Pinksterdag en de mensen, die er naar luisterden, konden
het verstaan. Waar is dat? De gehele menigte gelovigen
handelde als één grote familie. Pinksteren is al even erg
verdeeld als iedere andere groepering in de geschiedenis.
Niemand durfde zich in de eerste gemeente zo maar bij hen te
voegen, God alleen voegde toe. Zij hebben evenveel bokken
onder hen als een ieder. Zij beweren Volle Evangelie te zijn,
maar zij kunnen het niet bewijzen. Hun gemeenten zijn net zo
krachteloos als de overigen. Indien zij Volle Evangelie zijn,
kunnen wij beter toegeven dat de Bijbel een vergissing maakte
in de beschrijving van de Volle-Evangelie-mensen op de
Pinksterdag. Zij zingen: “Er heeft een grote verandering in mij
plaats gehad.” Zij hebben gelijk. Maar die verandering is niet
ten goede geweest. Het wordt tijd om tot God terug te keren. Zij
hebben een naam, dat zij leven, maar zij zijn dood. Tongen is
niet het bewijs van opwekking. Het is het bewijs van de dood.
Tongen verkondigden het bewijs dat de ceremoniële godsdienst
van de Joden voorbij was, dat een nieuw tijdperk was ingegaan.
Vandaag zijn tongen bezig met het gordijn van de Gemeente-
tijdperken voor de heidenen neer te halen en het Evangelie gaat
terug naar de Joden. Mensen spreken over tongen, die een grote
Geestelijke beweging inluiden. Zij hebben de boot gemist. De
waarheid is, dat dit het einde van alle menselijke ideeën,
programma’s en koninkrijken schrijft en het koninkrijk van
God wordt ingeluid. Ontwaak, volk van God. Ontwaak.

Indien u niet gelooft dat dit zo is, luister dan eens naar het
volgende. Over de gehele wereld is men, zowel in de
Pinkstergemeente als in de gevestigde kerken bezig de
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zakenlieden te organiseren. Zij hebben de preekstoel
ingenomen zonder van God geroepen te zijn. Zij hebben
zichzelf voorgesteld als de vissers van mensen en de
grondleggers van een beweging van God, en zij zeggen dat de
begiftigde bediening van Efeze 4:10-13, die door God in de
gemeente is gegeven, heeft gefaald, en daarom nemen zij het
heft in handen. Hier zijn wij nu precies bij de vervulling van de
profetie, die ook wel de tegenspreking van Korach wordt
genoemd en zij beseffen zelfs niet eens dat zij deze profetie
vervuld hebben. In hun blindheid gaan ze door met het
prediken van ervaringen inplaats van de waarheid. God hebbe
medelijden met hen. Mogen hun ogen open gaan voordat het te
laat is. O, luistert toch naar wat ik zeg. Wanneer heeft ooit de
invloed van geld, maatschappelijke leiding, bekwaamheid in
zaken, of louter geestelijke dapperheid een mens geschikt
gemaakt voor geestelijke leiding of ook maar enig gewicht aan
het Woord van God gegeven? En wanneer op de één of andere
wijze het materiële of de menselijke waarden zich beginnen
voor te doen als de kanalen waardoor God werkt inplaats van
UITSLUITEND door de Heilige Geest, dan zijn we bezig tegen
God te strijden, inplaats van vóór Hem.

Nu wil ik dit hier duidelijk verklaren. Ik spreek niet tegen
oudsten in de gemeente. Beslist niet. En die oudste kan even
arm zijn als ieder ander die ooit arm was, of hij kan de rijkste
man ter wereld zijn, zolang hij maar een oudste is in woord en
daad. Ik zou niet aarzelen om wie dan ook aan te stellen, als hij
maar aan de ware Geestelijke voorwaarden voldoet, waaraan
een oudste of een diaken behoort te voldoen, zonder te letten
op zijn financiële of maatschappelijke positie. Maar zodra u
een maatschappelijke of een financiële structuur in de
gemeente op ziet komen, die de mensen op één of andere wijze
verdeelt _ dan weet u dat dat niet uit God is. Dit is nog een
teken van de tijd in dit materieel rijke, doch Geestelijk
verarmde tijdperk van Laodicea waarin we nu leven.

“Ik weet uw armoede.” Is het u opgevallen, dat hun
armoede samenhangt met de synagoge des satans in datzelfde
vers? Het is altijd de rijke, machtige organisatie die de weelde
bezit, die altijd weer het kleine groepje mensen dat God dient,
uitstoot. Wanneer de Geest van God in de harten der mensen
zich beweegt, wie verlaten er dan de gebouwen en de goederen?
Het kleine kuddeke maakt zich altijd los van de grote
organisatie. En waar gaan de mensen dan naar toe? Zij
aanbidden in huizen, oude pakhuizen en souterrains, precies
zoals ze ook deden toen ze in de catacomben gingen.

Deze mensen waren arm aan wereldlijke goederen. Jazeker.
Maar zij waren rijk in de Geest.

“Ik weet de lastering van hen.^” Nu wordt hier niet de
gedachte geopperd als zouden deze leugenaars God lasteren,



HET TIJDPERK VAN DE GEMEENTE VAN SMYRNA 117

hoewel dat vanzelf spreekt. Maar zij lasteren de ware
gemeente. Zo is het altijd. De Joden uit Jeruzalem lasterden de
gemeente in den beginne. De heidense polytheïsten deden
hetzelfde. Als er ooit iets is, waar kwaad over wordt gesproken,
dan is het altijd het ware zaad. In de dagen van Nero gaf men
de Christenen de schuld van elke ramp _ ja zelfs van de
verbranding van Rome. In communistische landen is het kleine
kuddeke altijd het eerste dat verdelgd wordt, hoewel het
feitelijk onbetekenend is in aantal. En hoewel de Christenen
goede, trouwe mensen zijn, die alleen maar goed doen, zullen
zij altijd vervolgd worden, opdat ze fysiek uitgeroeid worden.

De reden hiervan is dat zij een aanstoot voor de goddeloze
zijn. Zij zijn voor de goddeloze een doorn in het oog. En
ofschoon de rechtvaardige de goddeloze geen kwaad wil doen,
maar alleen maar goed wil doen, het zal altijd zo zijn dat ze in
verwikkelingen geraken, zoals ook Johannes de Doper met
Herodes. Want Johannes wilde Herodus noch diens vrouw enig
kwaad doen, maar hij wilde hen redden van de toorn Gods. Dit
werd niet alleen geheel verkeerd begrepen en weerstaan, maar
Johannes werd er ook nog voor ter dood gebracht. En voor al
het goede dat de mensen die God toebehoren doen, worden zij
nog steeds in het openbaar te schande gemaakt en ter dood
gebracht. Zeker, er moet een boosaardige macht staan achter
een volk dat zo gewetenloos is, dat het kwaad vergeldt aan wie
het goed doet. Ja, er bestaat zulk een macht. Het is satan. Het
antwoord zit opgesloten in het volgende vers.

TIEN JAAR VERDRUKKING

Openb. 2:10 “Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden
zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis
werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking
hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u
geven de kroon des levens.”

Telkens als de Heer die woorden “Vreest niet” gebruikt dan
duidt dat op iets dat spoedig komt en groot gevaar, leed en
ontbering met zich mee brengt. Hij zegt niet botweg en kortaf:
“Er is verdrukking op komst.” Dat zou iemand doen schrikken.
Maar zoals een moeder die gereed staat het licht uit te doen
zachtjes zegt tegen haar kind opdat het niet schrikken zal:
“Wees nu niet bang, want het licht gaat uit en het wordt
donker. Maar denk eraan, dat ik hier bij je ben.” Aldus zegt
Hij: “Wees niet bang voor mensen of wat deze met u doen. Ik
ben met u, en Mijn genade is genoeg. Wanneer gij door de
wateren heentrekt, zullen zij u niet overweldigen Ja, ook in de
dood zijt gij niet verslagen. Gij zijt meer dan overwinnaars.”

De grote apostel, Paulus, kende uit ervaring de
werkelijkheid van die woorden en hij schreef in Romeinen 8:35-
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59 “Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?
Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of
naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat:
Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn
gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan
overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben
verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen, noch
machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch
hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen
scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze
Here.” Neen, wij hebben niet te vrezen. Zijn liefde werpt alle
vrees uit.

Nu, let op wat Hij zegt: “De duivel zal sommigen uwer in de
gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt.” Daar waren de
Joden toen juist mee bezig. De heidense priesters waren daar
toen juist mee bezig. De heersers, die probeerden bij het volk in
de gunst te komen, wierpen, omdat de mensen van de arena
hielden, de Christenen met duizenden tegelijk voor de leeuwen
en gladiatoren om ze de dood te doen vinden. Wat heeft de
duivel hiermee te maken? Waarom zouden we hem de schuld
moeten geven? Wel, wat achter dit alles steekt, is de haat van de
duivel. Hij is degeen die achter dit alles zit, want hij haat God.
Wat God zich vast heeft voorgenomen, wil satan ten koste van
alles verdelgen. Maar ziet. Hier is iets te leren. Als satan de
Joden aanzet om de Christenen voor de rechtbank te slepen,
dan behoren de Joden niet tot Gods godsdienst, maar tot die
van de duivel. Hun samenkomst behoort ook tot de synagoge
des satans. En indien de rooms-katholieke kerk een menigte
gelovigen doodde in de Donkere Middeleeuwen, ja in alle
eeuwen, dan is zij uit de duivel en behoort ook zij tot de satan.

En zo u dit schokkend mocht vinden, wacht dan slechts op
het moment dat Openb. 13 vervuld wordt. Het is een treffende
waarheid dat de Verenigde Staten in dat hoofdstuk zijn te
vinden. Ja, zelfs het getal dertien is een zinnebeeld van deze
natie. Zij begon met dertien koloniën. De vlag ervan heeft
dertien sterren en dertien strepen. En daar ziet u haar
bestemming in het dertiende hoofdstuk. In het beeld, waar in
dit hoofdstuk over gesproken wordt, zal alle goddeloosheid van
het beest gevonden worden, dat voor het beeld was. Zoals het
beest opkwam op het Concilie van Nicéa, zo zal het beeld
uitlopen op de Wereldraad van Kerken met alle goddeloze en
satanische macht om de woede van de duivel te koelen op de
ware wijnstok van God. Het zal een telkens terugkerende
opvoering zijn van alle duivelse sluwheid en wreedheid.

Zij die de nederigen, die God toebehoren, bestrijden,
beschimpen en verdelgen _ laten ze hun gang gaan. En zij
zullen hun gang gaan. En allemaal in de Naam van God en
godsdienst. Maar zij liegen. Zij zijn niet uit God. Zij zijn uit
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hun vader, de duivel. Door hun daden tegen ELK volk tonen zij
wie zij werkelijk zijn. Laten ze zich organiseren en het kleine
kuddeke verstoten. Zij laten al weer aan iedereen zien dat zij
uit de duivel zijn. Zij vormen de valse wijnstok _ de wijnstok
die moordt. Hun haat bewijst wie zij zijn. Zij zijn de
antichristelijke kerk der Nicolaïeten.

“Zij zullen in de gevangenis geworpen worden.” Ja, zij
worden voor rechtbanken gesleept en vals beschuldigd,
beproefd en gevangen gezet. En natuurlijk wordt het weer
allemaal gedaan in de naam van de godsdienst en het fatsoen
en de gekwetste onschuld. Alles voor een goede zaak. Dat doet
mij denken aan de uitspraak van het Hooggerechtshof over het
bijbellezen en gebed in de scholen. Wie zit daarachter? Het is
satan. Het is enkel een nieuwe woede-uitbarsting tegen God.

“En gij zult een verdrukking hebben van tien dagen.” Dit is
een profetie. En deze bevat een middel om de duur van het
tijdperk van Smyrna vast te stellen. Diocletianus, de meest
wrede van alle keizers, organiseerde een verschrikkelijke
terreurcampagne tegen de heiligen van God, die zonder de
genade van God alle gelovigen zou hebben weggevaagd. Het
was de meest bloedige die de geschiedenis ooit gekend heeft en
duurde tien jaar (de tien dagen van Openb. 2:10b), van 302 tot
312.

“Wees getrouw tot in de dood. Hij zegt hier niet: Wees
getrouw tot de dood toe, maar tot in de dood. Misschien zult u
uw getuigenis met uw bloed moeten bezegelen. Duizenden, ja
miljoenen, zijn door de eeuwen heen gestorven. Zij stierven in
het geloof. Zoals Antipas, de getrouwe getuige, zij hebben hun
leven veil gegeven tot in de dood. Wij denken vaak, dat het
bijna onmogelijk is een martelaar te zijn. Maar durf u te
herinneren, dat hetzelfde geloof, dat wij dagelijks toepassen
om in Christus Jezus te zegevieren, ook hetzelfde geloof is, dat
de Polycarpussen en zovele andere staande houdt. Het zeer
grote geloof zal zeer grote genade geven in het beslissende uur.
Geprezen zij God voor altoos!

“En Ik zal u geven de kroon des levens.” Als zelfs een beker
koud water, die gegeven wordt in de Naam des Heren, vast en
zeker een beloning krijgt, hoe groot zal dan de beloning zijn
voor hem, die zijn leven geeft als martelaar voor de Naam van
de Here Jezus. Misschien kunnen we enigszins een idee krijgen
van deze kroon als we haar vergelijken met de kroon die in een
wedstrijd gehaald wordt. In I Cor. 9:24 zegt Paulus: “Weet gij
niet, dat zij, die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat
slechts één de prijs kan ontvangen? Loopt dan zo, dat gij die
behaalt!” Een kroon, die aan de winnaar van de Olympische
wedloop werd gegeven, was een krans van olijftakken. Maar de
kroon waar hier in de Openbaring sprake van is, wordt aan een
martelaar gegeven, en is een koninklijke kroon. Jezus noemt
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haar de kroon des levens. De ene kroon is voor degenen die
gewedijverd hebben; de ander voor hen die gegeven hebben.
Beide kronen zijn onvergankelijk. Zij zullen niet vergaan. De
winnaars van de wereldlijke wedloop zullen spoedig de
vreugde van de toejuichingen van de wereld verliezen. Hun
glorie zal vergaan. Maar degenen, die hun leven voor God
geven, door dagelijkse worsteling of door het geven van hun
bloed als het offer, dat hun leven bekroont, aan hen zal de
kroon des levens worden geschonken.

Er wordt veel te weinig tijd besteed aan de arbeid voor de
eeuwige beloningen van God. De beloning van God wordt te
gering geacht. Indien wij geloven in de werkelijkheid van de
opstanding des lichaams en een eeuwig, stoffelijk koninkrijk,
dan behoren wij die goede schatten te verzamelen in de hemel,
die aan de getrouwe getuigen zullen worden gegeven.

HET LOON VOOR DE OVERWINNAARS

Openb. 2:11 “Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot
de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen
schade lijden.”

Nu spreekt de Geest opnieuw tot alle tijdperken. Deze
boodschap moet ons zowel in deze tijd troost geven als toen zij
in alle andere tijdperken onze broeders troost gaf. En Hij zegt
tegen ons, dat de tweede dood ons niet zal beschadigen.

Wij weten allen dat de tweede dood de poel des vuurs is.
Openb. 20:14 “En de dood en het dodenrijk werden in de poel
des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood” Dat betekent
natuurlijk, dat allen die zich daarin bevonden, geworpen
werden in de poel des vuurs. Nu dan, ik wil u hier iets graag
duidelijk maken. Ongetwijfeld zullen er mensen zijn, die
daardoor wat te zeggen hebben over mijn merkwaardige leer.
Maar ik sta hier op het gezag van het Woord van God en
ontken, dat de ongelovige naar een eeuwige hel gaat en daar
eeuwig brandt. In de eerste plaats is de hel, of de poel des
vuurs, of welke naam u er ook aan geeft, niet eeuwig. Hoe kan
het ook als deze een begin had? In Matth. 25:41 staat: “Het
eeuwige vuur is bereid voor de duivel en zijn engelen.” Als dit
nu bereid was, dan heeft het een begin gekend. En als het een
begin gekend heeft, dan kan het niet eeuwig zijn. U zou
natuurlijk kunnen struikelen over de betekenis van het woord
‘eeuwig.’ Dat woord echter betekent “van eeuw tot eeuw” en
kent verschillende betekenissen. In I Sam. 3:13-14 zei God tegen
Samuël, dat Hij het huis van Eli voor eeuwig zou richten, en
dat het “in der eeuwigheid” geen offers meer zou ontsteken als
Zijn priesters. En in I Kon. 2:27 wordt vermeld, dat Salomo de
laatste nakomelingen van Eli uit het priesterambt stootte. Dat
was ongeveer vier generaties verder. U kunt dus zien dat
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“eeuwig” niet iets impliceert dat begin noch einde kent. Hier in
dit geval betekent het woord “eeuwig” “tot het punt van
verdwijning.” Dat is wat er gebeurde. Zij verdwenen.

Let op het woord “verderf” zoals het staat in II Thess. 1:9
“Dezen zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het
aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte.” In
het Grieks betekent het woord “verderf” heel duidelijk:
vernietiging. En het woord “verderf” betekent NIET
vernieling. Nu, “vernieling” betekent iets dat steeds meer in
verval geraakt. Wat kan eeuwige vernietiging dus betekenen?
Het betekent niet iets dat steeds maar aan vernietiging
onderhevig is, Of dat zou het woord “vernielen” in plaats van
“verderf” worden. Het betekent vernietigen tot het laatste toe.
Er een einde aan maken.

U zou zich misschien kunnen afvragen, wanneer we dan
dat woord “eeuwig” kunnen gebruiken en niet op deze wijze
zoals het ons onderwezen is. Dat is gemakkelijk. Wanneer het
betrekking heeft op God betekent het zonder begin of zonder
einde, altoosdurend en nimmer eindigend. En wanneer u
spreekt over eeuwig leven dan heeft u het over het leven van
God. “Dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven
gegeven, en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft
het leven.” Nu dan, alleen zonen Gods hebben eeuwig leven,
dat leven dat nimmer een begin had, maar er altijd geweest is.
Dat is juist. Er is op dit moment iets in u dat eeuwig is _
zonder begin of einde. Het is de Geest van God. Het is een deel
van God Zelf. Het is het leven van God.

Als nu een zondaar naar de hel gaat en pijn lijdt op
dezelfde wijze als wij naar de hemel gaan en er vreugde
hebben, dan bezit hij hetzelfde soort leven, dat u reeds bezit.

Welnu, dan zijn er, die zeggen dat eeuwig leven het welzijn
van de kinderen Gods betekent. Hun welzijn en vreugde staan
hier op het spel. Aan de andere kant gaat de zondaar naar zijn
straf, zodat wij de tweede dood tot een zaak van straf en plaats
kunnen terugbrengen. Eeuwig leven betekent hemel en eeuwige
straf betekent hel. U zou verwonderd staan als u wist, hoevelen
als theoloog verheerlijkt worden, die dat geloofden. Maar weet u
wat dat inhoudt? Het maakt eeuwig leven een aardrijkskundige
aangelegenheid inplaats van een Persoon. Eeuwig leven is God
_ de Here Jezus Christus. Hoe iemand kan geloven dat eeuwig
leven iets met een plaats heeft te maken, gaat mijn verstand te
boven. Het doet me werkelijk versteld staan.

Neen. Er bestaat slechts één soort eeuwig leven. God heeft
het. Indien wij God bezitten, hebben wij eeuwig leven in en
door Hem.

U ziet dus, dat het woord eeuwig of altoosdurend op
verscheidene manieren kan worden toegepast, maar wanneer
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het betrekking heeft op God, op de hoedanigheid van Zijn
wezen, heeft het slechts één betekenis. Het is de duur van God.
U kunt dat in die betekenis op geen enkel ander ding
toepassen. God alleen is eeuwig en omdat Hij leeft, leven wij
met Hem.

Laat nu niemand hier zeggen dat ik niet geloof in een poel
des vuurs en in straf. Ik geloof daar wel degelijk in. Ik weet
niet hoelang het duren zal, maar zij zullen uiteindelijk
verdwijnen. In Openb. 21:8 staat, dat die zondaars die daar
genoemd worden hun deel zullen hebben in de poel des vuurs.
Maar de echte vertaling van het woord is niet ‘deel’ maar ‘tijd’.
Ziet u, daar heeft u het.

De goddeloze zal dus in de hel (Hades of het graf)
geworpen worden en de hel in de poel des vuurs. Gescheiden
van God. Wat zal dat vreselijk zijn.

Maar de rechtvaardige zal het niet zo vergaan. Zij hebben
niet te vrezen. Zij zijn verlost door God. Zij zijn in Zijn schoot.
Zij zijn de overwinnaars. En wie is het die overwint? Hij die
gelooft, dat Jezus de Christus is.

Waarom zal deze overwinnaar, deze gelovige, ontkomen en
komen in rijken van eeuwig leven en gelukzaligheid? Omdat
Jezus een prijs betaalde om ons van de zonde vrij te kopen. Hij
overbrugde de kloof, die scheiding maakte en wij, die eens
veraf stonden, zijn nu naderbij gekomen door het bloed.

En zij zullen nimmer veroordeeld worden. Zij zullen
nimmer in die poel des vuurs zijn. Zij kunnen nimmer verloren
gaan, want Hij zal geen hunner verliezen. Geen der verlosten
zal ergens anders zijn dan waar Jezus is.

Weet u waarom dat zo is? Ik zal het voor u verduidelijken.
Ik heb een kleine jongen, Joseph. Hij is een deel van mij, wat er
ook gebeurt. Indien ik een rijk man zou zijn, dan zou het
slechtste wat ik zou kunnen doen, zijn dat ik hem zou
onterven, maar ik zou nooit in staat zijn hem te verloochenen.
Dat kan niet, want hij is een deel van mij. Laten we hier eens
een bloedproef nemen. Laten we zijn bloed eens met het mijne
vergelijken. Het zal aantonen dat Joseph mijn zoon is. Hij is
van mij.

Het is de bloedproef, die laat zien of u God toebehoort of
niet.

Ik moet nu even terugdenken aan de tijd dat ik gewoon was
kudden volbloed Herefords te berijden in Colorado. Wij
moesten gewoonlijk de kudde binnen brengen voor regerings-
inspectie indien wij haar op gronden van de regering wilden
laten grazen. Maar zij wilden geen enkel dier toelaten, dat niet
voorzien was van een bloedmerk aan het oor. Het merk gaf aan
dat het een zuiver ras was. De rangers, die hen onderzochten,
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letten in het geheel niet op de soort. Zij keken alleen naar het
merk om na te gaan of het bloed wel het juiste bloed was.
Halleluja. Als het het juiste bloed is, dan moet alles in orde
zijn.

Weet u, God keek neer en verklaarde: “De ziel die zondigt,
die zal sterven. Die is van Mij gescheiden. Die kan tot Mij niet
naderen.” Wij weten dat allen hebben gezondigd en de
heerlijkheid Gods derven. Dat houdt in, dat allen gestorven
zijn, allen gescheiden werden, en dat er een tijd zou komen dat
zelfs dat kleine beetje leven zou verdwijnen en alles voorbij
zou zijn. Maar God nam in Zijn liefde een dier en nam het
leven ervan inplaats van dat van de zondaar.

In het Oude Testament bracht de zondaar een lam mee. Hij
legde zijn hand op het lam, terwijl de priester het de keel
afsneed. Hij voelde het bloeden en hoorde het blaten. Hij
voelde hoe het lichaam stijf werd door de dood. Hij zag hoe de
rook van het gesprenkelde bloed opsteeg tot God. Hij wist dat
het lam in zijn plaats was gekomen. Hij wist dat het leven van
het lam geofferd werd voor het zijne. Maar het leven van dat
lam was het leven van een dier en het kon niet terug komen op
de zondaar en hem rein maken. Daarom ging hij ook weer weg
met hetzelfde verlangen om te zondigen. Hij ging echter weer
heen met zonde in zijn gedachten om het volgende jaar terug te
komen en voor dezelfde zonde opnieuw een offer te brengen.

Maar in het Nieuwe Testament is het niet zo. Ons stervend
Lam is de Zoon van God, Die Zijn bloed gaf als losprijs voor
velen. Door het geloof komen we naar binnen en leggen onze
handen op dat Lam _ we zien Hem met de bloedende wonden,
verscheurde rug, de wrede doornen die zijn voorhoofd wonden
_ wij gevoelen Zijn pijn en horen hoe Hij roept: “Mijn God,
Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” En wat gebeurde er?
Het leven dat uit die gebroken bloedcel ging, kwam terug op
degene die zich bekeerde. Het leven, dat in Hem was, kwam
terug op ons. Wij keren terug en hebben geen verlangen meer
om te zondigen, en wij haten nu de werken en de lusten van het
vlees.

Kijk naar ons. Wat is ons leven? Slechts één kleine cel,
afkomstig van onze vader. De vrouw heeft de hemoglobine
niet. Zij brengt het ei voort; zij is degene die het tot
ontwikkeling brengt. Maar het bloed is afkomstig van het
mannelijke. Daarom neemt de vrouw de naam van de man aan.
De kinderen nemen zijn naam aan. De moeder is degene die
voor hem de kinderen in haar schoot draagt.

Dat gebeurde ook met onze verlossing. De Heilige Geest
kwam over Maria en zij kreeg een Zoon en noemde Hem Jezus.
De grote Schepper daalde neder en werd een offer voor onze
zonde. Zijn bloed was het bloed van God. Dat is het precies.
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Dat bloed van God werd vergoten en de Geest verliet Hem toen
Hij zijn smartelijke dood stierf. Toen kwam DATZELFDE
LEVEN (GEEST) terug op de zich bekerende zondaar en
bevrijdde hem. Die zondaar kwam niet jaar in jaar uit terug
om het ene offer na het andere te brengen, want dat was niet
nodig. Door EEN offer eens en voor altijd gebracht, is hij
bevrijd van de overheersing der zonde en heeft hij het leven
van Christus ontvangen, door hetwelk hij zegevierend over de
zonde, de wereld, het vlees en de duivel heerst.

God had het volbracht. Hij volbracht alles. Hij schreeuwde
het uit naar een wereld die onder de vloek der zonde lag: “Ik
zal u een teken geven. Een maagd zal zwanger worden. Een
maagd zal zwanger worden en een Zoon baren. Dat zal uw
teken zijn. Het zal een altoosdurend teken zijn. En die zij baren
zal, zal Immanuël zijn, God met ons.”

God daalde neer in een bloedcel, niet door middel van een
man, maar door de Heilige Geest, en in de schoot van die
maagd werd een tabernakel gebouwd met het doel eenmaal te
sterven. Het Zaad der vrouw kwam, opdat Hij verbrijzeld zou
worden en ons het heil zou brengen. Toen de Heilige Geest over
Maria kwam, schiep Hij in haar schoot de cel die zich zou
vermeerderen en het lichaam van onze Heer zou worden. Die
cel werd geschapen. Deze was het Begin der Schepping Gods.
Zie daar wie Jezus is. En die Heilige werd gevuld met Heilig
bloed, ja het bloed van God. Die tabernakel werd geboren. Hij
groeide op tot een man. Hij ging naar de Jordaan en daar werd
dat offer door Johannes gewassen in de rivier die de Jordaan
genoemd wordt. Toen dat Welgevallig Offer opsteeg uit het
water, kwam God en nam Zijn intrek in Hem, vervulde Hem
geheel en al met de Geest zonder mate. En toen Hij stierf en
Zijn bloed vergoot, werd het volmaakte leven Gods bevrijd om
terug te keren tot de zondaar, die de Christus zou aanvaarden
als zijn Redder.

O wat is dit een treffend iets. Jehova, Die schreiend bij een
mesthoop geboren werd. Jehova, geboren in een kribbe met
stro. Daar is uw altoosdurend teken voor de trotse en
opgeblazen mens, de pseudo-intellectuelen die hun eigen
theologie hebben ontwikkeld en de waarheid van God
verloochenden. Jehova God, een huilende baby in een
stinkende schuur. En dan menen wij nog dat we het recht
hebben trots te zijn, met de neus in de wind te lopen, te
kritiseren en ons te gedragen alsof wij iets zouden zijn. Hier is
uw ware teken. Dit is het juiste teken. Jehova, die speelt als
een jongen. Jehova, die werkt in een timmermanszaak. Jehova,
die de voeten van vissers wast.

“Ik zal u een teken geven,” zei God. “Niet het teken van
priesters met witte boordjes. Niet het teken van rijkdom en
kracht. Er is niets in dit teken dat u graag zou willen zien of
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geschikt zou achten. Maar het is een altoosdurend teken. Het
is het grootste teken dat ooit geweest is.” Het was Jehova die
daar stond op het binnenplein, verbrijzeld en bloedend, met
doornen op Zijn voorhoofd, Die in Zijn gezicht gespuwd werd,
bespot, verlaten en verloochend. Jehova, veracht en
verworpen, Die naakt aan het kruis hing, terwijl de
huichelaars Hem beschimpten en uitdaagden van het kruis af
te komen. Jehova, Die stervende was. Jehova, Die bad zonder
dat er iets gebeurde. Toen stierf Jehova. Dat is nu het teken
voor alle mensen. Een ander teken bestaat er niet. Het is het
grote teken.

Toen kwam de duisternis over de aarde. Zij legden Hem in
een graf. Daar lag Hij die drie dagen en nachten totdat een
aardbeving de duisternis van de nacht verdreef en Hij
tevoorschijn kwam. Jehova kwam te voorschijn. Jehova voer
ten hemel. Toen keerde Jehova terug om inwoning te maken in
Zijn gemeente. Jehova keerde terug met een geweldig ruisende
wind en vlammen van vuur. Jehova keerde terug en wandelde
temidden van Zijn Gemeente en gaf Zijn volk kracht. Nog
eenmaal verscheen Jehova, en ditmaal om in Zijn volk te
blijven. Opnieuw geneest Jehova de zieken, wekt doden op en
openbaart Zichzelf door de Geest. Jehova keerde terug, sprak
in tongen en gaf het antwoord in de vertolking.

Jehova daalde neder en Hij richtte de overspeelster op,
opdat zij niet langer zou zondigen. Hij daalde neder tot de
dronkaard, die bewusteloos in de goot lag en bij wie de vliegen
over zijn gezicht zwermden. Ja, Jehova kwam om Zich in het
vlees en door het vlees te openbaren. Jehova kwam _ God in
ons, de hope der heerlijkheid.

Ja, Jezus kwam en vergoot Zijn bloed en bevrijdde de
gevangenen. Hij kwam en verloste Zijn verloren schapen. Hij
schonk hun eeuwig leven en nimmer zullen zij verloren gaan.
Hij zal er niet één van verliezen, maar hen opwekken ten
jongsten dage.

Halleluja, zij kunnen van de tweede dood geen schade
ondervinden. Deze heeft geen macht over hen. Want zij zijn
van het Lam en zij volgen Hem waar Het ook heengaat.

DE HEILIGE GEEST IN IEDER TIJDPERK

Openb. 2:11 “Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot
de Gemeenten zegt.” Er is niet één Gemeente-tijdperk, waarin
dit vers niet genoemd wordt. Ieder tijdperk afzonderlijk heeft
dezelfde vermaning die bestemd is voor de mensen uit alle
tijdperken. “Wie een oor heeft, hore wat de Geest zegt.” Maar
het is beslist onmogelijk, dat alle mensen horen wat de Geest
zegt tot de verschillende tijdperken. I Cor. 2:6-16 “Toch
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spreken wij wijsheid bij hen, die daarvoor rijp zijn, een
wijsheid echter niet van deze eeuw, noch van de beheersers
dezer eeuw, wier macht teniet gaat, maar wat wij spreken, als
een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God (reeds)
van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. En
geen van de beheersers dezer eeuw heeft van haar geweten,
want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here
der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar, gelijk
geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft
gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God
heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. Want óns heeft
God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt
alle dingen, zelfs de diepten Gods. Wie toch onder de mensen
weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in
hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest
Gods. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar
de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God
in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met
woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de
Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke
vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet
hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en
hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te
beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen,
zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie kent
de zin des Heren, dat hij Hem zou voorlichten? Maar wij
hebben de zin van Christus.” Matth. 13:13-16 “Daarom spreek
Ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en
horende niet horen of begrijpen. En aan hen wordt de profetie
van Jesaja vervuld, die zegt: Met het gehoor zult gij horen en
gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en gij
zult het geenszins opmerken; want het hart van dit volk is vet
geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun
ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen,
en met hun oren  niet horen, en met hun hart niet verstaan en
zich bekeren, en Ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig,
omdat zij zien en uw oren, omdat zij horen.” Joh. 8:42-44
“Jezus zeide tot hen: Indien God uw Vader was, zoudt gij Mij
liefhebben, want Ik ben van God uitgegaan en gekomen; want
Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.
Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg?  Omdat gij Mijn Woord
niet kunt horen. Gij hebt de duivel tot vader en wilt de
begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder
van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in
hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij
naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der
leugen.” Uit deze Schriftgedeelten blijkt wel zeer duidelijk,
dat niemand uit zichzelf God kan horen. God moet hem de
bekwaamheid geven daarvoor. Matth. 16:17 “Jezus antwoordde
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en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed
heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de
hemelen is.” Voegen we deze verzen bij elkaar, dan
constateren we dat er maar één groep mensen is, en dat is een
zeer bijzondere groep mensen, die in staat is te horen wat de
Geest in elk tijdperk zegt. Het is één bijzondere groep die de
openbaring voor elk tijdperk ontvangt. Die groep is uit God,
want degenen die tot de groep behoren die niet kunnen horen
zijn niet uit God. (Joh. 8:42-44). De groep die kan horen en ook
werkelijk hoort -wat de Geest spreekt en de openbaring
daarvan ontvangt, wordt beschreven in I Cor. 2:6-16. Zij zijn
het die de Geest van God hebben. Zij zijn het die uit God
geboren zijn. Zij zijn gedoopt in het lichaam van de Heer
Jezus Christus door Zijn Geest. Zij zijn gedoopt met de Heilige
Geest.

Teneinde dieper in te gaan op wat wij zojuist gezegd
hebben en teneinde een Schriftgedeelte te gebruiken dat in
gedachten gehouden moet worden als we het hebben over wie
het is, die gedoopt is met de Heilige Geest, moet u eens letten
op wat Jezus zegt in Joh. 6:45 “Er is geschreven in de profeten:
En zij zullen ALLEN door God geleerd zijn.” Maar sla dan
eens op Jes. 54:13, waaruit dit gedeelte genomen is. Daar staat
dan: “Al UW zonen zullen leerlingen des Heren zijn.” De
ALLEN van God zijn de KINDEREN van God. Hieruit blijkt
dus weer, dat het bewijs, dat iemand een waar kind van God is
(degene op wie de Geest gekomen is en in wie Hij woont)
daarin ligt, dat deze in het Woord is onderwezen door de
Heilige Geest.

Nu zal het u duidelijk worden, dat tongentaal niet het
bewijs van de doop met de Heilige Geest is. In geen enkel
tijdperk wordt er gezegd: “Wie een tong heeft, die hore wat de
Geest spreekt!” Dat schuift tongentaal, de vertolking ervan, en
profetie, etc. als bewijs terzijde. Het bewijs is: HOREN wat de
Geest zegt. De Geest is aan het woord. Ja, de Geest is aan het
onderwijzen. Dat is precies wat Jezus zei dat Hij zou gaan doen
als Hij kwam. Joh. 14:26 “Maar de Trooster, de Heilige Geest,
die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren en
u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.” En dat gebeurde
ook precies. Zo werden de Evangeliën geschreven. Deze
mannen werden door de Heilige Geest precies die woorden
indachtig gemaakt, welke Jezus gesproken had; zij herinnerden
zich deze. Daarom zijn de Evangeliën nauwkeurig. Zij zijn
volmaakt. Maar de Geest maakte hen niet alleen indachtig,
maar Hij onderwees hen ook nog verder in de waarheid die zij
reeds bezaten. Op die manier ontving ook Paulus zijn
openbaringen. Hij zei met betrekking hierop: “Want ik maak u
bekend, broeders, dat het Evangelie hetwelk door mij
verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet
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van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van
Jezus Christus.” Gal. 1:11-12. Hij werd onderwezen door de
Heilige Geest.

Op zekere dag, toen Jezus op aarde rondwandelde, kwam
een belangrijk man tot Hem. Deze zei: “Rabbi, wij weten dat
Gij een leraar zijt, die van God gekomen is.” Maar u zult
opmerken, dat Jezus hem in de rede viel. Hij keerde zich naar
Nicodemus en de woorden die Hij sprak zouden met eigen
woorden aldus weergegeven kunnen worden: “Ik ben GEEN
leraar. Ik ben het Offerlam voor de zonde. Ik maak de Nieuwe
Geboorte mogelijk door Mijn Geest. Maar er zal Eén komen,
Die de Leraar is. Het is de Heilige Geest.” Toen Jezus op aarde
was, kwam Hij als het Lam en als de Profeet. Maar toen Hij
terugkwam op de gemeente door Zijn Geest, werd Hij de
Leraar.

En tot elk tijdperk horen wij dezelfde waarheid komen:
“Die een oor heeft, hore wat de Geest tot de gemeenten zegt.”
Maar alleen een met de Geest vervuld mens kan de openbaring
voor dat tijdperk horen. Niemand anders kan het. O neen. Zij
kunnen haar niet horen zegt Paulus in I Cor. 2:6-16.

Dit moet voor u een oorzaak van vreugde wezen. Er gaat
een uiterst merkwaardige lering door de wereld, die veel
misvatting en onaangename gevoelens veroorzaakt. Want
wanneer de pinkstermensen zeggen, dat u in tongen MOET
spreken - anders bent u niet gedoopt met de Heilige Geest -
ontkennen zij òf dat grote mannen als Knox, Moody, Taylor,
Goforth en anderen de Heilige Geest ontvangen hebben, òf zij
zeggen dat zij allen in het verborgene in tongen spraken zonder
zich bewust te zijn van wat er aan de hand was. Nu, dat is niet
waar. Nee meneer. Dat is een grove dwaling. Tongentaal
bewijst niet dat men met de Geest vervuld is. Het is eenvoudig
één van de negen uitingen zoals die genoemd worden in I Cor.
12. Er bestaat geen Schriftgedeelte waaruit blijkt, dat u de
Heilige Geest ontvangt als u in tongen spreekt, of dat u de
Heilige Geest krijgt, doordat u in tongen spreekt. Er staat
echter wel dit: “Nadat zij allen vervuld waren met de Heilige
Geest, spraken zij in tongen,” en vervolgens wordt er dan aan
toegevoegd dat zij profeteerden.

Vele mensen nemen heden ten dage als vanzelfsprekend
aan, dat allen, die beweren dat men de Heilige Geest ontvangt
door het spreken in tongen, ook in een echte Geestelijke tong
spreken. Maar dit is niet zo, want velen spreken in een bekende
tong, maar ze staan onder de invloed van een verkeerde geest.
Stel dat we in een samenkomst zijn en de mensen spreken
allemaal in tongen. Hoe kunt u weten welke tong van de Geest
is en welke van de duivel? Ik ben bij de heidenvolken geweest,
waar hun tovenaars bloed dronken uit een schedel, in tongen
spraken, het vertolkten en profeteerden. Ze kunnen zelfs
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schrijven in tongen. Welnu, indien tongentaal HET bewijs is
van het ontvangen van de Heilige Geest, dan zou elke tong uit
God zijn. Maar door mensen, die tongentaal als bewijs nemen,
wordt toegegeven dat er valse en ware tongentaal bestaat, want
God heeft de echte en satan de valse. Mijn vraag is dus: “Wie
weet nu wat de echte is? Wie verstond de taal zodat hij weet wat
er gesproken werd? Wie heeft de gave van onderscheiding,
zodat hij het weet?” Wanneer we nu die antwoorden daarop
krijgen hebben wij tenminste een basis, maar zolang moeten wij
ons afvragen wat de bron van tongen is. Het zal nu reeds
duidelijk zijn dat, als u tongen als bewijs aanvoert zonder te
weten wat er gezegd wordt, u tenslotte zult moeten geloven dat
alle tongen van God zijn. Dat zou ons er toe brengen te geloven,
dat de duivel niet in tongen kan spreken. Dat is niet zo; neen in
geen geval. Elke ware zendeling op een buitenlands
zendingsveld weet maar al te goed dat duivelen in vreemde
tongen spreken, evenals ook ik het weet uit ervaring.

Pinksterleraars geven toe dat zij niet uit de Schrift kunnen
bewijzen, dat mensen in tongen spreken wanneer zij met de
Heilige Geest gedoopt worden. Zij geven toe dat zij het afleiden
uit de ervaringen die in het boek Handelingen vermeld staan; in
dit boek spraken de mensen in drie van de vijf gevallen in
tongen. En zij zeggen ook, zonder enige Schriftuurlijke basis,
dat er twee soorten tongen bestaan. De ene soort is de
tongentaal, die u spreekt terwijl u de Heilige Geest ontvangt en
deze is dan het “bewijs,”  terwijl u later, als u er geloof voor
hebt, de gave van de tongentaal kunt ontvangen, waardoor u
vaak in tongen zult kunnen spreken. Hoedan ook, zij zeggen,
eenmaal in tongen gesproken te hebben als bewijs van
ontvangen, zou u misschien nooit opnieuw in tongen spreken.
Ook nu zijn we weer benieuwd te weten waar dit te vinden is in
het Woord. Als het daar niet in staat, dan heeft God dat niet
gezegd en wee degene die zou toevoegen aan dat Woord. Maar
er is iets in het Woord, dat juist over dit onderwerp gaat en
waar zij volledig aan voorbijgaan. I Cor. 13. Hier wordt over
tongen van mensen en engelen gesproken. Dit zouden bekende
en onbekende tongen zijn. Moderne pinkstermensen zeggen, dat
ze de Heilige Geest kunnen ontvangen doordat ze in een
onbekende tong of taal der engelen spreken. Zij hebben het
paard achter de wagen gespannen, want in Hand. 2 spraken de
mensen in een volmaakt dialekt, dat zelfs ongelovigen konden
horen en verstaan.

Wanneer God nu over iets zwijgt, dan zou het verstandig
zijn als wij er ook maar over zwegen. Maar daar, waar Hij wel
heeft gesproken, doen wij er beter aan ook te spreken en te
zeggen wat Hij reeds gezegd heeft. Hij zei ons dat het bewijs -
datgene wat na de doop met de Heilige Geest met ons zou
gebeuren - was, dat wij de Leraar zouden laten komen, Die ons



130  DE ZEVEN GEMEENTE-TIJDPERKEN

zou onderrichten in alle waarheid. Maar die Leraar was een
INWONENDE Leraar, niet een Leraar die buiten stond. Als de
Geest niet in u woonde, zou u de waarheid niet horen en haar
aannemen door openbaring, al zou u haar elk ogenblik van de
dag horen. Dat was het teken van de inwonende Geest in de
dagen van Paulus. Zij, die vervuld waren met de Heilige Geest
hoorden het Woord, namen het aan en leefden er naar. Zij, die
de Geest niet bezaten hoorden de waarheid slechts als
vleselijke mensen, gaven er een verkeerde uitleg aan en
verzonken in de zonde.

In ieder tijdperk, (en ieder tijdperk is het tijdperk van de
Heilige Geest voor de ware gelovige) - ik herhaal, in ieder
tijdperk was het bewijs hetzelfde. Degenen, die de Geest
hadden, de Leraar, hoorden het Woord, en die Geest Die in hen
was nam het Woord en leerde het (openbaarde het) hun; en zij
behoorden tot de groep, die de boodschapper en zijn boodschap
hoorden en het aannamen en er naar leefden.

Ik weet, dat er een grote verleiding in steekt terug te
verwijzen naar de Pinksterdag en ook naar de dag, toen de
Heilige Geest in het huis van Cornelius viel en dan die twee
identieke ervaringen als het bewijs van de Doop met de Heilige
Geest voor te stellen. Maar bij iedere gelegenheid werden de
tongen verstaan door hen, die luisterden. Dit staat ver af van
het moderne babel der verwarring in de pinkstersamen-
komsten. En zo dit niet genoeg mocht wezen ons ertoe te
brengen afstand te doen van dergelijke redeneringen, wat
zullen we dan moeten doen wanneer we geconfronteerd
worden met het feit, dat mensen, die nimmer in tongen hebben
gesproken, toch enkele van de overige acht uitingen in hun
leven hebben, zoals bijvoorbeeld het woord van wijsheid,
onderscheiding der geesten, een woord van kennis, geloof,
genezing en zelfs wonderen? En deze waarneming is nog
interessanter als we haar in het licht zien van het feit, dat
tongen de minste van de negen uitingen zijn; wanneer we dus
mensen zien, die niet en die ook nooit in tongen gesproken
hebben, grotere gaven zien gebruiken dan zij die wel in tongen
spreken, dan moeten we aan een dergelijke lering zelfs nog
minder geloof hechten dan daarvoor.

U zult nu begrijpen dat we ons niet kunnen permitteren
iets te zeggen dat de Bijbel niet gezegd heeft. Wanneer de
Schrift ons leert dat het werk van de Heilige Geest en de
openbaring van die Gezegende Persoon dit is, dat de waarheid
voor ieder tijdperk aan het ware zaad van dat tijdperk
gebracht wordt, dan weten wij dat de Geest in de persoon moet
blijven, anders kan hij de waarheid voor die tijd niet
aannemen. Amen. Dat is geheel juist. En als deze tijdperken
iets doen uitkomen dan is het wel deze waarheid die ze doen
uitkomen en bevestigen.
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Alvorens we nu van dit onderwerp afstappen, zou ik mij
graag duidelijk willen uitdrukken over wat de Doop met de
Heilige Geest volgens het Woord wel is. Niet wat het volgens
mij of volgens u moet zijn. Het moet zijn volgens het “Zo
spreekt de Here,” anders zullen we verkeerd geleid worden.
Amen.

Om te beginnen zal het u opvallen, dat tijdens mijn
samenkomsten, als ik klaar ben met het prediken van een
evangelisatiedienst of een onderwijzende boodschap, ik het net
uitwerp en de mensen uitnodig. Ik vraag hun of ze naar voren
willen komen en de Heilige Geest willen ontvangen. Mijn
pinkstervrienden, die mij dit horen zeggen, geloven dat ik de
mensen uitnodig naar voren te gaan om met de Heilige Geest
gedoopt te worden, omdat zij reeds wederomgeboren zijn.
Wanneer ik hen dus uitnodig, die met de Geest vervuld zijn om
te komen en hen te helpen, die beantwoord hebben aan de
oproep de Geest te ontvangen, stromen deze lieve broeders
naar voren en helpen de mensen op zulk een wijze, dat ze hen
aanmoedigen zich aan God over te geven en te geloven voor de
tongentaal. Dit heeft heel wat verwarring veroorzaakt en ik wil
u heel precies vertellen wat ik bedoel. Ik bedoel dat de zondaar
naar voren komt en wedergeboren wordt, wat betekent dat hij
in het lichaam van Christus, door de Heilige Geest, gedoopt
wordt, zo gebeurde het ook precies op de Pinksterdag toen de
Gemeente ter wereld kwam. Met andere woorden: uit de Geest
geboren zijn is waarlijk met de Heilige Geest gedoopt zijn. Dit
is één en hetzelfde.

Nu besef ik dat er een ogenblik verwarring ontstaat, daar
de meeste mensen weten dat ik als een baptistenprediker
bevestigd werd en dat ik nadrukkelijk heb verklaard dat de
baptisten er naast waren, omdat ze zeiden dat men de Heilige
Geest ontvangt, WANNEER men gelooft en dat is onjuist. U
ontvangt Hem “TOEN u geloofde”. Hand. 19:2-6 “En hij zeide
tot hen: Hebt gij de Heilige Geest ontvangen, toen gij tot het
geloof kwaamt? Doch zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet
gehoord, dat er een Heilige Geest is. En hij zeide tot hen:
Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In de doop van
Johannes. Maar Paulus zeide: Johannes doopte een doop van
bekering en zeide tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem,
die na hem kwam, dat is in Christus Jezus. En toen zij dit
hoorden, lieten zij zich dopen in de Naam van de Here Jezus.
En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest
over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden.” Daar is
het. Paulus vroeg: “Hebt gij ontvangen SEDERT gij geloofd
HEBT. NIET WANNEER gij geloofdet.” En daar ligt een groot
verschil in, want wij ontvangen pas NADAT wij geloven. Efeze
1:13 herhaalt in dezelfde bewoordingen precies datgene wat er
volgens Hand. 19 plaatsvond: “In Hem zijt ook gij, NADAT gij
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het woord der Waarheid, het Evangelie uwer behoudenis, hebt
gehoord; in Hem zijt gij, TOEN gij gelovig werdt, ook
verzegeld met de Heilige Geest der belofte (niet wanneer gij
geloofdet).” Hier kom ik tot een punt. Maar al te veel van onze
modernisten en zelfs ook onze fundamentalisten (zogenaamde)
geloven tot redding op een bepaald vaststaand ogenblik, dat ze
veelal “een beslissing nemen” noemen; ze noemen het het
ontvangen van Christus of het wedergeboren worden. Wel,
Christus te ontvangen is hetzelfde als Zijn Geest te ontvangen.
Het ontvangen van Zijn Geest is hetzelfde als wederomgeboren
worden. Het ontvangen van Zijn Geest is hetzelfde als met de
Heilige Geest gedoopt te worden. Amen. Dat geloven deze
mensen. Dat is schitterend. Maar zij blijven daar steken. U
ontvangt de Heilige Geest NADAT u gelooft. Zo is het altijd
geweest en zo zal het ook altijd wezen. Het allereerste woord
dat Petrus tot de mensen richtte op Pinksteren luidde aldus:
“Bekeert u, en een ieder van u late zich dopen in de Naam van
Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de
gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want voor u is de
belofte, en voor uw kinderen, en voor allen, die verre zijn,
zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.”

Deze aanwijzingen kwamen als een direct antwoord van
Petrus met betrekking tot wat er eigenlijk op Pinksteren was
gebeurd. Wat er gebeurde was dit, dat God, naar het boek Joël,
de beloofde Heilige Geest uitstortte op alle vlees. Deze werd
niet uitgestort of gegeven vóór die tijd. Dit was het. Maar DIT
moest van nu af aan komen door middel van de bekering, de
doop in de Naam van de Here Jezus Christus, en dan was God
verplicht degenen die kwamen te vervullen. Petrus, of één der
andere apostelen zeiden nooit: “Gij moet wederomgeboren
worden en dan vervuld worden met de Geest.”

Om in te zien, dat dit inderdaad de wijze is waarop de
Heilige Geest ontvangen dient te worden, moet u eens goed op
de volgende gebeurtenis letten toen de Geest op een volk viel.
Hand. 8:5-17 “En Filippus daalde af naar de stad van Samaria
en predikte hun de Christus. En toen de scharen Filippus
hoorden en tekenen zagen, die hij deed, hielden zij zich
eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. Want van velen,
die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geroep uit
en vele verlamden en kreupelen werden genezen; en er kwam
grote blijdschap in die stad. En een man, met name Simon, was
reeds vóór deze tijd in de stad bezig met toverij, waardoor hij
het volk van Samaria verbijsterde, en hij beweerde van
zichzelf, dat hij iets groots was; en allen, van klein tot groot,
hielden zich aan hem en zeiden: Deze is wat genoemd wordt de
grote kracht Gods. En zij hielden zich aan hem, omdat hij
reeds lange tijd hen door toverijen verbijsterd had. Toen zij
echter geloof schonken aan Filippus, die het Evangelie van het
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Koninkrijk Gods en van de Naam van Jezus Christus predikte,
lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen. En ook
Simon zelf kwam tot geloof, en na gedoopt te zijn, bleef hij
voortdurend bij Filippus, verbijsterd door die tekenen en grote
krachten, die hij zag geschieden. Toen nu de apostelen te
Jeruzalem hoorden, dat Samaria het Woord Gods had
aanvaard, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, die, daar
aangekomen, voor hen baden, dat zij de Heilige Geest mochten
ontvangen: (Want deze was nog over niemand van hen
gekomen, maar zij waren alleen gedoopt in de Naam van Here
Jezus) Toen legden zij hun de handen op, en zij ontvingen de
Heilige Geest. Volgens vs. 12 GELOOFDEN ZIJ HET WOORD.
Zij werden dan gedoopt in de Naam van de Here Jezus. Maar
volgens vs. 16 HADDEN ZIJ, ondanks dit alles, DE HEILIGE
GEEST NOG NIET ONTVANGEN. Zij ontvingen de Heilige
Geest pas NADAT ze geloofd hadden en op de juiste wijze
gedoopt waren. Dat is het juiste patroon zoals dat aangegeven
is door Petrus in Handelingen 2:38-39.

Een ander Schriftgedeelte, dat hier een wonderbaar licht
op werpt, kunt u vinden in Gal. 3:13-14 “Vervloekt is een ieder,
die aan het hout hangt: Zo is de zegen van Abraham tot de
heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des
Geestes ontvangen zouden door het geloof.” Er kan nu in geen
geval gezegd worden dat de “zegening van Abraham” de
wedergeboorte is en dat de “belofte des Geestes” de Doop met
de Heilige Geest is, als zijnde twee afzonderlijke
gebeurtenissen. Want de Schrift zegt het aldus: “Jezus is
gestorven aan het kruis en door middel van die dood en
opstanding kwam de zegening van Abraham op de heidenen en
zij week van de Joden. Dit geschiedde opdat de Geest de
heidenen ten deel zou kunnen vallen.”

Om te begrijpen wat ik zojuist heb gezegd moeten we
ophelderen waarom Schriftonderzoekers nooit en nergens
Paulus hebben horen zeggen: “Wordt wederomgeboren en
DAN vervuld met de Geest.” Zij hebben het er in gelegd en er
hun eigen meningen aan toegevoegd om dat zo te doen
uitkomen, MAAR DE SCHRIFT ZEGT DAT NIET. Jezus heeft
het ook nooit gezegd. Kijk eens wat er in Joh. 7:37-39 staat en
lees het nu aandachtig: “En op de laatste dag, de grote dag van
het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst
heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de
Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn
binnenste vloeien. (Dit zeide Hij van de GEEST, welke zij, die
tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden, want de Heilige
Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was)”
Nu staat hier duidelijk en nadrukkelijk, dat bij de gelovige, die
drinkt, door in het geloof tot Jezus te gaan, stromen van levend
water uit zijn binnenste zullen vloeien. En het plaatst deze
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ervaring op Pinksteren. Terwijl we dit nu in gedachten houden,
lezen we Joh. 4:10 & 14 “Indien gij wist van de gave Gods, en
Wie Het is, Die tot u zegt: Geef Mij te drinken, gij zoudt het
Hem gevraagd hebben en Hij zou u levend water hebben
gegeven. Maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem
zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het
water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein
van water,  dat springt ten eeuwigen leven.” Opnieuw wordt
hier datzelfde levende water genoemd, maar deze keer wordt
het niet aangeduid als stromen van levend water; het wordt
genoemd een fontein. Daar hebben de mensen zich nu juist in
vergist. Omdat het een bron en een rivier genoemd wordt,
menen zij dat in het ene geval het het eeuwige leven is dat door
de Geest gegeven wordt terwijl in het andere geval - waar het
een stroom genoemd wordt (hetgeen duidt op een grote
krachtsontwikkeling) - het de Geest moet zijn, Die nu gegeven
is als een begiftiging met kracht. Dat is niet zo. Beiden zijn één
en dezelfde. Het is de Geest Die zowel het leven als de kracht
schenkt en dat geschiedde op Pinksteren.

Wat is de oorzaak van deze verkeerde opvatting? Het
antwoord ligt in het woord “ERVARING”. Wij hebben ons laten
leiden door ervaring inplaats van door het Woord. Weg met de
ervaring als uw maatstaf. Er is slechts één paslood, één maatstaf
en dat is het WOORD. Let nu scherp op het volgende en begrijp
het. Petrus zeide: “Bekeert u, en een iegelijk van u worde
gedoopt in de Naam van Jezus Christus tot vergeving van de
zonden en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.”
Paulus zei: “Hebt gij de Heilige Geest ontvangen NADAT gij
geloofd hebt?” Hier hebt u nu ons hele probleem. De mensen
bekeren zich van hun zonden; zij worden gedoopt in water,
MAAR ZIJ GAAN NIET VERDER EN ONTVANGEN NIET DE
HEILIGE GEEST. U GELOOFT TOT HET ONTVANGEN VAN
DE HEILIGE GEEST. Het geloven in Jezus is de stap in de
goede richting, die voert naar de Heilige Geest. Maar de mensen
gaan daar niet verder. Zij komen tot het water en gaan niet
verder. Zij geloven, maar gaan niet verder. De Bijbel zegt niet
dat u ontvangt WANNEER u gelooft. Er staat: “Hebt gij de
Heilige Geest ontvangen TOEN gij geloofd hebt?’ [Eng vert.:
“Nadat gij geloofd hebt.”] De juiste en letterlijke vertaling
luidt: “Hebt gij, te voren geloofd hebbende, de Heilige Geest
ontvangen?” De mensen geloven en houden dan op. U ontvangt
de Heilige Geest niet wanneer u gelooft TOT Hem, als u zich
bekeerd hebt. U gaat verder en ontvangt de Heilige Geest. Ziet u
het? Dat is de fout van onze fundamentalisten. Zij bezitten geen
kracht want zij komen niet tot Pinksteren.

Zij zijn als de kinderen Israëls die uit Egypte togen en toen
niet verder gingen tot in het beloofde land. Het aantal der
kinderen Israëls, dat uit Egypte toog, bedroeg ongeveer twee
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miljoen. Zij maakten de reis allen gezamenlijk, zagen allen
dezelfde wonderen van God, hadden allen deel aan hetzelfde
manna en water uit de geslagen rots, volgden allen dezelfde
wolk des daags en de vuurkolom des nachts, maar ER WAREN
ER SLECHTS TWEE, die het beloofde land bereikten.
SLECHTS TWEE WAREN WARE OF WERKELIJKE
GELOVIGEN. Dat is juist, want het Woord zegt ons dat de
overigen stierven vanwege hun ongeloof; en vanwege hun
ongeloof hebben zij niet kunnen ingaan. (Hebr. 3:19) Als dit dan
inderdaad zo is en er slechts TWEE INGINGEN, dan waren de
overigen geen ware gelovigen. Waar lag het verschil? Twee
bleven bij het Woord. Toen de harten der tien spionnen het
begaven bij Kades-Barnea, weifelden Jozua en Kaleb niet want
zij geloofden het Woord en zeiden: “Wij zijn méér dan in staat
om het land in te nemen.” Zij wisten dat zij daaartoe in staat
waren, want God had gezegd: “Ik heb u het land gegeven.”
Nadat al die Israëlieten de kracht en de goedheid en de
bevrijding van God zagen, gingen zij niet in tot de rust, die een
beeld is van de Heilige Geest. U kunt hier dus duidelijk zien,
dat er slechts heel weinigen zijn, die de gehele weg in het
geloof zullen gaan tot het ontvangen van de Geest van God.

Nu we zover gekomen zijn, wil ik nog verder gaan en wat
ik nu ga zeggen zal de oorzaak worden van enige beroering.
Maar daarvoor ben ik niet aansprakelijk. Ik ben
verantwoording verschuldigd aan God en Zijn Woord en aan
de mensen tot welke God mij heeft gezonden. Ik moet getrouw
zijn en zeggen al hetgeen Hij mij te zeggen geeft.

In Johannes 6:37 & 44 staat: “Alles wat Mij de Vader geeft,
zal tot Mij komen, en wie tot Mij komt, zal Ik geenszins
uitwerpen. Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die
Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten
jongsten dage.” Johannes 1:12-13 “Doch allen die Hem
aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen
Gods te worden, hun, die in Zijn Naam geloven; die niet uit
bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans,
DOCH UIT GOD geboren zijn.” Ef. 1:4-5 “Hij heeft ons immers
in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij
heilig en onberispelijk zouden zijn voor Zijn aangezicht. In
liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te
worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen
van Zijn wil.” Zonder nu al te diep in te gaan op het onderwerp
van de soevereiniteit van God (want daar zou alleen al een heel
boek voor nodig zijn) wil ik er hier op wijzen dat volgens deze
twee verzen Jezus Christus Zijn eigen Bruid uitkiest op
dezelfde wijze als mannen hun bruid in deze tijd uitkiezen. De
bruid van vandaag beslist niet eenvoudigweg welke man zij
neemt tot echtgenoot. O, neen. Het is de bruidegom, die zich
een bepaalde vrouw als bruid kiest, en de beslissing neemt.
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(Joh. 15:16 “Gij hebt Mij niet uitgekozen, doch Ik heb u
uitgekozen.”) Nu werd volgens het Woord van God de Bruid
uitgekozen vóór de grondlegging der wereld. Deze uit-
verkiezing van de Bruid had Hij voorgenomen in Zichzelf.
Efeze 1:9. En in Rom. 9:11 staat: “Opdat het verkiezend
voornemen Gods zou blijven.” U kunt het niet anders lezen.
Het voornemen in het hart, het eeuwig voornemen van God was
een Bruid naar Zijn EIGEN keuze te nemen en dat voornemen
was in Hemzelf en daar dat voornemen eeuwig was, stond het
besluit vast van vóór de grondlegging der wereld.

Let nu goed op en tracht dit te zien. Voor er ook maar een
stofdeeltje van de sterren bestond, voor God God was (God is
een voorwerp van verering en er was toen niemand om Hem te
vereren, dus was Hij in die oertijd slechts potentieel God) en
Hij slechts bekend was als de eeuwige Geest, was de Bruid
reeds in Zijn gedachten. Inderdaad. Zij bestond in Zijn
gedachten. Hoe zit het met die gedachten van God? Die zijn
eeuwig, nietwaar?

Gods eeuwige gedachten! Laat ik u vragen: “Zijn Gods
gedachten eeuwig?” Als u dit kunt begrijpen, zult u vele dingen
begrijpen. God is zowel in Zijn wezen als in Zijn gedragingen
onveranderlijk. Wij hebben dat reeds bestudeerd en bewezen.
God is oneindig in Zijn bekwaamheden, daarom moet Hij, God
zijnde, ook alwetend zijn. Indien Hij nu alwetend is, dan leert
Hij nu niet, noch gaat Hij bij Zichzelve te rade, noch voegt Hij
ooit aan Zijn kennis toe. Indien Hij aan Zijn kennis kan
toevoegen, dan zou Hij niet alwetend zijn. Het beste, dat wij
dan zouden kunnen zeggen, is dat Hij het eens zijn zal. Maar
dat is niet Schriftuurlijk. Hij IS alwetend. Nimmer heeft Hij
over iets een nieuwe gedachte gehad, omdat Hij alle gedachten,
die Hij heeft, reeds lang had en altijd zal blijven hebben, daar
Hij het einde reeds weet van het begin, omdat Hij God is.
GODS GEDACHTEN ZIJN DUS EEUWIG. ZIJ ZIJN
WERKELIJK. Zij zijn niet zomaar als de blauwdruk, die
iemand vervaardigd heeft en die op zekere dag omgezet zal
worden in een tastbare vorm, maar ze zijn reeds werkelijk en
eeuwig en een deel van God.

Zie eens hoe dit werkt. God had altijd al zijn gedachten
met betrekking tot Adam. Adam, als Zijn gedachten, was nog
niet tot uitdrukking gekomen. Psalm 139:15-16 geeft u hierover
enig idee, “Mijn gebeente was voor U niet verholen, toen ik in
het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de diepten van het
aardrijk; Uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in Uw Boek
waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden
worden, toen nog geen daarvan bestond.” Dat was, zoals ik
reeds gezegd heb, niet geschreven over Adam, maar het geeft u
het idee en inzicht, dat Hij er reeds aan dacht en dat die
gedachte eeuwig was, en tot uitdrukking moest komen. Toen
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Adam dus uit de aarde geformeerd werd en zijn geestelijk
wezen door God geschapen werd, toen werd Adam de
uitdrukking van Gods gedachte en deze eeuwige gedachten
werden nu geopenbaard.

Wij zouden door de eeuwen heen kunnen gaan. We vinden
een Mozes, een Jeremia, een Johannes de Doper, en elk van
dezen was Gods eeuwige gedachte, die te bestemder tijd werd
uitgedrukt. Dan komen we bij Jezus, de LOGOS. Hij was de
volmaakte en volledig uitgedrukte GEDACHTE en Hij werd
bekend als het Woord. Dat IS Hij en dat ZAL Hij voor eeuwig
ZIJN.

Nu staat er geschreven, dat “Hij ons uitverkoren heeft IN
HEM (Jezus) vóór de grondlegging der wereld.” Dat houdt in,
dat wij MET Hem reeds in Gods gedachten waren, voordat de
wereld werd gegrondvest. Dat geeft een EEUWIGE kwaliteit
aan de uitverkorenen. U kunt daar niet onder uit komen.

Laat ik hier nog een gedachte invoegen. Zelfs onze
natuurlijke geboorte berust op verkiezing. De vrouwelijke
eierstokken produceren vele, vele eieren. Maar om welke reden
komt op een bepaald moment een zeker ei tevoorschijn en niet
een ander? En uit het mannelijke zaad hecht zich om de een of
andere onbekende reden een bepaalde kiem vast aan het ei,
terwijl met de andere kiemen precies hetzelfde had kunnen
gebeuren, of het zou zelfs kunnen zijn, dat deze meer kans
maakten, maar toch deden ze het niet en kwamen om. Er staat
een intelligentie achter dit alles; wat bepaalt anders of een
baby een jongen of een meisje, blond of donker van teint is, of
hij of zij donkere ogen heeft, of niet. Met deze gedachten voor
ogen moet u eens denken aan Jozua en Kaleb. Heeft Jezus in
Joh. 6:49 niet gezegd: “Uw vaderen hebben in de woestijn het
manna gegeten en zij zijn gestorven?” Die ouders, die gestorven
waren, waren nodig als de voorvaders van het volk tot wie
Jezus sprak. Zij waren omgekomen, nochtans waren zij in de
verkiezing van God in de natuurlijke zin, zoals Jozua en Kaleb
dat in Geestelijke zin waren.

Maar laten wij verder gaan. Deze uitverkorenen waren niet
alleen de eeuwige gedachten van God, die tot uitdrukking
gebracht moesten worden in het vlees te bestemder tijd, maar
deze zelfde uitverkorenen worden ook nog met een andere
naam aangeduid. Rom. 4:16 “Daarom is het uit geloof, opdat
het zou zijn naar genade, en dus de belofte zou gelden voor al
het nageslacht, niet alleen voor wie uit de wet, maar ook voor
wie uit het geloof van Abraham zijn, die de vader van ons allen
is.” Rom. 9:7-13 “En zij zijn ook niet allen kinderen, omdat zij
nageslacht van Abraham zijn, maar: Door Isaak zal men van
nageslacht van u spreken. Dat wil zeggen: niet de kinderen van
het vlees zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloften
gelden voor nageslacht. Want er ligt een belofte in dit woord:
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omstreeks deze tijd zal Ik komen en Sara zal een zoon hebben.
Maar dit niet alleen; daar is ook Rebekka, bevrucht van één
man, onze vader Isaak; (want toen de kinderen nog niet
geboren waren en goed noch kwaad hadden gedaan - opdat het
verkiezend voornemen Gods zou blijven, niet op grond van
werken, maar op grond daarvan, dat Hij riep) werd tot haar
gezegd: De oudste zal de jongste dienstbaar zijn, gelijk
geschreven staat: Jakob heb Ik liefgehad, maar Esau heb Ik
gehaat.” Gal. 3:16 “Nu werden aan Abraham de beloften
gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet: en aan zijn zaden, in het
meervoud, maar in het enkelvoud: en aan uw zaad, dat wil
zeggen: aan Christus.” Gal. 3:29 “Indien gij nu van Christus
zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte
erfgenamen.” Volgens Rom. 4:16 kunnen we zien dat God een
Zekere Belofte heeft gegeven aan ALLEN, die van Abrahams
zaad zijn, en Paulus plaatst zichzelf en alle gelovigen onder die
benaming, daar hij zegt: “Abraham, welke is de vader van ons
ALLEN.” Hij gaat dan verder en perkt niet alleen zijn definitie
in, maar voert deze tot een slotsom, want in Gal. 3 verklaarde
Hij, dat het ZAAD (enkelvoud) Jezus is, en rekende “de
kinderen naar het zaad” onder “de kinderen der belofte” en
wel de belofte, die betrekking heeft op “verkiezing” of “door
God verkoren zijn.” En dat hebben wij nu steeds gezegd. Deze,
die van het Koninklijke zaad zijn, zijn de uitverkorenen Gods;
zijn de voorbestemden, degenen, die door God van te voren
gekend zijn, zij waren in Gods gedachten. In eenvoudige
bewoordingen kunnen we dus zeggen dat de Ware Bruid reeds
eeuwig in Gods gedachte was, ofschoon zij nog niet
geopenbaard was, totdat ieder lid op bepaalde en bij besluit
vastgestelde tijdstip openbaar kwam. Telkens, wanneer een lid
tevoorschijn kwam, werd het UITGEDRUKT en nam het zijn
plaats in, in het lichaam. Deze bruid is dus de Bruid van het
LETTERLIJK GESPROKEN WOORD-ZAAD. En ofschoon zij
vrouwelijk is in haar benaming, wordt zij ook “het lichaam van
Christus genoemd.” Het spreekt vanzelf dat zij zo wordt
genoemd, want zij was in Hem voorbestemd, kwam uit
dezelfde bron, was eeuwig met Hem en openbaart God nu in
een lichaam dat uit vele leden bestaat, terwijl God Zich eens in
EEN LID had geopenbaard namelijk onze Here Jezus Christus.

Welnu, hier komen wij tot een sluitstuk. Zoals de eeuwige
Logos (God) in de Zoon geopenbaard werd en in Jezus al de
volheid van de Godheid lichamelijk woonde en die Eeuwige, de
Vader geopenbaard in het vlees was en daardoor de titel van
Zoon ontving, zo werden ook wij van eeuwigheid aan in Zijn
gedachten, op onze beurt als de vele leden van het Gesproken
Woord-Zaad, geopenbaard in vlees en die eeuwige gedachten,
die nu in het vlees geopenbaard worden, zijn de zonen Gods; zo
worden wij namelijk aangeduid. WIJ WERDEN NIET VAN
DAT ZAAD DOOR ONZE WEDERGEBOORTE, WIJ WAREN
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REEDS ZAAD EN WERDEN DAAROM WEDER-
OMGEBOREN, WANT ALLEEN DE UITVERKORENEN
KUNNEN WEDEROMGEBOREN WORDEN. Omdat wij
ZAAD WAREN, konden wij opgewekt worden. In wat GEEN
ZAAD is, kan niets opgewekt worden.

Houd dit goed vast. Terwijl wij de volgende stap gaan doen.
Verlossen betekent terugkopen. Het betekent terugbrengen naar
de oorspronkelijke eigenaar. God KOCHT DE ZIJNEN TERUG
door Zijn sterven, doordat Hij Zijn bloed vergoten heeft. Hij
kocht het Gesproken Woord-zaad terug, Zijn Bruid. “Mijn
schapen horen Mijn stem (Woord) en zij volgen Mij.” U bent
altijd al een schaap geweest. U was geen varken of een hond en
veranderde in een schaap. Dat is niet mogelijk, want ieder soort
leven brengt naar zijn aard weer voort en er is geen verandering
in de soort. Daar wij in de gedachten van God waren, moesten
wij, nadat wij in het vlees tot leven waren gekomen, op de een of
andere dag de stem van God horen (het Woord) en toen wij die
stem gehoord hadden, werden wij ons ervan bewust, dat onze
Vader ons riep, en herkenden wij dat wij zonen Gods waren. Wij
hoorden Zijn stem en riepen evenals de verloren zoon uit: “Red
mij, O mijn Vader, Ik kom terug tot U.”

Het kan een lange tijd duren voordat een zoon Gods
herkent, dat hij een zoon is. Eigenlijk hebben heel wat ware
Christenen veel weg van dat arendsjong, dat door een hen werd
uitgebroed. U weet toch dat de arend een type is van de ware
gelovige. Wel, een boer nam eens een ei uit een arendsnest en
legde dat onder een hen. Te gelegener tijd kwamen alle eieren
onder de hen uit. De kuikentjes konden al direct goed met
moeder kip overweg, maar het arendsjong kon maar niet
begrijpen wat al dat gekakel en gekras in die mesthoop om
voedsel te betekenen had. Hij kon zich wel redden, maar hij
was danig in de war gebracht door dit alles. Maar op zekere
dag bemerkte de moeder arend, die het ei had gelegd, toen zij
hoog in de lucht zweefde, dat arendsjong op de grond. Met
geweldige snelheid schoot zij omlaag en riep hem zo hard zij
kon toe, dat hij naar haar toe moest vliegen. De jonge arend
had nog nooit een arend horen roepen, maar toen hij die eerste
kreet hoorde, kwam er iets in hem in beweging, en hij
verlangde er naar, op de wieken te gaan, er naar toe. Maar hij
was bang om het te proberen. Opnieuw riep die moeder naar
hem om op te stijgen in de wind en haar te volgen. Hij riep
terug dat hij bang was. Zij riep weer terug dat hij het proberen
moest. Hij sloeg met zijn vleugels, wierp zich in de lucht, en
terwijl hij de roepstem van zijn moeder beantwoordde, zweefde
hij weg, de blauwe lucht in. Ziet u, van het begin af aan was
hij een arend. Een kort poosje deed hij zich voor als een
kuiken, maar dat bevredigde hem niet. Maar toen hij de stem
hoorde van die grote arend, toen kwam hij waar hij wezen
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moest. En indien een ware zoon Gods de roepstem van de Geest
eenmaal hoort door het Woord, dan realiseert hij zich ook wie
hij is en zal hij toch naar de Grote Profeet-Arend snellen en
met Hem voor eeuwig gezeten zijn in hemelse gewesten, in
Christus Jezus.

NU KOMT ONZE TRIOMFERENDE HOEKSTEEN over de
Doop met de Heilige Geest. Gal. 4:4-7 “Maar toen de volheid des
tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren
uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen, die onder de wet
waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden
verkrijgen. En, dat gij zonen zijt _ God heeft de Geest zijns
Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader. Gij
zijt dus niet meer slaaf, doch zoon; indien gij zoon zijt, dan zijt
gij ook erfgenaam van God door Christus.” Daar hebt u het.
Jezus Christus kwam, stierf aan het kruis, en bracht Verlossing
(d.i. bracht ons terug tot de oorspronkelijke eigenaar, doordat
Hij de losprijs betaalde) en heeft ONS daardoor ALS ZONEN
GEPLAATST. Hij heeft ons geen zonen gemaakt, want wij
waren het reeds, maar Hij plaatste ons als zonen; want zolang
wij in de wereld, in het vlees, waren, konden wij niet als Zijn
zonen herkend worden. Wij werden door de duivel gevangen
gehouden. Doch wij waren nochtans zonen. En luister hiernaar:
EN AANGEZIEN GIJ ZONEN ZIJT, ZO HEEFT GOD DE
GEEST ZIJNS ZOONS UITGEZONDEN IN UW HARTEN,
DIE ROEPT VADER, VADER.” Op wie viel de Geest op de
Pinksterdag? Op zonen. En te Corinthe? Op zonen, namelijk toen
zij HET WOORD HOORDEN.

Wat is de Doop met de Heilige Geest? Het is de Geest, Die u
doopt in het lichaam van Christus. Het is de nieuwe geboorte.
Het is de Geest van God, Die binnenkomt en u vervult, nadat u
zich bekeerd hebt, (nadat u Zijn Woord gehoord hebt) en
gedoopt bent in water als een antwoord van een goed geweten
tot God.

Wat wij zo juist hebben uiteengezet zou voor allen veel
gemakkelijker te begrijpen zijn, indien allen geloofden in de
leer van de eenheid van de Godheid. Want er zijn geen drie
personen in de Godheid, maar EEN. Wij worden dan ook NIET
door de Geest des Levens wedergeboren, van Jezus, Die
binnenkomt, terwijl dan daarna de Heilige Geest komt, om ons
kracht te geven. Indien dat zo zou zijn, waarom geven wij de
Vader dan niet de eer, door Hem geen deel te geven in onze
volledige verlossing, want indien de verlossing van de Here is
en er drie Heren zijn, dan moet HIJ (de Vader) toch ook wat te
doen hebben. Maar wij kunnen absoluut goed zien dat Jezus
heel duidelijk stelt, dat Hij, en Hij alleen, God is en dat Hij, en
Hij alleen, het is, Die bij de gelovige inwoning maakt.
Johannes 14:16 zegt, dat de Vader een andere Trooster zal
zenden. Maar vers 17 zegt dat Hij (Jezus) bij hen woont en later
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IN hen zou moeten zijn. In vers 18 zegt Hij, dat Hij tot hen zal
komen. In vers 23 zegt Hij tot Zijn discipelen: “Wij  (Vader en
Zoon) zullen tot hem komen en bij hem wonen”. De Vader, de
Zoon en de Heilige Geest komen dus allen op één moment
binnen, want HET IS ÉÉN PERSOON, waaruit de Godheid
bestaat. Die gebeurtenis vond plaats op de Pinksterdag. Er zijn
geen twee komsten van de Geest, maar één. De moeilijkheid is,
dat de mensen de zuivere waarheid niet kennen en zij geloven
wel in Jezus voor de vergeving van hun zonden, maar gaan
nooit verder om de Geest te ontvangen.

Alvorens dit onderwerp te besluiten weet ik, dat er nog een
vraag bij u is. U zult willen weten of ik geloof in de leer van
voortbestaan. Ik geloof niet in die leer der Mormonen van de
pre-existentie van zielen, net zomin als ik geloof in reïn-
carnatie of zielsverhuizing. Wees hier nu voorzichtig en let
hierop. Het is niet de persoon, die door God eeuwig
voorbestemd is, HET IS HET WOORD, OF ZAAD. Dat is het.
Ver terug, geheel onbevattelijk voor het menselijk verstand,
had de Eeuwige God, met eeuwige gedachten, gedacht en
besloten: “JAKOB HEB IK LIEFGEHAD, MAAR ESAU HEB
IK GEHAAT, (Romeinen 9:13) TOEN ZIJ NOG NIET
GEBOREN WAREN, NOCH IETS GOEDS OF KWAADS
GEDAAN HADDEN.” Ziet u, het was de GEDACHTE, en
daarna kwam die gedachte tot uitdrukking, en God kocht
Jakob terug, omdat alleen Jakob ZAAD was. Alleen Jakob had
het zaad in zich; daarom had hij eerbied voor het
eerstgeboorterecht en het verbond van God. Indien u tot het
ware zaad behoort, dan zult u dat Woord horen; de Geest zal u
in het lichaam van Christus dopen en u vervullen en kracht
schenken en u zult het Woord voor uw dag en tijdperk
aanvaarden. Begrijpt u, hoe duidelijk het ware bewijs wordt,
wanneer het Woord aan u wordt geopenbaard? Nogmaals, let
erop dat Jezus het Koninklijke Zaad was. Hij verbleef in een
menselijk lichaam. Toen de Geest Hem (de Woord-
Gemanifesteerde Gedachte) riep, ging Hij naar de Jordaan en
werd aldaar gedoopt in water. Op het gehoorzamen van het
Woord, daalde de Heilige Geest op Hem neer en de stem sprak:
“Deze is Mijn Zoon, de Geliefde, hoort naar Hem.” De stem zei
niet: “Deze is Mijn Zoon geworden,” Jezus WAS de Zoon. De
Heilige Geest maakte Hem daar openbaar als zijnde die Zoon
ten aanhoren van alle aanwezigen. Toen Hij zo vervuld werd
(en hetzelfde patroon geldt voor Pinksteren en daarna) ging Hij
heen en er ging kracht van Hem uit, terwijl Hij de volle
openbaring van God en door God kreeg voor die dagen.

Nu hebben wij voortdurend gezegd dat het echte bewijs
van gedoopt zijn met de Heilige Geest is, dat de gelovige het
Woord, voor het tijdperk waarin hij leeft, aanvaardt. Laat ik u
dit nog eens zeer duidelijk uiteenzetten.
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De zeven tijdperken, zoals deze naar voren komen in
Openb. de hfdst. 2 & 3, overkoepelen de volheid der heidenen,
ofwel de gehele tijd waarin God bemoeienis heeft met de
heidenen tot hun verlossing. In ieder tijdperk afzonderlijk, niet
één uitgezonderd, wordt zowel bij het begin als bij het eind
ervan precies hetzelfde gezegd. “En schrijf aan de engel der
Gemeente die te (Efeze, Smyrna, Pérgamum, Thyatira, Sardes,
Filadelfia en Laodicea) is en: Dit zegt Hij, Die enz. enz.
“^Wie een oor heeft, die (enkelvoud) hore wat de Geest tot
de gemeenten zegt.” Let erop dat Jezus Zich hier (door de
Geest) in IEDER tijdperk richt TOT SLECHTS ÉÉN persoon
met betrekking tot het Woord voor dat tijdperk. Slechts ÉÉN
boodschapper ontvangt voor dat tijdperk wat de Geest tot dat
tijdperk te zeggen heeft, en DIE ENE BOODSCHAPPER is de
boodschapper aan de ware gemeente. Hij spreekt voor God
door openbaring aan de “gemeenten”, zowel tot de ware als tot
de valse. De boodschap wordt dus aan allen gebracht. Maar al
wordt zij aan allen, die binnen het bereik van de boodschap
komen, gebracht, die boodschap wordt slechts individueel door
een zekere bekwaam gemaakte groep aanvaard. Ieder mens
afzonderlijk, die tot die groep behoort, is iemand die bekwaam
is om te horen wat de Geest zegt door de boodschapper. Zij die
horen, krijgen niet hun eigen privé openbaring, noch krijgt een
hele groep gezamenlijk haar eigen openbaring, MAAR IEDER
PERSOON HOORT EN AANVAARDT DATGENE WAT DE
BOODSCHAPPER REEDS VAN GOD HEEFT ONTVANGEN.

Laat het u nu niet bevreemden, dat dit zo is, want Paulus
gaf, van Godswege gedreven, dit als een patroon aan. Alleen
Paulus bezat de volle openbaring voor zijn dagen, zoals
bewezen werd toen hij tegenover de andere apostelen kwam te
staan, die toegaven dat Paulus de Profeet-Boodschapper voor
de heidenen was in die tijd. Merk ook op, zoals het Woord zo
duidelijk naar voren laat komen, dat toen Paulus naar Azië
wilde gaan, God dit niet toestond, want de schapen (Zijn
kinderen) waren in Macedonië, en zij (de Macedoniërs) zouden
luisteren naar hetgeen de Geest te zeggen had door Paulus,
terwijl zij die in Azië waren dit niet zouden doen.

In ieder tijdperk hebben wij precies hetzelfde patroon.
Daarom komt het licht door één of andere van God gegeven
boodschapper op een bepaalde plaats en van die boodschapper
verspreidt het licht zich dan door de bediening van anderen, die
getrouw onderricht zijn. Maar natuurlijk leren allen, die
uitgaan, niet altijd hoe noodzakelijk het is ALLEEN dat te
spreken wat de boodschapper gesproken heeft. (Denk eens aan
Paulus, die de mensen waarschuwde alleen dat te zeggen wat hij
zei: I Cor. 14:37 “Indien iemand meent een profeet of geestelijk
mens te zijn, laat hij dan wèl weten, dat hetgeen ik u schrijf,
GEBODEN DES HEREN zijn. Wat? Of is het Woord Gods bij u
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begonnen? of heeft het alleen u bereikt?”) Er wordt hier iets
toegevoegd en daar iets afgedaan en weldra is de boodschap niet
meer zuiver en de opwekking sterft. Wat moeten we er
zorgvuldig op toezien dat we EEN stem horen, want de Geest
heeft maar één stem en dat is de stem van God. Paulus
waarschuwde hen, dat ze alleen dat zouden zeggen wat hij zei,
en Petrus deed hetzelfde. Hij waarschuwde hen dat ZELFS HIJ
(PAULUS) niet één woord kon veranderen van hetgeen hij door
openbaring had gegeven. O, wat is het belangrijk de stem van
God te horen door middel van Zijn boodschappers en dan te
zeggen, wat Hij aan de gemeenten heeft laten zeggen.

Ik hoop, dat u het nu gaat zien. Misschien kunt u nu ook
begrijpen waarom ik niet steun op de fundamentalisten en de
pinkstermensen. Ik moet vasthouden aan het Woord, zoals de
Here het geopenbaard heeft. Nu heb ik niet alles kunnen
behandelen. Daar zou een afzonderlijk boek voor nodig zijn,
maar met de hulp des Heren, zullen wij veel predikingen en
bandopnamen en boodschappen krijgen op al deze punten en
die zullen u helpen te verstaan en het verband te zien in de
gehele Schrift.

“Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest zegt tot de
gemeenten in ieder tijdperk.” In ieder tijdperk klonk dezelfde
oproep. Hoor wat de Geest zegt. Als u een Christen bent zult u
terugkeren tot hetgeen de Geest leert, dat wil zeggen tot het
Woord van dit tijdperk. Elke boodschapper aan ieder tijdperk
zal dat Woord prediken. Iedere nieuwe en ware opwekking zal
er zijn, omdat mensen terug zijn gekeerd tot het Woord voor
hun tijdperk. De oproep is in ieder tijdperk de vermaning: “Gij
zijt afgeweken van het Woord van God. Bekeer u dan, en keer
terug tot het Woord.” Van het eerste boek in de Bijbel
(Genesis) tot het laatste boek (Openbaring) is er slechts één
reden te noemen voor Gods onbehagen _ dat men het Woord
verlaat, en er bestaat maar één mogelijkheid om Zijn gunst te
herkrijgen _ keer terug naar het Woord.

In het tijdperk van Efeze, en ook in dit tijdperk en in elk
ander tijdperk dat we nog zullen bespreken, zullen we zien dat
dit waar is. En in het laatste tijdperk - dat is het tijdperk
waarin wij nu leven - zullen we de totale verduistering van het
Woord zien, de volledige afvalligheid, die uitloopt op de grote
verdrukking.

Indien u tot het ware zaad behoort, indien u waarlijk
gedoopt bent met de Heilige Geest, zult u Zijn Woord hoger
achten dan het vlees dat u nodig hebt en u zult er naar
smachten te leven bij IEDER Woord dat uit Gods mond
uitgaat.

Dit is mijn ernstig gebed voor ons allen; mogen wij horen,
wat de Geest ons heden te brengen heeft uit het Woord.
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Openbaring 2:12-17

En schrijf aan de engel der Gemeente te Pérgamum: Dit
zegt Hij, Die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft:

Ik weet, waar gij woont, dáár waar de troon des satans is;
en gij houdt vast aan Mijn Naam en hebt het geloof in Mij niet
verloochend, ook niet in de dagen van Antipas, Mijn getuige,
Mijn getrouwe, die gedood werd bij u, waar de satan woont.
Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat gij daar sommigen
hebt, die vasthouden aan de leer van Bileam, die Balak leerde
de kinderen Israëls een strik te spannen, dat zij afgodenoffers
zouden eten en hoereren.

Zo hebt ook gij sommigen, die op gelijke wijze aan de leer
der Nicolaïeten vasthouden, hetgeen Ik haat.

Bekeer u dan; maar zo niet, dan kom Ik spoedig tot u en Ik
zal strijd tegen hen voeren met het zwaard Mijns monds.

Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten
zegt. Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna,
en Ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe
naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt.

PERGAMUM

Pérgamum (oude naam) lag in Mysië, in een landschap dat
door drie rivieren van water werd voorzien, waarvan één haar
met de zee verbond. Zij wordt beschreven als de beroemdste
stad in Azië. Het was een stad waar de beschaving op hoog peil
stond, en met een bibliotheek, die alleen voor die te Alexandrië
onderdeed. Toch was het een zeer zondige stad, overgegeven
aan losbandige plechtigheden bij de aanbidding van Asklepios,
die aanbeden werd in de vorm van een levende slang, die zich
in de tempel bevond en daar gevoed werd. In deze prachtige
stad met haar bevloeide bosjes, openbare wandelplaatsen en
parken woonde een kleine groep toegewijde gelovigen, die zich
niet door het vernisje van schoonheid liet misleiden, en die
afschuw had van de satanische eredienst, die de plaats
vervulde.

HET TIJDPERK

Het tijdperk van Pérgamum duurde ongeveer driehonderd
jaar, van 312 tot 606 na Chr.
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DE BOODSCHAPPER

Gebruiken wij de door God gegeven regel om de
boodschapper voor elk tijdperk te kiezen - nl. dat wij diegene
kiezen, wiens bediening het meest gelijkt op die van de eerste
boodschapper, Paulus - dan verklaren we zonder aarzeling dat
Martinus de boodschapper aan Pérgamum was. Martinus werd
in 315 in Hongarije geboren. Zijn levenswerk verrichtte hij
echter in Frankrijk, waar hij in en om Tours als bisschop
werkzaam was. Hij stierf in 399. Deze grote heilige was de oom
van een ander wonderbaar Christen, Patricius van Ierland.

Martinus werd tot Christus bekeerd toen hij als
beroepssoldaat dienst deed. Toen hij nog in dienst was, gebeurde
het, dat een opmerkelijk wonder plaats greep. Men verhaalt, dat
een bedelaar ziek in de straten van de stad lag waar Martinus
gelegerd was. De winterkou was zwaarder dan hij kon
verdragen, want hij was schamel gekleed. Niemand besteedde
enige aandacht aan zijn nood, totdat Martinus voorbij kwam.
Toen hij de slechte toestand zag waarin de arme man verkeerde,
maar geen extra kledingstuk bij zich had, trok hij zijn mantel
uit, sneed hem in tweeën met zijn zwaard en wikkelde het kleed
om de verkleumde man heen. Hij verzorgde hem zo goed hij kon
en ging weg. Die nacht verscheen de Here Jezus aan hem in een
gezicht. Als bedelaar stond Hij daar, gekleed in de helft van
Martinus’ mantel. Hij sprak tot hem en zei: “Martinus heeft,
hoewel hij slechts leerling is, Mij met dit kledingstuk gekleed.”
Vanaf die tijd zocht Martinus de Here te dienen met zijn ganse
hart. Zijn leven werd een aaneenschakeling van wonderen, die
de kracht Gods openbaarden.

Nadat hij het leger had verlaten en een leider in de
gemeente was geworden, nam hij een zeer strijdvaardig
standpunt in tegen de afgodendienst. Hij hieuw de gewijde
palen om, brak de beelden stuk en haalde de altaren omver.
Toen hij tegenover de heidenen kwam te staan vanwege zijn
daden, daagde hij hen uit, evenals Elia gedaan had met de
profeten van Baäl. Hij bood aan om zich aan de laagste kant
van een boom vast te laten binden, zodat deze - zodra hij
omgehakt zou worden - hem zou verpletteren, als God niet
tussen beide zou komen en de boom in een andere richting zou
laten vallen. De listige heidenen bonden hem aan een boom
vast, die op de helling van een heuvel groeide, daar zij er vast
van overtuigd waren dat de boom door de zwaartekracht boven
op hem zou vallen. Op het moment dat de boom viel, deed God
deze - tegen elke wet van de natuur in - op het hoger gelegen
deel van de helling terechtkomen. Door de neervallende boom
werden verscheidene wegvluchtende heidenen verpletterd.

Geschiedkundigen erkennen dat hij bij minstens drie
gelegenheden door het geloof in Jezus’ Naam doden opwekte.
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In één geval bad hij voor een dode baby. Net als Eliza, strekte
hij zich over de baby uit en bad. Deze kwam weer tot leven en
was weer gezond. Bij een andere gelegenheid werd hij geroepen
om een broeder te bevrijden, die werd weggesleept om gedood
te worden, in een tijd van grote vervolging. Toen hij aankwam
was de arme man reeds gestorven. Hij was aan een boom
opgehangen. Zijn lichaam was levenloos en zijn ogen puilden
uit de kassen. Maar Martinus haalde hem van de boom af en
toen hij bad, werd de man weer tot leven gewekt en aan zijn
verheugde gezinsleden teruggegeven.

Martinus was nimmer bang voor de vijand, onverschillig
wie deze ook mocht zijn. Zo ging hij eens persoonlijk een zeer
goddeloze keizer bezoeken, die verantwoordelijk was voor de
dood van vele geestvervulde heiligen. De keizer wilde geen
audiëntie verlenen, dus ging Martinus naar een vriend van de
keizer, een zekere Damasus, een wreed bisschop van Rome.
Maar de bisschop, die een naam-christen was van de valse
wijnstok, wilde niet bemiddelen. Martinus ging terug naar het
paleis, maar nu waren de poorten gesloten en men wilde hem
niet binnen laten. Hij lag met het aangezicht ter aarde en bad
de Here, dat hij in het paleis zou kunnen komen. Hij hoorde
een stem, die hem zei op te staan. Nadat hij was opgestaan, zag
hij dat de deuren als vanzelf opengingen. Hij liep de
binnenplaats op. Maar de verwaande heerser wilde zijn hoofd
niet omdraaien om hem aan te spreken. Martinus bad opnieuw.
Plots kwam er vanzelf uit de zetel van de troon een vuur en de
ongelukkige keizer maakte gauw plaats. Zeker, de Here
vernedert de hoogmoedige en verhoogt de nederige.

Hij was zo vurig in het dienen van de Here, dat de duivel
heen en weer werd geschud. De vijanden der waarheid
huurden sluipmoordenaars om Martinus om te brengen. Zij
kwamen heimelijk naar zijn huis en toen ze op het punt
stonden hem te doden, ging hij rechtop staan en ontblootte zijn
keel voor het zwaard. Toen zij naar voren sprongen slingerde
de kracht Gods hen plotseling terug door de kamer. Ze waren
zo overmand in die heilige geduchte atmosfeer, dat zij op
handen en voeten rondkropen en om vergeving smeekten voor
de beraamde aanslag op zijn leven.

Maar al te vaak worden mensen, die de Here op
buitengewone wijze gebruikt, hoogmoedig. Met Martinus was
dit echter niet het geval. Hij bleef steeds de nederige
dienstknecht van God. Op een avond, toen hij zich
voorbereidde voor de kansel, kwam een bedelaar zijn studeer-
vertrek binnen, die om kleren vroeg. Martinus verwees de
bedelaar naar zijn hoofddiaken. De hoogmoedige diaken beval
hem echter weg te gaan. De bedelaar kwam daarom terug bij
Martinus. Martinus stond op en gaf de bedelaar zijn eigen
prachtige mantel en verzocht de diaken hem een andere mantel
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van mindere kwaliteit te brengen. Toen Martinus die avond het
Woord predikte, zag de kudde Gods een zacht, wit
lichtverschijnsel rondom zijn persoon.

Zeker, dit was een groot man, een ware boodschapper voor
dat tijdperk. Nooit door begeerte bezield, doch alleen
verlangend om God te behagen, leidde hij een zeer toegewijd
leven. Nimmer kon men hem ertoe bewegen te prediken
voordat hij eerst gebeden had en in een dusdanige
geestesgesteldheid was, dat hij wist, dat hij de volle raad Gods
verkondigde door de Heilige Geest, Die van de Hemel
neergezonden was. Vaak liet hij de mensen wachten terwijl hij
om volle zekerheid bad.

Als we zoiets over Martinus en zijn machtige bediening
horen, zouden we misschien geneigd zijn te denken, dat de
vervolging der heiligen was verminderd. Doch geenszins. Ze
werden nog steeds uitgeroeid door de duivel, met als zijn
instrument de goddelozen. Zij werden op de brandstapel gezet.
Ze werden met het gezicht naar beneden aan blokken
gespijkerd, en wilde honden werden op hen losgelaten, die het
vlees en de ingewanden wegscheurden terwijl deze de
slachtoffers stervend onder de vreselijkste pijnen achterlieten.
Babies werden uit de zwangere moeder gereten en voor de
varkens geworpen. Vrouwen werden van de borsten ontdaan en
moesten daarbij rechtop blijven staan, terwijl bij iedere
hartslag het bloed uit de wonden stroomde, tot ze dood in
elkaar zakten. En de tragedie wordt nog vergroot in onze ogen
als men bedenkt dat dit niet alleen het werk was van heidenen,
maar dikwijls van zogenaamde Christenen, die meenden God
een dienst te bewijzen, door deze trouwe soldaten van het kruis,
die het Woord en de gehoorzaamheid van de Heilige Geest
voorstonden, te verdelgen. Joh. 16:2 “Men zal u uit de synagoge
bannen; ja de ure komt, dat een ieder, die u doodt, zal menen
Gode een heilige dienst te bewijzen.” Matth. 24:9 “Dan zullen
zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij
zult door alle volken gehaat worden om Mijns Naams wil.”

Door tekenen en wonderen, door de kracht des Geestes,
werd Martinus waarlijk aangewezen als de boodschapper voor
dat tijdperk. Maar niet alleen was hem een grote bediening
geschonken, hij was zelf altijd trouw aan het Woord van God.
Hij bestreed de organisatie. Hij weerstond de zonde onder de
hooggeplaatste personen. Hij kwam op voor de waarheid in
woord en daad en leefde ten volle een leven van de
overwinning van Christus.

Een biograaf schreef over hem het volgende: “Niemand zag
hem ooit boos, of verstoord, of bedroefd, of lachend. Hij was
altijd een en dezelfde en scheen iets onsterfelijks te bezitten,
daar op zijn gelaat iets van een hemelse vreugde zichtbaar was.
Nooit was er iets anders op zijn lippen dan Christus, nooit iets
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anders in zijn hart dan vroomheid, vrede en bewogenheid.
Vaak weende hij over de zonden, zelfs over die, die door
degenen die hem lasterden, bedreven werden, terwijl hij
afwezig was, lasterden zij hem met hun venijnige lippen en
giftige tongen. Velen haatten hem om zijn deugden, die zijzelf
niet bezaten en niet konden nabootsen; en helaas! Zijn
bitterste belagers waren bisschoppen.”

DE AANHEF

Openb. 2:12b “Dit zegt Hij, Die het tweesnijdende scherpe
zwaard heeft.”

De boodschap aan het derde tijdperk staat op het punt
verkondigd te worden. Het derde tafereel van dit toneel dat
zich ontvouwt, n.l. “Christus in het midden van Zijn
Gemeente” staat op het punt geopenbaard te worden. Met een
op een bazuin gelijkende stem, stelt de Geest de
Onvergelijkelijke voor: “Hij, Die het tweesnijdende scherpe
zwaard heeft.” Hoe geheel anders wordt Hij ons hier voor ogen
gesteld dan toen Pilatus het Lam van God voorstelde, gekleed
in de spottende purperen mantel, geslagen en met doornen
gekroond en zei: “Ziet uw Koning!” Nu staat vorstelijk gekleed
en gekroond met majesteit, de verrezen Heer: ‘Christus, de
kracht Gods.’

In deze woorden: ‘Hij, Die het tweesnijdende scherpe
zwaard heeft’, ligt nog een openbaring van de Godheid
opgesloten. U zult zich herinneren, dat Hij in het tijdperk van
Efeze voorgesteld werd als de Onveranderlijke God. In het
tijdperk van Smyrna zagen we Hem als de ENE WARE God, en
buiten Hem was er geen ander. Nu is er in dit Pérgamum
tijdperk een verdere openbaring van Zijn Godheid, doordat Hij
wordt voorgesteld met het tweesnijdende scherpe zwaard, dat
het Woord Gods is. Hebr. 4:12 “Want het Woord Gods is levend
en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het
dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest,
gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten
des harten.” Efeze 6:17 “En neemt het zwaard des Geestes, dat
is het Woord van God.” Openb. 19:13 en 15a: “En Hij was
bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en Zijn Naam
is genoemd: het Woord Gods. En uit Zijn mond komt een
scherp zwaard.” Joh. 1:1-3 “In den beginne was het Woord en
het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den
beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en
zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.” I Joh. 5:7
“Want drie zijn er, die getuigen in de hemel: de Vader, het
Woord, en de Heilige Geest; en deze drie zijn EEN.”

Nu kunnen we Zijn verhouding tot het Woord begrijpen.
HIJ IS HET WOORD. Dat is Hij. HET WOORD IN ZIJN NAAM.
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In Joh. 1:1 waar staat: “In den beginne was het Woord”,
staat in de grondtekst voor ‘Woord’ ‘Logos’, dat “gedachte” of
“begrip” betekent. Het heeft de dubbele betekenis van
‘gedachte’ en ‘spraak’. Nu is een ‘uitgedrukte gedachte’ een
‘woord’ of ‘woorden.’ Is dat niet wonderbaar en machtig?
Johannes zegt dat de gedachte van God in Jezus was
uitgedrukt. En Paulus zegt precies hetzelfde in Hebr. 1:1-3
“Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de
vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst
der dagen tot ons gesproken in de Zoon, (Logos) Die Hij gesteld
heeft tot erfgenaam van alle dingen, door Wie Hij ook de
wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling Zijner heerlijkheid
en de afdruk van Zijn wezen, die alle dingen draagt door het
Woord Zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot
stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van
de Majesteit in den hoge.” God werd tot uitdrukking gebracht
in de persoon van Jezus Christus. Jezus was het Uitgedrukte
Beeld van God. Ook in Joh. 1:14 weer: “Het Woord is vlees
geworden, en heeft onder ons gewoond.” Het wezen zelve van
God was vlees geworden en woonde onder ons. De grote
Geest-God, tot Wien niemand kon naderen, Die niemand had
gezien of aanschouwd, was nu in vlees getabernakeld en
woonde onder mensen, en drukte de volheid van God voor
mensen uit. Joh. 1:18 “Niemand heeft ooit God gezien; de
Eniggeboren Zoon, Die aan de boezem des Vaders is, Die heeft
Hem doen kennen.” God, Die Zijn aanwezigheid bij bepaalde
gebeurtenissen door de wolk of vuurkolom openbaarde,
waardoor de harten der mensen door vrees bevangen werden;
deze God, van wien de hoedanigheden van Zijn hart alleen
bekend gemaakt werden door openbaring van Woorden door
de profeten, werd nu Immanuël (God met ons), en verklaarde
Zich alzo. Het woord ‘verklaren’ is genomen van de Griekse
stam, die we vaak vertolken door schriftverklaring of exegese,
wat ‘grondig uitleggen’ en ‘duidelijk maken’ betekent. Dat is
wat het Levende WOORD, Jezus, heeft gedaan. Hij bracht God
tot ons, want Hij was God. Hij openbaarde God aan ons op
zo’n volmaakte wijze, dat Johannes over Hem kon zeggen in I
Joh. 1:1-3 “Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij gehoord
hebben, (Logos betekent spraak) hetgeen wij gezien hebben
met onze (eigen) ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, en
onze handen getast hebben van het Woord des Levens - het
Leven toch is geopenbaard, en wij hebben gezien en getuigen
en verkondigen u het eeuwige Leven, dat bij de Vader was en
aan ons geopenbaard is - hetgeen wij gezien en gehoord
hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons
gemeenschap zoudt hebben. En ónze gemeenschap is met de
Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.” Toen God werkelijk
geopenbaard werd, werd Hij in het vlees geopenbaard. “Wie
Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.”
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Zoëven in Hebr. 1:1-3 merkten we op dat Jezus het
Uitgedrukte Beeld Gods was. Hij was God, Die zich uitdrukte
van mens tot mens. Maar er is nog iets anders in deze verzen te
zien, vooral in vers één en twee. “Nadat God eertijds vele
malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de
profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken
in de Zoon, Die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen,
door Wie Hij ook de wereld geschapen heeft.” In de Scofield
Bijbel staat in de marge aangegeven dat het woord - in de
Nederlandse vertaling aangegeven door “door”- geen juiste
vertaling is. Het hoort te zijn “IN”. Niet door. Er staat dus:
“God sprak voorheen tot de vaderen IN de profeten^”, en dat
is juist. I Sam. 3:21 “De Here verscheen ook verder in Silo,
want Hij openbaarde Zich in Silo aan Samuël door het Woord
des Heren.” Dat doet I Joh. 5:7 volmaakt uitkomen: “De Geest
en het Woord zijn EEN.” Jezus openbaarde de Vader. Het
Woord openbaarde de Vader. Jezus was het Levende Woord.
Prijst God, Hij is heden nog steeds dat Levende Woord.

Toen Jezus op aarde was, zei Hij: “Gelooft gij niet, dat Ik
in de Vader ben, en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot u
spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader, Die in Mij blijft,
doet Zijn werken.” Joh. 14:10. Hier wordt heel duidelijk
uiteengezet, dat de volmaakte openbaring van God in de Zoon
was door middel van de inwonende Geest, Die Zich in Woord
en werken openbaarde. Dat is precies, wat we steeds
onderwezen hebben. Als de Bruid zal terugkeren om een
Woord-Bruid te worden, zal zij dezelfde werken voortbrengen,
die Jezus voortgebracht heeft. Het Woord is God. De Geest is
God. Zij allen zijn EEN. De ene kan niet afzonderlijk van de
andere werken. Als iemand werkelijk de Geest van God heeft,
zal hij het Woord van God hebben. Zo was het met de profeten
gesteld. Zij bezaten de inwonende Geest Gods en het Woord
kwam tot hen. Zo was het met Jezus. De Geest was in Hem
zonder mate en het Woord kwam tot Hem. (Jezus begon zowel
te doen als te LEREN. Mijn leer is de Mijne niet, maar van de
Vader, Die Mij gezonden heeft. Hand. 1:1 en Joh. 7:16).

Bedenk nu, dat Johannes de Doper zowel de profeet als de
boodschapper van zijn dag was. Hij was vervuld met de Heilige
Geest van de schoot zijner moeder aan. Toen hij in de Jordaan
doopte, kwam het Woord Gods (Jezus) tot hem. Het Woord
komt altijd tot de werkelijk met de Geest vervulde mens. Dat is
het bewijs van vervuld te zijn met de Heilige Geest. Dat is wat
Jezus zei dat het bewijs was. Hij zei: “En Ik zal de Vader
bidden en Hij zal u een andere Trooster zenden, opdat Hij bij u
blijve in der eeuwigheid. Ja, de Geest der waarheid, Welke de
wereld niet kan ontvangen.” Nu weten we wat de Waarheid is.
“Uw Woord is de Waarheid.” Joh. 17:17b. En opnieuw in Joh.
8:43 “Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat gij Mijn
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Woord niet kunt horen.” Heeft u gemerkt dat Jezus zegt dat de
wereld de Heilige Geest niet kon ontvangen? Wel, ik las zonet
in dit vers, dat zij het Woord ook niet konden ontvangen.
Waarom niet? Omdat de Geest en het Woord één zijn en als u
de Heilige Geest bezit, zoals de profeten, zal het Woord tot u
komen. U zou het ontvangen. In Joh. 14:26 staat: “Maar de
Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in Mijn
Naam, Die zal u alles LEREN en u te binnen brengen al wat Ik
u gezegd heb.” Hier zien we opnieuw het Woord komen
vanwege de Geest van God. Opnieuw in Joh. 16:13 “Doch
wanneer Hij komt, de Geest der waarheid (het Woord), zal Hij
u de weg wijzen tot de volle waarheid; (Uw Woord is de
waarheid) want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat
Hij hoort (het Woord van God), zal Hij spreken en de toekomst
zal Hij u verkondigen.” (De Geest, Die het Woord der Profetie
brengt). Ik wil dat u goed opmerkt dat Jezus niet zei, dat
spreken in tongen, vertolking, profeteren, of juichen en dansen
het bewijs van de doop met de Heilige Geest was. Hij zei, dat
het bewijs zou zijn, dat u in de WAARHEID zou zijn; u zou in
het Woord van God voor uw tijdperk zijn. Bewijs heeft te
maken met het ontvangen van dat Woord.

In I Cor. 14:37 “Indien iemand meent een profeet of
geestelijk mens te zijn, laat hij dan wèl weten, dat hetgeen ik u
schrijf, een gebod des Heren is.” Begrijp dat goed. Het bewijs
van de inwoning van de Geest was dit: te erkennen en te
VOLGEN hetgeen Gods profeet voor zijn tijdperk doorgaf,
toen hij de orde in de Gemeente herstelde. Tot hen, die
aanspraak maakten op een andere openbaring, moest Paulus
zeggen (vs. 36): “Is het Woord Gods van u uitgegaan, of is het
tot u alleen gekomen?” Het bewijs van een met de Geest
vervuld Christen-gelovige is niet, dat hij de waarheid (het
Woord) voortbrengt, maar dat hij de waarheid (het Woord)
ontvangt, dat hij het gelooft en het gehoorzaamt.

Hebt u opgemerkt in Openb. 22:17 “En de Geest en de Bruid
zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom!” Ziet u, de Bruid
spreekt hetzelfde Woord als de Geest. Zij is een Woord-bruid,
en bewijst, dat ze de Geest heeft. In elk Gemeente-tijdperk
horen we deze woorden: “Wie oren heeft, die hore wat de Geest
tot de Gemeenten zegt.” De Geest geeft het Woord. Als u de
Geest hebt, zult u het Woord dat voor uw tijdperk bestemd is
horen, zoals die ware Christenen het Woord voor hun tijdperk
aannamen.

Begrijpt u wat er met deze laatste gedachte bedoeld wordt?
Ik herhaal: ieder tijdperk der Gemeente eindigt met dezelfde
vermaning: “Wie oren heeft, die (een individu) hore wat de
Geest tot de Gemeenten zegt.” De Geest schenkt het Woord.
Hij heeft de waarheid voor ieder tijdperk. Ieder tijdperk kent
zijn eigen uitverkorenen, en die uitverkoren groep mensen
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‘hoorde het Woord’ altijd, en ontving het, wat bewees dat zij
het Zaad in zich hadden. Joh. 8:47 “Wie uit God is, hoort de
Woorden Gods; daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet
zijt.” Zij wezen het Woord (Jezus) af en Zijn Woorden die voor
hun dag bestemd waren, maar het ware zaad nam het Woord
wel aan omdat het uit God was. “En AL Uwe kinderen zullen
van God geleerd zijn.” (De Heilige Geest) Jes. 54:13. Jezus heeft
hetzelfde gezegd in Joh. 6:45. OF U EEN BENT MET HET
WOORD, dat is het bewijs ervan of u uit God bent en met de
Geest vervuld. Geen ander criterium.

Maar wat zijn dan tongen en vertolking en de andere
gaven? Dat zijn uitingen. Zo wordt het door het Woord geleerd.
Lees dit in I Cor. 12:7 “Maar aan een ieder wordt de
OPENBARING (uitingen) van de Geest gegeven tot welzijn van
allen.” Vervolgens somt Paulus die uitingen op.

Nu komt deze heel goede vraag waarvan ik weet dat u die
graag zou willen stellen. Waarom is de uiting niet een bewijs
van de doop met de Heilige Geest, want men kan toch de
Heilige Geest niet openbaren, tenzij men werkelijk met die
Geest vervuld is? Wel, ik zou graag willen, dat ik kon zeggen
dat dit juist is, omdat ik er niet van houd mensen te kwetsen of
hun leer omver te lopen; maar ik zou geen echte dienstknecht
van God zijn als ik u niet heel de raad Gods zou verkondigen.
Is dat juist of niet? Laten we eens een figuur als Bileam onder
de loep nemen. Hij was religieus, hij vereerde God. Hij wist
hoe men aan God moest offeren en hoe men Hem moest
benaderen, maar hij was geen profeet van het Ware Zaad, want
hij nam het loon der ongerechtigheid aan, en wat het ergste
was, hij verleidde het volk Gods tot de zonden van hoererij en
afgoderij. Maar wie durft er ontkennen dat de Geest Gods Zich
ondanks dit alles toch door hem openbaarde in één van de
mooiste gedeelten van beslist nauwkeurige profetie die de
wereld ooit gekend heeft? Maar hij bezat de Heilige Geest
helemaal niet. Wat denkt u dan van Kajafas, de hogepriester?
De Bijbel zegt, dat hij profeteerde wat voor dood de Heer zou
sterven. We weten allen dat hij niet beschreven wordt als
iemand, die met de Geest vervuld was - of door de Geest geleid
werd, zoals het geval was bij de oude Simeon of de dierbare
heilige, die Anna genaamd wordt. Maar toch had hij een echte
manifestatie van de Heilige Geest. Dat valt niet te ontkennen.
Dus waar wordt dan de uiting of manifestatie als een bewijs
genoemd? Het is er niet. Als u waarlijk vervuld bent met de
Geest van God, zult u het bewijs van het WOORD in uw leven
hebben.

Laten wij u eens tonen hoezeer ik doordrongen ben van
deze waarheid door een openbaring welke God mij gegeven
heeft. Maar voor ik dit vertel, wil ik het volgende zeggen. Velen
uwer geloven, dat ik een profeet ben. Ik zeg zoiets niet. U hebt
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het gezegd. Maar beiden weten we, dat de visioenen, die God
mij geeft, NIMMER FALEN. NIMMER. Als iemand kan
aantonen dat ooit een visioen faalde, dan wil ik het weten. Nu
u mij tot zover gevolgd hebt, hier is mijn verhaal.

Vele jaren geleden, toen ik voor het eerst met de
pinkstermensen in aanraking kwam, was ik in één van hun
openluchtbijeenkomsten, waar veel uiting van tongentaal, ver-
tolking van tongen en profetie was. Vooral twee predikers
blonken hierin uit; ze overtroffen alle andere broeders in dit
opzicht. Ik genoot intens van de diensten en was werkelijk
geïnteresseerd in de verscheidene uitingen, want het leek
allemaal heel echt. Het was mijn vurige wens, alles te leren
over deze gaven wat ik maar kon leren en daarom besloot ik er
met de twee mannen eens over te gaan praten. Door de gave
van God, die in mij is, probeerde ik er achter te komen, of de
geest van de eerste man echt uit God was of niet. Na een kort
gesprek met die dierbare, nederige broeder, wist ik dat hij een
oprecht en serieus Christen was. Hij was echt. De andere
jongeman was helemaal niet zoals de eerste. Hij was vol
grootspraak en trots, en toen ik tegen hem sprak, trok er een
visioen voor mijn ogen voorbij en ik zag dat hij met een blonde
dame was getrouwd, maar leefde met een brunette en twee
kinderen bij haar had. Als er ooit een huichelaar was, dan was
hij het wel.

Laat ik u zeggen, dat ik geschokt was. Hoe kon ik dat niet
zijn? Hier waren twee mensen, een van hen was een echte
gelovige en de andere een zondige imitator. EN TOCH OPEN-
BAARDEN ZE BEIDEN GAVEN VAN DE GEEST. Ik was
bezorgd door deze verwarring. Ik verliet de bijeenkomst om
God te zoeken voor het antwoord. Ik ging alleen naar een
verborgen plek en daar bad ik met mijn Bijbel en wachtte tot
God zou antwoorden. Niet wetend wat voor Schriftgedeelte ik
moest lezen, opende ik toevallig de Bijbel bij een willekeurige
plaats in Mattheüs. Ik las een ogenblik en legde toen de Bijbel
neer. Plotseling woei er een wind door de kamer, waardoor de
bladeren omgeslagen werden naar Hebreeën, hoofdstuk zes. Ik
las het door en werd bijzonder getroffen door deze merk-
waardige verzen, Hebr. 6:4-9 “Want het is onmogelijk, degenen,
die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gave genoten
hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest, en het
goede Woord Gods en de krachten der toekomende eeuw
gesmaakt hebben, en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw
tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van
God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken. Want de
grond, die de regen, welke er telkens op valt, indrinkt en gewas
voortbrengt, geschikt voor hen, ter wille van wie hij ook
bewerkt wordt, ontvangt zegen van God; doch als hij doornen
en distelen draagt, is hij ondeugdelijk en niet ver van de
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vervloeking, die uitloopt op verbranding. Maar wat u betreft,
geliefden, ook al spreken wij zo, wij zijn overtuigd van iets
beters, waaraan uw heil hangt.”

Ik deed de Bijbel dicht, legde hem neer, peinsde een
ogenblik en bad nog wat. Ik had nog steeds niet het antwoord.
Ik opende opnieuw de Bijbel zonder bepaald iets te zoeken,
maar ik las er niet in. Plotseling ging de wind opnieuw door de
ruimte heen en weer sloegen de bladzijden om naar Hebr. 6 en
bleven zo liggen, daar de wind er niet meer was. Ik las die
woorden nog eens en toen ik daarmee bezig was, daalde de
Geest Gods neer in de kamer en ik aanschouwde een visioen. In
het visioen zag ik een man gekleed in het zuiverste wit, die
voortliep in een pas geploegd veld en tarwe zaaide. Het was
een heldere dag en het was ochtend toen hij zaaide. Maar ‘s
avonds laat, nadat de zaaier in het wit was heen gegaan,
verscheen iemand in het zwart, die heimelijk ook zaad zaaide
tussen het zaad dat de man in het wit gezaaid had. De dagen
verstreken - de zon en de regen zegenden de grond; en op
zekere dag kwam de tarwe op. Hoe schoon was dit. Maar een
dag later verscheen het onkruid.

De tarwe en het onkruid groeiden tezamen op. Zij kregen
hetzelfde gemeenschappelijke voedsel uit dezelfde grond. Zij
dronken van dezelfde regen en genoten van hetzelfde zonlicht.

Toen werd op zekere dag de hemel als koper en alle planten
gingen neerhangen en dreigden te sterven. Ik zag toen hoe de
tarwe het hoofd ophief en ik hoorde het tot God roepen om
regen. Evenzo verhief het onkruid zijn stem en smeekte om
regen. Toen betrok de lucht en er kwam regen en opnieuw - nu
vol kracht - verhief de tarwe haar stem en riep in aanbidding
uit: “Prijst de Heer!”  En tot mijn verbazing hoorde ik ook hoe
het tot leven teruggekomen onkruid opzag naar boven en zei:
“Halleluja!”

Toen wist ik wat de waarheid was over die samenkomst in
de openlucht en over het gezicht. De gelijkenis van de Zaaier
en het Zaad, het zesde hoofdstuk van Hebreeën en de
duidelijke openbaring van geestelijke gaven in een gemengd
gehoor - alles werd wonderlijk duidelijk. De zaaier in het wit
was de Here. De zaaier in het zwart was de duivel. De wereld
was de akker. Het zaad stelde mensen voor, uitverkorenen en
verworpenen. Beiden hadden hetzelfde gemeenschappelijke
voedsel, hetzelfde water en dezelfde zon. Beiden baden. Beiden
ontvingen bijstand van God, want Hij doet Zijn zon schijnen
en de regen neerkomen over slechten en goeden. En hoewel ze
allebei dezelfde wonderbare zegen en dezelfde wonderbare
manifestaties hadden, WAS ER NOCHTANS DIT ENE GROTE
VERSCHIL: ZE WAREN AFKOMSTIG VAN VERSCHIL-
LEND ZAAD.
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Hier was ook het antwoord op Matth. 7:21-23 “Niet een
ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der
hemelen binnengaan, maar wie doet de wil Mijns Vaders, Die
in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen:
Here, Here, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd en in
Uw Naam boze geesten uitgedreven en in Uw Naam vele
krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u
nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloos-
heid.” Jezus ontkent niet dat zij de machtige werken deden die
alleen de Heilige Geest door middel van mensen kan doen.
Maar wel ontkende Hij hen ooit gekend te hebben. Dit waren
geen teruggevallenen. Dit waren goddelozen, onweder-
geborenen, verworpenen. Dezen waren het zaad van satan.

En daar gaat het om. U KUNT NIET beweren, dat een
uiting bewijst dat men uit de Geest geboren of met de Geest
vervuld is. In geen geval. Ik zal toegeven dat een echte uiting
het bewijs is van de Heilige Geest, die machtige dingen
bewerkt, maar het is GEEN bewijs ervan of iemand met de
Geest vervuld is, zelfs al zou die persoon dergelijke
manifestaties in overvloed hebben.

Het bewijs van het ontvangen van de Heilige Geest in deze
tijd is precies hetzelfde als het destijds was in de dagen van
onze Here. Het is het ontvangen van het Woord der waarheid,
dat bestemd is voor de dag waarin u leeft. Jezus legde nooit
zozeer de klemtoon op de werken, zoals Hij die op het Woord
legde. Hij wist dat, indien de mensen het WOORD ontvingen de
werken wel zouden volgen. Dat is Bijbels.

Nu wist Jezus, dat men in het Pérgamum-tijdperk op
verschrikkelijke wijze van dat Woord zou afdrijven; het was
een tijdperk dat tweehonderd jaar na het gezicht op Patmos
aanving. Hij wist, dat dit afdrijven zou maken dat men terecht
kwam in de donkere Middeleeuwen. Hij wist, dat de wijze
waarop de mens oorspronkelijk van God afdwaalde was dat hij
allereerst het Woord verliet. Indien u het Woord verlaat, hebt u
God verlaten. Daarom stelt Hij Zich aan de Gemeente van Pér-
gamum, en in feite aan al de Gemeenten uit alle tijdperken,
aldus voor: “Ik ben het Woord. Indien gij de Godheid in uw
midden wilt hebben, heet dan het Woord welkom en neemt het
aan. Laat niets of niemand ooit tussen u en dat Woord in
komen te staan. Wat Ik u geef (het Woord) is een openbaring
van Mijzelf. IK BEN HET WOORD. Onthoudt dat!”

Ik vraag me af of we wel voldoende onder de indruk zijn
van het Woord in ons midden. Laat ik hier een gedachte naar
voren brengen. Op welke wijze bidden we? We bidden in Jezus’
Naam, nietwaar? Ieder gebed is in Zijn Naam, want anders
wordt het niet verhoord. Toch wordt ons in I Joh. 5:14 gezegd:
“En dit is de vrijmoedigheid die wij tegenover Hem hebben,
dat Hij, indien wij iets bidden naar Zijn wil, ons verhoort. En
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indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden,
weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van
Hem hebben gebeden.” Nu vragen we: “Wat is de wil van
God?” Er is maar EEN MANIER waarop u Zijn wil kunt
kennen en dat is door het WOORD VAN GOD. Klaagl. 3:37
“Wie is het, die spreekt en het is er, wanneer de Here het niet
gebiedt?” Daar is het. Als het niet in het Woord te vinden is,
kunt u het niet hebben. Daarom kunnen we niet vragen om iets
tenzij het in het Woord besloten ligt en we kunnen geen
smeekbede opzenden of iets vragen tenzij het geschiedt in Zijn
Naam. Daar is het opnieuw. JEZUS (de Naam) is het WOORD
(de wil). U kunt God en het Woord niet scheiden. Zij zijn EEN.

Welnu, het Woord dat Hij achterliet op gedrukt papier is
een deel van Hem wanneer u het aanvaardt door geloof in een
Geest-vervuld leven. Hij zei dat Zijn Woord leven was.
Joh. 6:63b. Maar dit is precies wat Hij is: Joh. 14:6 “Ik ben de
Weg en de Waarheid en het Leven.” Rom. 8:9b “Indien iemand
echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet
toe.” Daar is het. Hij is Geest en Hij is Leven. Dat is precies
wat het Woord is; dat is precies wat Jezus is. Hij is het Woord.
Dus wanneer een uit de Geest geboren en met de Geest vervuld
mens dat Woord in geloof aanneemt in zijn hart en het
uitspreekt, dan is dat hetzelfde als wanneer de Godheid Zelf
zou spreken. Elke berg moet wijken. Satan kan niet
standhouden voor die mens.

Indien de Gemeente, ver terug in dat derde tijdperk, alleen
maar aan de openbaring van het levende Woord in haar
midden had vastgehouden, dan zou de kracht Gods niet
verdwenen zijn zoals geschiedde in de donkere Middeleeuwen.
En juist vandaag, wanneer de gemeente weer terugkeert tot het
Woord in geloof, kunnen we zonder twijfel zeggen, dat Gods
heerlijkheid en de wonderbare werken Gods weer in haar
midden zullen zijn.

Toen ik op een avond de Here zocht, zei de Heilige Geest
mij dat ik mijn pen moest opnemen om te schrijven. Toen ik
naar mijn pen greep om te schrijven, gaf Zijn Geest mij een
boodschap door voor de gemeente. Ik wil deze aan u
doorgeven^Zij houdt verband met het Woord en de Bruid.

“Hier volgt wat ik u probeer te zeggen. De wet der
voortplanting houdt in, dat iedere soort zich voortplant naar
zijn eigen aard; dit is geheel in overeenstemming met Gen. 1:11
“En God zeide: Dat de aarde jong groen voortbrenge,
zaadgevend gewas, vruchtbomen, die naar hun aard vruchten
dragen, welke zaad bevatten, op de aarde; en het was alzo.”
Wat voor leven er ook in het zaad was, het kwam te voorschijn
in een plant en daardoor in de vrucht. Precies dezelfde wet is
van toepassing op de gemeente vandaag. Het zaad, waaruit de
gemeente ontstond, zal te voorschijn komen en identiek zijn
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aan het oorspronkelijk zaad, daar het hetzelfde zaad is. In deze
laatste dagen zal de ware Bruidsgemeente (het zaad van
Christus) tot de Hoofdsteen naderen, en zij zal de “super-
gemeente” zijn, een superras, daar zij aan Hem gelijkvormig
wordt. Degenen die in de Bruid zijn zullen Hem zozeer gelijk
zijn, dat ze zelfs naar Zijn eigen beeltenis zullen zijn. Dit,
teneinde met Hem verenigd te kunnen worden. Zij zullen één
zijn. Zij zullen de openbaring zelve zijn van het Woord van de
levende God. Denominaties kunnen dit niet voortbrengen (het
verkeerde zaad). Zij zullen hun belijdenissen en dogma’s,
vermengd met het Woord, produceren. Deze bastaardin levert
aldus een bastaardprodukt op.

De eerste zoon (Adam) was het gesproken zaad-Woord van
God. Hem werd een bruid gegeven om zich te kunnen
voortplanten. Daarom werd de bruid hem geschonken, opdat
hij zich zou kunnen voortplanten; opdat hij een andere zoon
van God zou kunnen voortbrengen. Maar zij viel. Zij kwam te
vallen door bastaardij. Zij was er de oorzaak van dat hij stierf.

De tweede Zoon (Jezus), eveneens een gesproken
Zaad-Woord van God, kreeg net als Adam een bruid. Maar
voor Hij haar kon huwen, kwam ook zij te vallen. Zij werd,
evenals de vrouw van Adam, op de proef gesteld of zij het
Woord van God zou geloven en leven, of het Woord in twijfel
zou trekken en sterven. Zij twijfelde. Zij week af van het
Woord. Zij stierf.

Uit een kleine groep mensen van het ware zaad des Woords
zal God een beminde bruid aan Christus aanbieden. Zij is een
maagd van Zijn Woord. Zij is maagd omdat zij geen door de
mens opgestelde belijdenissen of dogma’s kent. Door en door
middel van de leden der bruid zal alles worden vervuld dat
door God beloofd was om in de maagd tot openbaring te
komen.

Het woord der belofte kwam tot de maagd Maria. Maar dat
Woord der belofte was Hijzelf, Die geopenbaard moest worden.
God werd geopenbaard. Hijzelf trad in die tijd op en vervulde
Zijn eigen Woord der belofte in de maagd. Het was een engel,
die haar de boodschap had gebracht. Maar de boodschap van
de engel was het Woord Gods. Jes. 9:6. Hij bracht toen alles in
vervulling dat van Hem stond geschreven, omdat zij Zijn
Woord dat tot haar kwam, aannam.

De leden der maagdelijke bruid zullen Hem liefhebben, en
zij zullen Zijn vermogens bezitten, want Hij is hun hoofd en
alle macht komt Hem toe. Zij zijn Hem onderworpen, evenals
de leden van ons lichaam onderworpen zijn aan ons hoofd.

Let op de harmonie die er bestaat tussen de Vader en de
Zoon. Jezus deed nooit iets zonder dat het Hem eerst door de
Vader getoond was. Johannes 5:19. Deze zelfde harmonie moet
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nu bestaan tussen de Bruidegom en Diens bruid. Hij toont haar
Zijn Woord des levens. Zij neemt het aan. Zij trekt het in geen
enkel opzicht in twijfel. Daarom kan niets haar schade doen,
zelfs de dood niet. Want als het zaad geplant is, zal het water
het weer doen opschieten. Hier is het geheim ervan. Het Woord
is in de bruid (zoals het was in Maria). De bruid heeft de
gezindheid van Christus, want zij weet wat Hij wil dat er met
het Woord gedaan wordt. Zij volvoert het bevel des Woords in
Zijn Naam, want zij bezit het “zo spreekt de Here.” Dan wordt
het Woord levend gemaakt door de Geest en gaat het in
vervulling. Als een zaad dat geplant en begoten wordt, komt
het tot volle rijpheid en beantwoordt het aan haar doel.

Degenen die in de bruid zijn volbrengen alleen Zijn wil.
Niemand kan hen ertoe brengen anders te handelen. Zij
bezitten het ‘zo spreekt de Here’, of ze houden zich rustig. Zij
weten dat het God in hen moet zijn, Die de werken doet en Zijn
eigen Woord vervult. Hij voltooide niet al Zijn werk tijdens
Zijn aardse bediening en derhalve werkt Hij nu in en door de
bruid. Zij weet dat, want het was voor Hem nog niet de tijd, om
toen bepaalde dingen te doen, die Hij nu moet doen. Maar nu
zal Hij door de bruid dat werk volbrengen, dat Hij voor deze
bepaalde tijd bestemd had.

Nu, laat ons staan zoals Jozua en Kaleb. Ons beloofde land
komt in zicht evenals bij hen het geval was. Nu betekent het
woord Jozua: “Jehova Verlosser”, en hij stelt de leidsman voor
die in de eindtijd tot de gemeente zal komen, net zoals Paulus
kwam als oorspronkelijke leidsman. Kaleb vertegenwoordigt
diegenen die trouw bleven met Jozua. Bedenk, God begon met
Israël als een maagd met Zijn Woord. Maar zij wilden iets
anders. En de gemeente uit de laatste dagen ook. Let erop, dat
God Israël ook niet liet optrekken of in het beloofde land
komen, totdat het Zijn bestemde tijd was. Nu had men Jozua,
de leidsman, onder druk kunnen zetten door te zeggen: “Het
land is van ons; laten we dus optrekken en het in bezit nemen.
Jozua, je hebt bij ons afgedaan, je bent je opdracht kwijt, je
bezit niet de kracht die je eerder bezat. Je hoorde altijd van
God en wist de wil van God en wist snel te handelen. Er is iets
mis met je.” Doch Jozua was een door God gezonden profeet
en hij kende de beloften Gods, dus wachtte hij op de
vervulling daarvan. Hij wachtte op een klaar en duidelijk
besluit van God en wanneer de tijd kwam dat men moest
optrekken, legde God de volledige leiding op de schouders van
Jozua omdat hij zich aan het Woord had gehouden. God kon
Jozua vertrouwen, maar de anderen niet. Dit zal zich dus op
gelijke wijze herhalen in deze eindtijd. Hetzelfde probleem,
dezelfde pressie.

Neem het voorbeeld dat we in Mozes zien. De geboorte van
deze machtige gezalfde profeet Gods was van bijzondere aard,
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daar hij op de juiste tijd geboren werd voor de verlossing van
Abrahams zaad uit Egypte. Hij bleef in geen geval in Egypte
om met hen te discussiëren over de Schrift noch om zich druk
te maken tegenover de priesters. Hij ging de woestijn in totdat
het volk bereid was hem te ontvangen. God riep Mozes naar de
woestijn. Het lag niet aan Mozes, dat hij moest wachten, maar
aan de mensen, die niet bereid waren hem te ontvangen. Mozes
meende dat de mensen het zouden verstaan, maar ze begrepen
het niet.

Dan is er Elia, tot wie het Woord des Heren kwam. Toen hij
praktisch klaar was met het prediken van de waarheid en die
groep mensen, die de voorloper is van de Amerikaanse
Izebel-groep, die het Woord niet wilde aannemen, nam God
hem weg van zijn arbeidsterrein en bezocht die generatie met
plagen omdat zij de profeet en de boodschap die God gegeven
had, verworpen hadden. God riep hem naar de woestijn en hij
kwam er niet uit, zelfs niet voor de koning. Degenen, die hem
probeerden over te halen, stierven. Maar God sprak tot Zijn
getrouwe profeet door visioenen. Hij kwam te voorschijn en
bracht Israël het Woord terug.

Toen verscheen Johannes de Doper, de getrouwe voorloper
van Christus, de machtige profeet van zijn tijd. Hij ging niet
naar de school van zijn vader, noch naar de school der
farizeeën - hij ging naar geen enkele denominatie, maar naar
de woestijn, waarheen hij door God geroepen werd. Daar bleef
hij totdat de Here hem uitzond met de boodschap en hij het
uitriep: ‘De Messias is op komst.’

Laten we hier een Schriftuurlijke waarschuwing
aannemen. Geschiedde het niet in de dagen van Mozes, die
door God was aangewezen, dat Korach opstond en die
machtige profeet tegenstond? Hij ging redetwisten met Mozes
en beweerde dat hij net zoveel van God had ontvangen om het
volk te kunnen leiden en dat anderen net zozeer deel hadden
aan de Goddelijke openbaring als Mozes. Hij erkende niet het
gezag van Mozes. De mensen in die tijd, nadat zij het ware
Woord hadden gehoord en goed bekend waren met het feit dat
een echte profeet door God bevestigd werd, die mensen, zeg ik,
geraakten onder de bekoring van Korach en zijn tegenspreken.
Korach was geen Schriftuurlijke profeet, maar de mensen en
hun leiders steunden in grote getale op hem. Wat lijkt dit alles
op de hedendaagse evangelisten met hun “gouden kalf”
programma’s, zoals Korach die had. Zij maken een goede
indruk op de mensen net als Korach, die toen ook zo goed
scheen te zijn. Zij hebben bloed op hun voorhoofd, olie aan hun
handen en vuurballen op het podium. Zij laten vrouwelijke
predikers toe, vinden het goed dat vrouwen hun haar kort
knippen, korte en lange broeken dragen en aan het Woord van
God voorbij gaan, terwille van hun eigen geloofsbelijdenissen
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en dogma’s. Dat toont wel aan wat voor zaad in hen is. Doch
niet alle mensen keerden zich tegen Mozes en verlieten het
Woord van God. Nee. De uitverkorenen bleven aan zijn zijde
staan. Hetzelfde gebeurt tegenwoordig weer. Velen verlaten het
Woord, maar enkelen blijven het getrouw. Denk hier aan de
gelijkenis van de tarwe en het onkruid. Het onkruid moest
samengebonden worden om te worden verbrand. Deze
afgevallen kerken worden vaster en vaster bijeengebonden,
gereed voor het vuur van Gods oordeel. Maar de tarwe zal
verzameld worden voor de Meester.

Ik wil, dat u hier nu goed oplet, zodat u dit zult kunnen
zien. God heeft beloofd, dat in de eindtijd Maleachi 4 vervuld
zal worden. Dat moet in vervulling gaan, want het is het door
de Geest levendgemaakte Woord van God, dat door de profeet
Maleachi gesproken is. Jezus heeft er naar verwezen. Het is
vlak voor de tweede komst van Christus. Tegen de tijd dat
Jezus komt moet de hele Schrift zijn vervuld. De bedeling der
heidenen zal in haar laatste Gemeente-tijdperk zijn als die
boodschapper uit Maleachi verschijnt. Hij zal nauwkeurig bij
het Woord blijven. Hij zal de gehele Bijbel nemen, van Genesis
tot en met Openbaring. Hij zal beginnen bij het slangenzaad en
doorgaan tot de boodschapper in de spade regen. Maar de
denominaties zullen hem verwerpen.

Dit moet zo geschieden, want de geschiedenis herhaalt zich
zoals die zich in de tijd van Achab afspeelde. De geschiedenis
van Israël onder koning Achab speelt zich hier in Amerika af
waar de profeet van Maleachi verschijnt. Net zoals Israël uit
Egypte toog om in vrijheid God te vereren, de oorspronkelijke
bewoners verdreef, een natie opbouwde met grote leiders zoals
David, enzovoorts, totdat het een Achab op de troon plaatste,
die een Izebel achter zich had staan die de toon aangaf, zo
hebben ook wij in Amerika precies eender gehandeld. Onze
voorvaderen gingen naar dit land om in vrijheid God te kunnen
vereren en te leven. Zij verdreven de inlandse bevolking en
namen het land in bezit. Krachtige mannen als Washington en
Lincoln werden verwekt, maar na een tijdje volgden anderen
van zulk een armzalig kaliber deze waardige mannen op, dat al
gauw een Achab op de presidentiële zetel werd gezet, die een
Izebel achter zich had staan die hem leidde. En in zulk een tijd
moet de boodschapper uit Maleachi verschijnen. Dan zal in de
late regen alles aan de kaak gesteld worden zoals op de berg
Karmel. Let hier nu goed op, opdat u het in het Woord kunt
zien. Johannes was de voorloper uit Maleachi 3. Hij plantte
voor de vroege regen en werd door de organisaties van zijn tijd
verworpen. Toen kwam Jezus en Hij stelde alles aan de kaak
op de berg der Verheerlijking. De tweede voorloper van
Christus zal voor de late regen zaaien. Jezus zal de confrontatie
zijn tussen de denominaties en de geloofsbelijdenissen, want



162  DE ZEVEN GEMEENTE-TIJDPERKEN

Hij zal wederkomen terwille van Zijn Woord en Zijn Bruid weg
nemen in de opname. De eerste confrontatie vond plaats op de
berg Karmel; de tweede op de berg der Verheerlijking, en de
derde zal zijn op de berg Sion.

Het zonderlinge gedrag van Mozes, Elia en Johannes, die
zich van het volk afzonderden, heeft velen in verwarring
achtergelaten. Zij beseften niet, dat zij zo deden omdat hun
boodschap werd verworpen. Maar het zaad was gezaaid, het
planten was voorbij. Het gericht was aanstaande. Zij hadden
aan hun doel beantwoord als een teken voor de mensen, en dus
was het gericht aanstaande.

Ik geloof, overeenkomstig Openb. 13:16, dat de bruid
gedwongen zal worden om met prediken te stoppen, want het
beest eist het merkteken in de hand of op het voorhoofd, indien
men toestemming wil hebben om te kunnen prediken.
Denominaties zullen het merkteken nemen, of gedwongen
worden te stoppen met prediken. Dan zal het Lam komen voor
Zijn bruid en de grote hoer oordelen.

Herinner u nu, dat Mozes geboren werd om een bepaald
werk te verrichten, maar dat werk pas kon volvoeren toen hij
de gaven had gekregen die hem in staat zouden stellen het
werk te doen. Hij moest uitgaan in de woestijn om daar te
wachten; God had een vastgestelde tijd. Er moest een bepaalde
farao op de troon zitten en de mensen moesten roepen om het
brood des levens, voordat God hem kon terugsturen. Dit geldt
ook voor deze tijd.

Maar wat is er in onze tijd aan de hand? Hele menigten
doen tekenen, zodat we een geslacht van wonderzoekers
hebben gekregen dat weinig of niets van het Woord of van een
echte beweging van Gods Geest afweet. Als ze bloed, olie en
vuur zien zijn ze blij; het kan hun niet schelen wat er in het
Woord staat. Ze zullen hun bijval schenken aan elk teken, zelfs
de onschriftuurlijke. Maar God heeft ons hiervoor
gewaarschuwd. Hij heeft in Matth. 24 gezegd, dat in de laatste
dagen de beide geesten zo dicht tot elkaar zouden komen, dat
alleen de waarlijk uitverkorenen hen van elkaar konden
onderscheiden, want zij alleen zouden niet verleid worden.

Hoe kunt u die geesten van elkaar onderscheiden? Beproef
ze slechts op het Woord. Als ze dat Woord niet spreken, zijn ze
uit de boze. Zoals de boze de eerste twee bruiden verleidde, zo
zal hij ook proberen de bruid van deze laatste dagen te
verleiden door haar te vermengen met geloofsbelijdenissen of
enkel door haar van het Woord te doen afdwalen naar elk teken
dat haar goed voorkomt. Maar God heeft nooit tekenen boven
het Woord geplaatst. Tekenen volgen juist het Woord, zoals het
was toen Elia de vrouw vroeg eerst een koek voor hem te
bakken, overeenkomstig het Woord van de Here. Toen ze deed
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naar wat het Woord zei, volgde het eigenlijke teken. Kom eerst
tot het Woord en let dan op het wonder. Het zaad-Woord wordt
door de Geest bezield.

Hoe kan een boodschapper van God gezonden, ooit slechts
een deel van het Woord geloven en er een ander deel van
verloochenen? De echte profeet Gods in deze laatste dagen zal
het gehele Woord verkondigen. Hij zal door de denominaties
gehaat worden. Zijn woorden zullen misschien wel even hard
en scherp zijn als die van Johannes de Doper, die hen adders
noemde. Maar de uitverkorenen zullen luisteren en gereed zijn
voor de opname. Het Koninklijke Zaad van Abraham, met
hetzelfde geloof als dat van Abraham, zal net als hij trouw
blijven aan het Woord, want zij zijn tezamen uitverkoren.

Die boodschapper van de laatste dagen zal op de door God
beschikte tijd verschijnen. Het is nu de eindtijd, zoals we allen
weten, want Israël is in zijn eigen land teruggekeerd. Hij zal
dus elk ogenblik moeten opkomen volgens Maleachi. Als we
hem zien, zal hij toegewijd zijn aan het Woord. Hij zal worden
aangewezen (aangeduid in het Woord, Openb. 10:7) en God zal
zijn bediening bevestigen. Hij zal de waarheid prediken als
Elia en gereed zijn voor de confrontatie op de berg Sion.

Velen zullen hem verkeerd begrijpen, daar zij op een
bepaalde wijze, die zij als de waarheid beschouwen, in de
Schrift zijn onderwezen. Wanneer hij daartegen opkomt, zullen
ze niet geloven. Zelfs zullen sommige echte dienaren des
Woords de boodschapper verkeerd begrijpen, doordat er zoveel
voor Gods waarheid werd uitgemaakt door bedriegers.

Maar deze profeet zal komen, en evenals de voorloper van
de eerste komst uitriep: “Zie, het Lam Gods dat de zonden der
wereld wegneemt,” zo zal ook hij het ongetwijfeld uitroepen:
“Zie het Lam Gods, Dat komt in heerlijkheid.” Hij zal dit
doen, want zoals Johannes de boodschapper der waarheid was
voor de uitverkorenen, zo is deze de laatste boodschapper aan
de uitverkorenen en uit het Woord geboren Bruid.”

CHRISTUS PRIJST ZIJN GEMEENTE

Openb. 2:13 “Ik weet, waar gij woont, dáár waar de troon
des satans is; en gij houdt vast aan Mijn Naam en hebt het
geloof in Mij niet verloochend, ook niet in de dagen van
Antipas, Mijn getuige, Mijn getrouwe, die gedood werd bij u,
waar de satan woont.”

“Ik weet uw werken.” Deze zelfde woorden worden gericht
tot elk van de zeven boodschappers met betrekking tot het volk
van God in ieder tijdperk. Daar deze tot de beide wijnstokken
gericht worden (de ware en de valse) zullen zij vreugde en
blijdschap geven in de harten van de ene groep mensen, maar
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schrik en beving in de harten der andere. Want al worden we
uit genade gered, zonder de werken, echte verlossing zal
werken voortbrengen, of daden die God behagen. I Joh. 3:7
“Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de
rechtvaardigheid DOET (werkt), is rechtvaardig, gelijk Hij
rechtvaardig is.” Als dit vers ook maar iets betekent, dan
betekent het wel dat een mens DOET wat hij IS. Jac. 3:11 “Doet
soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen?”
Rom. 6:2 “Hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin
nog leven?” Matth. 12:33-35 “Acht de boom goed, maar dan ook
zijn vrucht, óf acht de boom slecht, maar dan ook zijn vrucht,
want aan zijn vrucht kent men de boom. Adderengebroed, hoe
kunt gij, die slecht zijt, iets goeds zeggen? Want uit de
overvloed des harten spreekt de mond. Een goed mens brengt
uit zijn goede schat goede dingen voort, en een slecht mens uit
zijn boze schat boze dingen.” Als nu een mens geboren wordt
uit het Woord (wedergeboren zijnde, niet uit vergankelijk,
maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende
Woord van God, I Petr. 1:23), zal hij het Woord voortbrengen.
De vruchten of werken uit zijn leven zullen een voortbrengsel
zijn van het soort zaad of leven dat in hem is. Zijn werken
zullen daarom Schriftuurlijk zijn. O, wat zal deze waarheid
een aanklacht worden tegen het tijdperk van Pérgamum. Daar
staat Hij, de Onvergelijkelijke, en in Zijn hand het
tweesnijdend scherpe zwaard, het Woord Gods. En dat Woord
zal ons oordelen op de jongste dag. In feite worden we nu al
door dat Woord geoordeeld, want het is de onderscheider der
overleggingen en gedachten des harten. Het brengt een
scheiding aan tussen het vleselijke en het geestelijke. Het
maakt ons tot levende brieven die door alle mensen gelezen en
gekend kunnen worden tot verheerlijking van God.

“Ik weet uw werken.” Als iemand vreest dat hij misschien
God niet welgevallig zou zijn, laat hij dan het Woord
vervullen. Als iemand zich afvraagt of hij die woorden: “Goed
gedaan, gij getrouwe dienstknecht,” zal horen, laat hij dan het
Woord van God in zijn leven waarmaken en hij zal stellig die
lof horen. Het Woord der waarheid was toen de toets; het is
ook nu de toets. Er is geen andere maatstaf; er is geen ander
richtsnoer. Zoals de wereld door één Christus Jezus geoordeeld
zal worden, zo zal zij ook door het Woord geoordeeld worden.
Als iemand wil weten hoe het er met hem voorstaat, laat hij
dan doen naar wat Jacobus aanried: “Aanschouw uzelf in de
spiegel van Gods Woord.”

“Ik weet uw werken.” Zoals Hij daar stond met het Woord
en hun leven onderzocht in het licht van de blauwdruk die Hij
voor hen had neergelegd, moet het Hem zeer welgevallig
geweest zijn, want zij, evenals de anderen die hun waren
voorgegaan, verdroegen de vervolging van de onrechtvaardigen
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en bleven nochtans met vreugde de Heer aanhangen. En al was
het soms moeilijk de Here te dienen, zij dienden Hem toch en
vereerden Hem in Geest en waarheid. Maar dit was niet het
geval met de valse wijnstok. Helaas, zij hadden het leven dat
op het Woord gebouwd is, afgewezen en dwaalden nu steeds
verder van de waarheid af. Hun werken getuigden er van hoe
diep zij gezonken waren.

GIJ HOUDT VAST AAN MIJN NAAM

“Tot wien zullen wij heengaan? Gij alleen hebt woorden
van eeuwig leven!” Zij hielden er toen aan vast; zij houden er
nu aan vast, doch niet met de fatalistische vrees van hen, die
een dor leven leiden. Zij hielden vast in Zijn kracht, in de
zekerheid van de Geest dat ze één in Hem waren. Zij hadden de
zekere wetenschap van de vergeving van hun zonden en zij
droegen de naam ‘Christenen’ als een getuigenis daarvan. Zij
kenden die Naam en zij hadden Hem lief boven alle naam. Hun
knieën hadden voor die Naam gebogen. Hun tongen hadden
Hem beleden. Wat zij ook deden, ze deden het alles in de Naam
van de Here Jezus. Zij hadden die Naam genoemd en waren
geweken van het kwade, en nadat ze hun positie hadden
bepaald, waren ze bereid voor die Naam te sterven, daar ze
zeker waren van een betere opstanding.

Neem de Naam van Jezus mede,
Kind van kommer, zorg en smart;
Hij vertroost en geeft u vrede.
Neem hem mee in mond en hart.
Dierb’re Naam, O hoe zoet,
Hoop der aard en ‘s hemels vreugd.

Reeds in de tweede eeuw hadden die woorden “Vader,
Zoon en Heilige Geest” voor velen de betekenis gekregen van
‘Drieënigheid’, en het polytheïstische denkbeeld van drie goden
werd tot een leerstuk verheven in de valse kerk. Het zou niet
lang duren of de Naam was weggenomen - zoals in dit tijdperk
inderdaad gebeurd is - en in de plaats daarvan zouden titels
van de ENE GROTE GOD de NAAM, Here Jezus Christus,
vervangen. Terwijl de massa afvallig werd, en een
drieëenheidsgedachte omhelsde en doopte met gebruikmaking
van de titels van de godheid, doopte het Kleine Kuddeke nog
steeds in de Naam van Jezus Christus en zo hield het vast aan
de waarheid.

Als zovelen God onteren doordat ze Hem in drie goden
veranderen en Zijn dierbare Naam vervangen door titels, zou
iemand zich misschien kunnen afvragen of de wonderen en
tekenen die zo’n grote Naam vergezellen nog onder de mensen
te vinden zouden zijn. Inderdaad kwamen die tekenen op
machtige en wonderbare wijze tot uiting, al was dat zeker niet
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het geval bij de valse wijnstok. Mensen als Martinus werden op
machtige wijze gebruikt en God gaf getuigenis aan hen door
wonderen en tekenen en gaven van de Heilige Geest. Die Naam
was nog steeds krachtig zoals hij altijd is geweest en ook altijd
zal zijn waar de heiligen Hem eren door het Woord en door het
geloof.

GIJ HEBT MIJN GELOOF NIET VERLOOCHEND

In Hand. 3:16 toen Petrus gevraagd werd hoe het machtige
wonder plaatsgevonden had bij de kreupele man aan de
Schone Poort, legde hij het als volgt uit: “En op het geloof in
Zijn naam (Jezus) heeft Zijn (Jezus) Naam deze (vroeger
kreupel), die gij ziet en kent, sterk gemaakt; en het geloof door
(van) Hem (Jezus) heeft hem (deze man) dit volkomen herstel
gegeven in uw aller tegenwoordigheid.” Kijk, daar heeft u het.
Jezus’ Naam en Jezus’ Geloof brachten het wonder tot stand.
Petrus beweerde niet, dat het was door zijn eigen menselijk
geloof en evenmin beweerde hij dat het was door zijn eigen
naam. Hij zei, dat de Naam van Jezus, gebezigd in het geloof
dat van Jezus is, dat grote werk tot stand bracht. Dit is het
geloof waar de Here over spreekt in Openb. 2:13. Het was ZIJN
geloof. Het was niet het geloof IN Hem. Maar het was ZIJN
EIGEN Geloof, dat Hij aan de gelovigen gegeven had. Rom.
12:3 “Dat God elkeen in het bijzonder het geloof  heeft
toebedeeld.” (volgens vs. 1 is hier sprake van BROEDERS).
Efeze 2:8 “Want door genade zijt gij behouden, door het geloof,
en dat (Geloof) niet uit uzelf: het is een gave van God.” Verder
staat er in Jakobus 2:1 desgelijks: “Mijn broeders (let erop dat
hij ook tot BROEDERS spreekt) houdt uw geloof in onze Here
Jezus Christus vrij van aanzien des persoons.”

In dit tijdperk van Pérgamum, waar de verlossing
vermenselijkt werd en men zich van de waarheid had
afgekeerd dat “het heil des Heren is” - waarin men de leer der
uitverkiezing opzij geschoven had en de deuren der Gemeente
en de gemeenschap daarvan wagenwijd openzette voor
iedereen die haar leerstukken onderschreef (zonder zich aan
het Woord te storen) -  in dit tijdperk van snelle achteruitgang,
waren er nog steeds enkelen die de mate van dat geloof van
onze Here Jezus Christus bezaten en die niet alleen dat geloof
toepasten door werken van kracht, maar ook diegenen
weerstonden, die het waagden te zeggen dat zij gered waren
alleen maar omdat ze lid waren van een kerk. Zij wisten dat
geen mens waarlijk zou kunnen geloven ten eeuwigen leven en
tot de rechtvaardigheid Gods buiten de mate des geloofs van de
Heer Jezus Zelf. En zoals de tegenwoordige kerk vol zit met
verstandelijke gelovigen die de maagdelijke geboorte, het
vergoten bloed, onderschrijven, die naar de kerk gaan en
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deelnemen aan het avondmaal en helemaal niet wedergeboren
zijn, zo deed zich in het derde tijdperk hetzelfde probleem
voor. Menselijk geloof was toen niet genoeg, en ook nu is het
niet genoeg. Het echte geloof van de Zoon Gods moet in een
mensenhart komen, opdat hij de Here der heerlijkheid kan
ontvangen in de tempel welke niet met handen gemaakt is.

Dit was een levend geloof. “Ik leef uit het geloof van de
Zoon Gods.” Paulus zei niet, dat hij leefde uit het geloof IN de
Zoon Gods. Het was het geloof van de Zoon Gods, dat hem het
leven gegeven had en hem staande hield in Christelijke
overwinning.

Nee, zij hadden niet geloochend, dat de verlossing van
begin tot eind bovennatuurlijk was. Zij hielden de waarheid
van Zijn Naam en Zijn Geloof levend en werden door de Here
gezegend en Hem waardig gekeurd.

ANTIPAS, MIJN GETROUWE GETUIGE

Er bestaat geen andere vermelding in het Woord of in de
ongewijde geschiedenis van deze broeder. Maar dat is ook niet
nodig. Het is meer dan genoeg, dat hij tevoren gekend werd en
gekend was door de Here. Het is meer dan genoeg als we zijn
getrouwheid voor de Here in het levende Woord vermeld zien
staan. Hij was een Christen. Hij bezat de Naam van Jezus. Hij
bezat het geloof van onze Here Jezus Christus en behoorde tot
degenen die er uit leefden. Hij had gehoor gegeven aan de
woorden uit Jacobus: “Hebt het geloof van onze Here Jezus
Christus, vrij van aanzien des persoons.” Vol van de Heilige
Geest en van geloof, evenals Stefanus, zag hij niemand naar de
ogen, vreesde hij voor niemand; en toen de doodstraf
aangekondigd werd over allen die de Naam zouden aannemen
en in het geloof van Jezus Christus zouden wandelen, hield hij
stand met degenen die niet wilden terugkeren. Ja, hij stierf,
maar hij kreeg net als Abel een getuigenis van God (zijn naam
staat geschreven in het Woord), en al is hij dood, toch spreekt
zijn stem nog steeds in de bladzijden van Gods Goddelijk
Getuigenis. Opnieuw werd een getrouwe getuige in zijn rust
binnengeleid. Maar satan triomfeerde toen niet, net zo min als
toen hij de Vredevorst doodde, want zoals satan aan het kruis
werd beroofd, zo zal ook nu het bloed van Antipas het
uitroepen tot honderden anderen, die hun kruis zullen
opnemen en Hem volgen.

WAAR DE TROON DES SATANS IS

Dit stuk is daarom een deel van de lofspraak van de Geest,
omdat deze dappere soldaten van het kruis satan precies
midden in zijn eigen troonzaal overwonnen. Zij zegevierden in
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de strijd door de Naam en het geloof van Jezus: juist midden in
het kamp van de leiders der duisternis. Wat een geweldige lof
is dit. Zoals de machtige mannen die het kamp van de vijand
binnen drongen om David dorstlessend water te geven, zo
drongen deze geloofsreuzen het rijk van satans aardse bolwerk
binnen en brachten door prediking en vermaning het water des
heils aan degenen die in de schaduw des doods leefden.
Evenzeer als deze woorden over de troon en het rijk des satans
een deel vormen van Gods lof voor Zijn uitverkorenen, vormen
ze feitelijk de achtergrond voor de onthulling van het kwaad
dat oppermachtig was geworden in de kerk.

PÉRGAMUM: De troon en woonplaats des satans. Voor
velen zijn deze uitdrukkingen enkel in figuurlijke zin bedoeld,
niet in werkelijk historische. Maar ze zijn wel degelijk
werkelijk en de geschiedenis bevestigt dit. Pérgamum was
inderdaad de troon en de woonplaats des satans. Het
geschiedde aldus:

Pérgamum was oorspronkelijk niet de plaats waar satan
(als het om menselijke zaken gaat) woonde. Babylon is altijd
letterlijk en figuurlijk zijn hoofdkwartier geweest. In de stad
Babylon vond de satanische eredienst haar oorsprong. Gen.
10:8-10 “En Kus verwekte Nimrod; deze was de eerste
machthebber op de aarde; hij was een geweldig jager voor het
aangezicht des HEREN; daarom zegt men: Een geweldig jager
voor het aangezicht des HEREN als Nimrod. En het begin van
zijn koninkrijk was Babel, Erek, Akkad en Kalne, in het land
Sinear.” Gen. 11:1-9 “De gehele aarde nu was één van taal en
één van spraak. Toen zij oostwaarts trokken, vonden zij een
vlakte in het land Sinear, waar zij zich vestigden. En zij zeiden
tot elkander: Welaan, laten wij tichelen maken en die goed
bakken. En de tichel diende hun tot steen en het asfalt diende
hun tot leem. Ook zeiden zij: Welaan, laten wij ons een stad
bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en
laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele
aarde verstrooid worden. Toen daalde de Here neder om de
stad en de toren, die de mensenkinderen bouwden, te bezien,
en de Here zeide: Zie, het is één volk en zij allen hebben één
taal. Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij
denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Welaan, laat Ons
nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkanders
taal niet verstaan. Zo verstrooide de Here hen vandaar over de
gehele aarde, en zij staakten de bouw van de stad. Daarom
noemt men haar Babel, omdat de Here daar de taal der gehele
aarde verward heeft en de Here hen vandaar over de gehele
aarde verstrooid heeft. ”

De oorspronkelijke naam voor Babylon luidt Babel. Dit
betekent ‘verwarring.’ Het werd letterlijk gesticht door Kus, de
zoon van Cham, maar werd tot een koninkrijk van macht en
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grootheid gebracht onder diens zoon, Nimrod, de geweldige
jager. Nimrod wilde volgens het verhaal in Genesis elf, en ook
volgens de ongewijde geschiedenis, drie dingen volbrengen: Hij
wilde een sterke natie opbouwen, en hij deed het. Hij wilde zijn
eigen godsdienst propageren, en hij deed het. Hij wilde zich een
naam maken, waar hij ook in slaagde. Wat hij tot stand bracht
was zo kolossaal, dat het koninkrijk Babylon het gouden hoofd
uit alle wereldrijken genoemd werd. Dat zijn godsdienst boven
de andere uitstak, wordt bewezen door het feit dat de Schrift
haar geheel vereenzelvigt met satan in Jes. 14 en in Openb. 17 en
18. En met behulp van de geschiedenis kunnen wij bewijzen, dat
zij in de gehele wereld doordrong en de basis vormt voor elk
stelsel van afgodendienst, en voor het thema van de mythologie,
al verschillen de namen der goden in de verschillende
landstreken naar gelang van de taal van het volk. Dat hij voor
zichzelf en voor zijn volgelingen een naam maakte, spreekt
vanzelf, want zolang dit huidige tijdperk duurt (totdat Jezus
Zich aan Zijn broeders bekend maakt) zal hij aanbeden en
vereerd worden, al is het onder een andere naam dan Nimrod,
en in een tempel die enigszins verschilt van die waarin hij
oorspronkelijk vereerd werd.

Aangezien de Bijbel niet in details treedt als het gaat om de
geschiedenis van andere volkeren, zal het nodig zijn, de oude
ongewijde annalen te onderzoeken teneinde ons antwoord te
vinden op de vraag, hoe Pérgamum de troon van de satanische
godsdienst van Babylon kon worden. De voornaamste bronnen
van informatie zullen de geschriften van de Egyptische en
Griekse beschaving vormen. De reden hiervoor is, dat Egypte
haar wetenschap en haar wiskunde ontleende aan de
Chaldeeën en Griekenland op haar beurt aan Egypte.
Aangezien nu de priesters belast waren met het onderricht in
deze wetenschappen, en aangezien deze wetenschappen
werden gebruikt als een onderdeel van de godsdienst, kennen
we nu reeds de sleutel tot de oplossing van de vraag, hoe de
Babylonische godsdienst zo machtig werd in deze twee landen.
Het is ook waar, dat telkens wanneer een volk in staat was een
ander volk te overwinnen, de godsdienst van de onderdrukker
in de loop van de tijd de godsdienst werd van de onderdrukte.
Het is bekend dat de Grieken precies dezelfde tekens van de
dierenriem hadden als de Babyloniërs; en men heeft in de oude
Egyptische geschriften gevonden, dat de Egyptenaren aan de
Grieken hun kennis van het polytheïsisme (meergodendom)
doorgaven. En zo verspreidden zich de mysteries van Babylon
van volk tot volk, totdat ze opdoken in Rome, in China, India
en zelfs in Noord- en Zuid-Amerika vinden we fundamenteel
precies dezelfde verering.

De oude geschiedenissen stemmen overeen met de Bijbel,
dat deze Babylonische godsdienst heel zeker niet de
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oorspronkelijke godsdienst van de oude volkeren der aarde is
geweest. Hij dreef als eerste van het oorspronkelijk geloof af,
maar het was zelf niet de oorspronkelijke godsdienst.
Geschiedkundigen, zoals Wilkinson en Mallett, hebben uit
oude dokumenten afdoende bewezen, dat er een tijd is geweest
dat alle volkeren der aarde in EEN GOD geloofden, Die
oppermachtig, eeuwig en onzichtbaar was en Die alle dingen
tot aanzijn riep door het Woord, dat uit Zijn mond voortkwam,
en dat Hij liefhebbend was, in Zijn karakter goed en
rechtvaardig. Maar omdat satan altijd alles zal bederven wat
hij kan, zien we, dat hij de gedachten en de harten der mensen
bederft, zodat deze de waarheid verwerpen. Zoals hij er altijd
op uit was, vereerd te worden, alsof hij God was en niet de
dienstknecht en schepping van God, trok hij de verering van
God af, zodat hij deze op zich zelf zou kunnen richten en aldus
verhoogd zou worden. Hij slaagde werkelijk er in zijn
verlangen te verwezenlijken om zijn godsdienst over de gehele
wereld te verspreiden. Dit wordt gestaafd door God in de brief
aan de Romeinen: “Zij immers hadden de waarheid Gods
vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend
boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid.” Denk
eraan, satan was een schepsel Gods (de zoon des dageraads).
We zien aldus, dat, waar eens de waarheid onder de mensen
verbreid was, en allen aan die ene waarheid vasthielden, er
later een dag aanbrak, waarop een aanzienlijke groep zich van
God afwendde en een duivelse vorm van verering over de
wereld ging verspreiden. De geschiedenis bevestigt, dat
degenen uit de stam Sem, die achter de onveranderlijke
waarheid stonden, zich fel tegen degenen uit de stam Cham
verzetten, die zich van de waarheid hadden afgewend tot de
leugen van de duivel. Er is geen tijd om hierover te gaan
discussiëren; ik vermeld het alleen opdat u kunt inzien dat er
slechts twee - en niet meer -  godsdiensten zijn geweest en dat
de slechte over de gehele wereld verbreid raakte.

Het monotheïsme werd in Babylon in het polytheïsme
veranderd. De leugens en de verborgenheden van de duivel
kwamen in opstand tegen de waarheid van God en de
verborgenheden van God in die stad. Satan werd waarlijk de
god dezer wereld en eiste verering van degenen, die hij
bedrogen had door hen te laten geloven, dat hij werkelijk de
Here was.

De polytheïstische godsdienst van de vijand is begonnen
met de drieëenheidsleer. Het was ver terug in de oudheid dat
de idee van “één God in drie personen” ontstond. Wat is het
merkwaardig, dat onze moderne theologen dit niet ontdekt
hebben, maar klaarblijkelijk, al evenzeer bedrogen door de
satan als hun voorvaderen, geloven ze nog steeds in drie
personen in de Godheid. Laten ze ons slechts één tekst wijzen
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in de Schrift, die enig gezag verleent aan die leer. Is het niet
merkwaardig dat, terwijl de nakomelingen van Cham hun
satanische eredienst, die gebaseerd was op de idee van de drie
goden, voortzetten er niets is dat er op duidt dat de
nakomelingen van Sem zoiets geloofden of er enige ceremoniële
eredienst op nahielden die ook maar slechts een type daarvan
inhield? Is het niet merkwaardig, dat de Hebreeën geloofden:
“Hoor, o Israël, de Heer, uw God, is EEN”, indien er drie
personen in de Godheid waren? Abraham, de nakomeling van
Sem, zag in Gen. 18 slechts EEN God met twee engelen.

Hoe werd deze drieëenheid uitgebeeld? Ze werd uitgebeeld
in een gelijkzijdige driehoek, net zoals ze tegenwoordig in
Rome uitgebeeld wordt. Merkwaardig, dat de Hebreeën zulk
een voorstelling niet kenden. Wie heeft er nu gelijk? De
Hebreeën of de Babyloniërs? In Azië kwam de polytheïstische
idee van drie goden tot uitdrukking in een beeld met drie
hoofden op één lichaam. Hij wordt uitgebeeld als drie
intelligenties. In India kwam het in hun hart op, Hem voor te
stellen als één God in drie gedaanten. En dat is nu werkelijk
terdege de moderne theologie van tegenwoordig. In Japan
bevindt zich een groot Boeddha-beeld met drie hoofden, zoals
we dat zoëven beschreven. Maar het meest onthullende van dit
alles is het beeld dat het drieëenheidsbegrip van God voorstelt
in een drieënige gedaante van: 1. Het hoofd van een oud man,
voorstellend God de Vader. 2. Een cirkel die in de
verborgenheden “Zaad” betekende, hetgeen op zijn beurt de
Zoon voorstelt. 3. De vleugels en de staart van een vogel (duif).
Hier was de leer van de Vader, Zoon en Heilige Geest, drie
personen in de Godheid, een echte drieëenheid. U kunt
hetzelfde zien in Rome. Mag ik nu opnieuw vragen: Is het niet
merkwaardig, dat de duivel en zijn vereerders in feite meer van
de waarheid geopenbaard kregen dan de vader des geloofs
(Abraham) en zijn nakomelingen? Is het niet merkwaardig, dat
de aanbidders van satan meer van God wisten dan de kinderen
van God? Dat is nu wat moderne theologen ons proberen wijs
te maken als ze het over een drieëenheid hebben. Herinner u
slechts dit ene van nu af aan: wat ik hier vermeld zijn feiten en
het is een feit.

Satan is een leugenaar en de vader der leugens, en wanneer
hij ook komt met wat voor licht ook, is en blijft het nog steeds
een leugen. Hij is een moordenaar. En zijn leer over de drie-
eenheid heeft hele menigten doen omkomen en zal voortgaan
de mensen te vernietigen, totdat Jezus komt.

Volgens de geschiedenis was er niet veel tijd voor nodig om
een verandering te brengen in deze voorstelling van een Vader
en een Zoon en de Heilige Geest. Satan voerde de mensen stap
voor stap van de waarheid af. De voorstelling van de Godheid,
die hieruit ontstond was deze: 1. De eeuwige Vader, 2. De Geest
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van God, vleesgeworden in een MENSELIJKE moeder, (brengt
dat u aan het denken?) 3. Een goddelijke Zoon, de vrucht van
die vleeswording (het vrouwenzaad).

Maar de duivel is niet tevreden. Hij heeft nog geen verering
voor zichzelf bereikt dan op een indirekte wijze. Dus laat hij de
mensen nog verder afdwalen van de waarheid. Door zijn
mysteries openbaart hij de mensen dat, aangezien de grote
onzichtbare Vader God Zich niet bemoeit met de
aangelegenheden der mensen, maar Zich ten opzichte van hen
stil houdt, waaruit volgt dat Hij wel in stilte aanbeden kan
worden. In werkelijkheid betekent het, Hem zoveel mogelijk of
helemaal te negeren. Deze leer verspreidde zich ook over de
wereld en vandaag aan de dag kunt u zien, dat in India de
tempels voor de grote Schepper, de zwijgende God, opvallend
weinig in aantal zijn.

Daar het niet nodig was, dat men de Schepper-Vader
aanbad, was het slechts een vanzelfsprekende zaak dat de
verering oversloeg naar “Moeder en Kind” die als voorwerpen
van verering gingen gelden. In Egypte kende men dezelfde
combinatie van moeder en zoon onder de naam Isis en Osiris.
In India was het Isi en Iswara. (Merk op dat zelfs de namen met
elkaar overeenkomen) In Azië was het Cybele en Deoius. In
Rome en Griekenland volgde men het voorbeeld. En in China.
Wel, stel u de verbazing voor van sommige rooms-katholieke
missionarissen toen zij in China kwamen en er een madonna
met kind aantroffen met lichtstralen die uit het hoofd van de
baby schenen. Het beeld zou zeer goed geruild kunnen worden
voor één in het Vaticaan, afgezien dan van het verschil in
bepaalde gelaatstrekken.

Nu betaamt het ons de oorspronkelijke “moeder en kind”
te ontdekken. De oorspronkelijke godin-moeder van Babylon
was Semiramis, die in de oosterse landen Rhea genoemd werd.
In haar armen hield ze een zoon, die, ofschoon een baby,
beschreven werd als groot, sterk, schoon, en vooral bekoorlijk
voor de vrouwen. In Ezech. 8:14 werd hij Tammuz genoemd. Bij
de klassieke schrijvers heette hij Bacchus. Voor de Babyloniërs
was hij Ninus. Het feit, dat hij wordt voorgesteld als een baby
in de moederarmen en toch beschreven wordt als een groot en
machtig man, vindt zijn verklaring in het feit dat hij bekend
staat als de “echtgenoot-zoon”. Eén van zijn titels was
“echtgenoot van de moeder”, en in India, waar beiden bekend
staan als Iswara en Isi, wordt hij (de echtgenoot) voorgesteld
als de baby aan de borst van zijn eigen vrouw.

Dat deze Ninus de Nimrod uit de Bijbel is kunnen we
bevestigen door de geschiedenis te vergelijken met het verhaal
uit Genesis. Pompejus heeft gezegd: “Ninus, koning van
Assyrië, veranderde de oude gematigde levenswijze door de
zucht tot verovering. HIJ WAS DE EERSTE, DIE OORLOG
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TEGEN ZIJN BUURLANDEN VOERDE. Hij overwon alle
landen van Assyrië tot Lybië daar deze niet bedreven waren in
het oorlogvoeren.” Diodorus zegt: “Ninus was de oudste van de
Assyrische koningen, die in de geschiedenis vermeld worden.
Daar hij oorlogszuchtig van aard was, oefende hij vele jonge
mannen op strenge wijze in de kunst van het oorlogvoeren. Hij
onderwierp Babylonië toen er nog geen stad Babylon bestond.”
Zo zien we, dat Ninus groot begon te worden in Babylon, dat
hij Babel bouwde en de macht overnam in Assyrië, er koning
werd, en vervolgens voortging met het opslokken van andere
uitgestrekte gebieden, waar de mensen inzake de oorlog
onbedreven waren en een gematigde levenswijze kenden, zoals
Pompejus gezegd heeft. Nu staat er in Gen. 10, waar over het
koninkrijk van Nimrod gesproken wordt: “En het begin van
zijn koninkrijk was Babel, Erek, Akkad en Kalne in het land
Sinear. Uit dat land is Assur uitgegaan, en heeft gebouwd
Ninevé en Kalach, enz.” Maar de vertalers maakten een fout,
doordat ze Assur als een zelfstandig naamwoord vertaalden -
want het is een werkwoord en het betekent in het Chaldees
‘sterk (krachtig) maken.’ Aldus is het Nimrod, die, toen hij
sterk geworden was (hij vestigde zijn koninkrijk door ‘s
werelds eerste leger op te bouwen, dat hij geoefend had door
het te drillen en te onderwerpen aan de ontberingen van de
jacht), met zijn sterk leger voorbij Sinear trok, volkeren
onderwierp en steden bouwde als Ninevé, dat naar hem werd
genoemd en zelfs tegenwoordig wordt een aanzienlijk deel van
de ruïnes van die stad “Nimroud” genoemd!

Daar we ontdekt hebben, wie Ninus was, is het nu nodig te
ontdekken wie zijn vader was. Volgens de geschiedenis was het
Bel, de stichter van Babylon. (Nu moet hier worden opgemerkt,
dat Bel haar stichtte in die zin, dat hij deze hele beweging
begonnen is, maar dat het zijn zoon was, Ninus, die Babylon
grondvestte en die de eerste koning was, enz.). Maar volgens de
Schrift was de vader van Nimrod Kus: “En Kus verwekte
Nimrod.” Maar niet alleen is dit juist, we bemerken ook, dat
Cham Kus verwekte. Nu werd in de Egyptische beschaving Bel
genoemd: Hermes, en de naam Hermes betekent: “DE ZOON
VAN CHAM”. Volgens de geschiedenis was Hermes de grote
profeet van de afgoderij. Hij was de vertolker der goden. Hij
werd ook wel Mercurius genoemd. (Lees Hand. 14:11-12).

Hyginus zegt over die god, die afwisselend bekend stond
als Bel, Hermes, Mercurius, enz. het volgende: “Vele eeuwen
lang leefden de mensen onder het bestuur van Jupiter (niet de
Romeinse Jupiter, maar Jehova der Hebreeën, die eerder dan
de Romeinse geschiedenis optreedt) zonder steden en zonder
wetten, terwijl ze allen dezelfde taal spraken. Maar nadat
Mercurius (Bel, Kus) de spraken der mensen vertolkte (vandaar
dat een tolk Hermeneutes genoemd wordt) verdeelde deze
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zelfde figuur de naties. Toen begon de tweedracht.” Hieruit
kunnen we zien dat Bel of Kus, de vader van Nimrod,
oorspronkelijk de vermaarde leider was, die de mensen deed
afdwalen van de ware God en hen als de “vertolker der goden”
ertoe aanmoedigde een andere vorm van godsdienst aan te
nemen. Hij moedigde hen aan, verder te gaan met de toren (van
Babel), die zijn zoon metterdaad bouwde. Deze aanmoediging
bracht de verwarring en de verdeeldheid onder de mensen, en
zo was hij dus zowel “vertolker” als “degene die verwarring
teweegbrengt.”

Kus was bovendien de vader van het polytheïstische stelsel
en toen mensen door mensen vergoddelijkt werden, werd hij
natuurlijk de vader der goden. Nu werd Kus Bel genoemd. En
Bel was in de Romeinse mythologie Janus. Hij wordt uitgebeeld
met twee gezichten en hij droeg een knots, waarmee hij de
mensen verwarde en “verstrooide.” Volgens Ovidius zei Janus
van zichzelf: “De ouden noemden mij Chaos.” We zien dus, dat
de Kus uit de Bijbel, de oorspronkelijke rebel tegen het
monotheïsme, Bel, Belus, Hermes, Janus, enz. genoemd werd
onder de oude volkeren. Hij beweerde openbaringen en
uitleggingen van de goden aan de mensen door te geven.
Daardoor werd hij er de oorzaak van, dat de toorn Gods de
mensen verstrooide, zodat er verdeeldheid en verwarring
ontstond.

Tot dusver hebben wij gezien, waar het polytheïsme of
veelgodendom vandaan kwam. Maar is het u opgevallen, dat
we ook een vermelding vonden van iemand genaamd Kus, die
de titel “de vader der goden” kreeg? Merkte u hier het oude
thema van de mythologieën der oudheid op, dat goden zich
vereenzelvigen met mensen? Daar komt de voorouderverering
vandaan. We zouden er dus mee kunnen volstaan in de
geschiedenis een onderzoek naar de voorouderverering in te
stellen. Wel, het was komen vast te staan, dat Kus de verering
van drie goden invoerde, van vader, zoon en geest. Drie goden,
die alle drie gelijk waren. Maar hij wist van het komende
vrouwenzaad, daarom moest er een vrouw en haar zaad bij
betrokken worden. Dit kon geschieden toen Nimrod stierf. Zijn
vrouw Semiramis, vergoddelijkte hem en maakte zich aldus tot
de moeder van de zoon en ook de moeder van de goden. (Net
zoals de roomse kerk Maria vergoddelijkt heeft. Zij zegt, dat zij
zonder zonde was en dat ze de Moeder Gods was). Zij
(Semiramis) noemde Nimrod “Zeroaschta”, hetgeen betekent:
“het beloofde zaad der vrouw.”

Maar het duurde niet zo erg lang, of de vrouw begon meer
aandacht te trekken dan de zoon, en spoedig was zij het, die
werd afgebeeld terwijl ze de slang onder haar voeten vertrad.
Ze werd de “koningin des hemels” genoemd en tot goddelijke
staat verheven. Hoe lijkt dit alles op wat er tegenwoordig
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plaatsvindt, nu Maria, de moeder van Jezus, is verheven tot
onsterfelijkheid en juist nu, in september 1964 poogt het
Vaticaans concilie aan Maria een kwaliteit toe te kennen die zij
niet bezit, want men zou haar willen noemen “Maria de
middelares”, “Maria de moeder aller gelovigen” of “moeder
der kerk.” Als er ooit in een godsdienst een Babylonische
voorouderverering voorkwam, dan is het in de godsdienst van
de kerk van Rome.

Niet alleen de voorouderverering vond zijn oorsprong in
Babylon, maar ook de verering van de natuur. Het was in
Babylon dat de goden vereenzelvigd werden met de zon en de
maan, enz. Het hoofdonderwerp in de natuur was de zon, die
de eigenschap heeft, dat zij licht en warmte geeft, en die zich
aan de mens vertoont als een vuurbal in de hemelen. Zo zou de
hoofdgod de zonnegod zijn, die Baäl genoemd werd. Dikwijls
werd de zon afgebeeld als een vlammende cirkel, spoedig
verscheen er rondom die vlam een slang. Het duurde niet lang,
of de slang werd een symbool van de zon en dientengevolge
werd de slang vereerd. Zo werd het verlangen van satans hart
vervuld. Hij werd aanbeden als God. Zijn troon was gevestigd.
Zijn slaven bogen zich voor hem. Daar in Pérgamum werd hij
vereerd in de gedaante van een levende slang. De boom van
Kennis van goed en kwaad die nu werd voorgesteld in de vorm
van een levende slang had niet slechts Eva verleid, maar ook de
meerderheid van het mensdom.

Maar hoe werd Pérgamum de troon des satans, als Babylon
de troon was? Het antwoord is weer te vinden in de
geschiedenis. Toen Babylon ten val kwam en in handen viel der
Meden en Perzen, ontvluchtte de priester-koning Attalus de
stad en ging hij naar Pérgamum met zijn priesters en heilige
mysteries. Daar stichtte hij zijn koninkrijk buiten het Romeinse
keizerrijk, en hij was voorspoedig onder de zorg van de duivel.

Dit is een zeer korte samenvatting van de geschiedenis van
de Babylonische godsdienst geweest en van zijn komst naar
Pérgamum. Ongetwijfeld zijn er vele vragen onbeantwoord
gebleven en er zou vast en zeker veel meer over gezegd kunnen
worden teneinde ons inzicht te verhelderen, maar dit is niet
bedoeld als een studie van de geschiedenis, maar eerder als een
hulpmiddel bij de bestudering van het Woord.

DE AANKLACHT

Openb. 2:14-15 “Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat gij
daar sommigen hebt, die vasthouden aan de leer van Bileam,
die Balak leerde de kinderen Israëls een strik te spannen, dat
zij afgodenoffers zouden eten en hoereren. Zo hebt ook gij
sommigen, die op gelijke wijze aan de leer der Nicolaïeten
vasthouden, hetgeen Ik haat.”
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In dit tijdperk van Pérgamum veroordeelt de Here twee
leringen, die Hij haat: 1. De leer van Bileam, die afgoderij en
zondige uitspattingen aan Israël bracht te Baäl-Peor en 2. De
leer der Nicolaïeten, die in het tijdperk van Efeze nog slechts
werken geweest waren. Combineer deze aanklacht met het feit,
dat Hij er de nadruk op heeft gelegd, dat Pérgamum de troon des
satans was, en het is heel gemakkelijk en juist als we de
conclusie trekken, dat de geschiedenis van Babylon zich op de
een of andere wijze heeft vermengd met die van het christendom.

Nu, dit is niet maar een veronderstelling, maar een
historisch feit; en wij zullen het bewijzen door terug te gaan in
de geschiedenis tot ongeveer 36 n. C. en haar dan te volgen tot
aan het Concilie van Nicea in 325. Toen de Christenen (van
geboorte hoofdzakelijk Joden) van Jeruzalem uit verstrooid
werden, gingen ze overal heen, predikende het Evangelie,
vooral in de synagogen. Zo was binnen drie jaar, ofwel
ongeveer in 36 na Chr., het Evangelie in Rome gebracht door
Junius en Andronicus, die volgens Rom. 16:7 apostelen waren.
Het werk bloeide daar verscheidene jaren, totdat de
voortdurende woordenstrijd onder de Joden, Keizer Claudius
aanleiding gaf, hen uit Rome te verdrijven. Toen de Joden uit
die stad verbannen waren, was de ruggegraat van die kleine
Gemeente praktisch gebroken. Misschien waren zelfs de
oudsten Joden geweest en waren ook die dus weg. De kudde
bleef toen onverzorgd achter, en aangezien het Woord nog niet
geschreven was en dus niet als gids kon dienen, zou deze kleine
kudde heel gemakkelijk afdrijven of overspoeld worden door
de filosofen en heidenen uit die dagen. Terwijl grimmige
wolven rondom de kudde zwierven, en terwijl de geest van de
antichrist losgebroken was, bemerken we uit de geschiedenis
dat deze kleine kerk in Rome op hopeloze wijze terugviel, dat
zij begon met het invoeren van heidense ceremoniën met
christelijke benamingen.

Daar de periode van ballingschap dertien jaar duurde,
kwamen Junius en Andronicus, de stichters, pas in 54 na Chr.
terug. Stel u hun ontzetting voor, toen ze een Gemeente
aantroffen onder christelijke naam, die op bedroevende wijze
heidens was. Er waren altaren in de kerk, waarop men wierook
aanbracht en waarbij men heidense riten vierde. Met de
gevestigde leiders van die kerk viel niet te praten, dus
begonnen ze met de weinigen, die geprobeerd hadden trouw te
blijven, een nieuwe gemeente, ofwel de tweede kerk van Rome.
God werkte genadiglijk onder hen met tekenen en wonderen,
zodat er een derde kerk ontstond. En ofschoon aan de eerste
kerk verweten werd, dat zij heidens was en NIET christelijk in
haar eredienst, wilde zij van haar titel geen afstand doen, maar
zij bleef, en BLIJFT NOG STEEDS, de eerste kerk van Rome -
de rooms-katholieke kerk.
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Nu hebben de meesten onder ons de onjuiste gedachte, dat
allen die zich Christenen noemen, het doelwit zouden zijn van
de duivel en daaruit volgend het geweld van de regerings-
tirannie zouden ondervinden. Maar zo is het niet. Deze eerste
kerk was tot bloei gekomen en het zielental had zich zozeer
vermenigvuldigd, dat de keizers en verscheidene regerings-
beambten in werkelijkheid die kerk uit politieke overwegingen
begunstigden. Toen de leiders van de eerste kerk van Rome dus
bemerkten dat zij in een goed blaadje stonden, maakten zij dan
ook van de gelegenheid gebruik om de regering tegen de ware
gelovigen op te zetten en te eisen, dat zij vervolgd zouden
worden, tenzij ze tot haar schaapskooi toetraden. Een van die
bisschoppen van de eerste kerk van Rome was Anicetus, die in
de tweede eeuw leefde en een tijdgenoot van Polycarpus was.
Toen de eerbiedwaardige Polycarpus hoorde, dat de eerste
christelijke kerk van Rome in heidense ceremoniën opging en
de waarheid van het Evangelie had verdorven, ging hij erheen
om hen te smeken tot andere gedachten te komen. Hij zag, hoe
zij zich bogen voor beelden, die naar apostelen en heiligen
genoemd waren. Hij zag, hoe zij kaarsen aanstaken en wierook
verbrandden op het altaar. Hij zag hen het Pascha vieren onder
de naam van Pasen, waarin zij het schijfvormige brood
ophieven ter ere van de zonnegod, en dan de wijn uitgoten als
een plengoffer voor de goden. Maar deze bejaarde heilige, die
zo’n 2400 km gereisd had, kon hun terugval niet stuiten. God
sprak door hem juist toen hij wegging: “Verknocht aan beelden
is Efraïm. Laat hem geworden!” Hos. 4:15. Polycarpus is nooit
meer teruggekeerd.

Anicetus werd als bisschop van Rome opgevolgd door de
goddeloze Victor. Hij voerde zelfs nog meer heidense feesten en
ceremoniën in de eerste kerk in, en ging rond in een uiterste
inspanning om de ware Christelijke Gemeenten ertoe over te
halen, dezelfde ideeën over te nemen. Deze wilden niet doen
wat hij vroeg, en daarom oefende hij zijn invloed uit bij
regeringsbeambten teneinde de gelovigen te vervolgen. Hij liet
hen voor de gerechtshoven verschijnen, in de gevangenis
werpen en zelfs velen ter dood brengen. Een dergelijk
voorbeeld van zijn afschuwelijke daden treffen we aan in de
geschiedenis, waar keizer Septimus Severus er door Callistus
(de vriend van Victor) toe werd gebracht, om in Thessalonica
7000 mensen te doden, omdat deze ware gelovigen het Pascha
vierden volgens de instelling van de Here Jezus en niet volgens
de eredienst van Astarte.

Reeds ontbrandde de valse wijnstok in toorn tegen de
levende God doordat ze de uitverkorenen doodde, evenals de
voorvader ervan, Kaïn, Abel gedood had.

De ware Gemeente bleef doorgaan de eerste kerk er toe
over te halen zich te bekeren. Maar zij wilde niet. Zij nam toe
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in omvang en invloed. Zij zette een nimmer aflatende
campagne op om het ware zaad in diskrediet te brengen. Zij
beweerden, dat zij, en zij alleen de ware vertegenwoordigers
waren van de Here Jezus Christus, en zij beroemden zich er op,
dat zij de oorspronkelijke kerk van Rome waren, en dat zij
alleen de Eerste Kerk waren. Inderdaad waren zij de Eerste
Kerk, en INDERDAAD ZIJN ZIJ HET.

Zodoende hebben we in dit derde tijdperk twee kerken, die
dezelfde naam dragen, maar waar tussen een bittere tegen-
stelling bestaat. De ene heeft de waarheid verlaten, zich
gekoppeld aan de afgoden en heeft geen leven in zich. Zij is een
bastaard geworden en de tekenen des doods, (niet die des
levens) volgen haar. Zij is machtig en heeft vele leden. Ze
geniet de gunst van de wereld. De andere is een kleine,
vervolgde groep. Maar zij volgt het Woord na, en de tekenen
volgen haar. De zieken worden genezen en de doden worden
opgewekt. Zij leeft met het Leven en Woord van God. Zij heeft
haar leven niet lief, maar houdt vast aan Zijn Naam en aan
Zijn geloof, zelfs tot in de dood.

En zo overviel de vreselijke vervolging van het officiële
Rome de ware gelovigen, tot Constantijn opstond en vrijheid
van eredienst verleende. Er schijnen twee redenen te zijn,
waarom deze vrijheid werd verleend. In de eerste plaats waren
er verscheidene goede keizers geweest, die geen vervolging
hadden toegestaan, maar zij werden opgevolgd door degenen,
die de Christenen doodden. Het was zo zinloos, dat tenslotte
het publiek begon te beseffen, dat de Christenen met rust
gelaten moesten worden. De tweede en meest bekende reden is,
dat Constantijn een moeilijke slag te leveren had om de macht
over het keizerrijk in handen te krijgen. Op een nacht zag hij in
een droom een wit kruis voor zich verschijnen. Hij beschouwde
dit als een teken voor hem dat, als de Christenen baden voor
een overwinning voor hem, hij de slag zou winnen. Hij
beloofde vrijheid voor hen in het geval dat hij overwinnaar zou
zijn. Hij won de strijd en de vrijheid van eredienst werd
verleend in het edict van Nantes, 312 na Chr.

Maar deze vrijheid van vervolging en dood was niet zo
grootmoedig als zij eerst scheen. Constantijn was nu de
beschermheer. Zijn belangstelling was echter wel wat groter
dan die van een waarnemend beschermheer, want hij besliste,
dat de kerk zijn hulp nodig had als het ging om kerkelijke
aangelegenheden. Hij had gezien hoe men het oneens was over
verschillende zaken, in één waarvan Arius, Bisschop van
Alexandrië, betrokken was, die zijn aanhangers leerde, dat
Jezus niet werkelijk God was, maar een lager wezen, dat door
God geschapen was. De westerse kerk hield de tegenover-
gestelde mening; zij geloofde namelijk, dat Jezus het ware
wezen van God was en, zoals ze zeiden, ‘medegelijk met de
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Vader’. Met het oog op dergelijke dingen, en het binnendringen
van heidense ceremoniën in de eredienst, riep de keizer het
Concilie van Nicea in 325 bijeen, met de gedachte, dat hij alle
groeperingen bijeen zou brengen, zodat zij hun geschillen
konden gladstrijken teneinde tot een gemeenschappelijk
inzicht te komen en allen één zijn. Is het niet opvallend, dat,
hoewel Constantijn hiermee begonnen is, dit principe niet bij
hem geëindigd is, maar dat het op het ogenblik springlevend is
in de gedaante van de “Wereldraad van Kerken”? En waar hij
er niet in slaagde het werkelijk te bereiken, zal het in onze
dagen tot stand komen door middel van de oecumenische
beweging.

Nu is deze inmenging van de staat in de Gemeente een
dwaas iets, want de wereld verstaat noch de waarheid, die
gevonden wordt in het Woord, noch de wegen der Gemeente.
Wel, de beslissing, die het Concilie uitgaf, namelijk dat Arius
ongelijk had, werd twee jaar later door de keizer in haar
tegendeel veranderd, en vele jaren lang werd deze valse leer
het volk aangesmeerd.

Maar dat kerk en staat samen zouden komen, wist de Here
waarlijk van tevoren. De naam van dit tijdperk, Pérgamum,
betekent “hecht (in het huwelijk) verbonden.” En inderdaad
waren kerk en staat getrouwd; politiek en godsdienst werden
verenigd. Wat uit deze vereniging is voortgesproten is altijd de
meest afschuwelijke vorm van bastaarden geweest die de
wereld ooit aanschouwd heeft. De waarheid is in hen niet,
maar al de boze wegen van Kaïn (de eerste bastaard) zijn er
aan te treffen.

Niet alleen werden kerk en staat in dit tijdperk in de echt
verbonden, maar de Babylonische godsdienst werd officieel
samengevoegd met de Eerste Kerk. Satan had nu de toegang
tot de Naam van Christus en hij werd in de eredienst als God
op de troon verheven. Met staatssteun kregen de kerken mooie
gebouwen, die versierd werden met altaren van wit marmer en
beelden van de gestorven heiligen. En juist in dit tijdperk is
het, wanneer “het beest van Openb. 13:3, dat een dodelijke
wond had (het heidense Romeinse rijk), weer tot leven en tot
macht gekomen is in de gedaante van het “heilige roomse rijk”.
Rome was, als stoffelijke natie, al grotendeels uitgeput en zou
dat spoedig helemaal zijn; maar nu deed het er niet meer toe,
want haar religieus imperium zou haar de belangrijkste positie
in de wereld doen behouden, en zo zou het van binnenuit de
wereld regeren, terwijl het er van buiten uit zou zien alsof ze
niet regeerde.

Laat mij de juiste Schriftuurlijke waarheid van deze zaak
mogen aantonen, want ik wil niet dat er iemand denkt, dat ik
een eigen openbaring geef - één die u in de Schrift niet kunt
vinden. Dan. 2:31-45 “Gij, o koning, hadt een gezicht, en zie, er
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was een groot beeld! Dit beeld was hoog, en de glans ervan was
buitengewoon; het stond vóór u, en de aanblik ervan was
schrikwekkend. Het hoofd van dat beeld was van gedegen
goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en
lendenen van koper, zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van
ijzer deels van leem. Terwijl gij bleeft toezien, raakte, zonder
toedoen van mensenhanden, een steen los, die het beeld trof
aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde; 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. Dit is de droom, en de uitlegging daarvan zullen wij de
koning zeggen: 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. Doch na u zal een ander
koninkrijk ontstaan, geringer dan het uwe; en, weer een ander,
een derde koninkrijk, van koper, dat heersen zal over de gehele
aarde; en een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer; juist
zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt; en gelijk ijzer, dat
vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen. En
dat gij de voeten en de tenen gezien hebt deels van potten-
bakkersleem en deels van ijzer, betekent, dat dit een verdeeld
koninkrijk wezen zal: wel zal het iets van de hardheid van het
ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt ijzer gemengd
met kleiachtig leem, 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 huwelijks-
gemeenschap vermengen, maar met elkander geen
samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt
met leem. 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, juist zoals gij gezien hebt, dat zonder toedoen van
mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ijzer, het
koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde. De grote
God heeft de koning bekendgemaakt wat na dezen zal
geschieden; de droom is waarachtig en zijn uitlegging
betrouwbaar.” Hierin wordt op nauwkeurige wijze de
toekomst geopenbaard; onvervulde geschiedenis, die
geprofeteerd was om over de aarde te komen van de tijd van
Daniël tot Jezus zou komen en regeren zou als de Zoon van
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David. Zij staat bekend als de “tijden der heidenen.” Zij
omvatte vier historische delen, die genoemd werden naar het
heersende rijk in ieder deel: Babylonisch, Medisch-Perzisch,
Grieks, Romeins. De grootste en meest absolute monarchie was
de Babylonische, die afgebeeld werd als het gouden hoofd.
Daarna kwam in volgorde van heerlijkheid de Medisch -
Perzische, die, zoals uit de geschiedenis zou blijken, werkelijk
minder was in heerlijkheid, en die afgebeeld was als de borst
en armen van zilver. Dan volgde het Griekse tijdperk, waarvan
de koning een van de meest briljante militaire leiders is
geweest die de wereld ooit heeft gekend; daarom werd het zo
heel toepasselijk afgebeeld als de buik en dijen van koper. Het
was minder glorieus dan de andere twee, die eraan vooraf
gingen. Tenslotte kwam het laatste koninkrijk, dat was het
Romeinse rijk, afgebeeld als de benen en voeten. Maar terwijl
de voorgaande koninkrijken waren afgebeeld als zuivere
mineralen (zuiver goud, zilver en koper), was dit laatste rijk
alleen in de benen zuiver ijzer, want bij de voeten begon een
mengsel van ijzer en leem; en mineralen en grond kan men nu
eenmaal niet zo mengen dat er een constant en stevig produkt
verkregen wordt. Niet alleen is dit zo, maar juist dit laatste
rijk, (het Romeinse) zal merkwaardig genoeg, in zijn
“gemengde vorm”, standhouden totdat Jezus wederkomt.

Dit Romeinse rijk, een rijk van ijzer (hetgeen duidt op
macht en grote vernietigende kracht tegenover tegenstanders)
zou uit twee hoofddelen bestaan. En dat was inderdaad zo,
want het rijk splitste zich letterlijk in tweeën - oost en west.
Beide waren zeer machtig en verpletterden alles onder hun
voeten.

Maar zoals aan de glorie en de macht van alle rijken een
einde komt, zo kwam ook dit rijk ten val. En zo kwam Rome
dus te vallen. Het heidense keizerrijk Rome was niet langer van
ijzer. Het verbrokkelde. Het was dodelijk gewond. Nu kon
Rome niet langer regeren. Alles was voorbij. Althans, zo dacht
de wereld. Maar hoe vergiste de wereld zich, want die kop
(Rome) was, hoewel gewond, toch niet dodelijk gewond. (Wuest
vertaalt Openb. 13:3 aldus: “En één van de koppen scheen
dodelijk gewond te zijn, doordat de keel was doorgesneden. En
de dodelijke slag aan haar toegebracht werd genezen. En de
gehele aarde volgde het wilde beest verwonderd na.”)

De mensen zien op Rome. Ze zien op de natie Italië. En
terwijl ze daarop zien, beseffen ze niet, dat Rome, met haar
scherp getekende grenzen, waarbinnen de paus een eigen
gebied heeft, letterlijk een natie binnen een natie is, en het
heeft ambassadeurs en ontvangt ambassadeurs. Het
PAUSELIJKE, VALS CHRISTELIJKE ROME (het wordt zelfs
de eeuwige stad genoemd - hoe lasterlijk) HEERST NU OP
BEKWAME WIJZE DOOR DE GODSDIENST OVER NOG



182  DE ZEVEN GEMEENTE-TIJDPERKEN

MEER MENSEN DAN HET HEIDENSE KEIZERRIJK ROME,
DAT TOENTERTIJD HEERSTE DOOR HET ZUIVERE IJZER
DER KRACHT. Rome kreeg een langere levensduur
toegemeten, toen Constantijn kerk en staat verenigde en de
vereniging met geweld steun verleende. De geest, die het
heidense Rome dreef, is dezelfde geest, die nu het valse
christelijke Rome drijft. U kunt zien dat dit zo is, omdat u nu
weet, dat het vierde rijk nooit ophield te bestaan; het
veranderde alleen in zijn uiterlijke bouw.

Toen het Concilie van Nicea eenmaal de macht van het
politieke Rome aan de kerk had toegeworpen, scheen het, dat
deze Eerste christelijke Kerk niet meer te houden was. De
naam “christelijk”, die oorspronkelijk aanleiding gaf tot
vervolgingen, werd nu de naam der vervolgers zelf. Het was in
dit tijdperk, dat Augustinus van Hippo (354-430) het voorschrift
gaf, dat de kerk gebruik behoorde te maken van
machtsmiddelen, ja dat ze dat zelfs MOEST doen, als het nodig
bleek, teneinde haar kinderen terug te brengen in de
schaapskooi, en dat het in overeenstemming was met het
Woord van God als men de ketters en afvalligen ter dood
bracht. In zijn strijdvraag met de Donatisten schreef hij:^
“Het is inderdaad beter, dat de mensen tot de verering van God
zouden worden geleid door onderwijs, dan dat zij daartoe
gedreven zouden worden uit vrees voor straf en pijn, maar daar
volgt niet uit, dat, omdat de eerste methode de betere mensen
oplevert, degenen die zich niet gewonnen geven, verwaarloosd
zouden moeten worden. Want velen hebben er baat bij
gevonden (zoals wij bewezen hebben en dagelijks bewijzen
door de ervaring), dat zij eerst worden gedwongen door vrees
of pijn, zodat ze naderhand beïnvloed zouden kunnen worden
door onderwijs, zodat ze metterdaad zouden navolgen wat zij
in al hun woorden geleerd hebben^terwijl zij beter zijn, die
terecht worden gebracht door liefde, zijn degenen die door
vrees op de rechte weg gebracht worden talrijker. Want wie
zou ons ooit meer kunnen liefhebben dan Christus, Die Zijn
leven heeft gegeven voor de schapen. Toch, nadat Hij Petrus en
de andere apostelen alleen door Zijn Woord geroepen had,
dwong Hij Paulus niet alleen met Zijn stem, toen Hij hem tot
zijn dienst kwam roepen, maar Hij wierp hem zelfs ter aarde
door Zijn macht; en om met geweld iemand ertoe te brengen
het licht des harten te gaan begeren, die in de duisternis van
het ongeloof rondwoedt, sloeg Hij hem eerst met lichamelijke
blindheid der ogen. Waarom zou de kerk dan geen geweld
gebruiken om haar verloren zonen tot terugkeer te dwingen?
De Here Zelf heeft gezegd: ‘Gaat uit in de wegen en heggen en
dwingt ze om in te gaan.’ Waarom, indien de macht, die de
kerk heeft ontvangen door Goddelijke beschikking te rechter
tijd, door de godsdienstige aard en het geloof der koningen, het
instrument is, waardoor zij, die zich op wegen en in heggen
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bevinden - dat is in ketterijen en scheuringen - gedwongen
worden om in te gaan, laten zij er dan geen aanmerkingen op
maken, dat ze gedwongen worden.”

De bloeddorstigheid nam hand over hand toe. De valse
wijnstok in Spanje beïnvloedde Keizer Maximus, zodat hij
ertoe bewogen werd, mee te doen in de aanval op de ware
gelovigen, die het Woord en de tekenen en wonderen bij zich
hadden. Zo werden door Bisschop Ithacus enige
Priscillianisten naar Trier gebracht (385). Hij beschuldigde hen
van hekserij en zedeloosheid en velen werden ter dood
gebracht. Martinus van Tours en Ambrosius van Milaan
protesteerden hiertegen en pleitten tevergeefs voor beëindiging
van de vervolging. Toen de vervolging voortgezet werd,
weigerden deze twee bisschoppen als broeders om te gaan met
bisschop Hydatus en anderen die waren als hij. Vreemd dat de
Synode in Trier de moorden goedkeurde.

Vanaf deze tijd, en vooral gedurende de donkere
Middeleeuwen, zullen we zien hoe de kinderen naar het vlees
de kinderen naar de Geest vervolgen en ombrengen, hoewel ze
beiden zeggen, één Vader te hebben, net als met Ismaël en
Izaäk het geval was. De duisternis van het geestelijke bederf
zal dieper worden en het ware licht van God zal uitdoven, tot
het nog maar op enkele plaatsen flauwtjes schijnt. Toch blijft
de belofte van God waar: “Het licht schijnt in de duisternis en
de duisternis kan er niets aan doen.”

Nu heb ik nog niet uiteengezet wat ik beloofde te zeggen
over één punt in de geschiedenis, en wel de vermenging van de
godsdienst van Nimrod en de christelijke godsdienst. U zult
zich herinneren, dat Attalus uit Babylon naar Pérgamum
vluchtte en daar zijn koninkrijk stichtte, buiten het bereik van
het Romeinse rijk. Jarenlang bloeide dit rijk, gekoesterd door
de god van deze wereld. Een rij van koningen volgde na Attalus
tot op de regering van Attalus III, die, om redenen die alleen in
de soevereiniteit Gods bekend zijn, het koningschap aan Rome
vermaakte. Julius Caesar nam toen zowel het natuurlijk als het
geestelijk koningschap aan, want hij werd Pontifex Maximus
van de Babylonische godsdienst en was dus priester-koning.
Deze titel ging over op de keizers die hem opvolgden, tot op de
tijd van Maximus III, die de titel weigerde. Volgens Stevens’
Historie was het toen, dat de paus de leiding op zich nam, die
door de keizer afgewezen was; en heden ten dage is er nog een
Pontifex in de wereld en hij is werkelijk Pontifex Maximus. Hij
draagt een drievoudige kroon en heeft zijn zetel in Rome. En in
Openb. 17 spreekt God niet meer over Pérgamum als de troon
van satan, en ook zegt Hij niet, dat de satan daar woont. Neen,
de troonzaal is niet langer in Pérgamum, maar zij is het
GEHEIMENIS Babylon. Ze is niet in Babylon, maar in het
GEHEIMENIS Babylon. Zij bevindt zich in een stad op zeven
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heuvelen. Haar hoofd is de antichrist, want hij heeft zich de
positie van Christus toegeëigend, Die alleen Middelaar is en Die
alleen zonden kan vergeven. Ja, Pontifex Maximus is
tegenwoordig nog onder ons.

DE LEER DER NICOLAIETEN

Openb. 2:15 “Zo hebt ook gij sommigen, die op gelijke wijze
aan de leer der Nicolaïeten vasthouden, hetgeen Ik haat.”

U zult zich herinneren hoe ik bij het tijdperk van Efeze heb
uiteengezet, dat het woord Nicolaïet afgeleid is van twee
Griekse woorden: nikao, dat overwinnen, onderwerpen of
veroveren betekent, en Laos, wat betekent de leken. Het woord
Nicolaïeten betekent dus zoiets als “de leken overwinnen”. En
waarom is dit nu zo iets verschrikkelijks? Het is verschrikkelijk,
omdat God Zijn Gemeente nooit in de handen van een
uitverkoren leiderschap heeft gelegd, dat zijn gang kan gaan
met politieke gezindheid. Hij heeft Zijn Gemeente toevertrouwd
aan de zorg van door God verordineerde, Geestvervulde,
Woord-levende mannen, die de mensen leiden door ze te voeden
met het Woord. Hij heeft de mensen niet in klassen ingedeeld,
zodat de massa’s worden geleid door een heilig priesterschap.
Het is waar, dat de leiding heilig moet zijn, maar dat moet de
hele gemeente ook zijn. Verder kunt u niet één plaats in het
Woord vinden waaruit blijkt, dat priesters of dienaars
bemiddelen tussen God en de mensen, en evenmin is er een
Schriftplaats, waar zij apart staan in hun aanbidding van de
Here. God wil dat allen Hem samen liefhebben en dienen. Het
stelsel der Nicolaïeten doet deze voorschriften teniet en maakt
van degenen die leiding geven heersers inplaats van dienaren.
Nu ontstond deze leer in werkelijkheid als “werken” in het
eerste tijdperk. Het schijnt, dat het probleem lag in twee
woorden: “oudsten” of ‘ouderlingen’ (presbyters) en ‘opzieners’
(bisschoppen). Hoewel de Schrift laat zien, dat er in iedere
gemeente verscheidene oudsten zijn, begonnen sommigen (zoals
Ignatius) te leren dat het idee van “bisschop” inhield, dat deze
uitstak boven de oudsten en gezag of heerschappij over hen had.
Nu is de waarheid van de zaak deze, dat het woord ‘oudste’
aanduidt, wie de persoon is, terwijl het woord ‘bisschop’ het
ambt van dezelfde man aanduidt. De oudste is de man. Bisschop
is het ambt van de man. ‘Oudste’ heeft altijd en zal altijd
eenvoudig duiden op iemands leeftijd in de Here. Hij is een
oudste, niet omdat hij uitgekozen of aangesteld is enz., maar
omdat hij OUDER IS. Hij is beter toebereid, meer geoefend, geen
nieuweling, betrouwbaar vanwege zijn ervaring en lange staat
van dienst als Christen. Maar nee, de bisschoppen hielden zich
niet aan de brieven van Paulus, maar wendden zich liever tot het
verhaal dat beschrijft hoe Paulus de oudsten van Efeze naar
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Milete riep in Hand. 20. In vs. 17 staat, dat de “ouderlingen”
werden geroepen en dan worden deze in vs. 28 opzieners
(bisschoppen) genoemd. En deze bisschoppen (ongetwijfeld
politiek georiënteerd en begerig naar macht) beweerden met
klem, dat uit Paulus’ woorden blijken zou dat ‘opzieners’ meer
waren dan de plaatselijke ouderlingen (oudsten), die alleen in
hun eigen kerk officiële bevoegdheid hadden. Voor hen was een
bisschop nu iemand wiens gezag zich uitstrekte over vele
plaatselijke leiders. Zo’n voorstelling was noch Schriftuurlijk
noch historisch, toch helde zelfs een man van het formaat van
Polycarpus naar zulk een organisatie over. Wat in het eerste
tijdperk dus met een daad begon, werd letterlijk tot een leer en
zo is het tot op vandaag. Nog steeds matigen bisschoppen zich de
macht aan om over mensen te heersen en met hen te doen zoals
ze willen, door hen in een bediening te plaatsen, waar zij maar
willen. Dit is een verloochening van het leiderschap van de
Heilige Geest, Die zei: “Zondert Mij af beide Barnabas en
Saulus tot het werk, waartoe Ik ze geroepen heb.” Dit is
anti-Woord en anti-Christus. Matth. 20:25-28 “Doch Jezus riep
hen tot Zich en zeide: Gij weet, dat de regeerders der volken
heerschappij over hen voeren en de rijksgroten oefenen macht
over hen. Zo is het onder u niet. Maar wie onder u groot wil
worden, zal uw dienaar zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, zal
uw slaaf zijn; gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om
Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als
losprijs voor velen.” Matth. 23:8-9 “Gij zult u niet Rabbi laten
noemen; want Eén is uw Meester namelÿk Christus en gij zijt
allen broeders. En gij zult op aarde niemand uw vader noemen,
want Eén is uw Vader, Hij, Die in de hemelen is.”

Om dit nog duidelijker te maken, wil ik het Nicolaïetisme
zo verklaren. U herinnert zich, dat in Openb. 13:3 staat: “En ik
zag een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke
wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing
achterna.” Nu weten wij, dat het gewonde hoofd het heidense
Romeinse rijk was, die grote politieke wereldmacht. Dit hoofd
kwam weer op als het “rooms katholieke rijk.” Let hier nu
goed op. Wat deed het politieke heidense Rome, dat de basis
van zijn succes was? Het “verdeelde en veroverde.” Dat was
het zaad van Rome - verdelen en veroveren. Haar ijzeren
tanden verscheurden en verslonden. Degene die zij verscheurde
en verslond, kon niet weer opstaan, zoals toen ze Carthago
verwoestte en met zout bestrooide. Het zelfde ijzeren zaad
bleef in haar toen ze opstond als de valse kerk, en haar politiek
is dezelfde gebleven - verdelen en veroveren. Dat is het
Nicolaïetisme en God haat het.

Nu is het een bekend historisch feit, dat toen deze dwaling
de kerk binnensloop, mensen naar het ambt van bisschop
begonnen te dingen, met het gevolg, dat deze positie werd
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gegeven aan de meer onderlegde en materieel vooruitstrevende
en politiek-gezinde mannen. Menselijke kennis en het pro-
gramma begonnen de plaats van de Goddelijke wijsheid over te
nemen en de Heilige Geest regeerde niet langer. Dit was
inderdaad een tragisch kwaad, want de bisschoppen begonnen
te beweren, dat je niet langer een oprecht Christelijk karakter
nodig had om het Woord of de riten in de kerk te bedienen,
want het kwam slechts op de uiterlijkheden en de ceremoniën
aan. Dit gaf boze mannen (verleiders) gelegenheid, de kudde te
verscheuren.

Toen de door mensen bedachte leer van de verheffing van
bisschoppen tot een plaats, die hun in de Schrift niet gegeven
wordt, eenmaal gevestigd was, was de volgende stap, dat men
titels in verschillende rangen begon uit te delen, die een
godsdienstige hiërarchie vormden; want spoedig waren er
aartsbisschoppen boven bisschoppen en kardinalen weer boven
de aartsbisschoppen en in de tijd van Bonifatius de Derde was
er een paus boven allen, een pontifex.

En zo, met de leer der Nicolaïeten en de vermenging van
het Christendom met het Babylonisme, moest het gevolg wel
zijn hetgeen Ezechiël zag in hoofdstuk 8:10 “En ik ging naar
binnen en zag en zie, daar waren allerlei afbeeldingen van
gruwelen - kruipend gedierte en beesten - en van al de afgoden
van het huis Israëls, als graveerwerk op de muur, overal in het
rond.” Openb. 18:2 “En hij riep met sterke stem, zeggende:
Gevallen, gevallen is de grote (stad) Babylon en zij is geworden
een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine
geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid
gevogelte, omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij
al de volken gedronken hebben.”

Nu ging deze leer der Nicolaïeten, deze regering die in de
kerk gevestigd was, er bij veel mensen niet zo best in, want zij
konden nog altijd het een of andere geschrift of een handboek
lezen over het Woord, dat door een vroom iemand geschreven
was. Dus wat deed de kerk? Zij bande de rechtvaardige leraars
uit en verbrandde de boekrollen. Ze zeiden: “Men heeft een
speciale opleiding nodig om het Woord te kunnen lezen en
verstaan. U weet toch wel, zelfs Petrus zei, dat vele dingen, die
Paulus geschreven had zwaar om te verstaan waren.” Nadat
het Woord van de mensen was weggenomen, kwam het al
spoedig zover, dat de mensen alleen maar luisterden naar wat
de priester te zeggen had en deden wat hij hun zei. Dat
noemden zij God en Zijn heilig Woord. Zij namen de gedachten
en levens van de mensen in beslag en maakten hen de
dienstknechten van een despotisch priesterschap.

Als u nu een bewijs wilt, dat de katholieke kerk het leven
en denken der mensen opeist, moet u luisteren naar het Edict
van Theodosius X.
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Het Eerste Edict van Theodosius.

Dit edict werd onmiddellijk uitgevaardigd nadat hij
gedoopt was door de Eerste Kerk van Rome. “Wij, de drie
keizers, willen, dat onze onderdanen zich standvastig houden
aan de godsdienst, die door St. Petrus aan de Romeinen is
geleerd, die door overlevering getrouwelijk is bewaard en die
nu beleden wordt door de pontifex (opperpriester) Damasus
van Rome, en Petrus, bisschop van Alexandrië, een man van
apostolische heiligheid volgens de inzetting der apostelen en de
leer van het Evangelie; laat ons geloven in één Godheid van de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest, van gelijke majesteit in de
heilige drieëenheid. Wij bevelen, dat de aanhangers van dit
geloof katholieke Christenen worden genoemd; wij merken al
de verdwaasde volgelingen van de andere godsdiensten met de
eerloze naam van ketters, en verbieden, dat hun kloosters de
naam van kerken aannemen. Naast de verdoemenis door het
goddelijk recht, dienen zij de zware straf te verwachten welke
ons gezag, geleid door de hemelse wijsheid, zal menen te
moeten opleggen^”

De vijftien strafwetboeken, die deze keizer in evenveel
jaren uitvaardigde, beroofden de evangelischen van alle
rechten tot het uitoefenen van hun godsdienst, sloten hen uit
van alle openbare ambten, en bedreigden hen met boetes,
verbeurdverklaring van hun bezittingen, verbanning en in
sommige gevallen zelfs met de dood.

Zal ik u eens wat zeggen? We gaan vandaag precies
dezelfde kant op.

De rooms-katholieke kerk noemt zich de moederkerk. Zij
noemt zich de eerste of oorspronkelijke kerk. Dat is absoluut
juist. Zij was de oorspronkelijke Eerste Kerk van Rome, die
terugviel en de weg der zonde opging. Zij was de eerste, die
zich organiseerde. In haar werden de daden, en later de leer
van het Nicolaïetisme gevonden. Niemand zal ontkennen, dat
zij een moeder is. Zij is moeder en heeft dochters
voortgebracht. Nu komt een dochter uit een vrouw voort. Een
vrouw, gekleed in scharlaken, zit op de zeven heuvelen van
Rome. Zij is een hoer en heeft dochters gebaard. Die dochters
zijn de protestantse kerken, die uit haar voortkwamen en
daarop regelrecht terugkeerden tot de organisatie en het
Nicolaïetisme. Deze moeder van de dochterkerken wordt een
hoer genoemd. Dat is een vrouw die ontrouw was aan haar
huwelijkse beloften. Zij was gehuwd met God en heeft zich
daarna afgekeerd door te hoereren met de duivel en in haar
hoererijen heeft zij dochters voortgebracht, die al net eender
zijn als zij. Deze combinatie van moeder en dochter is
anti-Woord, anti-Geest en daaruit volgend anti-Christus. Ja,
ANTI-CHRISTUS.
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Nu wil ik, voor ik verder ga, nog zeggen, dat deze vroegere
bisschoppen dachten, dat zij boven het Woord stonden. Zij
vertelden de mensen, dat zij hun zonden konden vergeven
wanneer zij hun deze beleden. Zo is de waarheid nooit geweest.
Ze begonnen kinderen te dopen in de tweede eeuw. Zij brachten
in werkelijkheid de doop der wedergeboorte in toepassing.
Geen wonder dat de mensen vandaag een mengelmoes zijn. Als
ze toen, zo dicht bij Pinksteren, een mengelmoes waren, zijn zij
nu in een haast wanhopige toestand, ongeveer 2000 jaar
verwijderd van de oorspronkelijke waarheid.

O, Gemeente Gods, er is maar één hoop. Keer terug tot het
Woord en blijf daarbij.

DE LEER VAN BILEAM

Openb. 2:14 “^dat gij daar sommigen hebt, die
vasthouden aan de leer van Bileam, die Balak leerde de
kinderen Israëls een strik te spannen, dat zij afgodenoffers
zouden eten en hoereren.”

Het is nu eenmaal onmogelijk om een Nicolaïetische
instelling in de gemeente te hebben zonder dat ook deze andere
leer binnendringt. Ziet u, als u het Woord van God en de
beweging des Geestes wegneemt als een middel der aanbidding
(zij die Mij aanbidden, moeten Mij aanbidden in Geest en
waarheid), dan zult u de mensen ter vervanging een andere
vorm van aanbidding moeten geven, en vervanging betekent
Bileamisme.

Als we willen verstaan, wat de leer van Bileam is in de
Nieuwtestamentische gemeente, kunnen we beter even
teruggaan om te zien, wat het in de Oudtestamentische
gemeente was en dat dan toe te passen op het derde tijdperk en
over te brengen op de tijd van nu.

U vindt de geschiedenis in Numeri 22 t/m 25. Nu weten wij,
dat Israël het uitverkoren volk van God was. Zij waren de
Pinkstermensen van die dagen. Zij hadden hun toevlucht
genomen onder het bloed, zij waren allemaal gedoopt in de
Rode Zee en ze kwamen boven uit de wateren, zingende in de
Geest en dansende onder de kracht van de Heilige Geest,
terwijl Mirjam, de profetes, op haar tamboerijn speelde.
Welnu, na een zekere tijd gereisd te hebben, kwamen deze
kinderen Israëls bij Moab. U herinnert u, wie Moab was. Hij
was de zoon van Lot door een van diens eigen dochters, en Lot
was weer een neef van Abraham, dus Israël en Moab waren
familie van elkaar. Ik wil, dat u dat beseft. De Moabieten
kenden de waarheid, of ze er naar leefden of niet.

Israël kwam dus aan de grenzen van Moab en zond
boodschappers naar de koning, met de woorden: “Wij zijn
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broeders. Laat ons door uw land trekken. Wanneer onze
mensen of onze beesten iets eten of drinken, willen we er graag
voor betalen.” Maar koning Balak raakte erg opgewonden. Dat
hoofd van de Nicolaïetische kliek was niet van zins de
Gemeente door zijn eigen gebied te laten trekken met haar
tekenen en wonderen en diverse manifestaties van de Heilige
Geest, en wier gezichten straalden vanwege de heerlijkheid van
God. Het was te riskant, want hij zou eens een paar mensen
van zijn eigen kudde kunnen verliezen. Dus weigerde Balak,
om Israël door te laten. Ja, hij was zo bang voor hen, dat hij
naar een huurling-profeet, met name Bileam, ging en hem
verzocht, te bemiddelen tussen hem en God en de Almachtige
te smeken, om Israël te vervloeken en ze machteloos te maken.
En Bileam, begerig als hij was om aan politieke zaken mee te
doen en een groot man te worden, was maar al te bereidwillig
om dat te doen. Hij zag echter in, dat hij tot God moest
naderen, en door Hem gehoord moest worden om het volk te
kunnen vervloeken, daar hij het niet uit zichzelf kon doen; dus
ging hij tot God om Hem toestemming te vragen om te gaan.
Nu, is dat nu niet precies wat de Nicolaïeten doen, die wij
vandaag onder ons hebben? Zij vervloeken een ieder die niet
dezelfde weg gaat als zij.

Toen Bileam aan God toestemming vroeg om te vertrekken,
wees God hem af. Ai, dat deed pijn! Maar Balak drong aan, en
beloofde hem nog grotere beloningen en nog meer eer. Dus ging
Bileam terug tot God. Nu zou één antwoord van God genoeg
moeten zijn geweest. Maar niet voor de eigenwijze Bileam.
Toen God zijn verdorvenheid zag, zei Hij hem op te staan en
maar te vertrekken. Haastig zadelde hij de ezelin en daar ging
hij. Hij had moeten beseffen, dat dit alleen Gods wil was in de
zin van toelating, en hij zou ze niet kunnen vervloeken al ging
hij twintig maal en probeerde hij het twintig maal. Wat lijken
de mensen van vandaag op Bileam! Ze geloven in drie goden,
worden gedoopt in drie titels in plaats van in de NAAM en toch
zal God Zijn Geest op hen zenden zoals op Bileam, en ze zullen
hun weg vervolgen in de mening verkerende, dat ze volkomen
gelijk hebben, en hierin zijn ze in werkelijkheid volmaakte
Bileamieten. Kijk, dat is de leer van Bileam. Ga in elk geval
verder. Doe het op uw manier. Ze zeggen: “Wel, God heeft ons
gezegend. Het moet volkomen in orde zijn.” Ik weet, dat Hij u
heeft gezegend. Ik ontken dat niet. Maar het is dezelfde
organisatorische weg, die Bileam ook ging. Het is een
loochening van Gods Woord. Het is een valse leer.

Zo reed Bileam als een wilde langs de weg, tot er een engel
van God op zijn weg kwam. Maar die profeet (bisschop,
kardinaal, voorzitter, president en superintendent) was door de
gedachte aan eer en heerlijkheid en geld zo blind geworden
voor geestelijke dingen, dat hij de engel met het uitgetrokken
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zwaard niet zag staan. Daar stond hij om de verdwaasde
profeet tegen te houden. Het ezeltje zag hem en week opzij, tot
het tenslotte Bileams voet bezeerde tegen een stenen muur. De
ezelin stond stil en wilde niet verder gaan. Zij kon ook niet.
Dus sprong Bileam er af en begon haar te slaan. Toen begon de
ezelin tegen Bileam te spreken. God liet de ezelin in een tong
spreken. Die ezelin was geen bastaard; zij was origineel zaad.
Zij zei tegen Bileam, de blinde profeet: “Ben ik niet uw ezelin,
en heb ik u niet trouw gedragen?” Bileam antwoordde: “Ja, ja,
je bent mijn ezelin, en je hebt me tot nu toe trouw gedragen en
als ik je niet op gang kan krijgen, sla ik je dood^ oei!^ wat
is dit? Sta ik daar te praten tegen een ezelin? Dat is grappig, ik
dacht dat ik de ezelin hoorde praten en ik gaf antwoord.”

God heeft altijd in een tong gesproken. Hij sprak op het
feest van Belsazar en later op Pinksteren. En vandaag doet Hij
het weer. Het is een waarschuwing van spoedig naderend
oordeel.

Toen werd de engel zichtbaar voor Bileam. Hij zei Bileam,
dat als de ezelin het niet had verhoed, hij nu een dode zou zijn
geweest omdat hij God had verzocht. Maar toen Bileam
beloofde, dat hij terug zou keren, werd hij doorgestuurd met de
vermaning, dat hij alleen mocht spreken wat God hem ingaf.

Dus ging Bileam verder en richtte zeven altaren op voor de
reine offerdieren. Hij slachtte een ram als beeld van de komst
van de Messias. Hij wist wat hij moest doen om tot God te
naderen. Het mechaniek was precies goed, maar niet de
dynamiek; zo is het ook nu. Kunt u het niet inzien, Nicolaïe-
ten? Daar was Israël, beneden in het dal, terwijl het hetzelfde
offer offerde en dezelfde dingen deed, maar bij slechts één van
beide volgden de tekenen. Slechts één van hen had God in hun
midden. Een vorm brengt u nergens. Zij kan niet de plaats
innemen van de manifestatie van de Geest. Dat gebeurde in
Nicea. Ze drukten de leer van Bileam er door in plaats van de
leer van God. En ze struikelden; ja ze vielen. Ze werden doden.

Nadat het offer was gebracht, was Bileam gereed om te
profeteren. Maar God bond zijn tong als het ware vast en hij
kon ze niet vervloeken. Hij zegende hen.

Balak was woedend, maar aan de profetie kon Bileam niets
veranderen. Die was gesproken door de Heilige Geest. Dus zei
Balak tegen Bileam, dat hij naar beneden moest gaan, het dal
in, en hen van de achterzijde bezien, hun achterdelen, om te
kijken of er misschien niet een manier was om hen te
vervloeken. De taktiek die Balak gebruikte is dezelfde die ook
vandaag gebruikt wordt. De grote denominaties zien neer op
de kleine groepen, en als ze ook maar iets onder hen vinden om
een schandaal te maken, brengen ze het aan het licht en
schreeuwen het rond. Als de modernen in zonde leven, zegt
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niemand er iets van; maar laat één van de uitverkorenen in
moeite geraken en iedere krant bazuint het uit over het hele
land. Ja, Israël had zijn (vleselijke) achterdelen. Zij hadden
hun kant, die niet prijzenswaardig was; maar ondanks hun
onvolkomenheden hadden zij, door het voornemen van God dat
werkt door uitverkiezing, uit genade en niet door werken, DE
WOLK DES DAAGS EN DE VUURKOLOM DES NACHTS,
ZIJ HADDEN DE GESPLETEN ROTS, DE KOPEREN
SLANG EN DE TEKENEN EN WONDEREN. Zij waren
betuigd - niet door henzelf,  maar van Godswege.

God had geen enkel respect voor die Nicolaïeten met hun
doctoren in de taalwetenschap, in de rechten en in de theologie
en al hun mooie organisaties en het beste waarop de mens zich
kan beroemen, maar Hij had wel respect voor Israël, want zij
hadden het bewezen Woord onder hen. Zeker, Israël zag er niet
zo heel mooi uit, ze waren net in overhaaste vlucht uit Egypte
gekomen, maar toch waren zij een gezegend volk. Alles wat
Israël gedurende meer dan 300 jaar had geweten was het
hoeden van kudden, het bewerken van akkers en slaafse arbeid
in doodsangst onder de Egyptenaren. Maar nu was het vrij. Het
was een gezegend volk door de soevereiniteit van God. Zeker
zag Moab op hen neer. En alle andere naties ook. De
organisatie ziet altijd neer op de ongeorganiseerden en zal hen
of dwingen te beslissen tot de organisatie toe te treden of hen
vernietigen wanneer ze niet willen komen.

Nu vraagt iemand mij misschien: “Broeder Branham, hoe
komt u er bij dat Moab georganiseerd was en Israël niet? Waar
haalt u dat idee vandaan?” Ik haal het rechtstreeks uit de
Bijbel. Het wordt hier allemaal uitgebeeld. Alles wat in het
Oude Testament geschreven staat in de vorm van
geschiedenissen, is tot onze vermaning geschreven, zodat wij er
van kunnen leren. Precies hier staat het, in Num. 23:9 “^want
van der rotsen top zie ik hem, van de heuvelen aanschouw ik
hem. Zie, een volk, dat ALLEEN woont en ONDER DE
NATIEN ZICH NIET REKENT.” Daar hebt u het. God ziet neer
van de top van de rotsen, niet vanuit een of ander dal om hun
slechte dingen te vinden en hen te veroordelen. God ziet hen
zoals Hij ze wilde zien - van de hoogte der liefde en ontferming.
Zij woonden ALLEEN en ze waren niet georganiseerd. Ze
hadden geen koning. Ze hadden een profeet en de profeet had
de inwoning Gods door de Geest; en het Woord kwam tot de
profeet en het Woord kwam tot het volk. Ze behoorden niet tot
de Verenigde Naties. Ze behoorden niet tot de Wereldraad van
kerken, of tot de baptisten, presbyterianen of de assembly of
God of een andere groep. Zij behoefden nergens toe te behoren.
Zij waren verbonden aan God. Zij hadden geen advies van het
een of andere raadscollege nodig - zij hadden het “Zo zegt de
Here” in hun midden. Halleluja!
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Toch, ondanks het feit dat Bileam de juiste manier wist om
tot God te naderen en dat hij een openbaring van de Here kon
voortbrengen, dankzij een bijzondere bekrachtiging, was hij
nog een bisschop in de valse groep. Want wat deed hij nu om
Balaks gunst te winnen? Hij opperde een plan, waardoor God
gedwongen zou worden om in Israël de doodstraf ten uitvoer te
brengen. Evenals satan wist, dat hij Eva kon verleiden (door
haar in vleselijke zonde te doen vallen) zodat God de door Hem
aangekondigde doodstraf op de zonde zou toepassen, zo wist
Bileam dat, indien hij Israël tot zonde kon brengen, God met
hen zou moeten handelen en hen doden. Dus bedacht hij een
manier om hen over te halen en mee te doen in de zonde. Hij
zond uitnodigingen uit om naar het feest van Baäl-Peor te
komen (kom over en aanbid met ons). Nu had Israël
ongetwijfeld de feesten van de Egyptenaren gezien, dus ze
vonden dat het niet zo erg slecht zou zijn om er heen te gaan en
eens te kijken en misschien met de mensen te eten. (Wat is er
trouwens tegen “fellowship”? Er wordt toch van ons verwacht,
dat wij ze liefhebben, hoe kunnen we ze anders winnen?)
Vriendelijkheid heeft nog nooit iemand kwaad gedaan -
tenminste, dat dachten zij. Maar toen die verleidelijke
Moabietische vrouwen begonnen te dansen en zich te
ontkleden, terwijl zij ronddwarrelden en hun rock ‘n roll en
twist dansten, kwam de lust in de Israëlieten op en ze werden
meegesleept in hoererij en God doodde in Zijn toorn 42.000
onder hen.

En dat zelfde deden Constantijn en zijn opvolgers in en na
Nicea. Zij nodigden het volk van God uit naar de bijeenkomst
te komen. En toen de kerk neerzat om te eten en opstond om te
spelen (door deel te nemen aan de vormendienst der kerk, aan
hun ceremoniën en heidense feesten onder Christelijke namen)
was ze in de val gelopen; ze had hoererij bedreven. En God
verliet hen.

Als iemand zich van het Woord van God afkeert en zich
voegt bij een kerk, in plaats van de Heilige Geest te ontvangen,
sterft die man. Dood! Dat is wat hij is. Voeg u niet bij een kerk.
Begeef u niet in een organisatie, zodat u wordt gevangen in
geloofsbelijdenissen, overleveringen of iets anders dat de
plaats van het Woord en de Geest inneemt, want dan bent u er
geweest. Dan is het allemaal voorbij. Dan bent u dood. Voor
eeuwig gescheiden van God!

Dat is sedertdien in elk tijdperk gebeurd. God verlost de
mensen. Zij komen vrij door het bloed, worden geheiligd door
het Woord, gaan door de wateren van de doop en worden
vervuld met de Geest; maar na enige tijd verkoelt de eerste
liefde en iemand krijgt het idee, dat ze zich zouden moeten
organiseren om zich te bewaren en een naam te maken voor
zichzelf, en ze keren door hun organiseren linea recta terug in
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de tweede generatie, en soms al eerder. Ze hebben de Geest van
God niet langer, alleen maar een vorm van aanbidding. Ze zijn
dood. Ze hebben zich verbasterd door geloofsbelijdenis en
vormendienst en er is geen leven in hen.

Bileam bracht dus Israël ertoe om overspel te bedrijven.
Weet u dat lichamelijke hoererij precies dezelfde geest is als
die ligt in de georganiseerde godsdienst? Ik zei dat de geest der
hoererij de geest van de organisatie is. En alle hoereerders
zullen hun plaats hebben in de poel des vuurs. Zo denkt God
over organisatie. Ja, ja, de hoer en haar dochters zullen in de
poel des vuurs zijn.

Denominaties zijn niet van God. Ze zijn dat nooit geweest
en zullen dat ook nooit zijn. Het is een verkeerde geest, die het
volk van God scheidt in hiërarchie en leken; en daarom is het
een verkeerde geest, die mensen van mensen scheidt. Dat
laatste doen organisaties en denominaties. Door zich te
organiseren scheiden zij zich van het Woord van God af en
brengen zichzelf in geestelijk overspel.

Let nu op, Constantijn gaf bijzondere feesten aan de
mensheid. Het waren de oude heidense feesten met nieuwe
namen, aan de kerk ontleend, of in sommige gevallen nam men
Christelijke riten en misbruikte die met heidense ceremoniën.
Hij nam de eredienst van de zonnegod en veranderde die in de
Zoon van God. In plaats van het feest te vieren op 21 december,
wat de gebruikelijke datum was voor het feest van de
zonnegod, zetten zij het op 25 december en noemden het de
geboortedag van de Zoon van God. Maar wij weten, dat Hij in
april geboren werd, wanneer het leven uitspruit, niet in
december. En zij namen het Astarte-feest en noemden het de
paasviering, waarin de Christen verondersteld wordt de dood
en de opstanding van de Here te gedenken. In werkelijkheid
was het een heidens feest van Astarte.

Ze zetten altaren in de kerk. Ze plaatsten er beelden in. Ze
gaven de mensen wat ze noemen de apostolische geloofs-
belijdenis, ofschoon u haar niet in de Bijbel kunt vinden. Zij
leerden de mensen de voorouderverering, waardoor ze de
rooms-katholieke kerk tot de grootste spiritistische kerk ter
wereld maakten. Iedere onreine vogel zat in die kooi. Dan
hebben we de protestanten met hun organisaties, die hetzelfde
doen.

Zij aten dingen, geofferd aan afgoden. Nu zeg ik niet, dat
dit werkelijk betekent, dat zij vlees aten dat aan de afgoden
geofferd werd. Want hoewel de vergadering van Jeruzalem zich
daartegen had uitgesproken, kon het Paulus niet veel schelen,
want hij zei, dat de afgoden niets zijn. Het was slechts een zaak
van het geweten, behalve wanneer een zwakkere broeder er
aanstoot aan nam en dan was het niet geoorloofd. Bovendien
heeft deze openbaring betrekking op heidenen, niet op joden,



194  DE ZEVEN GEMEENTE-TIJDPERKEN

want dit zijn heidengemeenten. Ik zie dit in hetzelfde licht als
ik de woorden van de Here zie: “Tenzij dat gij het vlees van de
Zoon des mensen eet en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen
leven in uzelf. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij
alle Woord dat uit de mond Gods uitgaat.” U ziet wel, dat eten
in werkelijkheid een deelnemen in geestelijke zin is. Toen deze
mensen zich dus gingen buigen voor beelden, kaarsen
aanstaken, heidense feestdagen vierden, hun zonden aan de
mensen beleden (wat allemaal behoort tot de godsdienst van de
duivel), kregen zij deel aan de duivel en niet aan de Here. Ze
zaten in de afgoderij, of ze het erkenden of niet. Ze kunnen
zeggen wat ze willen, dat de altaren en de wierook alleen maar
dienen om hen te herinneren aan de gebeden van de Here of
wat ze dan ook denken dat het betekent; en ze kunnen zeggen
wat ze willen, dat, wanneer ze voor het beeld bidden, het
alleen maar is om de zaak te benadrukken; en dat, wanneer ze
bij de priester biechten, ze het in werkelijkheid, in hun hart
voor God doen, en wanneer ze zeggen, dat wanneer de priester
hun vergeeft, hij het alleen maar doet in de Naam des Heren; ze
kunnen zeggen wat ze willen, maar ze hebben deelgenomen
aan de bekende Babylonische, satanische godsdienst en hebben
zich gekoppeld aan afgoden en geestelijke hoererij bedreven,
wat de dood tot gevolg heeft. Ze zijn dood.

Zo waren kerk en staat dus gehuwd. De kerk koppelde zich
aan afgoden. Met de staatsmacht achter zich waren zij van
mening dat nu “het koninkrijk was gekomen en Gods wil met
kracht was doorgevoerd op aarde.” Geen wonder dat de rooms-
katholieke kerk niet uitziet naar de wederkomst van de Here
Jezus. Zij geloven niet in het duizendjarig rijk. Zij hebben hun
duizendjarig rijk hier reeds. De paus regeert nu en God regeert
in hem. Volgens hen komt Hij, wanneer de nieuwe hemel en de
nieuwe aarde bereid zijn. Maar zij vergissen zich. Die paus is
het hoofd van de valse kerk, en er zal een duizendjarig rijk
zijn, maar wanneer dat er zijn zal, zal hij zich daar niet
bevinden. Hij zal ergens anders zijn.

DE WAARSCHUWING

Openb. 2:16 “Bekeer u dan; maar zo niet, dan kom Ik
spoedig tot u en Ik zal strijd tegen hen voeren met het zwaard
Mijns monds.”

Wat kan Hij anders zeggen? Kan God de zonde over het
hoofd zien van hen, die Zijn Naam tevergeefs gedragen hebben?
Er is maar één manier om genade te verkrijgen in het uur der
zonde, BEKEER U. Belijd dat u verkeerd bent. Kom tot God om
vergeving en om de Geest van God. Dit is een bevel van God.
Ongehoorzaamheid betekent de dood, want Hij zegt: “Ik zal
strijd tegen hen voeren met het zwaard Mijns monds.” Het beest
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voerde oorlog tegen de heiligen, maar God zal oorlog voeren
tegen het beest. Zij, die het Woord bestreden, zullen eens
ervaren, dat het Woord tegen hen strijdt. Het is een ernstige
zaak om van het Woord af te doen of er aan toe te voegen. Want
zij, die het veranderd hebben, en er mee gedaan hebben zoals
het hen goeddacht, wat zal hun einde anders zijn dan dood en
verderf? Maar de genade van God roept het nog uit: “Bekeer u.”
O, hoe liefelijk zijn de gedachten der bekering. Niets breng ik
mee, ik kom met lege handen; slechts klem ik mij eenvoudig vast
aan Uw kruis. Ik breng mijn verdriet. Ik heb er berouw over, dat
ik ben wat ik ben, en over wat ik heb gedaan. Nu is het het
bloed, niets dan het bloed van Jezus. Wat zal het zijn? Bekering,
of het dodelijk zwaard? Het antwoord is aan u.

HET LOON

Openb. 2:17 “Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot
de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik geven van het
verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen geven en op
die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet,
dan die hem ontvangt.”

Iedere boodschap voor ieder tijdperk houdt een aansporing
in voor de gelovige, die hem aanmoedigt om een overwinnaar
te zijn en daardoor het loon van de Here te ontvangen. In deze
eeuw belooft de Geest het verborgen manna en een nieuwe
naam, geschreven in een witte steen.

Daar nu elk van de boodschappen gericht is aan de ‘engel’
(de menselijke boodschapper) is zowel een zeer grote verant-
woordelijkheid als een wonderbaar voorrecht zijn deel. Aan
deze mannen doet God bijzondere beloften, zoals aan de twaalf
apostelen, die op twaalf tronen zullen zitten en de twaalf
stammen van Israël oordelen. Herinner u dan ook dat Paulus
een bijzondere belofte was gegeven: dat hij de mensen van de
Bruid in zijn dagen aan Jezus zou voorstellen. II Kor. 11:2
“Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u
verbonden aan één Man, om u als een reine maagd voor
Christus te stellen.” Zo zal het met iedere boodschapper zijn,
die trouw is geweest aan het Woord van zijn uur en zijn
tijdperk. Zo zal het ook in de laatste dagen zijn. Het zal
hetzelfde bijzondere loon zijn, dat aan Paulus gegeven werd. Ik
denk, dat de meesten van u zich herinneren dat ik gezegd heb,
dat ik altijd bang ben geweest te sterven, zodat ik de Heer zou
ontmoeten en Hij geen behagen in mij zou hebben, daar ik
tegenover Hem zo vaak tekort ben geschoten. Wel, op een
morgen toen ik nog in bed lag, dacht ik daar weer aan toen ik
plotseling werd opgetrokken in een heel opmerkelijk visioen.
Ik zei, dat het heel opmerkelijk was, want ik heb duizenden
visioenen gehad en nooit scheen ik mijn lichaam te verlaten.
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Maar nu werd ik opgetrokken; en ik keek achterom om mijn
vrouw te zien, en ik zag mijn lichaam daar naast haar liggen.
Toen bevond ik mij in de mooiste plaats die ik ooit gezien heb.
Het was een paradijs. Ik zag hele menigten van de mooiste en
gelukkigste mensen die ik ooit gezien heb. Ze zagen er allemaal
zo jong uit - ongeveer 18 tot 21 jaar. Er was geen grijze haar of
rimpel of andere mismaaktheid onder hen. De jonge vrouwen
hadden allemaal haar dat tot hun middel neerhing, en de jonge
mannen waren zo knap en sterk. O, hoe verwelkomden zij mij.
Ze omhelsden en noemden mij hun lieve broer, en zeiden steeds
maar hoe blij ze waren, dat ze me zagen. Toen ik mij afvroeg,
wie al die mensen waren, zei iemand naast mij: “Dit zijn uw
mensen.”

Ik was zo verwonderd dat ik vroeg: “Zijn dit allemaal
Branhams?”

Hij zei: “Neen, het zijn uw bekeerlingen.” Toen wees hij
naar een der vrouwen en zei: “Ziet u die jonge vrouw, die u
zoëven bewonderde? Ze was 90 jaar toen u haar voor de Here
won.”

Ik zei: “O heden, en dan te bedenken dat ik daar nu juist
bang voor was.”

De man zei: “Wij rusten hier terwijl we wachten op de
komst van de Here.”

Ik antwoordde: “Ik wil Hem zien.”
Hij zei: “U kunt Hem nu nog niet zien; maar Hij komt

spoedig, en wanneer Hij komt, zal Hij eerst tot u komen, en u
zult geoordeeld worden naar het Evangelie dat u gepredikt
hebt, en wij zullen uw onderdanen zijn.”

Ik zei: “Bedoelt u, dat ik voor al deze mensen
verantwoordelijk ben?”

Hij zei: “Voor een ieder. U bent geboren om een leider te
zijn.”

Ik vroeg hem: “Zal iedereen verantwoordelijk zijn? Hoe is
het met Paulus?”

Hij antwoordde mij: “Die zal verantwoordelijk zijn voor
zijn dagen.”

“Wel”, zei ik, “ik heb hetzelfde Evangelie gepredikt dat
Paulus gepredikt heeft.” En de menigte riep: “Daar rusten wij
op.”

Ja, ik kan zien dat God een bijzonder loon gaat geven aan
Zijn boodschappers die zich trouw hebben gekweten van de
verantwoordelijkheid, die Hij op hen gelegd heeft. Als zij de
openbaring van het Woord voor dat tijdperk ontvangen hebben
en die trouw gepredikt hebben in hun dagen en geleefd hebben
naar wat zij predikten, dan zullen zij een groot loon ontvangen.
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Laten we nu, terwijl we dit in gedachten houden, weer
naar dit vers kijken. “Ik zal hem het verborgen manna
geven.” We weten allemaal, dat het manna engelenbrood was;
God liet het op het gras neerdalen voor Israël ten tijde van
haar omzwervingen. Het was volmaakte spijze. Het was
verbazingwekkend, hoe die kleine spijskorrels hen volledig
gezond hielden. Niemand werd er ziek. Het was alles wat ze
nodig hadden. Toen de ark werd gemaakt, deden ze er wat
van dat manna in. Toen werd de ark achter het voorhangsel
geplaatst en alleen de hogepriester kon haar slechts
benaderen en dan moest hij nog offerbloed bij zich hebben.
Het Brood uit de hemel, dat door manna was gesymboliseerd,
kwam eenmaal uit de hemel neer en werd Leven voor allen
die in Hem geloven. Hij zei: “Ik ben het Brood des Levens. Ik
ben het levende Brood dat uit de hemel is neergedaald; indien
iemand van dit Brood zal eten, zal hij eeuwig leven.” Toen
Hij heenging liet Hij ons Zijn Woord na: “De mens zal bij
brood alleen niet leven, maar bij alle Woord dat uit de mond
Gods uitgaat.”

Zijn Woord was brood. Het was het volmaakte manna; als
een man daarbij leeft, zal hij nimmer sterven. Maar direct na
de dood van de vaderen scheen niemand de juiste waarheid
meer te weten en binnen niet al te lange tijd scheen dit manna
verborgen te zijn geworden voor de mensen. Maar in ieder
tijdperk begon God door openbaring terug te geven wat
verborgen was, totdat in deze laatste dagen een profeet zal
komen volgens Openb. 10:7, die al de geheimenissen zal
onthullen, en dan zal de Here komen. Welnu, ik zeg dat in
ieder tijdperk de boodschappers de verborgen waarheid
ontvingen. Maar zij ontvingen die niet alleen voor zichzelf.
Maar het is, zoals toen aan de discipelen gevraagd werd brood
en vis op te dienen aan de scharen; Jezus gaf hun het gebroken
voedsel, maar zij gaven het op hun beurt aan de mensen. God
geeft Zijn verborgen manna aan de overwinnaar. Het kan niet
anders. Hij zal Zijn schatten niet openen voor hen, die
verachten wat alreeds is geopenbaard.

Wat ik gezegd heb over de boodschapper van elk tijdperk,
die van God iets van de oorspronkelijke waarheid van
Pinksteren ontvangt, wordt afgebeeld in het Oude Testament,
waar Mozes het bevel kreeg een gomer manna te nemen en dat
in een gouden vat achter het voorhangsel van het heilige der
heiligen te plaatsen. Daar kon de hogepriester van iedere
generatie binnengaan met offerbloed. Dan kon hij een klein
deel van dit manna nemen (want het bedierf niet), dat een deel
was van het oorspronkelijke en het opeten. Nu gaf God in ieder
tijdperk aan de boodschapper van de Here voor dat tijdperk de
openbaring van God voor die bepaalde periode. Wanneer de
boodschapper eenmaal verlicht was door de waarheid, bracht
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hij die waarheid aan de mensen. En zij, van wie de oren
geopend waren door de Geest, zouden die waarheid horen,
haar geloven en er naar leven.

Nu dan, daar hebt u ook de gedachte van het toekomstige
deelhebben aan het verborgen manna. Ik denk, dat het het
eeuwig deelnemen zal zijn aan de openbaring van Jezus
Christus in de eeuwige eeuwen die komen. Hoe zouden we
anders de ondoorgrondelijke rijkdommen van Zijn eigen
Wezen gaan kennen? Alles wat we hebben begeerd te weten, al
onze onbeantwoorde vragen, dat alles zal geopenbaard worden.
Wij zullen het ontvangen van Christus, Die ons leven is. O,
soms denken we dat we een beetje van Hem beginnen te weten
en van Zijn Woord hier, en het is zo goed, dat maakt ons blij;
maar eens, wanneer ons vlees veranderd wordt, zullen dat
Woord en Hij worden wat we nooit voor mogelijk hadden
gehouden.

Er staat hier ook, dat Hij de overwinnaar een witte steen
gaat geven en in (niet op) de steen een nieuwe naam, die alleen
de bezitter kent. Nu is de gedachte aan een nieuwe naam ons
vertrouwd. Abram werd veranderd in Abraham, Saraï in Sara,
Jacob in Israël, Simon in Petrus en Saulus in Paulus. Of deze
namen brachten een verandering teweeg, of zij werden gegeven
doordat er een verandering plaatsgevonden had. Pas nadat
Abrams en Saraï’s namen door de Here veranderd waren,
werden zij toebereid, de komende zoon te ontvangen. In Jacobs
geval moest hij overwinnen, en toen werd hij een vorst
genoemd. In het geval van Simon en Saulus was het zo, dat de
verandering kwam toen zij de Here hadden aangenomen. En
vandaag heeft ieder van ons, ware gelovigen, een naams-
verandering ondergaan. We zijn Christenen geworden. Het is
een naam, die wij allen gemeen hebben. Maar eens zullen we
nog een andere verandering meemaken; we zullen voorzeker
een nieuwe naam ontvangen. Het zou best kunnen zijn, dat die
naam onze ware en oorspronkelijke naam was, die geschreven
staat in het Boek des Levens van het Lam van de grondlegging
der wereld af. Hij kent de naam, maar wij niet. Op zekere dag
echter zullen naar Zijn Welbehagen ook wij die naam kennen.

Een witte steen. Hoe schoon. Ook dit is weer een beeld van
de heilige, die loon ontvangt uit de hand van God voor zijn
beproevingen op aarde. U weet, dat de valse kerk na
Constantijn haar hand in de staats-schatkist kon steken en
daardoor mooie gebouwen kon opzetten, vol fraaie beelden.
Deze beelden, gemaakt van wit marmer, waren in
werkelijkheid Romeinse afgoden, die een naam van een of
andere heilige hadden gekregen. De kerken waren met al hun
pracht en praal uitzonderlijk mooi, zoals u ook vandaag nog
kunt zien. Maar God was niet met hen. Waar was God? Hij was
bij Zijn heiligen in een of ander huisje of in een grot, of in een
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woest en bergachtig gebied, waar zij zich verscholen voor de
leden van de valse kerk. Zij hadden geen mooie gebouwen,
geen zangkoren in lange klederen gehuld, fijne kleding of
andere wereldlijke attracties. Maar nu heeft God in deze
bijzondere belofte aan de ware gelovigen van alle tijdperken
beloofd, dat Hij hun loon zal geven van grote schoonheid, die
blijvend zal zijn. Laten de rijken maar neerzien op de armen.
Laten zij grote sommen aan de kerk geven, zodat zij op haar
beurt de gever kan eren door een marmeren gedenksteen of een
of ander beeld te hunner ere aan te brengen, op een plaats
waar iedereen het kan zien, zodat allen hun lof zullen
toezwaaien. Eens zal de God, Die alles ziet en weet, wederom
de weduwe prijzen, omdat zij alles gegeven heeft, al zijn het
maar twee penninkjes, en Hij Zelf zal hen belonen met de
schatten des hemels.

Ja, verborgen manna en een nieuwe naam in een witte
steen. Hoe goed is de Here voor ons om ons op zo’n wonder-
bare wijze te belonen, terwijl wij het zo onwaardig zijn. O, ik
wil te allen tijde gereed zijn om Zijn wil te doen en om
schatten te verzamelen in de hemel.
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HET TIJDPERK VAN DE GEMEENTE VAN THYATIRA

Openbaring 2:18-29

En schrijf aan de engel der gemeente te Thyatira: Dit zegt
de Zoon Gods, Die ogen heeft als een vuurvlam en Zijn voeten
zijn als koperbrons:

Ik weet uw werken en liefde, en geloof en dienstbetoon, en
uw volharding en uw laatste werken, die meer zijn dan de
eerste.

Maar Ik heb tegen u, dat gij de vrouw Izebel laat begaan,
die zegt, dat zij een profetes is, en zij leert en verleidt mijn
knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten.

En Ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij
wil zich niet bekeren van haar hoererij.

Zie, Ik werp haar op het ziekbed en hen, die met haar
overspel bedrijven, breng Ik in grote verdrukking, indien zij
zich niet van haar werken bekeren.

En haar kinderen zal Ik de dood doen sterven en alle
gemeenten zullen inzien, dat Ik het ben, die nieren en harten
doorzoek; en Ik zal u vergelden, een ieder naar uw werken.

Doch Ik zeg tot u allen, die voorts te Thyatira zijt, en deze
leer niet hebt en die niet, gelijk zij zeggen, de diepten des
satans hebt leren kennen: Ik leg u geen andere last op.

Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben.

En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart,
hem zal Ik macht geven over de heidenen;

En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk
worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen
heb,

En Ik zal hem de morgenster geven.

Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten
zegt.

THYATIRA

Historisch gezien was Thyatira de minst vermeldens-
waardige stad van alle zeven steden uit de Openbaring. Zij lag
aan de grenzen van Mysië en Ionië. Zij werd omgeven door vele
rivieren, maar die zaten vol bloedzuigers. Haar gunstigste
kenmerk was, dat zij er in financieel opzicht goed voorstond,
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wat zij te danken hadden aan de verenigde gilden van
pottenbakkers, leerlooiers, wevers, ververs van stoffen,
kleermakers enz. Uit deze stad was Lydia, de
purperverkoopster afkomstig. Zij was Paulus’ eerste Europese
bekeerlinge.

De reden nu, waarom de Geest deze stad koos als de stad
waarin de kenmerken voor het vierde tijdperk reeds aanwezig
waren, was gelegen in haar godsdienst. De voornaamste
godsdienst van Thyatira was de verering van Apollo
Tyrimnaios, die verbonden was aan de keizerverering. Apollo
was de zonnegod, en volgde in macht op zijn vader, Zeus. Hij
stond bekend als degene, die ‘het kwaad weert’; hij ging over
de religieuze wetgeving en het zoenoffer (het goedmaken van
verkeerde handelingen). Plato zei van hem: “Hij legt het volk
de instellingen van de tempel- en offerdiensten uit, hoe men de
goden dienen moet, en hij verklaart de riten, die samenhangen
met dood en het hiernamaals.” Hij deelde zijn kennis van ‘de
toekomst’ en zijns ‘vaders wil’ mee aan het volk door de
profeten en orakels. In Thyatira werd dit ritueel geleid door
een profetes, die op een drievoetige zetel zat en boodschappen
overbracht terwijl zij in trance was.

De invloed van deze godsdienst was opmerkelijk. Haar
geweldige kracht lag niet alleen in het rijk van het mysterie,
maar ook in het feit dat niemand lid kon zijn van de gilden, die
in het levensonderhoud van de mensen voorzagen, als zij niet
deelnamen aan de tempeldienst van Apollo. Een ieder, die
weigerde om deze afgodische feesten en losbandige
braspartijen bij te wonen was van het lidmaatschap der
vakbonden van de eerste eeuw uitgesloten. Om deel te kunnen
nemen aan het sociale en commerciële leven moest men een
aktief afgodenaanbidder zijn.

Opvallend is de naam Thyatira die “Vrouwelijke
Overheersing” betekent. Zo wordt dit tijdperk dus gekenmerkt
door een overheersende macht, die meedogenloos allen aan-
grijpt, allen overwint en op despotische wijze beheerst. Een
heersende vrouw nu, is de grootste vloek in de wereld. De
wijste man, die de wereld ooit gekend heeft was Salomo, en hij
zei: “Ik wendde mij, en mijn hart was er op uit om kennis te
verkrijgen, onderzoek te doen en een wijze slotsom te zoeken
en om goddeloosheid als dwaasheid en onverstand als
verdwaasdheid te leren verstaan. En ik ontdekte iets,
BITTERDER DAN DE DOOD: DE VROUW, die een valstrik is
en wier hart een net is, wier handen boeien zijn: hij die aan
God welgevallig is, ontkomt haar; doch hij die NIET
WELGEVALLIG IS [Eng. vert. de zondaar_Vert.] wordt door
haar gevangen. Zie, dit heb ik opgemerkt, zegt de Prediker -
het een bij het ander voegend om een slotsom te vinden, die ik
nog altijd zoek zonder ze gevonden te hebben - onder duizend
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heb ik één mens ontdekt, maar een vrouw heb ik onder deze
allen niet ontdekt.” Pred. 7:25-28. Paulus zei: “Ik sta niet toe
dat een vrouw onderwijs geeft, noch over de man HEERST.”
Reeds van de Hof van Eden af, heeft de vrouw voortdurend, en
met succes, getracht heerschappij over de man te voeren en
juist vandaag aan de dag is er sprake van een
“vrouwen-wereld” met de godin Amerika als naakte vrouw.
Zoals de uit de hemel vallende godin (herinner u dat haar
armen ijzeren stangen waren) het eerste tijdperk, Efeze,
kenmerkte, zo is haar macht nu toegenomen, tot zij volledig
gezag heeft verworven, een gezag, dat zij zich door haar ijzeren
aard heeft toegeëigend.

Nu is het niet de bedoeling, dat de vrouw een ijzeren
gezindheid heeft. Zij moet, volgens de Heilige Schrift,
onderdanig zijn aan de man. Dat is over haar beschikt. De
vrouw, die werkelijk een vrouw is, al het vrouwelijke zal die
gezindheid hebben. Niet een deurmat. Een waar echtgenoot
maakt zijn vrouw niet tot een deurmat. Maar het is nodig dat
zij onder het gezag van de man staat en niet dat zij over hem
heerst, want hij is het hoofd van het huis. Als zij dat beeld, dat
God voor haar vaststelde breekt, is zij verdorven. Elke man,
die de vrouw toestaat zich gezag toe te eigenen, heeft eveneens
die beeltenis verbroken en is verdorven. Daarom KAN een
vrouw NIET DRAGEN WAT EEN MAN TOEBEHOORT OF
HAAR HAAR KNIPPEN. Zij moet helemaal geen klederen
dragen, die voor de man bestemd zijn of het haar knippen.
Doet zij dit toch, dan dringt zij door in het domein van de man,
gaat overheersen en voert zich naar het verderf. En wanneer
een vrouw de preekstoel beklimt, terwijl HAAR UIT-
DRUKKELIJK BEVOLEN IS DIT NIET TE DOEN, dan laat ze
daarmee zien van welke geest ze is. Een overheersende vrouw
is antichristelijk en het zaad van de rooms-katholieke kerk is
in haar, al ontkent ze dit nog zo vurig. Maar als het op HET
WOORD AANKOMT, “God waarachtig en ieder mens
leugenachtig.” Amen.

Laten wij teruggaan tot het begin. In de oorspronkelijke
lichamelijke schepping, zoals we die thans kennen, maakte
God alles in paren, mannetjes en wijfjes. Er waren twee kippen
- een haan en een hen. Er waren twee runderen, de koe en de
stier. En ga zo maar door. Doch komen we bij de mens, dan
zien we dat er maar één was. Zij vormden geen paar. Adam
was naar het beeld van God gemaakt. Hij was een zoon van
God. Als een zoon Gods kon hij niet verzocht worden en vallen.
Dat zou onmogelijk zijn. Daarom nam God een bijprodukt van
de man om de val te veroorzaken. De vrouw kwam nimmer
rechtstreeks uit de hand van God als een werkelijk product van
God. Zij kwam voort uit de man. En toen God haar
voortbracht uit de mens, was zij heel anders dan alle andere
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vrouwelijke wezens, die Hij had geschapen. Zij kon verleid
worden. Geen ander vrouwelijk wezen in de schepping kan
onzedelijk zijn; maar de vrouw is bijna altijd kwetsbaar. En
van die zwakheid in haar kon satan gebruik maken om haar te
verleiden door de slang en het heeft de vrouw in een zeer
bijzondere verhouding ten opzichte van God en Zijn Woord
gebracht. Enerzijds is zij het beeld van alle vulgaire, onreine en
walgelijke dingen en anderzijds is zij het beeld van alle reine
en schone dingen, heilig als de vruchtbodem van de Geest en de
zegeningen van God. Nu eens wordt zij de hoer genoemd, die
dronken is van de wijn harer hoererij. Dan weer de Bruid van
Christus. Nu eens wordt zij het Geheimenis Babylon genoemd,
de gruwel voor God; dan weer het Nieuwe Jeruzalem, onze
moeder. Aan de ene kant wordt zij voorgesteld als een onreine,
ontuchtige en boosaardige vrouw; ze wordt dan ook zonder
pardon in de poel des vuurs geworpen, wat de enige plaats is
die voor haar geschikt is; en aan de andere kant wordt zij
verhoogd tot in de hemel, alwaar zij de troon van God deelt als
de enige plaats, die zulk een koningin waardig is.

En in dit tijdperk van Thyatira is zij een
OVERHEERSENDE VROUW. Zij is het Geheimenis Babylon.
Zij is de grote hoer. Zij is Izebel, de valse profetes. WAAROM?
Omdat de ware vrouw onderdanig is aan God. Christus is haar
hoofd. Zij heeft geen ander woord dan het Zijne, geen andere
gedachten dan de Zijne, geen leiding dan de Zijne. Maar hoe
staat het dan met deze kerk? Zij heeft het Woord
buitengeworpen, de Bijbels vernietigd en waardige
beschouwingen van godvrezende mensen te niet gedaan. Zij
heeft hen, die de waarheid wilden prediken, gedood. Zij heeft
koningen, vorsten en natiën onder haar heerschappij gebracht,
zij beheerst legers en beweert met nadruk dat zij het ware
lichaam van Christus is en dat haar pausen de stedehouders
van Christus zijn. Zij wordt geheel en al door de duivel verleid,
totdat zij op haar beurt de verleidster van anderen is
geworden. Zij is de bruid van satan en heeft zijn godsdiensten
voor bastaardkinderen voortgebracht.

Gedurende de gehele Donkere Middeleeuwen heeft zij niets
anders gedaan dan heersen. Want zij heeft meer dan
negenhonderd jaar lang geplunderd en vernietigd. Zij roeide de
kunst uit, vernietigde de wetenschap en bracht niets anders
dan de dood voort, totdat het licht der Waarheid bijna geheel
was verdwenen en er nog slechts een klein schijfje licht
overbleef. De olie en de wijn stroomden bijna niet meer; maar
al overheerste zij de koninkrijken dezer wereld en al eiste zij,
dat allen hun burgerschap in haar zouden vinden, er was toch
een kleine groep, die God toebehoorde en hun burgerschap was
in de hemel, en zij konden door haar niet worden uitgeroeid.
God bewaarde Zijn kuddeke; zij konden niet vernietigd
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worden. Deze kerk van Rome was even heidens en boosaardig
als koningin Athalia, die probeerde om al het koninklijke zaad
te vernietigen en hierin ook bijna slaagde, maar GOD
BEWAARDE ER EEN en door hem kwamen er meer
getrouwen. God bewaarde dus een kleine kudde in die lange
donkere nacht en vanuit haar waarheid stond tenslotte een
Luther op.

Een ieder, die ook maar iets afweet van de rooms-
katholieke kerk en haar vorm van eredienst, kan zeggen
waarom deze stad Thyatira door de Geest verkozen werd om de
Gemeente van de Donkere Middeleeuwen voor te stellen. Hier
ziet u het vlak voor uw ogen.

HET TIJDPERK

Het tijdperk van Thyatira duurde van alle tijdperken het
langst, ongeveer 900 jaar, van 606 tot 1520.

DE BOODSCHAPPER

De Gemeente was reeds lang in twee groepen verdeeld, die
van het westen en die van het oosten. Af en toe stond er in één,
of soms in beide, een hervormer op, die gedurende enige tijd
een gedeelte van de gemeente naar een diepere gemeenschap
met God voerde. Zulk een man was in het westen Franciscus
van Assisi. Hij vond werkelijk enige tijd navolging, maar zijn
werk werd tenslotte onderworpen aan de hiërarchie van Rome.
Peter Waldus van Lyon, een koopman, die afstand deed van
zijn wereldlijk leven, werd een zeer groot ijveraar voor de
dienst des Heren en bracht velen tot Hem; maar hij werd
tegengewerkt in zijn arbeid en geëxcommuniceerd door de
paus. Noch de groep uit het oosten, noch die uit het westen had
een man in hun midden, die eventueel de boodschapper aan dit
tijdperk zou kunnen zijn, gezien in het licht van de Schrift. Er
waren echter twee mannen op de Britse Eilanden, van wie de
bediening in Woord en daad de toets der waarheid kon
doorstaan. Het waren Patricius en Columba. Op Columba viel
het lot de boodschapper te zijn.

Hoewel de boodschapper van het tijdperk van Thyatira
Columba was, wil ik toch wat uitweiden over het leven van
Patricius, als voorbeeld voor ons en om tevens de leugen van
Rome’s bewering te weerleggen dat Patricius net als Jeanne
d’Arc een der hunnen was. De zuster van Martinus bracht
Patricius ter wereld in het stadje Bonavern aan de oever van
de rivier de Clyde. Op een dag, toen hij met zijn twee zusters
op het strand aan het spelen was, naderden zeerovers, die hen
alle drie ontvoerden. Waar zijn zusters terecht zijn gekomen is
niet bekend, maar Patricius (zijn naam was Succat) werd
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verkocht aan een hoofdman in Noord-Ierland. Het was zijn
taak de zwijnen te hoeden. Hiervoor richtte hij honden af. Zijn
honden waren zo goed afgericht, dat velen van heinde en ver
kwamen om deze te kopen. In zijn eenzaamheid wendde hij
zich tot God en werd gered. Toen kreeg hij het brandend
verlangen om te ontsnappen en terug te keren naar zijn
ouders. Hij beraamde een plan, waarbij hem zijn
bekwaamheid als africhter van veel nut was. Hij leerde de
honden op hem te gaan liggen, zijn lichaam zorgvuldig te
bedekken en zich niet te verroeren dan alleen op zijn bevel. Op
zekere dag, toen zijn eigenaar verscheidene honden verkocht,
beval Patricius de honden, met uitzondering van de leider der
meute, in de boot te gaan. De leider der meute, waaraan hij
toen een geheim teken gaf, rende weg en weigerde aan boord
te gaan. Terwijl de meester en de koper probeerden de hond te
pakken te krijgen, ging Patricius aan boord en gaf de honden
een teken op hem te gaan liggen. Toen liet hij met een fluitje
de leider van de meute aan boord komen, die boven op hem
ging liggen. Daar Patricius nergens te zien was, lichtte de
koper het anker en voer uit. Nadat hij er van overtuigd was,
dat de kapitein te ver van de kust verwijderd was om nog
terug te keren, gaf Patricius weer een teken aan de honden,
waardoor zij in oproer geraakten. Toen kwam hij tevoorschijn
en vertelde de kapitein dat, tenzij deze hem thuis aan land zou
zetten, hij de honden zou bevelen door te blijven gaan met
oproer maken en hij het schip zou overmeesteren. De kapitein
was echter een Christen en toen hij het verhaal van de jongen
hoorde, wilde hij hem gaarne thuis aan land zetten. Daar ging
Patricius naar een bijbelschool en keerde terug naar Ierland,
waar hij door het Woord en de kracht Gods met vele tekenen
en wonderen duizenden voor de Here won. Hij ging nooit naar
Rome en is nooit door Rome aangesteld. De waarheid is echter
dat, toen Rome uiteindelijk vaste voet op het eiland kreeg en
toen het zag dat de tijd rijp was, zij meer dan 100.000
Christenen om het leven bracht, die uit de oorspronkelijke
groep van Patricius voortgekomen waren en die door diens
bediening tot de Here waren gekomen.

Ongeveer 60 jaar na de dood van Patricius, werd Columba
geboren in County Donegal, Noord-Ierland, uit de koninklijke
familie van Fergus. Hij werd een briljant, toegewijd geleerde,
die het overgrote deel der Schrift uit zijn hoofd kende. God
riep hem met een hoorbare stem om een zendeling te zijn.
Nadat hij de stem van God had gehoord, kon niets hem
weerhouden en zijn wonderbare bediening heeft menige
geschiedkundige ertoe gebracht om hem in rangorde direct na
de apostelen te stellen. Zo machtig was zijn bediening, met
bovennatuurlijke tekenen, die hem volgden, dat sommigen (in
het bijzonder geleerden uit Rome) hebben gemeend dat de
verhalen overdreven waren.
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Op een van zijn zendingsreizen, toen hij bij een ommuurde
stad kwam, bemerkte hij, dat men de poorten voor hem gesloten
had. Hij verhief zijn stem in gebed, opdat God tussenbeide zou
komen en hem toegang zou verlenen tot deze mensen, zodat hij
zou kunnen prediken. Maar terwijl hij bad, begonnen de
hoftovenaars hem met veel kabaal te bestoken. Daarop zette hij
een psalm in. Onder het zingen deed God het volume van zijn
stem zo toenemen, dat hij het geroep van de heidenen
overstemde. Plotseling barstten de poorten uit eigen beweging
open. Hij ging de stad in en predikte het Evangelie, waarbij hij
velen voor de Here won.

Bij een andere gelegenheid, toen hij eveneens door een dorp
werd buitengesloten, werd, terwijl hij aanstalten maakte om
weer te vertrekken, de zoon van de hoofdman ineens ernstig ziek
en wel ten dode toe. Snel zocht men naar de heilige Columba en
hij werd teruggehaald. Toen hij het gebed des geloofs bad werd
de jongen op slag genezen. Nu lag het dorp open voor de
Evangelische boodschap.

Het zuivere Evangelie, dat door Columba en zijn
medearbeiders werd gepredikt, verspreidde zich over geheel
Schotland, en bracht het tot God. Het sloeg ook over naar Ierland
en Noord-Europa. Zijn methode van Evangelieverbreiding was
als volgt: Een groep van ongeveer twaalf man ging onder leiding
van één een nieuw gebied binnen en bouwde letterlijk een stad,
waar het Evangelie in het middelpunt stond. Onder deze twaalf
mannen bevonden zich timmerlieden, leraars, predikers, enz.,
allen waren op wonderbare wijze ingewijd in het Woord, ervaren
in een heilig leven. Deze kleine kolonie werd omgeven door een
muur. Spoedig gingen ook studenten met hun gezinnen in hun
eigen huizen er om heen wonen, om het Woord te leren en zich
voor te bereiden, uit te gaan in de dienst des Heren, als
zendelingen, leiders en predikers. De mannen waren vrij om te
trouwen, alhoewel velen dat niet deden, opdat zij God des te
beter zouden kunnen dienen. Zij hielden zich afzijdig van
staatshulp en daarnaast vermeden zij de politiek. Inplaats van
andere godsdiensten aan te vallen, onderwezen ze de waarheid,
want zij geloofden dat de waarheid het beste wapen was om het
doel, dat God voor hen in gedachten had, te volvoeren. Zij waren
absoluut onafhankelijk van Rome.

Columba was de stichter van een grote Bijbelschool op het
eiland Hy (voor de z.w.-kust van Schotland). Toen hij daarheen
toog was het eiland zo onvruchtbaar en rotsachtig, dat dit voor
allen niet voldoende voedsel kon opbrengen. Maar Columba
zaaide er zaad met de ene hand terwijl hij zijn andere hand
omhoog hief in gebed. Thans is het eiland één van de
vruchtbaarste gebieden ter wereld. Van dit eiland, waar de
Bijbel centraal stond, kwamen machtige leraars, begiftigd met
wijsheid en met de kracht Gods.
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Toen ik de geschiedenis van deze machtige knecht Gods las
en het wonderbare werk dat hij deed, bedroefde het mijn hart,
toen ik bemerkte dat de pauselijke macht, in haar begeerte alle
mensen in haar greep te hebben, deze zendingsvelden
uiteindelijk bevuilde en de waarheid, zoals Columba haar
geleerd had, uitroeide.

DE AANHEF

Openb. 2:18 “Dit zegt de Zoon Gods, Die ogen heeft als een
vuurvlam en Zijn voeten zijn als koperbrons.”

De openbaring van de Godheid aan het tijdperk van
Thyatira is, dat Jezus de Zoon van God is. Eens, tijdens Zijn
dagen in het vlees, stond Hij bekend als de Zoon des mensen.
Maar sedertdien kennen wij Hem niet langer naar het vlees. Hij
is niet meer de Zoon des mensen, de Grote Profeet, Die in Zich
alle profetieën verenigde. De Eniggeborene is terug in de
boezem van de Vader. Nu kennen wij Hem naar de kracht van
de opstanding. Hij is verrezen en heeft Zijn machtige kracht
tot Zich genomen en staat boven alles en over alles tot lof van
Zijn eigen heerlijkheid. Hij zal Zijn heerlijkheid met niemand
delen. Hij zal Zijn leiding over de Gemeente aan geen ander
overlaten.

Hij ziet neer op Thyatira en Hij ziet hier in die stad en in
dat vierde tijdperk de eer, die alleen Hem toebehoort, aan een
ander gegeven. Zijn ogen schieten vuur van toorn en gericht,
als Hij Apollo als de Zoon van God verheerlijkt ziet worden,
terwijl Hij alleen de Eniggeborene des Vaders is. Wat
ontzagwekkend moet Zijn oordeel zijn over de godsdienst van
het Thyatira tijdperk, waarin de kerkleden, zoals de heidense
vereerders der zonnegod (Apollo, de zoon van Zeus), een
menselijk heerser verheffen om te aanbidden en hierbij worden
geruggesteund door de staat. Want dat is precies wat Hij zag.
De rooms-katholieke kerk, volledig verzonken in afgodische
aanbidding, gebaseerd op de riten van de zonnegod (Apollo),
had een man tot een werkelijke godheid verheven (de paus),
door het huwelijk van de kerk en de staat. Want Thomas van
Aquino en Alverus Pelagius brachten het onder woorden en
zetten dit uiteen: “De paus blijkt voor hen, die hem met een
geestelijk oog bezien, geen mens te zijn, maar een God. Er zijn
geen grenzen aan zijn autoriteit. Hij kan voor akkoord
verklaren, wat hij wil en hij kan alle rechten van de mens naar
eigen goeddunken wegnemen. Wie deze universele macht in
twijfel trekt, wordt van het heil buitengesloten. De grote
vijanden van de kerk zijn de ketters, die niet het juk der ware
gehoorzaamheid willen dragen.”

“Er is één Middelaar tussen God en mensen, de mens
Christus Jezus (de Zoon van God).” I Tim. 2:5. De paus van
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Rome heeft dat Woord echter veranderd. Hij maakte ervan:
“één Middelaar tussen God en de mens (niet mensen).” Dus nu
bemiddelt hij tussen de Middelaar en mensen. Maar er is geen
andere Middelaar dan de Zoon alleen. De paus verkondigt het
heil door middel van de kerk van Rome. Maar er is geen heil
mogelijk buiten de Zoon Gods. Geen wonder dat de ogen vuur
schieten in vlammende gerichtstoorn. Geen wonder, dat de
voeten als blinkend koper zijn, nu Hij gereed staat de
goddeloze koninkrijken dezer wereld tot poeder en stof te
verbrijzelen. Dank God voor die sterke voeten van koperbrons.
Zij zijn voor ons door het oordeel gegaan. Zij zijn nu ons
fundament, want hetgeen Hij verkregen heeft is het onze. Wij
zijn vereenzelvigd met Hem, Jezus de Zoon van God.

Het was in dit tijdperk, dat wij het mohammedanisme zien
opkomen, dat de Zoon van God loochende en vastbesloten was
allen te doden die zich Christenen noemden.

In dit tijdperk trotseerde de valse kerk ook het eerste gebod
van de Almachtige God en spoedig begon zij ook het tweede
gebod te breken, want het zette haar paus in de plaats van
Jezus Christus en vestigde en bekrachtigde de afgodenverering
zo zeer, dat het de dood betekende voor degenen, die weigerden
de heilige beelden een plaats te geven in de kerk. Onder
keizerin Theodora alleen al, van 842 tot 867, werden meer dan
100.000 heiligen vermoord, omdat zij de beelden van nul en
gener waarde achtten.

Zeker, dit tijdperk moet zich bekeren of het zal alles
verliezen. Daar staat de Here der heerlijkheid, God, ja God zelf
_ Zijn Woord is terzijde geschoven, Zijn persoon verworpen,
maar Hij kan door handen van mensen en overleggingen van
mensen niet onttroond worden. Loochenen ze Hem, Hij blijft
getrouw. “Vreest niet, gij kleine kuddeke, het heeft uw Vader
behaagd u het koninkrijk te geven. Wanneer Ik komen zal met
voeten als blinkend koper en met ogen als een vlam vuurs, dan
zal Ik u belonen; het oordeel is aan Mij, Ik zal vergelden,”
spreekt de Here.

DE LOFREDE

Openb. 2:19 “Ik weet uw werken en liefde, en geloof en
dienstbetoon, en uw volharding en uw laatste werken, die meer
zijn dan de eerste.”

Ook hier treffen we weer dezelfde inleidende opmerkingen
aan: “lk weet uw werken.” De Zoon van God zegt Zelf:
“Gelooft Mij om de werken.” Hij legde de nadruk op Zijn eigen
werken toen Hij nog hier op aarde was. De werken, die Hij
deed waren door God beschikt omdat ze tot geloof in Hem
zouden bewegen. Dit maakte een groot deel van Zijn bediening
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uit. Zijn Heilige Geest in de apostel Paulus zei: “Want Zijn
maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken
te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden
wandelen.” Efeze 2:10. Deze werken moesten het geloof in Hem
doen geboren worden, daar zij blijk gaven van die
verbondenheid met Hem, die door Paulus werd beschreven als
“geschapen in Hem.”

Nu zullen werken nooit de plaats innemen van geloof in
God voor onze redding. Maar uit uw werken zal uw geloof in
Hem blijken. Goede werken zullen u niet zalig maken, maar zij
zullen voortkomen uit een gered leven als vrucht voor de Here.
Ik geloof in goede werken. Zelfs al zou iemand niet gered zijn,
dan behoort hij toch goede werken te doen en het beste te doen
wat hij kan. Wat afschuwelijk is het in de ogen van God, dat
mensen boze werken verrichten en dan beweren dat zij in de
wil van de Here staan. Zo hebben de bisschoppen en pausen en
de hiërarchie van Rome gehandeld. Zij moordden, verminkten
en deden alle soorten kwaad in de Naam des Heren. Zij leidden
een leven, precies het tegenovergestelde van wat het Woord
leert. In die boze dag waren deze echte gelovigen als een licht,
schijnende in de duisternis, voortdurend goeddoende; want ze
vergolden vervloekingen met zegeningen en handelden naar de
waarheid tot eer van God, ook al stierven velen er voor.

In dit vers prijst Hij Zijn kinderen, omdat zij een veranderd
leven leidden. Hun werken getuigden van een nieuwe Geest in
hen. Mensen zagen hun goede werken en verheerlijkten God.
Jazeker, als u een Christen bent zult u doen wat recht is. Uw
werken zullen aantonen dat uw hart oprecht is. En het zal niet
iets zijn wat u uzelf oplegt, want u zult Zijn wil doen wanneer
niemand u ziet, dan God alleen en u zult Zijn wil doen, ook al
kost het u uw leven.

“Ik weet uw liefde, dienst, geloof, en uw lijdzaamheid.” Het
zal u opvallen dat hun liefde geplaatst wordt tussen “werken”
en “dienstbetoon.” En dat is de juiste plaats, omdat zonder
liefde onze werken voor God onaanvaardbaar zijn en evenmin
ons dienstbetoon. Paulus, toen hij tot de Corinthiërs sprak, zei:
“Zonder liefde ben ik niets en al wat ik doe is voor mij zinloos,
tenzij het gedaan wordt uit liefde.” Hier kunt u nu heel goed
zien, dat deze gelovigen niet tot de klasse der Nicolaïeten
behoorden, die werken deden als een middel tot zaligheid of,
om door de mensen geroemd te worden. Zij deden hun werken
uit liefde voor God, die in hun harten was uitgestort door de
Heilige Geest. Die liefde in hun hart was de liefde Gods voor
de Zijnen. Jezus zeide: “Hierdoor zullen alle mensen weten, dat
gij MIJN discipelen zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.”
De heidenen, die de liefde der eerste Christenen zagen, zeiden:
“Ziet, hoe lief zij elkander hebben.” Johannes zei: “Een ieder
die liefheeft, is uit God geboren.” I Johannes 4:7.
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Ik wil juist hier een waarschuwing geven. Van de laatste
dagen wordt gezegd, dat, doordat de ongerechtigheid toeneemt,
de liefde der meesten zal verkillen. In het laatste tijdperk, het
tijdperk van Laodicea, zal de liefde voor het eigen ik en voor
de materiële dingen, de plaats innemen van de ware liefde van
God. Wij hebben te waken voor de macht der zonde in deze
laatste dagen. Zovelen worden verhard, omdat zij zich niet
bewust zijn geworden van de uitwerking van de geest dezer
laatste dagen. Het wordt tijd, nader tot God te komen en ons
leven door Hem te laten vullen met Zijn liefde, anders zullen
wij de kilte van de kerk van de laatste dagen voelen en de
waarheid Gods verwerpen, die alleen in staat is ons te helpen.

In die donkere en zo verschrikkelijke jaren behield de ware
wijnstok zijn liefde jegens God en zijn liefde tot de broederen.
God prees hen er voor.

“Ik weet uw dienst.” Jezus zei: “Wie de grootste onder u
wil zijn, zal aller dienaar zijn.” Een wijs man maakte over deze
uitspraak een opmerking. Dit zei hij: “Alleen de geschiedenis
zal de waarheid van deze uitspraak bewijzen.” Die man had
gelijk. Alle waarlijk grote mannen uit de geschiedenis zijn
dienaren geweest. Zij, die vroegen gediend te worden; zij die
onderdrukten; zij, die altijd trachtten voor in het gelid te staan,
zij zijn in schande onder gegaan. Zelfs de rijken worden door
God veroordeeld, wanneer zij hun rijkdom niet juist hebben
gebruikt. Doch werp eens een blik in de geschiedenis en u zult
bemerken, dat de waarlijk groten, diegenen waren, die anderen
dienden. De geschiedenis kan nimmer hen toejuichen, voor wie
veel is gedaan, maar zij zal altijd diegenen prijzen, die veel
voor anderen hebben over gehad. Laten we dit nu eens op
onszelf toepassen. Zoals de Zoon des mensen gekomen is, niet
om gediend te worden, maar om te dienen, zo behoren ook wij
dat voorbeeld na te volgen. Ziet Hem, als Hij Zich daar
nederbuigt over de voeten van de apostelen en hun vermoeide,
vuile voeten wast. Hij zeide: “Wat Ik doe, weet gij nu niet,
maar gij zult het later verstaan. Maar wat gij Mij ziet doen,
doet gij evenzo.” Hij werd een dienstknecht opdat God Hem
zou kunnen verhogen tot de hoogste hoogten. En op een dag in
het oordeel der heiligen zullen wij Hem horen zeggen: “Goed
gedaan, gij goede en getrouwe DIENSTKNECHT, ga in de
heerlijkheid uws Heren.” Het is moeilijk om aldoor een
dienstknecht te zijn. Maar zij die zich opofferen, en opgeofferd
worden ten behoeve van anderen, zullen eens gezeten zijn met
Hem in Zijn troon. Dat zal alles waard zijn. “Laten we werken
voor de Meester, van de morgen tot de avondstond, Laat ons
spreken van Zijn wonderbare liefde en zorg, En als dit leven
helemaal voorbij zal wezen en ons werk op aarde zal zijn
gedaan en de boekrol daarginds wordt opgenomen, dan zal ik
daar zijn.”
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“lk weet uw geloof.” Hier zegt hij nu niet, zoals aan de
gemeente van Pérgamum: “Gij hebt MIJN geloof niet
verloochend.” Hij heeft het nu niet over Zijn geloof, maar Hij
prijst hen voor hun getrouwheid. En hierbij vermeldt Hij
tevens hun “volharding.” Getrouwheid en volharding gaan nu
hand in hand. In feite is volharding het gevolg van trouw, want
in Jac. 1:3 staat: “De beproefdheid van uw geloof werkt
volharding uit.” Er is beslist geen andere weg om volharding te
leren. Het moet door de beproeving van ons geloof komen.
Rom. 5:3 “De verdrukking werkt volharding uit.” Hoezeer God
aan deze uitwerking van onze volharding waarde hecht ziet
men in Jac. 1:4 “Maar die volharding moet volkomen
doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in
niets te kort schiet.” Gods wil voor ons is Volmaaktheid. En die
volmaaktheid is volharding _ het wachten op God en voor
God. Dit is het proces van karaktervorming. Hoezeer heeft God
de heiligen van de Donkere Middeleeuwen geprezen. Geduldig
als lammeren, die ter slachting geleid werden, vol liefde en
trouw dienden zij God. Dat is alles wat zij van dit leven
wensten, alleen maar hun Here te dienen. Hoe groot moest hun
beloning zijn.

“Ik weet uw werken, en dat de laatste meer zijn dan de
eerste.” Dit is zeker opmerkelijk. Terwijl de duisternis van het
tijdperk begon toe te nemen; terwijl de ererol der martelaren
dagelijks langer werd, werkten zij des te harder en dienden zij
des te meer en hun geloof groeide. Wat tragisch, dat in het
tijdperk van Efeze de liefde taande. En er wordt in de andere
tijdperken werkelijk niets gezegd over de toenemende
liefdewerken; alleen in dit tijdperk, in het donkerste van alle
tijdperken, dienden zij Hem des te meer. Wat een les is dit. De
schone liefdedienst voor de Here houdt niet op, maar neemt
veeleer toe. Dat is het geheim. Laat de vijand proberen onze
dienst voor de Here te dwarsbomen - ons antwoord is een
toenemende dienstbaarheid. Als de lafaards schreeuwen van
vrees, dan is het de tijd om de overwinning uit te roepen.

“Ik weet uw werken en dat de laatste meer zijn dan de
eerste.” Zoals we nu reeds gezegd hebben, wordt dit tijdperk
de Donkere Middeleeuwen genoemd, omdat het inderdaad de
donkerste periode uit de hele geschiedenis was. Het was het
tijdperk van paus Innocentius III, die beweerde, dat hij de
“stedehouder van Christus was _ hoogste soeverein over kerk
en wereld,”  die de INQUISITIE instelde, waardoor, onder zijn
leiding, meer bloed werd vergoten dan in welk ander tijdperk
ook, met uitzondering van de tijd van de Reformatie. Het was
het tijdperk van de Pornocratie, het bewind van de hoeren.
Sagarius III had een minnares en “vulde het pauselijk koor met
maitresses en bastaardzonen en maakte van het pauselijk
paleis een rovershol.” Anastasius III stierf de verstikkingsdood
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door toedoen van Marozia, die een maitresse was van Sagarius.
Johannes XI was de onwettige zoon van Marozia. Johannes XII
was de kleinzoon van Marozia en hij “onteerde weduwen en
maagden en werd gedood door de woedende echtgenoot van de
vrouw terwijl hij overspel met haar bedreef.” Het was het
tijdperk van het Pauselijk Schisma, want twee linies pausen
(een regeerde vanuit Avignon en de andere vanuit Rome)
vervloekten en bestreden elkaar. Deze pausen waren niet
alleen schuldig aan onzedelijke en ontuchtige handelingen (ze
waren vaders van tientallen onwettige kinderen, bedreven de
zonde van Sodom, enz.), maar maakten zich ook schuldig aan
de verkoop van priesterlijke ambten aan hen, die er het meest
voor boden.

Het was het tijdperk, waarin het licht bijna uitdoofde;
nochtans arbeidden de weinige gelovigen koortsachtiger,
naarmate de duisternis toenam, totdat, tegen het einde van het
tijdperk, velen opstonden en hervormingen trachtten in te
voeren. Zij werkten zo koortsachtig dat zij het pad voor de
komende reformatie baanden. Daarom zegt het Woord over dat
tijdperk: “Uw laatste (einde van het tijdperk) werken die meer
zijn dan uw eerste.”

Het woord Thyatira kent verschillende betekenissen, zoals
onder andere “Voortdurende Offerande.” Velen geloven, dat
dit een profetie is met betrekking tot het gebruik van de Mis,
die een voortdurende voorstelling is van het offer van Christus.
Dat is een uitstekende gedachte, maar het kan ook de
voortdurende offers in levens en werken der ware gelovigen in
de Here betekenen.

Inderdaad, deze heiligen van Thyatira waren het puik der
gelovigen, vol van de Heilige Geest en geloof, geschapen om
goede werken te doen, Zijn heerlijkheid uitdragende, hun leven
niet liefhebbende, maar gaarne alles gevende als een
aangenaam offer voor de Here.

HET VERWIJT

Openb. 2:20 “Maar Ik heb tegen u, dat gij de vrouw Izebel
laat begaan, die zegt, dat zij een profetes is, en zij leert en
verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te
eten.”

Nu, bij dit vers wil ik u confronteren met vers 23 en u het
bewijs voor een grote waarheid leveren, die ik steeds weer
onder uw aandacht gebracht heb. “En haar kinderen zal Ik de
dood doen sterven en alle gemeenten zullen inzien, dat Ik het
ben, Die nieren en harten doorzoek.” Steeds weer heb ik
gezegd dat er feitelijk twee gemeenten zijn, alhoewel de Geest
tot beide spreekt in elk tijdperk als waren zij slechts één. Hier
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wordt klaar en duidelijk gesteld dat er gemeenten zijn, en even
duidelijk, dat sommige van deze gemeenten klaarblijkelijk
NIET weten dat Hij Degene is, Die de nieren en harten
doorzoekt. Hij gaat hen bewijzen, dat dit zo is. Welnu, welke
gemeenten zullen het zijn, die de waarheid niet kennen?
Natuurlijk is het de groep van de valse wijnstok omdat de ware
gelovigen voorzeker weten, dat het oordeel bij het huis Gods
begint, en daar zij Godvrezend zijn, oordelen zij zichzelf, opdat
zij niet veroordeeld worden.

Waarom nu noemt God deze gemeenten Zijn gemeenten,
hoewel zij toch de valse wijnstok zijn? De waarheid ligt in het
feit dat zij Christenen zijn. Maar zij zijn geen Christenen naar
de Geest. Zij zijn Christenen naar het vlees. Zij dragen de
Naam tevergeefs. Markus 7:7 “Tevergeefs eren zij Mij, omdat
zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.” Maar toch
zijn het Christenen, want wat kunnen zij anders zijn? Een
mohammedaan is een mohammedaan. Dat is zijn godsdienst,
ongeacht hoe hij het beleeft, omdat hij in theorie onderschrijft
wat de Koran leert. Zo is ook een Christen een Christen, zolang
hij het feit onderschrijft dat Jezus de Zoon van God is, geboren
uit een maagd, gekruisigd werd en stierf en weer opstond, dat
Hij de Redder der mensheid is enz. (In feite zullen er in het
tijdperk van Laodicea mensen zijn, die zich Christenen noemen
omdat zij de mooie hoedanigheden van Jezus onderschrijven,
terwijl zij zich het recht voorbehouden Zijn Godheid te
loochenen. De Christian Scientists hebben dat reeds gedaan,
evenals ontelbare lieden, die een sociaal Evangelie prediken).
Hij is een naam-Christen en behoort tot de kerk. Maar hij is
niet een WAAR of Geestelijk Christen. Zulk een gelovige is
iemand, die gedoopt is in het lichaam van Christus en een lid
van Hem is. Maar niettemin is het volgens Gods orde zo, dat
het onkruid opgroeit met de tarwe en niet uitgerukt moet
worden. Dat is Gods bevel. Hun dag van verzameling en
verbranding is aanstaande, maar nu nog niet.

De Geest spreekt dus tot deze gemengde groep. Enerzijds
prijst Hij en anderzijds bestraft Hij. Hij heeft gezegd wat er
goed is bij de ware gelovige. Nu waarschuwt Hij wat de valse
wijnstok moet doen, wil zij gerechtvaardigd voor de Here
staan.

DIE VROUW IZEBEL

De apostel Jacobus toonde ons hoe de weg is, die de zonde
gaat. Jac. 1:14-15 “Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt
dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte.
Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de
zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort.” Dit is nu precies
een beeld van wat er in de Gemeente-tijdperken plaats vindt.
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Zoals de zonde begon met niets anders dan een gevoel, zo deed
de dood haar intrede in de kerk door de kleine, nauwelijks
opgemerkte werken der Nicolaïeten. Van de werken kwam het
tot een dogma. Na het dogma omhelsde het de macht van de
staat en de invoering van het heidendom. In dit tijdperk nu
komt het tot haar eigen profetes (lerares) en zo gaat het door,
totdat het zich in de poel des vuurs bevindt, want daar zal het
precies op uitlopen, op de tweede dood.

Nu wordt alles wat God uitroept tegen dit vierde tijdperk,
gevonden in Zijn aanklacht tegen deze profetes, Izebel. En om
goed te verstaan waarom Hij haar zo aanklaagt, moeten wij
haar geschiedenis in de Bijbel opzoeken en wanneer wij dan
nagegaan hebben wat zij destijds deed, dan zullen wij ook
weten wat er in deze tijd aan de hand is.

Het eerste en zeer belangrijke feit, dat wij over Izebel te
weten komen is, dat zij GEEN dochter van Abraham is en dat
zij ook niet is ingeplant in de stammen Israëls door een
geestelijke toelating zoals bij Ruth, de Moabitische, het geval
was. Neen, integendeel. Deze vrouw was de dochter van
Ethbaäl, koning van Sidon (I Kon. 16:31), die de priester voor
Astarte was. Hij had de troon verkregen door moord op zijn
voorganger, Pheles. Wij zien dus, dat zij de dochter was van
een moordenaar. (Dit doet ons aan Kaïn denken). En de wijze
waarop zij een deel van Israël werd, was niet via de geestelijke
kanalen, die God had ingesteld voor de toelating van de
heidenen; maar zij kwam binnen door een HUWELIJK met
Achab, de koning over de tien stammen Israëls. Deze
verbintenis nu was, zoals wij reeds zagen, niet geestelijk, maar
politiek. En deze vrouw, die dus doorkneed was in de
afgodendienst, had dan ook niet het minste verlangen de Ene
Ware God te aanbidden, maar zij kwam zelfs met de openlijke
bedoelingen Israël van de Here af te trekken. Nu wist Israël (de
tien stammen) reeds wat het betekende, de gouden kalveren te
aanbidden, maar zij waren nog niet geheel overgegeven aan
afgoderij, want God werd vereerd en de wet van Mozes in acht
genomen. Maar vanaf het moment dat Achab in het huwelijk
trad met Izebel, nam de afgoderij schrikbarende vormen aan.
Toen deze vrouw priesteres werd in de tempels, die zij
oprichtte voor Astarte (Venus) en Baäl (de zonnegod), kwam
Israël op het keerpunt van zijn leven.

Met dit in gedachten kunnen we nu gaan zien wat de Geest
Gods naar voren brengt in dit tijdperk van Thyatira. Hier is
het.

Achab trad in het huwelijk met Izebel en wel als politieke
manoeuvre om zijn koninkrijk te verstevigen en te beveiligen.
Precies zo heeft de kerk gehandeld, toen zij in het huwelijk
trad onder Constantijn. Beiden verenigden zich uit politieke
overwegingen, ofschoon men er een geestelijk tintje aan gaf.
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Nu kan niemand mij er van overtuigen dat Constantijn een
Christen was. Hij was een heiden met een christelijk tintje. Hij
schilderde witte kruisen op de schilden der soldaten. Hij was
de vader van de Ridders van Columbus. Hij plaatste een kruis
op de koepeltoren van de St. Sophia, hetgeen aanleiding gaf tot
het begin van een traditie.

Het was het denkbeeld van Constantijn, allen tezamen te
brengen, de heidenen, de naam-Christenen en de ware
Christenen. En een ogenblik leek het erop, dat het zou lukken,
want de ware gelovigen kwamen erbij om te zien of zij
diegenen, die van het Woord waren afgedwaald, konden
terugbrengen. Toen zij bemerkten, dat zij hen niet konden doen
terugkeren tot de waarheid, werden zij gedwongen te breken
met het politieke lichaam. Toen ze dit deden, werden ze voor
ketters uitgemaakt en vervolgd.

Laat ik er hier onmiddellijk dit bij zeggen, dat wij nu
precies hetzelfde meemaken. De mensen komen allen tezamen.
Zij zijn bezig een Bijbel te schrijven, die allen schikt, of het nu
Jood, katholiek of protestant is. Zij hebben hun eigen Concilie
van Nicea, alleen noemen ze het de Oecumenische Beweging.
En weet u wie door al deze organisaties bestreden worden? Zij
bestrijden de ware pinkstermensen. Ik heb het hier niet over de
organisatie die Pinksteren wordt genoemd. Ik bedoel degenen,
die Pinksteren zijn, omdat ze vervuld zijn met de Heilige Geest
en in hun midden de tekenen en gaven hebben, omdat zij in
waarheid wandelen.

Toen Achab uit politieke overwegingen met Izebel in het
huwelijk trad, verkocht hij zijn geboorterecht. Indien u zich bij
een organisatie aansluit, broeder, dan verkoopt u uw
geboorterecht, of u het wilt geloven of niet. Iedere protestantse
groep die er ooit uit kwam en dan terugging, verkocht zijn
geboorterecht, en als u uw geboorterecht verkoopt, bent u aan
Ezau gelijk _ u kunt roepen en berouw hebben zoveel u wilt,
het zal niets baten. U kunt slechts één ding doen en dat is dit:
“Gaat uit van haar, mijn volk, en hebt niet langer deel aan
haar zonden!” Mocht u nu denken, dat ik ongelijk heb, geef mij
dan antwoord op deze ene vraag. Kan iemand mij zeggen welke
kerk of welke beweging van God ooit een opwekking had en
terugging nadat ze is overgegaan tot organisatie en een
denominatie werd? Lees uw geschiedenisboeken. U zult er niet
één kunnen vinden _ neen, niet één.

Het was het middernachtelijk uur voor Israël toen het zich
bij de wereld voegde en het Geestelijke liet varen voor het
politieke. Het was het middernachtelijk uur te Nicea, toen de
kerk precies eender handelde. Ook thans, nu de kerken
tezamen komen, is het het middernachtelijk uur.

Nu, toen Achab Izebel huwde, stond hij haar toe het geld
van de staat te nemen en twee geweldige bedehuizen voor
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Astarte en Baäl op te richten. Dat wat voor Baäl opgericht
werd, was zo groot, dat heel het volk Israël erin kon en er kon
aanbidden. En toen Constantijn en de kerk een huwelijk
aangingen, schonk hij aan de kerk gebouwen en richtte hij
altaren en beelden op en organiseerde hij de hiërarchie, die
reeds tot ontwikkeling begon te komen.

Toen Izebel de macht van de staat achter zich kreeg, drong
zij haar godsdienst aan de mensen op en doodde de profeten en
priesters van God. Het werd zo erg dat Elia, de boodschapper
voor zijn tijd, meende, dat hij als enige overgebleven was; maar
God had nog 7000 anderen, die hun knieën niet gebogen hadden
voor Baäl. En juist nu zullen er uit die denominaties, van
baptisten, methodisten en gereformeerden, etc., sommigen
komen, die teruggaan naar God. Ik wil u zeggen, dat ik nooit,
ook nu niet, iets tegen de mensen heb gehad. Het zijn de
denominaties - het georganiseerde stelsel - waar ik mij tegen
keer. Ik móet mij er tegen keren, want God haat ze.

Laten we hier nu een ogenblikje stilstaan en herhalen wat
wij over de aanbidding in Thyatira naar voren hebben
gebracht. Ik zei, dat zij Apollo (die de zonnegod was)
aanbaden, tezamen met de keizer. Deze Apollo nu werd de
“afwender van het kwaad” genoemd. Hij wendde het kwaad
van de mensen af. Hij zegende hen en was een echte god voor
hen. Hij werd verondersteld het volk te leren. Hij legde de
aanbidding en de tempelriten uit, de diensten aan de goden, de
offeranden en dood en het leven na de dood. Dit deed hij door
middel van een profetes, die in een toestand van trance op een
stoel met drie poten zat. O! Kunt u het nu zien? Hier is die
profetes, genaamd Izebel en zij geeft onderricht aan het volk.
En haar onderwijs verleidt de dienstknechten Gods en doet hen
hoererij bedrijven. Nu betekent hoererij: ‘afgodendienst.’ Dat
is de geestelijke betekenis ervan. Het is een onwettige
verbintenis. Zowel Achabs verbintenis als Constantijns
verbintenis waren onwettig. Zij pleegden beiden geestelijke
hoererij. Iedere overspeler zal zijn deel hebben in de poel des
vuurs. Dat heeft God gezegd.

Nu dan, het onderricht der katholieke kerk (de kerk is
vrouwelijk, het is een vrouw) verloochent het Woord Gods. De
paus, die in letterlijke zin Apollo is, maar dan in een moderne
uitvoering, heeft de mensen geleerd zich te verbinden met
afgoden. De roomse kerk is nu een valse profetes geworden
voor het volk, omdat zij het Woord des Heren heeft weggeroofd
van het volk en haar eigen denkbeelden, aangaande de
vergeving der zonden, en het verkrijgen der zegeningen van
God, ervoor in de plaats heeft gegeven; en de priesters zijn zo
ver gegaan, dat zij zonder meer stellen, dat ze niet alleen macht
hebben in het leven, maar ook in de dood. Zij leren op eigen
gezag, dat er een vagevuur is, maar men kan dit niet in het
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Woord vinden. Zij leren, dat gebeden en missen en geld u uit
het vagevuur zullen helpen en in de hemel brengen. Het gehele
stelsel, waarop haar leer is gebaseerd, is vals. Het is niet
gegrond op het zekere fundament van de openbaring Gods in
Zijn Woord, maar op het drijfzand van haar eigen duivelse
onwaarheden.

De kerk ging rechtstreeks van organisatie over tot
denominatie en vervolgens kwam zij terecht in valse leringen.
Dat is waar. De rooms-katholieken geloven niet, dat God in
Zijn Woord is. O neen. Zouden ze dat geloven, dan zouden ze
zich moeten bekeren en deze waarheid voorstaan; zij zeggen
evenwel dat God in Zijn kerk is. Dat zou de Bijbel tot de
geschiedenis der katholieke kerk maken. Dat is niet waar. Kijk
alleen maar wat zij met de waterdoop hebben gedaan. Zij
namen haar weg als de Christelijke doop en maakten er een
heidens gebruik van met titels. Laat ik u een ervaring
vertellen, die ik met een katholieke priester had. Een meisje,
dat ik destijds had gedoopt werd katholiek, dus de priester
wilde een onderhoud met mij hebben over haar. Hij vroeg wat
voor doop zij had gehad. Ik zei hem, dat ik haar in de
Christelijke Doop gedoopt had, die naar mijn beste weten de
enige juiste is. Ik had haar begraven in het watergraf in de
Naam van de Here Jezus Christus. De priester merkte op, dat
de katholieke kerk dit vroeger ook gedaan heeft. Meteen vroeg
ik hem, wanneer de katholieke kerk dat gedaan had, want ik
heb hun geschiedenisboeken gelezen en kon van hetgeen hij zei
niets vinden. Hij vertelde mij, dat dit in de Bijbel stond en dat
Jezus de katholieke kerk had georganiseerd. Ik vroeg hem, of
hij meende dat Petrus werkelijk de eerste paus was. Met
nadruk zei hij, dat Petrus dit inderdaad was. Ik vroeg hem, of
men missen in het latijn las om er zeker van te zijn dat zij
correct waren en nimmer zouden veranderen. Volgens zijn
zeggen was dit juist. Ik zei hem, dat ik dacht, dat zij een eind
waren afgedwaald van wat zij in het begin hadden, ik liet hem
weten dat, indien de katholieke kerk waarlijk het boek
Handelingen geloofde, ik dan een ouderwetse katholiek was.
Hij zei mij, dat de Bijbel het verhaal van de katholieke kerk
was en dat God in de kerk was. Ik was het niet met hem eens,
want God is in Zijn Woord. God zij waarachtig en ieder mens
leugenachtig. Zo u van dat Boek afneemt of er aan toevoegt,
heeft God beloofd dat Hij de plagen zal toevoegen aan hen, die
aan hun deel van het Boek des Levens toedoen of er vanaf te
durven nemen. Openb. 22:18-19.

Laat ik slechts aantonen, hoe de rooms-katholieke kerk
gelooft, dat God in de kerk is, in plaats van in het Woord. Hier
volgt een uittreksel van het dagboek van paus Johannes XXIII:
“Mijn ervaring gedurende deze drie jaar als paus, sedert ik
“met vreze en beving” deze dienst uit louter gehoorzaamheid
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aan de wil van de Here aanvaardde, welke mij is overgedragen
door het Heilige Officie van kardinalen in conclaaf bijeen,
bevestigt deze stelregel en is een krachtige en blijvende reden
voor mij er trouw aan te zijn, in volledig vertrouwen in God, in
alles wat het heden betreft, en volmaakte gerustheid voor wat
de toekomst betreft.” Deze paus stelt, dat God sprak door de
kerk om Zijn wil te openbaren. Hoe onjuist is dit. God is in
Zijn Woord en openbaart Zijn wil door het Woord te spreken.
Hij verklaarde eveneens, dat hij een absoluut vertrouwen had
in het woord van mensen en er dientengevolge met gerustheid
aan gehoorzaamde. Het klinkt allemaal zo mooi, maar wat is
het in feite onjuist. Het is precies dezelfde verdraaiing als in de
Hof van Eden.

Laten we nu overgaan naar Openb. 17 en letten op deze
vrouw, de kerk die leeft van valse profetieën en niet van het
Woord Gods. In vers 1 noemt God haar de grote hoer. Waarom
is zij een hoer? Omdat zij in overspel leeft. Zij houdt daarin
ook het volk gevangen. Wat is het geneesmiddel tegen overspel?
Het Woord van God. Deze vrouw is dus een hoer, omdat zij het
Woord heeft verlaten. Daar zit zij aan vele wateren, waaronder
“menigten van mensen” wordt verstaan. Dit kan niet anders
zijn dan de valse kerk, omdat de gemeente Gods klein is -
weinigen zijn er die haar vinden.

Merk op, hoe zij er in de ogen van God uitziet; het doet er
niet toe hoe prachtig de mensen haar vinden en hoe wijsgerig
haar woorden klinken. Zij is stomdronken van haar hoererij.
Nu was zij dronken van het bloed der martelaren. Net als
Izebel, die de profeten en de priesters doodde en het volk van
God, dat het hoofd niet wilde buigen om de Baäl te aanbidden,
verdelgde. En dat is precies wat de katholieke kerk ook deed.
Zij doodde degenen, die het hoofd niet wilden buigen voor de
pauselijke overheersing. Degenen, die het Woord Gods
prefereerden boven het woord van mensen, werden ter dood
gebracht, gewoonlijk op gruwelijke wijze. Maar deze kerk, die
zich zo ophield met het doden van mensen, was zelf dood en
wist het niet. Er was geen leven in haar en tekenen hebben
haar nooit gevolgd.

TIJD OM ZICH TE BEKEREN

Openb. 2:21 “En Ik heb haar tijd gegeven om zich te
bekeren, maar zij wil zich niet bekeren van haar hoererij.”
Weet u dat deze kerk in feite nog goddelozer was dan Achab?
Weet u dat hij zich voor een ogenblikje bekeerde en ootmoedig
voor Gods aangezicht wandelde? U kunt dat niet van de rooms-
katholieke kerk zeggen. Neen, in geen geval. Zij heeft zich
nooit bekeerd, maar heeft hardnekkig iedereen omgebracht,
die probeerde haar tot bekering te bewegen. Dat leert de
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geschiedenis. Nu ging God niet alleen voort met het verwekken
van boodschappers aan ieder tijdperk, maar Hij verwekte ook
enige wonderbare helpers voor die boodschappers. Hij gaf elk
tijdperk enige wonderbare mannen Gods en zij deden al het
mogelijke om de kerk terug te brengen tot God. God heeft haar
stellig gelegenheid en hulp gegeven om tot bekering te komen.
Heeft ze zich echter ooit bekeerd en lieten haar vruchten dit
duidelijk zien? Neen. Ze heeft zich nooit bekeerd en zal zich
nooit bekeren. Zij is dronken. Zij heeft haar zintuigen voor
geestelijke zaken verloren.

Raak nu niet in de war door te gaan denken dat de kerk
van Rome zich bekeerd heeft van haar slachtpartijen van de
heiligen, omdat zij zich met de protestanten probeert te
verenigen, door haar dogma’s met die der protestanten in
overeenstemming te brengen. Niet eenmaal heeft zij ooit haar
excuus aangeboden en gezegd, dat zij verkeerd was geweest
met haar massamoorden. En zij zal het ook nooit doen. En hoe
zachtaardig en poeslief ze zich juist nu ook moge voordoen, zij
zal toch opstaan om te moorden, want de lust tot moorden ligt
in haar boze en onbekeerde hart.

HET VONNIS WORDT OVER DE HOER UITGESPROKEN

Openb. 2:22-23 “Zie, Ik werp haar op het ziekbed en hen,
die met haar overspel bedrijven, breng Ik in grote verdrukking,
indien zij zich niet van haar werken bekeren. En haar kinderen
zal Ik de dood doen sterven en alle gemeenten zullen inzien,
dat Ik het ben, die nieren en harten doorzoek; en Ik zal u
vergelden, een ieder naar uw werken.”

Wat nu? Heeft deze vrouw kinderen? En zij is een hoer?
Indien het zo is dat zij kinderen had uit haar hoererij, dan
moet zij, zoals het Woord zegt, met vuur verbrand worden. Dat
is precies waar. Dat is haar einde want zij zal met vuur
verbrand worden. Haar einde is de poel des vuurs. Maar laten
we een ogenblikje bij deze kinderen stilstaan. Kinderen
worden uit een vrouw geboren. Het is duidelijk dat uit deze
vrouw kinderen zijn voortgekomen, die precies eender
handelden als zij. Toon mij één kerk, die ooit is losgekomen uit
de organisatie en niet rechtstreeks tot haar terugkeerde. Er is
er niet één. Niet één. De luthersen kwamen eruit vandaan en
keerden vervolgens weer terug tot de organisatie en thans gaan
zij hand in hand met de oecumenische beweging. De
methodisten maakten zich los, kwamen ook weer terug,
doordat zij zich organiseerden. De pinkstermensen maakten
zich ook los, maar ook zij keerden terug door zich te
organiseren. Er zal er zich nog één losmaken en, prijst God, zij
zal niet teruggaan naar een organisatie, omdat zij de waarheid
kent. Die groep mensen zal de bruid zijn van de laatste dagen.
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Nu wordt er hier gezegd, dat deze hoer kinderen heeft. Wat
voor kinderen? Zij waren dochters, want zij waren kerken net
zo als zij. Dit is hier uitermate interessant. Izebel en Achab
hadden een dochter. Die dochter trouwde met Joram, de zoon
van Josafat, en in II Koningen 8:16 staat: “Joram wandelde in
de wegen van zijn schoonvader.” Door dit huwelijk werd hij
onmiddellijk bij de afgodendienst betrokken. Hij bracht het
godvrezende en godvererende Juda tot afgoderij. Precies zo
hebben ook al deze dochterkerken gehandeld, zoals ik u reeds
duidelijk heb gemaakt. Zij beginnen in de waarheid en komen
door huwelijk in een organisatie terecht en verlaten het Woord
voor een traditie, dogma’s, etc. Laat ik dit wat verduidelijken.
In Hebr. 13:7 wordt gezegd: “Houdt uw voorgangers in
gedachtenis, die het Woord Gods tot u hebben gesproken.” Het
is het Woord dat ons leidt, geen mensen. Een man nu is als
echtgenoot het hoofd der vrouw. Hij leidt haar. Maar de
gemeente is ook een vrouw en haar Leidsman is het Woord.
Jezus is het Woord. Als ze het Woord verwerpt en een ander als
hoofd aanvaardt, dan is zij een overspeelster. Noem mij één
kerk, die het Woord niet heeft prijsgegeven voor tradities en
belijdenisgeschriften. Het zijn allemaal overspeelsters _ zo
moeder, zo dochter.

Wat zal de straf zijn voor de hoer en haar kinderen? Wel,
het zal een tweevoudige straf zijn. Allereerst zei Hij: “Ik werp
haar te bed.” Volgens het laatste gedeelte van vers 22 zal dit
een bed van verdrukking zijn, ofwel de grote verdrukking. Zo
wordt het ook door Jezus gezegd in Matth. 25:1-13. Er waren
tien maagden. Vijf waren wijs en vijf waren dwaas. De vijf
wijzen hadden olie (de Heilige Geest), maar de andere vijf
hadden die olie niet. Toen de roep weerklonk: “Ziet, de
Bruidegom komt,” moesten de vijf dwaze maagden haastig olie
gaan zoeken, terwijl de vijf wijze maagden de bruiloftszaal
ingingen. De vijf, die buiten bleven, waren prijsgegeven aan de
grote verdrukking. Dat zal gebeuren met al diegenen die niet
opgenomen worden. Dat zal komen over de hoer en haar
dochters. In de tweede plaats wordt er gezegd, dat hij hen de
dood zal doen sterven, of, zoals een meer letterlijke vertaling
zegt: “Laat hen ter dood gebracht worden door de dood.” Dit is
een vreemde uitdrukking. Wij zouden zeggen: “Breng een mens
ter dood door hem op te hangen of door de elektrische stoel of
op andere wijze.” Maar hier wordt gezegd: “Laat hen ter dood
gebracht worden door de dood.” De dood zelve is de oorzaak
van hun sterven. Ik wil nu, dat u dit goed ziet en ik zal dus
opnieuw ter illustratie de dochter van Izebel nemen, die door
haar huwelijk het huis van Juda binnenkomt en het daardoor
rechtstreeks in de afgoderij stort, waardoor ze God dwingt,
Juda aan de dood over te geven. Ditzelfde deed Bileam. Hier
was dus Izebel met haar heidendom. Aan de overzijde van de
grens vereert Juda God op de juiste manier en leeft onder het
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Woord. Dus huwelijkt Izebel haar dochter uit aan Joram. Op
het moment dat dit gebeurt, maakt Joram het volk tot
afgodendienaars. Op het moment dat dat huwelijk werd
voltrokken, was Juda dood. Geestelijke dood deed zijn intrede.
Op het moment dat de eerste kerk van Rome zich organiseerde,
stierf zij. Op het moment, dat de lutherse kerk zich
organiseerde deed de dood zijn intrede en stierven zij.
Tenslotte kwamen de pinkstermensen en zij organiseerden
zich. De Geest trok Zich terug, ofschoon zij dit niet geloven.
Maar Hij ging. Dat huwelijk veroorzaakte de dood. Toen kwam
het licht van de Eenheid van de Godheid. Ook zij kwamen
tot een organisatie en stierven evenzo. Toen daarna het vuur
Gods in 1933 op de Ohio rivier viel, kwam er een
genezingsopwekking over de wereld, maar deze kwam nimmer
door enige organisatie tot stand. God ging buiten de
pinkstergroeperingen om, buiten organisaties om, en wat Hij in
de toekomst gaat doen zal ook buiten enige organisatie om
plaatsvinden. God kan niet werken door de doden. Hij kan
alleen werken door de LEVENDE leden. Die levende leden zijn
buiten Babylon.

Dus, u ziet het, “Dood” of “Organisatie” kwam en de kerk
stierf, of, ter verduidelijking, de dood werd een inwoner daar
waar kort tevoren alleen het LEVEN heerste. Zoals de eerste
Eva de dood over de mensheid bracht, zo bracht nu organisatie
de dood voort, want organisatie is het voortbrengsel der beide
verdervers, het Nicolaïetisme en het Bileamisme, gepropageerd
door de profetes Izebel. Eva had nu eigenlijk verbrand moeten
worden, tezamen met de slang, vanwege hun verschrikkelijke
daad. Maar Adam kwam tussenbeide, door haar snel tot zich te
nemen en haar zodoende te redden. Maar wanneer deze
satanische religie haar loop door de eeuwen heeft volbracht,
zal er niemand zijn om tussenbeide te komen en zij zal
verbrand worden samen met haar verleider, want de hoer en
haar kinderen en de antichrist en satan zullen hun deel hebben
in de poel des vuurs.

Juist hier loop ik mijzelf vooruit en misschien moest ik dit
eigenlijk bewaren voor de boodschap over het laatste tijdperk,
maar het lijkt mij goed het hier nu naar voren te brengen,
omdat het hier zo duidelijk gaat over organisatie en wat
daardoor zal geschieden. En ik wil u waarschuwen. Openb.
13:1-18 “En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien
horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op
zijn koppen namen van godslastering. En het beest, dat ik zag,
was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn
muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn
kracht en zijn troon en grote macht. En (ik zag) een van zijn
koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en
de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, en zij
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aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven
had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest
gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? En hem werd een
mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt;
en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang
te doen. En (het beest) opende zijn mond tot lasteringen tegen
God, om Zijn naam te lasteren en Zijn tent en hen, die in de
hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de heiligen
oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht
gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen, die
op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens
naam niet geschreven is in het Boek des Levens van het Lam,
dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. Indien
iemand een oor heeft, hij hore. Indien iemand in
gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap; indien
iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het
zwaard gedood worden. Hier blijkt de volharding en het geloof
der heiligen. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde
en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als
de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor
diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop
wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke
wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs
vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten
aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen, die op de
aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen
voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de
aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest,
dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is.
En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een
geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou
spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet
aanbaden, gedood werden. En het maakt, dat aan allen, de
kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de
slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of
op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen,
dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal
van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft,
berekene het getal van het beest, want het is een getal van een
mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.”

Dit hoofdstuk laat de macht der rooms-katholieke kerk
zien en wat zij zal gaan doen door middel van organisatie.
Denk eraan dat dit de valse wijnstok is. Laat haar de Naam des
Heren noemen, zij liegt er alleen maar om. Haar hoofd is niet
de Here, maar de satan. Tenslotte is zij geheel en al
vereenzelvigd met het beest. De hoer, die op het scharlaken-
rode beest rijdt, toont klaar en duidelijk aan dat haar macht,
de god van de kracht is (satan) en niet onze God, de Here Jezus
Christus.
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In vers 17 wordt met nadruk vermeld dat zij de handel op
de aarde volkomen zal gaan beheersen, want niemand zal
kunnen kopen of verkopen buiten haar om. Dit wordt nog
gestaafd door Openb. 18:9-17 waar haar relatie tot koningen,
vorsten en kooplieden wordt aangeduid, die allen met Rome en
de handel te maken hebben.

In Openb. 13:14 vernemen wij, dat het beest zijn invloed
verspreidt door het beeld dat voor hem werd opgebouwd. Het
beeld, dat gemaakt wordt, is een wereldwijde oecumenische
raad, waarin alle georganiseerde kerken tezamen zullen komen
met de rooms-katholieken (men is hier reeds mee bezig). Het is
heel goed mogelijk, dat deze eenheid zal komen om de macht
van het communisme tegen te houden. Maar aangezien het
communisme, evenals Nebukadnezar, verwekt is om het vlees
van de hoer te verbranden, zal Rome overwonnen en verdelgd
worden. Merk op dat, waar de roomse kerk ook heen is gegaan,
het communisme haar is nagevolgd. Zo moet het nu eenmaal
geschieden. En laat ik u hier waarschuwen: begin niet te
denken, dat het communisme uw enige vijand is. Geenszins. De
katholieke kerk is dat ook, en zelfs in een nog grotere mate.

Laten we nu eens Openb. 13:1-4 lezen en dit gedeelte
vergelijken met Openb 12:1-5. Openb. 13:1-4 “En ik zag uit de
zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op
zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van
godslastering. En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk,
en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een
leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote
macht. En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en
zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest
met verbazing achterna, en zij aanbaden de draak, omdat hij
aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest,
zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog
tegen voeren?” Openb. 12:1-5 “En er werd een groot teken in de
hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan
onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar
hoofd; en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in
haar pijn om te baren. En er werd een ander teken in de hemel
gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en
tien horens, en op zijn koppen zeven kronen. En zijn staart
sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die
op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou,
om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. En zij
baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal
hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling
weggevoerd naar God en Zijn troon.” Satan en zijn satanische
godsdienst zijn in deze beide beesten. In Openb. 14 lezen wij
dat het beest, dat ten dode toe gewond werd maar weer
herleefde, het keizerlijke heidense Rome is, dat bezweek onder
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de woeste aanvallen der barbaren en daardoor haar tijdelijke
macht verloor. Maar zij herkreeg die in het pauselijke Rome.
Ziet u het? Het rijk, dat regeerde door allen te vertreden en dat
het sterkste rijk werd dat ooit gekend werd, werd tenslotte ten
dode toe gewond. De macht ervan was lichamelijk gezien
verdwenen in zoverre het haar overheersing betrof door legers,
enz. Maar onder Constantijn kwam ze weer tot leven, want het
pauselijke Rome is in de gehele wereld doorgedrongen en de
macht ervan is absoluut. Zij gebruikt koningen en kooplieden
en in haar dodelijke religieuze en financiele kracht, regeert zij
als godin van deze tegenwoordige eeuw. Zij is eveneens de
draak, die stond te wachten om het mannelijk kind te
verslinden. Herodus probeerde de Here Jezus te doden, doch
kon er niet in slagen. Later werd Jezus gekruisigd door
Romeinse soldaten, maar Hij is nu weggevoerd naar de troon.

Denk nu na over wat ik zoëven heb gezegd, over het visioen
van Daniël. Het laatste gedeelte van het beeld, de laatste
wereldmacht, was in de voeten. Dat was ijzer en leem. Het ijzer
is het Romeinse keizerrijk. Maar nu is het niet langer zuiver
ijzer. Het is vermengd met klei. Toch is het er en doet
wereldlijke zaken, zowel in de democratisch als in de meer
despotisch geregeerde landen. De roomse kerk bevindt zich in
ieder land. Ze heeft zich in alle gemengd.

Laat ik u iets zeggen over klei en ijzer. Herinnert u zich,
dat Chroesjtsjov met zijn schoen op tafel sloeg in de Verenigde
Naties? Welnu, daar waren vijf oosterse en vijf westerse naties
vergaderd. Chroesjtsjov sprak voor het oosten en president
Eisenhower voor het westen. Chroesjtsjov is het Russische
woord voor klei en Eisenhower betekent ijzer. De twee
voornaamste leiders van de wereld, de twee grote tenen van de
voet van ijzer en leem zaten naast elkaar. Het einde aller
dingen is nabij.

In vs. 4 wordt gevraagd: “Wie kan oorlog voeren tegen het
beest?” Er zijn heden ten dage enige grote namen in de wereld.
Er zijn een paar machtige naties, maar ook nu voert Rome de
hoogste toon. De paus is de koetsier. En zijn macht neemt
steeds meer toe. Niemand kan oorlog tegen hem voeren.

Vs. 6: “En (het beest) opende zijn mond tot lasteringen
tegen God.” (Het leert leringen en geboden van mensen,
verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot
dan voor God, mensen, die een gedaante van godzaligheid
hebben, maar de kracht daarvan verloochend hebben). Hij
lasterde de Naam van God _ door die Naam te veranderen in
titels en te weigeren anders te doen.

Vs. 7: “En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te
voeren.” Vervolging _ dood aan de ware gelovige en dat alles
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in de Naam des Heren, opdat de Naam van God gelasterd
worde, evenals in Rusland gebeurt, tengevolge van de dingen,
die de katholieke godsdienst er deed.

Vs. 8: “En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest)
aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het Boek
des Levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de
grondlegging der wereld.”

Gode zij dank, de schapen zullen hem niet aanbidden. Een
ieder, met uitzondering van de uitverkorenen, zal verleid
worden. Maar zij zullen niet verleid worden. Want zij horen de
stem van de Herder en zij volgen Hem.

Nu dan, zie wat wij aldoor getracht hebben u duidelijk te
maken. Dit zaad des doods, dat begon in het eerste tijdperk, _
dit zaad van organisatie is tenslotte tot de boom uitgegroeid,
waarin allerlei onrein gevogelte verblijf houdt. Ondanks haar
bewering, dat zij de gever is van leven, is zij de gever van dood.
Haar vrucht is DOOD. Zij die deel aan haar hebben zijn dood.
Dit machtige stelsel van de wereldkerk, dat de wereld
wijsmaakt, dat in haar lichamelijke en geestelijke verlossing is,
misleidt de massa en richt ze te gronde. Maar zij is niet alleen
de personificatie van de dood, maar dit dode-kadaver-kreatuur
zal zelf door de dood ter dood gebracht worden, en wel in de
poel des vuurs. Och, dat men zou mogen verstaan wat hun
einde zal zijn, indien men in haar blijft. “Gaat uit van haar,
want waarom zoudt gij sterven?”

EEN LAATSTE WAARSCHUWING

Openb. 2:23 “En haar kinderen zal Ik de dood doen sterven
en alle gemeenten zullen inzien, dat Ik het ben, die nieren en
harten doorzoek; en Ik zal u vergelden, een ieder naar uw
werken.”

God ziet het hart aan. Dat is nooit veranderd. En het zal
nooit veranderen. Hier zijn, zoals door alle tijdperken heen,
twee groepen, die beide hun openbaring van Godswege en hun
verhouding tot God verkondigen. “Evenwel het vaste
fundament Gods staat, hebbende dit zegel: De Here kent
degenen, die de Zijnen zijn.” II Tim. 2:19. “De Here onderzoekt
de nieren.” Het woord ‘onderzoeken’ betekent ‘nasporen’ of
‘nagaan.’ God spoort onze gedachten (nieren) na; Hij weet wat
er in ons hart is. Hij ziet onze werken, die een beslissende
uiting zijn van wat er in ons schuilt. Uit ons hart komt of
gerechtigheid of slechtheid voort. Onze motieven, onze
bedoelingen _ alle zijn Hem bekend, daar Hij iedere
handeling gadeslaat. En iedere handeling, ieder woord zal in
het oordeel gebracht worden wanneer het oordeel over ons
leven wordt gegeven. Geen vreze Gods stond de valse wijnstok
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voor ogen en zij zullen dat duur betalen. Laten allen, die Zijn
Naam dragen, zo leven als heiligen betaamt. Wij kunnen
mensen misschien bedriegen, maar de Here zullen wij nimmer
kunnen bedriegen.

DE BELOFTE IN DIE DONKERE DAGEN

Openb. 2:24-25 “Doch Ik zeg tot u allen, die voorts te
Thyatira zijt, en deze leer niet hebt, en die niet, gelijk zij
zeggen, de diepten des satans hebt leren kennen: Ik leg u geen
andere last op. Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik
gekomen ben.” Voordat wij nu overgaan tot de belofte, wil ik
opnieuw aantonen dat de gemeente, zoals de Geest in dit boek
ook zegt, wordt gevormd door de twee wijnstokken, waarvan
de takken dooreengeweven zijn. “Doch Ik zeg tot u en tot de
anderen, die te Thyatira zijt, en die deze leer niet hebt.” Daar
hebt u het. Hij spreekt tot de twee groepen. Eén heeft de leer,
de ander niet. Daar zijn ze, verstrooid over de volkeren, ieder
met een leer, die tegenover de leer van de andere staat. De ene
is uit God en kent Zijn diepten, de andere is uit satan en kent
de diepten des satans.

“Ik leg u geen andere last op.” Het woord voor ‘last’ is
‘gewicht’ of ‘druk.’ De druk van de Donkere Middeleeuwen
betekende buigen of gebroken worden. Buigen of sterven. Het
was de inquisitie, de macht van het keizerrijk, dat de
satanische eredienst steunde. Organiseer u of betaal met uw
leven. Ieder tijdperk heeft zijn verdrukkingen gekend. Een
grote last van het laatste tijdperk is bijvoorbeeld de druk van
de rijken, een gemakkelijk leven en nerveuze spanningen in een
ingewikkeld tijdperk, waar wij niet geschikt voor schijnen te
zijn om er in te leven. Dit vierde tijdperk schijnt een scherp
omlijnde last gehad te hebben. Het moest Rome weerstaan,
voor het Woord opkomen, zelfs met de dood voor ogen.

“Die de diepten des satans niet gekend hebben.” Het
schijnt, dat dit vers door de commentatoren is weggelaten,
want zij waren niet in staat te bedenken welke leer of
ervaringen met deze zinsnede worden bedoeld. In feite is het
eenvoudig te weten wat er bedoeld wordt. Laten wij eerst
nagaan wat de diepten van God zijn en het tegenovergestelde
daarvan zal precies gelden voor de diepten des satans. In Efeze
3:16  “Opdat Hij u geve, naar de rijkdom Zijner heerlijkheid,
met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de inwendige
mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning
make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan, samen
met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte
en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van
Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt
tot alle volheid Gods.” Volgens deze verzen is, wanneer iemand
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de diepten Gods in zijn leven ervaart, dit werkelijk een
persoonlijke ervaring van de Geest Gods, Die in hem woont, en
de wijsheid en kennis van God verlichten zijn denken door het
Woord. Maar de diepten des satans bestaan hierin, dat hij zal
trachten deze te vernietigen. Hij zal, zoals altijd, proberen een
surrogaat te maken voor deze werkelijkheid van God. Hoe zal
hij dit doen? Hij zal de kennis van de waarheid Gods
wegnemen _ en het Woord vernietigen door zijn eigen woord
ervoor in de plaats te geven: “Is het ook dat God gezegd heeft?”
Hij zal de persoonlijke Christus in onze geest vervangen. Hij
zal dit doen, net zoals hij Israël tot deze handeling bracht; door
middel van een mens die regeert als koning inplaats van God.
De ervaring van wedergeboorte zal dan worden vervangen ten
gunste van een kerklidmaatschap. De diepten des satans waren
in dat tijdperk binnengedrongen. En als vrucht van de diepten
des satans kwamen voort leugens, moorden en verschrikkelijke
misdaden.

HET LOON

Openb. 2:26-29 “En wie overwint en Mijn werken tot het
einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen;
en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk
worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van Mijn Vader ontvangen
heb, en Ik zal hem de morgenster geven. Wie een oor heeft, die
hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.”

“Wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe
bewaart.” Het blijkt heel duidelijk uit de opmerkingen van de
Geest over de werken, dat de Here de Zijnen tracht te laten
zien, wat Zijn mening is over goede werken. Vier maal noemt
Hij het woord werken. En nu zegt Hij, dat aan degene, die
Zijn werken getrouw tot het einde zal bewaren, macht
gegeven zal worden over natiën en dat hij een sterk, bekwaam
en standvastig heerser zal zijn, die op zo’n machtige wijze het
hoofd kan bieden aan iedere omstandigheid, dat zelfs de
meest roekeloze vijand zal worden verbroken, indien dit nodig
mocht blijken. Zijn demonstratie van regeren door kracht zal
gelijk zijn aan die van de Zoon. Dit is heel
verbazingwekkend. Maar laten wij de belofte eens bezien in
het licht van het tijdperk. Het machtige Rome breekt en
vermorzelt met staatssteun, door gebruik te maken van
koningen en legers en wetgevers, alles wat haar voor de
voeten komt. Zij heeft miljoenen gedood en hongert er naar
nog meer miljoenen te doden, die niet voor haar willen
buigen. Onverdraagzaam als zij is verheft zij koningen of
vernedert ze wanneer ze dat ook maar enigszins kan. Ja, haar
tussenkomst heeft werkelijk volken ten val gebracht, omdat
zij vastbesloten is de uitverkorenen Gods om te brengen. Haar
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werken zijn de werken van de duivel, want zij moordt en liegt
evenals hij deed. Maar er zal een dag komen, waarop de Heer
zal zeggen: “Brengt deze vijanden van Mij hier en slacht ze
voor Mijn ogen.” Dan zullen de rechtvaardigen bij hun Here
zijn, wanneer Zijn rechtvaardige toorn op de lasteraars valt.
De rechtvaardigen, die tezamen met Hem in heerlijkheid
zullen komen, zullen hen, die de aarde en de heiligen Gods
vertreden hebben, verderven. Dit was het tijdperk van het
toekeren der wang, van verschrikkelijke smart; maar er komt
een dag, dat de waarheid zal zegevieren, en wie zal dan
standhouden in het vuur en veilig zijn? Alleen zij die door de
Heer verlost zijn.

“En Ik zal hem de morgenster geven.” Volgens Openb. 22:16
en II Petr. 1:19 is Jezus de Morgenster. “Ik ben de wortel en het
geslacht van David, de blinkende morgenster.” “Totdat de dag
aanbreekt en de Morgenster opgaat in uw harten.” De Geest
doet daarom een belofte aan de uitverkorenen van de Donkere
Middeleeuwen met betrekking tot Zichzelf en daarna in de
volgende tijdperken.

Zoals we reeds naar voren hebben gebracht, vereenzelvigt
Jezus Zich met de boodschapper van ieder tijdperk. Zij
ontvangen van Hem de openbaring van het Woord voor elke
periode. Deze Woord-openbaring brengt de uitverkorenen
Gods uit de wereld en in volle gemeenschap met Jezus
Christus. Deze boodschappers worden sterren genoemd, omdat
zij schijnen met een geleend of gereflecteerd licht van de Zoon,
Jezus. Zij worden ook sterren genoemd, omdat zij lichtdragers
zijn in de nacht. Zo brengen zij in de duisternis van de zonde
het licht van God tot Zijn volk.

Dit zijn de Donkere Middeleeuwen. Het is bijzonder
donker, omdat het Woord des Heren vrijwel geheel verborgen
is voor het volk. Kennis van de Allerhoogste is er vrijwel niet
meer. De dood heeft hele menigten gelovigen overmeesterd,
totdat hun aantal is gedecimeerd. In deze tijd staat het er met
de dingen Gods het slechtste voor en het scheen, dat satan
Gods volk voorzeker zou overwinnen.

Als er ooit een volk een belofte nodig had, die uitzicht bood
op het land waar geen nacht is, dan was dat wel het volk uit de
Donkere Middeleeuwen. En daarom belooft de Geest hun de
morgenster. Hij zegt hun, dat de Hoofdster, Jezus, Die Zijn
woonplaats heeft in een Licht tot waar geen mens kan naderen,
hen door Zijn persoonlijke tegenwoordigheid zal verlichten in
het komende koninkrijk. Hij zal niet langer meer de sterren
(boodschappers) gebruiken om licht in de duisternis te geven.
Het zal Jezus Zelf zijn, Die tot hen van aangezicht tot
aangezicht zal spreken, wanneer Hij Zijn koninkrijk met hen
deelt.
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Het is de morgenster, die zichtbaar is, wanneer het licht
van de zon begint te schijnen. Wanneer onze Zon (Jezus) komt,
dan zullen de boodschappers niet meer nodig zijn. Hijzelf zal
ons Zijn blijde boodschap brengen; en terwijl Hij Zijn
koninkrijk regeert en wij in Zijn tegenwoordigheid leven, dan
zal het licht van het Woord steeds helderder worden in onze
volmaakte dag.

Wat kunnen wij anders verlangen dan alleen Jezus Zelf? Is
Hij niet alles, ja Volmaakt Alles?

Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten
zegt. Amen. Ja Here God, dat wij door Uw Geest Uw waarheid
horen.
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HET TIJDPERK VAN DE GEMEENTE VAN SARDES

Openbaring 3:1-6

“En schrijf aan de engel der Gemeente te Sardes: Dit zegt
Hij, die de zeven Geesten Gods en de zeven sterren heeft: Ik
weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft, maar gij
zijt dood.

Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde te
sterven, want Ik heb geen van uw werken vol bevonden voor
Mijn God.

Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en
bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal
Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u
zal overvallen.

Doch gij hebt enkele personen te Sardes, die hun klederen
niet hebben bezoedeld, en zij zullen met Mij in witte klederen
wandelen, omdat zij het waardig zijn.

Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte
klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het Boek
des Levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en
voor Zijn engelen.

Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten
zegt.”

SARDES

Sardes was de hoofdstad van het oude Lydië. Het ging van
de Lydische monarchen over in de handen van de Perzen en
vandaar naar Alexander de Grote. Het werd geplunderd door
Antiochus de Grote. Daarna voerden de koningen van Pér-
gamum er de heerschappij totdat de Romeinen de macht in
handen kregen. Ten tijde van Tiberius werd het verwoest door
aardbevingen en plagen. Thans is het een onbewoonde ruïne.

De stad was eens een belangrijk handelscentrum. Plinius
zei, dat de kunst van het wolverven hier werd ontdekt. Het was
het centrum van de wolververij en tapijtweverij. Het bezat
aanzienlijke hoeveelheden zilver en goud in het gebied en men
zegt, dat hier de eerste gouden munten werden geslagen. Er
was ook een slavenmarkt.

De godsdienst van deze stad was de onkuise verering van
de godin Cybele. De massieve ruïnes van de tempel zijn thans
nog te bezichtigen.
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U zult zich herinneren, dat ik in het tijdperk van Pér-
gamum vermeldde dat de Babylonische gedachte aan een
“moeder en zoon”, bekend als Semiramis en Ninus, de Cybele
en Deoïus van Azië werd. De eigenschappen, die deze twee
werden toegekend, zijn zeer verhelderend wanneer wij ze naast
elkaar bezien.

Hij was de zonnegod; zij de maangodin.
Hij was de heer des hemels; zij de koningin des hemels.
Hij openbaarde goedheid en waarheid; zij vriendelijkheid

en genade.
Hij de bemiddelaar; zij de bemiddelares.
Hij met de sleutel die de poorten der onzichtbare wereld

opent en sluit; en zij doet met een soortgelijke sleutel hetzelfde.
Hij als de rechter van de doden; zij als een die aan zijn

zijde staat.
Hij is na gedood te zijn opgestaan en ten hemel gevaren; zij

is daar lichamelijk naar toe gedragen door de zoon.
Welnu, in Rome wordt aan deze zelfde god de titel van onze

Heer gegeven: hij wordt de Zoon van God genoemd, terwijl zij
de moeder van God wordt genoemd.

Wel, dit vonden we ook terug in de beide andere
tijdperken, waar de ‘moeder en zoon’ gedachte enorme
proporties aannam. Maar merk nu op dat, zoals het daar in
Babylon was, dat de aanbidding van de zoon begon te
verminderen ten gunste van de moeder, zij zo ook letterlijk de
plaats van de zoon begon in te nemen. We zien dat in dit
tijdperk de heidense aanbidding van Sardes bestond uit de
aanbidding van de vrouw. Het is alleen Cybele en niet Cybele
en Deoïus. De moeder heeft letterlijk de plaats van de zoon
ingenomen, begiftigd met de verdiensten van de Godheid. Alles
wat men behoeft te doen, is haar verscheidene titels na te gaan
en zich de liefelijke hoedanigheden, welke de rooms-katholieke
kerk aan Maria heeft toegekend, voor de geest te halen, om te
begrijpen waar de godsdienst van dit tijdperk vandaan kwam.

Twee dingen troffen mij bijzonder toen ik deze verering
van Cybele onderzocht. Allereerst dat zij een sleutel droeg
evenals Janus, waardoor haar dezelfde macht gegeven werd
als Janus (sleutel van hemel en aarde en de geheimenissen) en
het feit dat de aanbidders zichzelf geselden totdat bloed uit
hun lichaam vloeide, wat juist in onze dagen wordt gedaan
door de katholieken, die voelen dat zij als onze Heer moeten
lijden.

Het feit, dat dit het tijdperk is van de eerste werkelijke
breuk met het pauselijk Rome, dat toen juist bloeide, was
ongetwijfeld de oorzaak dat de profetes Izebel haar leerstelling
van de Marialogie bevestigde en benadrukte; dit, in tegengesteld
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besluit tot de protestanten, die ontkenden dat zij ook maar enig
aandeel had in het plan der Zaligmaking, behalve dan haar
genade voor God als de maagd, die gekozen werd om de Baby te
baren. Terwijl Luther de leer van de rechtvaardigmaking uit het
geloof uitsprak, hielden zij vast aan werken, boetedoening,
gebeden en andere onschriftuurlijke middelen. En terwijl de
verloste Christenen de Zoon verheerlijkten, verhoogden de
rooms-katholieken hun vergoddelijking van Maria, totdat de
twintigste eeuw (ondanks tegenstand van de meest
vooraanstaande roomse theologen) aanschouwde, dat paus Pius
Maria letterlijk verhoogde tot heerlijkheid in een verrezen
lichaam. Die leerstelling stamt regelrecht uit Babylon, waar de
zoon de moeder lichamelijk ten hemel opvoert.

Geen wonder dat dit vijfde tijdperk dezelfde kant opgaat
als de andere tijdperken, en dat dit zo door zal gaan totdat het
uitloopt op de poel des vuurs, waar de hoer en haar kinderen
gedood worden in de tweede dood. Ziedaar de Marialogie, de
aanbidding van Cybele. Tussen twee haakjes, wist u dat Cybele
de Astarte was waarvan Izebel priesteres was en dat zij er de
oorzaak van was dat Israël struikelde door de losbandige riten,
die zij leidde? Jazeker, dat was zij volgens de Bijbel.

HET TIJDPERK

Het vijfde tijdperk, dat van Sardes, duurde van 1520 tot
1750. Gewoonlijk wordt het het tijdperk van de Reformatie
genoemd.

DE BOODSCHAPPER

De boodschapper aan dit tijdperk is de meest bekende van
alle tijdperken. Het was Maarten Luther. Maarten Luther was
een briljant geleerde en zachtmoedig van aard. Terwijl hij nog
rechten studeerde waren een slepende ziekte en de dood van
een goede vriend er de oorzaak van, dat hij zich ging
bekommeren om de geestelijke toestand van zijn leven. Hij
trad toe tot het Augustijner klooster te Erfurt in 1505. Aldaar
bestudeerde hij filosofie en ook het Woord van God. Hij leidde
een leven van zeer strenge boetedoening, maar al de uiterlijke
handelingen konden zijn besef van zonde niet uitbannen. Hij
zei: “Ik folterde mij ten dode toe om vrede met God te krijgen,
maar ik was in duisternis en vond hem niet.” De vicaris-
generaal van zijn orde, Von Staupitz, bracht hem tot het
inzicht, dat zijn redding een ervaring van binnen uit zou
moeten zijn in plaats van een ritueel. Met deze bemoediging
ging hij voort om God te zoeken. Later werd hij priester. Toch
was hij nog niet gered. Hij werd een gretig en diep
onderzoeker van het Woord en van de grote theologische
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werken, die er waren. Hij was een gezocht leraar en prediker
vanwege zijn diepe kennis en grote oprechtheid. Teneinde een
gelofte te vervullen, die hij zich had opgelegd, ging hij naar
Rome. Daar zag hij de nutteloosheid in van de door de kerk
opgelegde werken, die redding zouden moeten brengen, en het
Woord van God trof thuis zijn hart: “De rechtvaardige zal uit
geloof leven.” Toen hij terugkeerde naar huis overstroomde de
evangelische waarheid van dit Schriftwoord zijn denken en hij
werd verlost van zonde en geboren in het koninkrijk van God.
Spoedig hierna werd hij verheven tot Doctor in de Theologie
en aangesteld “om zijn gehele leven te wijden aan de studie en
de getrouwe uitleg en aan het verdedigen van de heilige
Schrift.” Het gevolg hiervan was, dat hij, en met hem vele
anderen, stevig gefundeerd werden op de waarheid van het
Woord. Het Woord kwam spoedig openlijk in conflict met de
misbruiken van de kerkelijke belijdenissen en leerstellingen.

Toen Leo X dan ook paus werd en Johannes Tetzel aflaten
voor de zonde kwam verkopen, had Luther geen andere keus,
dan tegen deze anti-Schriftuurlijke leer op te komen. Eerst
donderde hij ertegen, vanaf de kansel en vervolgens schreef hij
zijn befaamde 95 stellingen, die hij op 31 oktober 1517 aan de
deur van de Slotkapel spijkerde.

In korte tijd stond Duitsland in vuur en vlam en begon de
reformatie. Laten we er echter wel aan denken, dat Maarten
Luther niet de enige was die tegen de rooms-katholieke kerk
had geprotesteerd. Hij was slechts één van de velen. Anderen
hebben de eigengereide wereldlijke en geestelijke macht der
pausen geloochend, en zelfs onder de pausen waren er kleine
tijdelijke hervormingen. Ja, er waren vele anderen, die
strijdvragen opwierpen, maar in Luthers geval was Gods tijd
rijp voor een definitieve beweging, die het begin zou zijn van
het herstel van de Gemeente tot een uitstorting van de Heilige
Geest op een veel latere datum.

Nu, Maarten Luther was zelf een fijngevoelige, met de
Geest vervulde Christen. Hij was beslist een man van het
Woord, want niet alleen kende hij een diep verlangen om het te
onderzoeken, maar ook om het binnen het bereik te brengen
van allen, opdat allen erdoor zouden leven. Hij vertaalde het
Nieuwe Testament en schonk het aan het volk. Dit veel
omvattende werk deed hij zelf; soms corrigeerde hij een
passage wel twintig maal. Hij verzamelde een aantal geleerden
in de Hebreeuwse taal om zich heen, waaronder Joden, en
vertaalde het Oude Testament.

Dit monumentale werk van Luther is nog steeds het
standaardwerk, waarop alle latere werken van de Schrift in
het Duits zijn gebaseerd.

Hij was een krachtig prediker en leraar des Woords en
drong, in het bijzonder gedurende de eerste jaren van zijn
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openbare bekendheid, erop aan dat het Woord het enige
criterium was. Zo was hij tegen werken als middel tot
zaligheid en doop als middel tot wedergeboorte. Hij leerde het
middelaarschap van Christus zonder de mens, zoals de
oorspronkelijke opvatting van Pinksteren was. Hij was een
man van veel gebed en had geleerd, dat hoe meer werk hij te
doen had en hoe meer tijd hij te kort kwam, hoe meer hij van
zijn tijd aan God gaf voor gebed om bevredigende resultaten te
verzekeren. Hij wist wat het betekende om tegen de duivel te
strijden en men zegt dat satan hem eens zichtbaar is
verschenen; hij gooide hem toen de inktpot naar zijn hoofd en
beval hem te verdwijnen. Een andere keer kwamen twee
fanatici naar hem toe om hem ertoe te bewegen zich bij hen
aan te sluiten en alle priesters en Bijbels te verbannen. Hij
onderscheidde de geest, die in hen was en zond hen weg.

In Sauers History deel 3, pag. 406, staat vermeld dat Dr.
Maarten Luther “een profeet, evangelist, spreker in tongen en
vertolker was in één persoon, begiftigd met alle negen gaven
van de Geest.”

Wat zijn hart beroerde door de Heilige Geest en wat de
kleine loot was, die aantoonde dat de waarheid bezig was
terug te keren naar de gemeente, zoals ze op de Pinksterdag
bekend was, was de leer der rechtvaardiging: redding uit
genade, zonder werken. Ik erken dat Dr. Luther niet
uitsluitend rechtvaardiging geloofde en predikte, maar dat
was wel zijn hoofdthema, en terecht, want dat is de
fundamentele leer van de waarheid van het Woord. Hij zal
voor altoos bekend staan als het instrument in de hand van
God, dat deze waarheid weer heeft doen opleven. Hij was de
vijfde boodschapper en zijn boodschap was deze: “DE
RECHTVAARDIGE ZAL UIT GELOOF LEVEN.” Zeker, wij
geven toe dat hij wist en leerde dat wij van geloof tot geloof
moeten gaan. Zijn wonderbaar inzicht in soevereiniteit,
uitverkiezing, voorbestemming en andere waarheden doen ons
hem zien als een groot man in het Woord; toch zeg ik weer,
evenals de geschiedkundigen, dat God hem gebruikte om het
volk Gods grondregel tegen werken te leren _ “De
rechtvaardige zal uit geloof leven.”

Nu, zoals ik reeds heb vermeld, wordt dit tijdperk door de
geschiedschrijvers het Tijdperk van de Reformatie genoemd.
Dat is geheel juist. Dat was het ook. Het moest dat wel zijn,
want Maarten Luther was een hervormer, geen profeet. Nu
weet ik, dat het geschiedenisboek hem een profeet noemt, maar
dat houdt nog niet in dat het geschiedenisboek het bij het
rechte eind heeft, want er is geen vermelding van Maarten
Luther, die doet uitkomen, dat hij een waar profeet van God is
in de betekenis die de Schrift aan dat woord geeft. Hij was een
goed leraar met enige van de uitingen des Geestes in zijn leven
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en wij prijzen God daarvoor. Daarom kon hij de Gemeente niet
terugvoeren tot de gehele waarheid, wat een man als Paulus,
die zowel apostel als profeet was, wel kon.

Naarmate de tijd verstreek, konden we een grote
verandering bemerken in de wijze waarop hij de zaken,
waarin hij betrokken was regelde. Aanvankelijk was hij zo
vriendelijk, zo zonder vrees, zo geduldig en voortdurend
wachtend op God als hij de problemen moest aanpakken.
Maar daarna begonnen grote scharen mensen zich onder zijn
banier te scharen. Hun bedoeling was niet echt geestelijk. Zij
hadden eerder politieke overwegingen. Zij wilden het juk van
de paus verbreken. Zij hielden er niet van geld naar Rome te
moeten sturen. Fanatici stonden op. Spoedig raakte hij
verwikkeld in politieke kwesties en in besluiten, die feitelijk
niet behoorden tot het gemeentewerk, behalve dat de kerk
door gebed, prediking en wandel een standaard zou kunnen
oprichten waar men op zien kon. Deze politieke problemen
groeiden, zodat hij in een onhoudbare positie werd
gedwongen doordat hij moest bemiddelen tussen landheren en
boeren. Zijn beslissingen waren zo verkeerd, dat een oproer
uitbrak en duizenden gedood werden. Hij bedoelde het goed,
maar nadat hij zich eenmaal verstrikt had in een kerk en
staat evangelie, moest hij er de vruchten van plukken.

Maar ondanks dat alles heeft God Maarten Luther
gebruikt. Laat niemand zeggen, dat zijn bedoelingen verkeerd
waren. Laat er alleen gezegd worden dat zijn oordeel faalde.
Werkelijk, als de lutheranen terug konden keren naar zijn
onderricht en God dienen zoals deze begenadigde broeder Hem
gediend heeft, dan zou dat volk waarlijk tot eer en lof van de
grote God en Redder, Jezus Christus, zijn.

DE AANHEF

Openb. 3:1 “Dit zegt Hij, die de zeven Geesten Gods en de
zeven sterren heeft.”

Opnieuw, evenals in de vorige vier tijdperken, openbaart
de Geest onze liefdevolle Here aan ons door Zijn wonderbare
hoedanigheden naar voren te brengen. Ditmaal zien wij Hem,
terwijl Hij daar temidden van de Gemeente staat, als de Ene
met de zeven Geesten Gods en de zeven sterren. Wij weten wie
de zeven sterren zijn, maar we zullen nog moeten nagaan,
waarop de zeven Geesten betrekking hebben.

Deze zelfde zinsnede komt viermaal in het Boek
Openbaring voor. Openb. 1:4 “^van de zeven Geesten, Die
voor Zijn Troon zijn.” Openb. 3:1 “Dit zegt Hij, Die de zeven
Geesten Gods heeft.” Openb. 4:5 “En van de troon gingen
bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit; en zeven vurige
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fakkels brandden voor de troon; dit zijn de zeven Geesten
Gods.” Openb. 5:6 “En ik zag in het midden van de troon en
van de vier dieren en te midden der oudsten een Lam staan, als
geslacht, met zeven horens en zeven ogen; dit zijn de zeven
Geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde.”

Om mee te beginnen, weten wij met zekerheid, dat deze
verzen geen nieuwe leerstelling verkondigen, die in strijd is
met Johannes 4:24a “God is EEN (één) Geest.” Maar het is als I
Cor. 12:8-11, waar we zien dat EEN Geest Zich op NEGEN
manieren openbaart. Wij weten dus, dat “de zeven Geesten
Gods” betekent, dat het een en dezelfde Geest is, Die Zich uit
op een zevenvoudige wijze. Welnu, in Openb. 4:5 worden deze
zeven Geesten, “vurige fakkels” genoemd, brandende voor de
Heer. Daar Johannes uitsluitend Oudtestamentische symbolen
gebruikte in de Openbaring gaan wij naar het Oude Testament
en zien uit Spr. 20:27, dat “de geest van de mens een lamp des
Heren is.” Deze zeven Geesten zijn dus klaarblijkelijk
verbonden aan mensen. Johannes de Doper werd in Johannes
5:35 ‘een brandende en schijnende lamp’ genoemd. In Openb.
5:6 worden de zeven Geesten vereenzelvigd met zeven ogen. In
Zach. 4:10 staat: “Want wie veracht de dag der kleine dingen?
Zij zullen zich verblijden, als zij het paslood zien in de hand
van Zerubbabel - Deze zeven zijn de ogen des Heren, die de
ganse aarde doorlopen.” Het is heel duidelijk dat het woord
‘zij’ op mensen betrekking heeft. Wij zien dus, dat de ogen des
Heren in dit geval mensen zijn - natuurlijk zullen het gezalfde
mensen zijn, vol van de Heilige Geest, want Gods dienaren
staan niet in menselijke kracht, maar in de kracht des Heiligen
Geestes. Voegen wij onze Schriftuurlijke ontdekkingen
tezamen, dan is het heel duidelijk dat de zeven Geesten Gods
betrekking hebben op de opeenvolgende bediening van dezelfde
Heilige Geest in de levens van zeven mensen, met wie God Zich
intiem vereenzelvigt. Zij zijn Zijn ogen en zij zijn Zijn lampen.
Wie deze zeven mannen zijn, is eenvoudig te zien als we het
volgende vers lezen waar staat dat ze de zeven sterren zijn; en
wij weten reeds dat dit de zeven boodschappers zijn aan de
zeven tijdperken. Wat is dat mooi. Ziet u, de ster werd bedoeld
om ‘s nachts licht te weerkaatsen, want de zon is er niet meer.
Zo moest ook de boodschapper (voorgesteld als een ster) aan
ieder tijdperk het licht van de Zoon weerspiegelen. Zij deden
dit allen door de Heilige Geest.

Paulus was de eerste boodschapper en hij zei in Gal. 1:8,
dat indien een engel, een boodschapper, een vicaris, het doet er
niet toe wie hij was _ als hij een ander evangelie zou prediken
dan Paulus gepredikt had, hij vervloekt zou zijn. Paulus wist,
dat, wanneer hij zou zijn heengegaan, grimmige wolven zouden
binnendringen. Hij wist dat satan zelf zou verschijnen als een
engel des lichts; hoeveel temeer dus zijn dienaren. Hij
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waarschuwt dus dat dit Evangelie altijd gelijk moest blijven.
Welnu, Paulus had gedoopt in de Naam van Jezus en herdoopte
diegenen, die niet zo waren ondergedompeld. Hij stelde de
Gemeente op orde en leerde de zuivere toepassing van de gaven
des Geestes, en bevestigde, dat zij in de Gemeente behoorden te
blijven, totdat Jezus wederkwam. Zo moesten dus de
boodschappers na hem, alle zes overige, door dezelfde Heilige
Geest, met hetzelfde vuur branden en hetzelfde licht geven van
het Evangelie van Jezus Christus, en de tekenen zouden hen
volgen. Voldeed Irenaeus? Ja. En Martinus? Ja. Columba? Ja.
Maarten Luther? Zeer zeker. Wesley? En of, hij had een grootse
bediening en bad zelfs voor zijn paard, dat het genezen zou
worden en het gebeurde. Ziedaar. Zeven tijdperken en zeven
boodschappers, die gelijk waren, en Paulus sprak een
vervloeking uit over een ieder, die beweerde dat hij een
boodschapper was, terwijl hij een ander evangelie verkondigde
en in een ander licht leefde.

Welnu, komt die laatste uitspraak van mij overeen met het
overige Woord? Ja. Er staat in het Woord dat, indien iemand
aan dit boek toevoegt of er van afneemt, hij tot verdoemenis
toe door God bezocht en veroordeeld zal worden. God zei: “Ik
zal de plagen in dit Boek beschreven, toevoegen of ik zal zijn
deel uit het Boek des Levens nemen.” Openb.22:18.

Wij zien dus, dat de Zeven Geesten in feite duiden op de
Ene Geest Gods, Die de wil en het Woord van God in
verschillende generaties uitwerkt. Ik zou dit willen illustreren
vanuit het Woord. De Geest van God rustte op machtige wijze
op Elia. Daarna kwam diezelfde Geest op Eliza in een twee-
voudige uitwerking. Eeuwen later kwam diezelfde Geest, Die
wij de Geest van Elia noemen om zijn bediening te
beschrijven, terug op Johannes de Doper. Eens zal diezelfde
Geest, te herkennen door dezelfde soort bediening, op een man
komen voor het tijdperk der heidenen ten einde is gekomen.
Opnieuw zegt de Schrift, dat God Jezus van Nazareth zalfde
met de Heilige Geest en kracht en dat Hij rondging goed
doende en genezende allen, die door de duivel overweldigd
waren. Toen Jezus heenging, zei Hij Zijn discipelen, dat ze
moesten wachten tot Pinksteren, dan zou dezelfde Geest, Die
op Hem rustte wederkomen en op hén vallen en hen vervullen.
Dan zou dat ‘uitgeroepen’ lichaam (de gemeente) in Zijn plaats
op aarde zijn, Zijn plaats innemende. En omdat diezelfde
Geest, Die in Hem was, in hen zou zijn, zouden zij precies
dezelfde werken doen. En elk volk, dat waarlijk het Lichaam
van Jezus Christus is (de ware gemeente), zal dezelfde werken
openbaren als Jezus en de Pinkstergemeente, omdat dezelfde
Geest in hen zal zijn. Iedere andere gemeente, die de Geest
niet heeft en de uitingen daarvan zal voor God rekenschap
moeten afleggen.
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Hier wordt tevens gezegd, dat deze zeven sterren, of zeven
boodschappers, aan de zeven tijdperken in Zijn hand zijn. Hij
houdt hen vast. U weet meteen dat zij, als zij in Zijn hand zijn,
in verbinding staan met Zijn kracht. Dat is wat de hand
aanduidt. Zij duidt de kracht Gods aan! En het gezag Gods.
Niet één kwam in zijn eigen kracht of gezag. Dat heeft Paulus
gezegd. Niemand zou het durven. Daarvoor is het gezag van
God en de kracht van de Heilige Geest nodig. Het Evangelie
wordt gepredikt door Gods gezag in de kracht van de Geest. Al
deze mannen hadden kracht ontvangen door de Heilige Geest.
Zij allen hebben het opgenomen tegen de wereld. Zij konden
dat doen. Zij waren vol van God. Zij waren door God
GEZONDEN of gemachtigd en NIET door mensen; ook waren
zij niet uit eigen beweging uitgegaan.

Welnu, zij hadden dat wat de wereld niet kon hebben.
Jezus zei dat, wanneer Hij zou heengaan, Hij Zijn Geest zou
sturen, Die de wereld niet kon ontvangen. Dat is juist. De
wereld of de stelsels dezer wereld konden Hem niet ontvangen.
Dat zijn de denominaties: stelsels van deze wereld. Toon mij
een kerk gelijkvormig aan zo’n wereldstelsel, die vol is van de
Heilige Geest. Dat zou ik wel eens willen zien. Als u mij zo’n
kerk kunt tonen, dan vindt u een fout in het Woord. O neen.
Niet één van deze boodschappers was georganiseerd. Zij
werden of eruit gezet of gingen eruit omdat zij overtuigd waren
van de zonde van organisatie. Hoe kan de Heilige Geest ooit in
een organisatie zijn, terwijl het de organisatie is, die de plaats
van de Geest inneemt en denominaties de plaats van het Woord
innemen? Onthoudt het: “Organisatie” is “DOOD.” Het kan
niet anders zijn. Zodra de wereld overheerst, gaat de Geest
heen.

Ja, de Geest bestaat niet uit zeven Geesten, maar Hij is
EEN. Hij zal altijd dezelfde zijn en op dezelfde wijze handelen.
En de zeven boodschappers zullen dezelfde Geest hebben en
hetzelfde Woord onderwijzen en dezelfde kracht hebben. En
indien de gemeente de ware gemeente is, zal zij precies
dezelfde Geest en precies hetzelfde Woord en kracht hebben
als zij op de Pinksterdag had. Door ervaring zal zij een
Pinkstergemeente zijn; en er zullen tongen en vertolking en
profetie en genezing zijn. God zal in haar midden zijn en God
zal Zichzelf in haar midden openbaren, zoals Hij dat altijd
gedaan heeft. Halleluja! En zij zal NIET georganiseerd zijn.
Vergeet dat niet.

Nu kunnen wij zien, dat Jezus Christus Zich door de
eeuwen heen openbaart in de boodschappers door Zijn Geest.
Zij zijn wat Mozes was voor de kinderen Israëls. Zoals hij de
openbaring had voor zijn dag, zo zal ook iedere boodschapper
Gods openbaring hebben voor de tijd waarin hij leeft. Wanneer
we dus zien, dat de boodschappers in Zijn hand zijn, dan zien
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we dat de Heer Zich vereenzelvigt met deze mannen en hun
Zijn kracht schenkt. Het is niet voldoende dat Hij Zich
verbonden heeft met de gehele gemeente, wat wij zagen toen
we Hem temidden van de zeven gouden kandelaren zagen
staan. Evenmin is het voldoende, dat wij de vijfvoudige
bediening zien van Efeze 4 (apostelen, profeten, leraars,
evangelisten, herders). Want in ieder tijdperk dwaalt de
gemeente af, en het zijn niet alleen de leken, maar ook de
geestelijken die fout zijn _ herders zowel als schapen zijn
verkeerd. Dan komt God Zelf op het toneel als de Opperste
Herder in de bedieningen van deze zeven mannen, om Zijn volk
terug te voeren tot de waarheid en de overvloedige kracht van
die waarheid. God is in Zijn volk _ Zijn gehele volk, want
indien iemand de Geest van Christus niet heeft, behoort hij
Hem niet toe. En Hij is het Woord. Dat zou inhouden, dat het
Woord herkend wordt in Zijn volk. Maar Hij heeft een
bijzonder leiderschap aan deze mannen van Zijn eigen keuze
gegeven door het raadsbesluit van Zijn eigen wil. Zij
verschijnen eenmaal in ieder tijdperk. Het is dezelfde Geest in
hen. Wat is dit ver verwijderd van de ketterij van Rome. Zij
hebben een man naar hun eigen keuze _ de een na de ander _
niet één die de kracht van God voortbrengt _ niet één die zich
aan het Woord van God houdt _ elkeen met een andere
opvatting dan zijn voorganger, terwijl hij toevoegt naar eigen
believen alsof hij God zou zijn. God is er niet in te vinden.
Maar Hij is  in Zijn boodschapper, en hij die de volheid van
God zou willen hebben zou de boodschapper volgen, zoals de
boodschapper een volgeling is van de Here door Zijn Woord.

“Dit zegt Hij, die de zeven Geesten Gods en de zeven
sterren heeft.” Openb. 3:1. Zoals dezelfde Heer Zich
vereenzelvigde met de mens in de vleeswording, zo
vereenzelvigt Hij Zich opnieuw met de mens door Zijn Geest in
de mens. “Deze behoren Mij toe,” zegt de Here. De zeven met
de Geest vervulde boodschappers zijn des Heren. Men kan hen
verstoten. Men kan hen in twijfel trekken. Ja werkelijk,
volgens menselijke gedachten schijnen zij niet eens in
aanmerking te komen _ nochtans zijn zij de boodschappers
aan hun tijdperk. God gebruikte een Abraham (hij loog), Hij
gebruikte een Mozes (hij was opstandig), een Jona (hij was
ongehoorzaam), een Simson (hij zondigde), een David (hij
pleegde een moord). Hij gebruikte ook een Jozua en een Jozef.
En degenen aan wie ernstige smetten gekleefd hebben,
overtreffen in aantal verreweg hen van wie de levensloop
volmaakt schijnt te zijn. ALLEN WAREN EN ZIJN DE
ZIJNEN. Dat zal niemand durven ontkennen. Hij gebruikte
hen door de Heilige Geest, Die Hij in hen heeft doen wonen.
Voor hun eigen Meester stonden of vielen zij. En in hen allen
werd de soevereine wil van God volbracht. Laat de
geschiedenis proberen dit te weerleggen: het feit blijft bestaan.
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De Eeuwige God wandelt nog steeds temidden van de gouden
kandelaren en zendt Zijn boodschappers door Zijn Geest met
het Woord tot het volk van ieder tijdperk.

DE AANKLACHT

Openb. 3:1b “Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat
gij leeft, maar gij zijt dood.” Openb. 3:2b “Want Ik heb geen
van uw werken vol bevonden voor Mijn God.” Hier is nu
waarlijk iets heel vreemds. Tot dusver heeft de Geest in ieder
tijdperk allereerst de ware gelovigen geprezen en daarna de
valse wijnstok aangeklaagd. Maar in dit tijdperk is er blijkbaar
zo’n moedwillige veronachtzaming van de Here en Zijn Woord,
dat de gehele boodschap aan dit vijfde tijdperk een en al
veroordeling is.

“Ik weet uw werken.” Wat waren deze werken, die voor de
Here opkwamen en Zijn ongenoegen veroorzaakten? Wel, zoals
u weet gingen de tijdperken in elkaar over; de werken van het
vierde tijdperk worden in het vijfde tijdperk voortgezet. Deze
werken waren, zoals u weet:
1. De leiding van de Heilige Geest werd vervangen door een
menselijke hiërarchie.
2. Het zuivere Woord van God en het vrije genot ervan voor
iedereen werd vervangen door geloofsbelijdenissen, dogma’s,
kerkordes, enz.
3. De aanbidding in de Geest en Gaven des Geestes, en al wat
tot de ware broederlijke gemeenschap der heiligen behoort,
werd terzijde geschoven en vervangen door liturgie en
letterlijke afgoderij, heidense feesten, etc.
4. De Mariaverering nam een grotere plaats in, in de
Christelijke eredienst, totdat zij uiteindelijk een plaats had
verkregen, die alleen aan de Godheid toekwam en de Zoon
werd van Zijn verheven positie verstoten en ondergeschikt
gemaakt aan een mens, met name de paus, die zich de naam
van plaatsvervanger van Christus toeëigende.

Degenen, die deze verschrikkelijke antichristelijke kerk
bestreden, werden omgebracht. Degenen, die bij haar bleven,
bemerkten dat zij een pion van de kerk waren, of het nu
landlieden of koningen waren. Zij hadden hun leven niet in
eigen hand, en ook was hun leven niet van Christus, maar zij
behoorden met lichaam, ziel en geest de kerk van Rome toe. Zij
spraken over het bloed van Christus, maar toch kochten zij hun
redding met geld en kochten vergeving van zonden, hetzij met
goud, hetzij door boetedoening. De meer welgestelden vonden
het een prettige toestand, toen paus Leo X hun toestond om
aflaten te kopen voor zonden, die nog niet bedreven waren,
zodat zij zonder gewetensbezwaar hun afgrijselijke misdaden
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konden beramen en vervolgens uitvoeren in de wetenschap, dat
de paus hun zonden reeds had vergeven. Het Woord Gods werd
hun onthouden, wie kon dus de waarheid weten! Daar de
waarheid slechts door het Woord komt, was het volk
opgesloten in een kerker van de roomse kerk, in afwachting
van de dood en na de dood het oordeel. Maar de grote hoer,
dronken van het bloed der martelaren en zonder enige
gedachte aan het oordeel, gedroeg zich als een wilde en ging
voort met haar slachtpartijen, zowel lichamelijk als geestelijk.

Nu vond tegen het einde van het vierde tijdperk, dat tevens
het begin van het vijfde is, de invasie van Constantinopel door
de Turken plaats en deze dreef de geleerden van het oosten met
hun Griekse handschriften naar het westen. De zuiverheid van
het Woord en het onderwijs van de ware gelovigen werden
zodoende verspreid. En niet alleen waren deze eminente
leraars van groot belang, maar ook werd het grondbeginsel
ontdekt wat zou uitgroeien tot onze moderne drukpersen en dit
vergemakkelijkte het produceren van boeken. Wij zien dus, dat
de grote honger en vraag naar de Bijbel gestild kon worden.
God deed veel machtige mannen opstaan, waar Luther slechts
één van was. Calvijn en Zwingli waren twee andere lichtende
lichten en behalve deze waren er vele, vele anderen die niet zo
bekend zijn. Ofschoon echter dit alles niet tevergeefs was, werd
het machtige werk Gods in feite door deze zelfde mannen
weerstaan. Om één ding te noemen: zij verzetten zich NIET
tegen het huwelijk van kerk en staat van het concilie van
Nicea, maar bevorderden die vereniging veeleer. De
verdediging van het Evangelie door de staat was hun welkom,
ofschoon het Woord zoiets nergens leerde. En ofschoon wij
kunnen zien, hoe soms “de toorn van een man gerechtigheid
voor God moet voortbrengen,” b.v. toen Hendrik de Achtste
het opnam voor de Reformatie en de verwerping van de
pauselijke overheersing, stond dat ver af van Pinksteren en de
bescherming door een almachtig God.

Ondanks Luthers voortdurend onderwijs tegen invloeden
van buitenaf in plaatselijke gemeentezaken, was hij niet in
staat om het “bisschop en aartsbisschop” idee aangaande de
kerkelijke regering uit de gedachten der mensen te bannen. De
gemeente deed dus één stap in de goede richting, maar bleef
toch in de boeien, zodat zij al gauw weer gevangen was in
dezelfde kerker, waaruit zij geprobeerd had te ontsnappen.

Toch was de beker van de afschuwelijke werken nog niet
vol. Niet alleen zette Luther door een gebrekkig inzicht aan tot
strijd en veroorzaakte hij hierdoor de dood van gehele
menigten, maar de Zwinglianen vervolgden de godvrezende Dr.
Hubmeyer zodat hij in de gevangenis terecht kwam, en
ofschoon zij hem niet tot de brandstapel veroordeelden, waren
zij in feite toch in grote mate verantwoordelijk voor zijn
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uiteindelijke dood door verbranding. En Calvijn deed niet
minder, want hij beval de arrestatie van Servet, die de eenheid
van de Godheid had gezien en onderwezen. De staat berechtte
toen deze broeder en tot ongenoegen van Calvijn werd hij op de
brandstapel verbrand.

Indien er ooit een tijd van kerkelijke partij-ijver was, dan
was het wel in deze tragische tijd. De woorden van Comenius
beschrijven veel van dit tijdperk. Comenius schreef “EEN
DING IS NODIG.” Hij vergelijkt de wereld met het labyrint en
toont aan dat de uitweg het weglaten van het onnuttige is en
het kiezen van het enige noodzakelijke - Christus. Het grote
aantal leraars, zegt hij, is de oorzaak van de grote
hoeveelheden sekten, waarvoor wij spoedig geen namen meer
over zullen hebben. Iedere kerk houdt zichzelf voor de ware, of
tenminste voor het zuiverste, meest ware deel ervan, terwijl zij
elkander onderling vervolgen met de bitterste haat. Er is geen
hoop op verzoening tussen hen; zij treden vijandschap
tegemoet met onverzoenlijke vijandschap. Vanuit de Bijbel
smeden zij hun verschillende geloofsbelijdenissen; dit zijn hun
burchten en bolwerken, waarachter zij zich verschansen en alle
aanvallen afslaan. Ik wil niet zeggen, dat deze
geloofsbelijdenissen - want in de meeste gevallen kunnen wij
ze zo noemen - in wezen slecht zijn. Zij worden het echter,
doordat zij het vuur der vijandschap voeden; alleen door ze
volkomen opzij te schuiven zou het mogelijk worden de
wonden der kerk te helen. “Tot dit labyrint van sekten en
diverse geloofsbelijdenissen behoort een ander ding: de liefde
om te discussiëren^ Wat wordt er door bereikt? Is er ooit één
geleerd verschil bijgelegd? Nimmer. Hun aantal geschilpunten
is er alleen maar groter op geworden. Satan is de grootste
drogredenaar; hij is nimmer overwonnen in een
twistgesprek^ In Godsdienstoefeningen worden gewoonlijk
meer de woorden van mensen gehoord dan het Woord van God.
Iedereen kakelt maar naar eigen believen, of doodt de tijd met
geleerde verhandelingen en het weerleggen van de inzichten
van anderen. Over de wedergeboorte en hoe iemand veranderd
moet worden naar de gelijkenis van Christus om deel te krijgen
aan de Goddelijke natuur (II Petr. 1:4), wordt nauwelijks een
woord geüit. Van de sleutelmacht heeft de kerk de macht om te
binden vrijwel verloren, slechts de macht tot ontbinden rest
nog^ De sacramenten, gegeven als symbolen van eenheid,
van liefde en van ons leven in Christus zijn een aanleiding
geworden tot de bitterste twisten, een reden van wederzijdse
haat en een centrum van sektarisme^ Kortom, de
Christenheid is een labyrint geworden. Het geloof is gesplitst
in duizend deeltjes en u bent een ketter indien u een van die
deeltjes niet aanvaardt^ Wat kan uitkomst bieden? Slechts
het enige nodige: wederkeren tot Christus, het opzien naar
Christus, als de enige Leidsman en wandelen in Zijn
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voetstappen en alle andere wegen laten liggen, totdat wij allen
het doel bereiken en tot de eenheid van het geloof gekomen zijn
(Ef. 4:13). Zoals de hemelse Meester alles bouwde op de
grondslag der Schrift, zo behoren wij alle bijkomstigheden van
onze bijzondere belijdenissen te verlaten en genoegen te nemen
met het geopenbaarde Woord van God, hetwelk ons allen
toebehoort. Met de Bijbel in onze hand zouden wij moeten
uitroepen: ik geloof wat God in dit Boek heeft geopenbaard; Ik
wil eerbiedig Zijn geboden bewaren; ik hoop op wat Hij heeft
beloofd. Christenen, hoort aandachtig! Er is maar één leven,
maar de dood komt tot ons in duizend vormen. Er is maar één
Christus, doch er zijn duizend antichristen^ U weet dus, o
Christenheid, wat het enige nodige is. Of u keert terug tot
Christus, of u gaat de ondergang tegemoet, zoals de antichrist.
Indien gij wijs zijt en leven wilt hebben, volg dan de Leidsman
des Levens.

Maar gij, o Christenen, verheugt u in uw opneming^
hoort de woorden van uw Hemelse Leidsman: ‘Komt tot
Mij^’ Antwoordt eenstemmig: ‘Ja amen, wij komen.’”

Ik zei nu zoëven, dat dit tijdperk een geweldige toeneming
te zien geeft van de denominatiegeest. Als ooit de houding van
de Corinthiërs van het “ik ben van Paulus” en “ik ben van
Cephas” ten toon gespreid werd, dan was het nu wel. Er waren
luthersen, hussieten, zwinglianen, enz. Een dergelijke
verdeling van het Lichaam was jammerlijk. Zij hadden een
naam, doch waren dood. Zeker, zij waren dood. Op het
ogenblik, dat zij tot organisatie overgingen, stierven zij. De
grote groepen organiseerden zich en verbonden zich door een
huwelijk met de staat. Dit was hun einde. Ziehier die
luthersen, die op de rooms-katholieke kerk kritiek hadden
uitgeoefend. Zij kenden de ongerechtigheid van politieke en
geestelijke unies - toch ging Luther (zoals Petrus zwichtte voor
de judaïsten) regelrecht die kant op en maakte de staat, in
plaats van God, de verdediger des geloofs. Dit is de eerste
denominatie van naam, die uit de hoer voortkwam, maar nadat
Luther was gestorven, duurde het niet lang, of er ontstond een
hiërarchie zoals die, welke zij had bestreden. Deze beweging
van God was tegen die tijd dat de tweede generatie opkwam,
weer terug onder de vleugels van haar moeder. Zij was
teruggekeerd zonder het te weten. Zij hadden hun eigen naam
aangenomen boven Zijn Naam. Zij leefden ook voor hun eigen
naam. En alle denominaties doen tegenwoordig precies
hetzelfde. Zij leven naar hun eigen naam en niet naar de Naam
van de Here Jezus Christus. Dat kunt u gemakkelijk zien, want
iedere kerk staat bekend volgens de wijze van haar
aanbidding, maar niet één is bekend vanwege de kracht van
God. Dat is uw toetssteen. En ik wil dat u juist hier opmerkt,
dat dit tijdperk niet de tekenen en de wonderen in haar midden



HET TIJDPERK VAN DE GEMEENTE VAN SARDES 245

had. Men ruilde de kracht van God voor de kracht van de staat.
Zij hielden vast aan hun eigen naam; zij maakten hun naam
groot. Het was die oude geest, die probeert iedereen in de
schaapskooi te krijgen. Heden ten dage willen de baptisten dat
de methodisten zich bij de baptisten aansluiten. De
methodisten zijn er op uit om de presbyterianen te bekeren. En
de Pinksterbeweging wil hen allen hebben. Ieder beweert het
meeste te bieden en de grootste verwachtingen te kunnen
wekken - een soort deur naar de hemel, of tenminste de weg
naar een ruimere ingang. Hoe tragisch is dit alles.

Deze denominatiegeest is er de oorzaak van dat al deze
denominaties hun handboeken hebben geschreven en hun
geloofsbelijdenissen leren, hun kantoren en kerkelijke besturen
oprichten en dan beweert ieder voor zich dat zij en zij alleen
waarlijk voor God spreekt, daar zij het meest aan de eisen
voldoet. Welnu, is dat niet precies wat de paus en de roomse
kerk aan het doen zijn! Zij zijn volledig terug bij hun moeder,
de hoer, en ze weten het niet.

Ik wil nu onze verhandeling over dit vers, “gij hebt een
naam dat gij leeft, maar gij zijt dood,” besluiten en het er bij u
inhameren dat dit tijdperk, ofschoon het de reformatie
voortbracht, door God inplaats van geprezen, het strengste
werd berispt, omdat HET HET ZAAD VAN DE
DENOMINATIE ZAAIDE, DAT ZICH RECHTSTREEKS
TERUG ORGANISEERDE TOT DE HOER, nadat God een
deur ter ontkoming geopend had. Toen de uittocht uit de
katholieke kerk plaatsvond, was zij niet waarlijk in haar
geheel Geestelijk, maar meer politiek gericht. De meeste
mensen trokken op met het protestantisme omdat zij, zoals ik
reeds heb vermeld, het roomse systeem van politieke en
financiële slavernij haatten. Zo was dit, in plaats van een grote
Geestelijke beweging, met alle kenmerken van de invloed van
de Heilige Geest, zoals toen God Zijn doeleinden volbracht
door middel van zuiver geestelijke middelen op Pinksteren, in
werkelijkheid een WERK WAARIN DE TOORN VAN DE
MENS GODS GERECHTIGHEID MOEST BEWERKEN en de
resultaten lopen parallel met de geschiedenis van Israël toen
het Egypte verliet en in de woestijn rondzwierf en het land
Kanaän niet bereikte. Nochtans was er veel tot stand gebracht,
doordat het juk van Rome zelfs gedeeltelijk verbroken was en
men nu het Woord van God kon ontvangen en zich openstellen
voor de Geest zonder dezelfde vrees als voorheen. Dit opende
de deur tot het grote zendingstijdperk dat zou volgen.

De Izebel van Thyatira was niet van zins, haar greep op het
volk los te laten en wij zien dus, dat haar dochter Athalia het
hoofd opsteekt in het tijdperk van Sardes, in de hoop dat zij
het ware zaad zou kunnen smoren door haar organisatie-
plannen.
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DE WAARSCHUWING

Openb. 3:2 “Wees wakker en versterk het overige, dat
dreigde te sterven, want Ik heb geen van uw werken vol
bevonden voor Mijn God.”

Ik wilde wel dat ik kon zeggen dat het tijdperk van Sardes
een restauratie inplaats van een reformatie was. Maar ik kan
dat niet zeggen. Het Woord noemt het ook geen restauratie,
maar spreekt beslist van een reformatie. Zou het een restauratie
geweest zijn, dan zou dat tijdperk weer opnieuw een
pinkstertijdperk geweest zijn. Maar dat was het niet. Het beste
dat ervan gezegd kan worden was: “Versterk het overige dat
sterven zou.” Er ontbrak iets. Ja, er ontbrak beslist iets. Dit
tijdperk had rechtvaardiging, maar het had de heiliging en de
Doop met de Heilige Geest gemist. Dat was Gods oorspronkelijk
plan. Dat hadden zij op Pinksteren. Zij waren gerechtvaardigd,
zij waren geheiligd en vervuld met de Heilige Geest. Wel, luister
naar mij: u wordt gerechtvaardigd en geheiligd om uiteindelijk
gedoopt te kunnen worden met de Heilige Geest. Om die reden
bestaat er een gemeente. Zij is de tempel Gods, vervuld met
God, ja, met de Heilige Geest. Dezelfde Geest, Die in Jezus was
gedurende Zijn rondwandeling hier op aarde, en er voor zorgde,
dat Hij de machtige werken deed, kwam met Pinksteren terug
op de Gemeente, zodat zij de werken deed, die Hij gedaan had.
Dit tijdperk had die werken niet. O ja, zij hadden het geschreven
Woord (maar niet het geopenbaarde Woord). Dit was de periode
van de reformatie. Maar vreest niet, gij klein kuddeke. God zei:
“Ik zal herstellen,” en deze reformatie zou daar het begin van
zijn. Hij ging - overeenkomstig Zijn belofte - de Gemeente
terugbrengen van de diepten des satans gedurende de Donkere
Middeleeuwen naar de Diepten Gods, welke zij kenden op
Pinksteren en in de eerste weinige jaren van het bestaan der
Gemeente.

Let nu op en begrijp dit goed. Er staat in dit tweede vers
wat ik lees: “Want Ik heb geen van uw werken vol bevonden
voor Mijn God.” Weet u wat er met ‘niet vol’ precies wordt
bedoeld? Het betekent: ‘onvervuld.’ Dit tijdperk was een
onvervuld tijdperk. Het was slechts het begin van de terugkeer.
Daarom zei ik, dat de Bijbel het Reformatie noemt _ geen
herstel. Het was begonnen met de leerstelling der
rechtvaardigmaking, die inhoudt dat de redding helemaal het
werk van God is. Hoe predikte Luther de soevereiniteit Gods
en de uitverkiezing. Hij wist dat het alles door genade was. Hij
scheidde de gemeente van de heerschappij door de kerkelijke
hiërarchie. Hij haalde de afgodsbeelden omver. Hij bande de
biecht aan de priesters uit. Hij klaagde de paus aan. Hij begon
wonderbaarlijk goed, maar God had 1500 jaar tevoren gezegd:
“Luther, je zult iets beginnen, maar je tijdperk zal het niet
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voleindigd zien, ik zal dat bewaren voor later.” Halleluja, onze
God regeert! Hij weet het einde reeds vanaf het begin.
Inderdaad, Luther was Zijn boodschapper. Wanneer wij al zijn
gebreken bezien, dan lijkt het erop alsof dit niet zo is. Maar er
was iemand genaamd Jona die ook gebreken in zijn leven
kende. Toch was hij een profeet, alhoewel u en ik dat misschien
niet graag zouden zeggen, gezien zijn wijze van handelen. Maar
God kent de Zijnen en Hij gaat Zijn gang zoals Hij ook bij
Jona Zijn gang ging. Hij ging zo Zijn gang met Luther in dat
tijdperk en Hij zal Zijn gang gaan tot aan de voleinding.

Dit was dus een onvervuld tijdperk. Het was een tijdperk
van reformatie. Maar zo wilde God het. Ik wil dit op dezelfde
wijze illustreren als ik deed aan een heel wonderbare lutherse
broeder, die directeur is van een zeer goede bijbelschool in het
westen. Ik was door hem te eten uitgenodigd, om met hem te
spreken over de Heilige Geest. Hij was over vele dingen in
verwarring en hij zei tegen mij: “Wat hebben wij luthersen nu
eigenlijk?”

Ik zei: “Wel, jullie hebben Christus.”
Hij zei: “Wij hebben de Heilige Geest nodig. Gelooft u dat

wij de Heilige Geest bezitten?”
Ik zei: “Jullie geloven erin als een mogelijkheid.”
Hij vroeg toen: “Wat bedoelt u met “als een mogelijkheid?”

Wij hongeren naar God. Wij lazen een boek over Pinksteren en
de gaven van de Geest; dus vlogen sommigen van ons naar
Californië om de schrijver te bezoeken. Toen wij daar
arriveerden vertelde hij ons dat, hoewel hij het boek
geschreven had, hij de gaven niet bezat. Toen wij nu de gaven
in werking zagen in uw bediening wilden wij een gesprek met
u hebben, want u moet hier het een en ander over weten.”

Nu ligt de bijbelschool van deze broeder geheel buiten de
stad en zij is omgeven door vele hectaren bouwland, waarop de
studenten kunnen werken, om zodoende hun collegegeld te
kunnen betalen. Hij bezit tevens fabrieken, die samengaan met
de boerderij om nog meer werkgelegenheid te kunnen bieden.
Ik gebruikte dan ook zijn akkers om mijn vertelling te
illustreren en zei: “Eens was er een man die uitging om maïs te
zaaien op zijn eigen land. Hij trok de stronken uit de grond,
ruimde de stenen weg, ploegde en egde en plantte daarna zijn
maïs. Iedere morgen keek hij uit over het land; maar op zekere
morgen zag hij inplaats van kale grond ontelbare kleine
blaadjes opkomen. Hij zei: “Prijst God voor mijn maïsveld.”
Toen vroeg ik hem: “Had de man al maïs?

Hij zei: “Tot op zekere hoogte, ja.”
Ik zei: “Potentieel, ja; en ziedaar de luthersen in de dagen

der Reformatie, jullie brachten jullie blaadjes voort, ziet u? De
maïs begon te groeien. (Nadat het in de grond tot rotting was



248  DE ZEVEN GEMEENTE-TIJDPERKEN

gekomen in de Donkere Middeleeuwen). Enige tijd later waren
de mooie grote stengels te zien en op zekere dag kwam er een
zijden pluimpje te voorschijn. Dat zijden pluimpje keek omlaag
naar de blaadjes en zei: “Jullie oude formele luthersen hebben
niets. Ziet naar ons, wij zijn de zielenwinners, de grote
zendelingen. Onze tijd is het zendingstijdperk.” Dat tijdperk
van de maïspluim was het tijdperk van Wesley. Zij waren de
grootste zendelingen en overtroffen zelfs ons in ons tijdperk.
Wat gebeurde dan met dat tijdperk? Het werd verstrooid als
stuifmeel in de wind.

“Wel, wat volgt daarop? Natuurlijk denken wij aan de
werkelijke vorming en oogst van het graan - de voltooide
cyclus. Maar zo is het niet. Er is nog een stadium. In dat
stadium wordt het omhulsel of het kaf gevormd, dat het zaad
bedekt. En dat is precies wat er in deze Geestelijke cyclus
gebeurde. Bij de overgang naar de twintigste eeuw, het begin
van het tijdperk van Laodicea, geloofde men vrijwel overal dat
de Heilige Geest op precies dezelfde wijze zou vallen als op de
Pinksterdag. Mensen spraken in tongen en beweerden gedoopt
te zijn met de Heilige Geest, met het spreken in tongen als
bewijs. Maar ik heb vele malen in de korenvelden gelopen en in
de late zomer tarwekoppen afgeplukt en in mijn hand
fijngewreven om wat graan te krijgen, maar tot mijn verrassing
WAS ER GEEN ENKELE GRAANKORREL IN DAT
KAF, OFSCHOON HET ER ECHT OP LEEK DAT ER GRAAN
WAS. Dit is een volmaakt beeld van de zogenaamde
Pinksterbeweging. En dat dit een bewezen feit is, blijkt hieruit,
dat deze mensen ZICH ORGANISEERDEN OP GROND VAN
EEN LEER, en aldus weer volledig terugkeerden tot een
binding zoals de organisaties voor hen gedaan hadden,
waarmee zij bewezen dat zij, inplaats van het ware zaad, het
kaf waren, of de beschermende bedekking voor het ware
tarwezaad dat nog zou komen. Dit tijdperk van het kaf was de
periode van gevaar waarvan Jezus sprak in Matth. 24:24  “zodat
zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden”.
O, men dacht dat dit kaf, het zogenaamde pinkstertijdperk, het
ware zaad was. Maar het bewees slechts de drager te zijn om
het leven over te brengen in het tijdperk waarin het ware
herstel komt en de Tarwe-Bruid geopenbaard wordt in de
kracht waarvan Ezechiël 47:2-5 spreekt, “En Hij leidde mij
door de Noordpoort en Hij voerde mij toen buitenom naar de
buitenste poort, naar (de poort) die op het oosten uitzag; en zie,
daar borrelde water op uit de rechter zijkant. Nadat de man
uitgegaan was naar het oosten met een meetsnoer in zijn hand,
mat hij duizend el en deed mij door het water gaan; het water
reikte tot aan de enkels. Hij mat weer duizend (el) en deed mij
door het water gaan; het water reikte tot aan de knieën. Hij
mat weer duizend (el) en deed mij erdoor gaan; het water reikte
tot aan de heupen. Hij mat nog eens duizend (el); nu was het
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een beek geworden, die ik niet doorwaden kon, want het water
was zo hoog, dat men erin zwemmen kon, een beek die men
niet kon doorwaden.”

“En de wijze, waarop dit geschiedde, was door Gods
volmaakte wil en programmering. De luthersen hadden
potentiëel de Heilige Geest onder rechtvaardiging; de
methodisten hadden Hem potentiëel onder heiligmaking en
thans is Hij teruggebracht, een herstel - de Heilige Geest is hier.”

“Wees wakende, en versterk het overige, dat sterven zou.”
De begrippen nu die in deze twee woorden “wakende” en
“versterk” worden uitgedrukt zijn deze. Waken houdt niet
alleen in, dat men niet slaapt, maar ook waakzaam zijn, op de
hoede zijn. Is men dit niet, dan dreigt gevaar en verlies.
Versterken betekent meer dan alleen maar kracht geven, het
betekent verstevigen en voor altijd funderen. Deze twee
bevelen slaan op wat overgebleven is van de WAARHEID,
welke zelf op het punt staat of “dreigt” te sterven. Deze
uitdrukking van de Geest komt mij voor als een illustratie. Een
groep slaven, die in volledige gevangenschap verkeerden, zowel
lichamelijk als geestelijk, zijn in opstand gekomen en
ontkomen aan hun meesters (dat is dan ook inderdaad wat
Sardes betekent: de ontkomenen). Zij worden vervolgd en hun
grote en glorieuze verworvenheden zijn bijna allemaal verloren
gegaan. Zij zijn niet opnieuw gevangen genomen, maar alles
wat ervan gezegd kan worden is dat zij ontsnapt zijn _ niet
een volledige ontsnapping zoals bij sommigen, blijkens het
Woord. Zij hadden veel van hun vrijheden verloren. Nu zegt de
Heer: “Jullie zijn potentieel terug in gevangenschap; past op
dat je niet teruggaat. Weest op uw hoede en blijft voortdurend
waakzaam, zodat u niet weer terugkeert in zaken, waarin gij
gevangen waart en alles zult verliezen. Versterkt u zelve nu in
wat u overhebt, zodanig dat wat u hebt, permanent bevestigd
wordt en het zodoende beveiligd is tegen verlies in de
toekomst. Dit zal uw kans zijn om te vervullen wat u niet hebt
vervuld.” Maar gingen zij verder? Neen. Zij sloegen geen acht
op de stem des Geestes en weer ging een tijdperk in
ballingschap en daarom deed God anderen opstaan, die Zijn
wil zouden uitvoeren. God ging aan de lutherse denominatie
voorbij, zoals Hij aan alle andere voorbijging, en nooit zullen
zij terugkeren. God moest voortgaan en in een nieuw tijdperk
meer waarheid brengen en een wat verder herstel.

HET OORDEEL

Openb. 3:3 “Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord
hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker
wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk
uur Ik u zal overvallen.”
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Van dit vers zou ik nog een andere vertaling willen lezen
(Wuest): “Herinnert u dus voortdurend op welke wijze gij (de
waarheid als een vaststaand onderpand) ontvangen en hoe gij
(haar) gehoord hebt en bewaar (haar) steeds, en verander
onverwijld uw gezindheid.” Uit dit vers blijkt duidelijk, dat
God hun waarheid als een voortdurend onderpand had
gegeven. Zij werd ontvangen en is onherroepelijk het hunne.
Wat zij ermee zullen doen valt nog slechts te bezien, of zij
acht zullen geven, ja of neen. En dat is waar. De
grondwaarheid van het hele Evangelie was aan hen gegeven:
“De rechtvaardige zal uit geloof leven”, “Het heil is des
Heren.” Zij hadden de waarheid van de Bijbel gehoord, welke
de leerstellingen van Rome neerwierp en alle pauselijke
macht in de wind sloeg. Zij kenden de waarheid, dat het niet
de kerk is die redt. Zij verstonden het avondmaal des Heren.
Zij hadden licht over de waterdoop. Zij deden de beelden
weg. Waarheid? Wel, er was nooit een tijdperk met zoveel
mannen, die zoveel licht konden verspreiden. Zij bezaten
genoeg verlichting om het oude systeem volledig te
ontmantelen of om een nieuw begin te maken en zich door
God te laten leiden, regel op regel en gebod op gebod. Zij
namen de waarheid aan. Zij hadden haar nodig en hoorden
haar. Maar de vraag was: hoe luisterden zij ernaar?
Luisterden ze ernaar om op te bouwen, of was het met
dezelfde houding als die van vele Grieken - iets om over te
praten en te theoretiseren? Het rijke Woord der waarheid
werd blijkbaar academisch aangehoord, liever dan dat men
het in praktijk bracht, want God eiste, dat men in dit opzicht
de gedachten zou veranderen. Indien dit het Woord van God
is, en dat is Het ook, dan moet Het gehoorzaamd worden.
Ontbreekt de gehoorzaamheid, dan komt het oordeel.
Wanneer de wachten van de heilige tempel sliepen, werden zij
geslagen en hun klederen verbrand. Wat zal de Here doen met
diegenen, die in dit tijdperk zijn verslapt in hun
waakzaamheid?

“Ik zal komen als een dief.” Het oude Sardes werd
voortdurend bestookt door bandieten die uit de bergen
kwamen en het volk beroofden. Zij wisten dus maar al te goed
wat de Geest zei, namelijk dat de Heer komt als een dief.
Waakzaamheid en toebereiding alleen zullen voldoende zijn
om voor Zijn komst gereed te zijn. Nu weten wij, dat dit een
boodschap is voor de valse wijnstok, want de komst des Heren
zal zijn als in de dagen van Noach. De acht geredden waren
zich bewust van de dreigende vloed, en daar zij zich er van
bewust waren, waren zij gereed en werden ze gered. Maar de
wereld der goddelozen werd weggevaagd. Ofschoon zij
dagelijks in aanraking waren met de rechtvaardigen en de
waarheid hoorden, schoven zij die terzijde, totdat het te laat
was. Die volkomen vleselijke mensen uit die vroegere periode
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typeren nu de naam-Christenen, wier leven vol aardse dingen
zijn, en hierin zo’n groot behagen scheppen, dat zij geen
verlangen hebben naar het Geestelijke en zich in het geheel
niet bewust zijn van, noch zich gereed gemaakt hebben voor
Zijn verschijning.

DE LOFREDE

Openb. 3:4 “Doch gij hebt enkele personen te Sardes, die
hun klederen niet hebben bezoedeld, en zij zullen met Mij in
witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn.”

Natuurlijk wordt er met het woord ‘namen’ op ‘personen’
gezinspeeld, zoals in Hand. 1:15 staat betreffende degenen, die
in de opperzaal waren. “Het aantal namen was tezamen
ongeveer 120.” Maar het betekent voor mij veel meer dan alleen
maar mensen; het drukt de waarheid uit welke in ieder
tijdperk naar voren wordt gebracht, waarvan door onze Heer
met grote nadruk wordt gesproken. Het is deze: het kerkelijke
stelsel van deze tijdperken bestaat uit twee wijnstokken, de
ware en de valse. God heeft hen in Zijn soevereine voornemen
samengebracht en hun de naam Gemeente gegeven. Zie hoe Hij
hen in dit tijdperk heeft bestraft door te zeggen: “Aan de
gemeente te” niet: “Aan de Gemeenten” te Sardes - maar hen
samenvattend - “de Gemeente te^”  “Ik weet uw werken^
gij zijt dood^ uw werken zijn niet vol bevonden^” En dan
vervolgt Hij - : “Gij (deze Gemeente in Sardes) hebt een paar
mensen in uw midden, die goed staan, en niet verkeerd zoals de
meerderheid. Zij wandelen in reine gewaden en zij zijn Mij
waardig.” Deze mensen nu, die de ware heiligen Gods waren,
wandelden allen “aangenaam voor de Here.” Hun gewaden
waren rein. Ziet u, in die dagen sleepten de gewaden over de
grond en namen daardoor vuil en viezigheid met zich mee.
Dezen hier letten op hun wandel, zodat zij niet door de wereld
bedorven werden. Zij waren in de Geest en wandelden in de
Geest. Zij waren heilig en zonder blaam voor Hem. Zo
beantwoordden zij aan hun roeping, want dat is volgens Efeze
1:4 Gods bedoeling met ons, “opdat wij heilig en onberispelijk
zouden zijn voor Zijn aangezicht.”

Uit dit vers nu, dat duidelijk aantoont, dat de
uitverkorenen Gods slechts “Enkele Namen” zijn, kunt u dan
ook duidelijk zien wat wij over dit tijdperk hebben geleerd.
Het was chaotisch. Het was NIET VOL. Het was in vele
opzichten verdeeld, en God bestrafte het dan ook bijna in zijn
geheel. Het was zwak en ziekelijk en dreigde te sterven. Het
was niet het glorierijke tijdperk, dat de vleselijk gezinde
protestantse geschiedschrijvers ervan proberen te maken. Eén
vluchtige blik op die boom liet zien dat deze aangevreten en
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verdord was, van bladeren ontdaan en zonder vrucht, behalve
dan wat misvormde en wormstekige vruchten, die bijna op de
grond vielen. Maar let eens even op! Kom eens wat dichter bij.
Daar in de top, in het licht van de zon, waren enkele ‘eerste
vruchten’ - ‘Enkele Namen’ - volmaakt in Hem, want zij waren
geboren uit Hem, vervuld met Hem en wandelden met Hem
door Zijn Woord.

Dank God voor ‘die weinigen.’

“En zij zullen met Mij wandelen.” God zegt wat Hij hun
schenken zal voor deze rechtschapen wandel. Dat is een deel
van hun erfdeel, dat Hij voor hen heeft weggelegd. Als zij
bereid waren om met Hem tussen de strikken van het
dagelijkse leven door te wandelen en een eer voor Hem te zijn,
dan zou Hij hen gaan belonen. Hij vergeet onze arbeid der
liefde niet. God zal ons altijd belonen voor onze inspanningen
om Hem aangenaam te zijn.

Ja, zij hadden door de wereld gewandeld en hadden er
geen deel aan gehad. Zij hadden zich niet laten overwinnen
door de wereldstelsels. Terwijl roemruchte namen van dat
tijdperk waren gezwicht voor de vleierijen van de staat en een
politieke gezindheid hadden gekozen in plaats van een
Geestelijke gezindheid en terugkeerden naar de wereld,
stonden deze enkelingen pal voor het Woord van God, en
eerden daardoor de Here. Nu zou Hij hen op Zijn beurt ook
eren. Want zij zullen met Hem in witte klederen wandelen. Zij
hadden zich met Hem op aarde vereenzelvigd, en nu zou Hij
Zich met hen vereenzelvigen in het Nieuwe Jeruzalem. En hoe
wonderbaar zal die vereenzelviging zijn! Het doet mij juichen
en toch moet ik ook wenen wanneer ik eraan denk, hoe Hij
afdaalt naar hun niveau, want het zal u opvallen dat Hij niet
in een andere kleur gekleed is dan de heiligen, zoals aardse
heersers zouden doen. Neen, zij zijn Hem gelijk; Hij is hun
gelijk. Zij zijn Hem gelijk, zoals Johannes zegt: “Want zij zien
Hem gelijk Hij is.”

“Omdat zij het waardig zijn.” Beseft u Wie dit zegt? Het is
Jezus, de Waardige Zelf. Dit is de Enige, Die waardig
bevonden is om het boek uit de hand te nemen van Degene, Die
op de troon gezeten is. En deze Waardige zegt nu tot Zijn
heiligen: “Gij zijt waardig.” Hier is Hij, de Enige, Die
gerechtigd is om te oordelen (en waarlijk, alle oordeel is Hem
overgegeven), en Hij zegt: “Gij zijt waardig.” Deze woorden
zijn even verbazingwekkend als de woorden uit Rom. 8:33b
“God zegt, dat ik rechtvaardig ben.” (vertaling van Way). Daar
in het witte licht van Gods gerechtigheid, hoort men de
liefderijke stem van Jezus zeggen: “Dezen zijn de Mijnen. Zij
zijn rechtvaardig. Zij zijn waardig. Zij zullen met Mij in witte
klederen wandelen.”
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DE BELOFTE AAN DE OVERWINNAAR

Openb. 3:5 “Wie overwint, zal aldus bekleed worden met
witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het
Boek des Levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn
Vader en voor Zijn engelen.”

“Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen.”
In feite is dit een herhaling van vers 4, waar melding gemaakt
wordt van de weinigen, die hun klederen niet hebben
bezoedeld. Jaren terug hadden wij een uitdrukking, die
ongetwijfeld van dit vers is afgeleid, n.l.: “Houd je slippen
schoon.” Deze hield in: Laat u niet in met twijfelachtige
dingen; anderen zullen erin betrokken raken en u zou in de
verleiding kunnen komen erin betrokken te raken, of de een of
ander zou zelfs kunnen trachten u erin te betrekken; maar
mijdt het door een veilige koers te nemen. God nu zal diegenen,
die dit advies opvolgen, belonen. Zij zullen in witte klederen
gekleed worden, gelijk Hij in het wit gekleed is. Petrus,
Jakobus en Johannes zagen Hem op de Berg der Verheerlijking
en Zijn klederen waren als blinkend wit licht. Zo zullen de
heiligen bekleed worden. Hun gewaden zullen blinken,
schitterend wit.

U weet, dat wij in de eindtijd leven. In dit tijdperk zullen
de kerken tot elkaar komen. En zoals zij nu reeds de
wereldpolitiek beheersen, zullen zij spoedig de wereld-
financiën beheersen. Als u dan niet behoort tot de wereld-
organisatie van kerken, zult u niet kunnen kopen of verkopen.
U zult alles kwijtraken. Zij die God trouw blijven en hun
gewaden rein bewaren van de bezoedelingen van dit
‘wereldstelsel’ van kerkorden, zullen van goederen beroofd
worden. Hun zal een grote verzoeking, om toe te geven, te
wachten staan. Predikers zullen zwichten voor de druk met als
voorwendsel, dat zij God willen dienen binnen het kader van
het antichristelijke beest-stelsel. Zij zullen gehoor geven aan
de vleierijen en verlokkingen van de hiërarchie. En het volk zal
deze valse herders rechtstreeks volgen naar de slachtbank.
Maar in het oordeel zullen zij allen naakt bevonden worden.
Aan hen zullen niet die witte klederen geschonken worden;
noch zullen zij met Hem wandelen. U kunt niet wandelen in de
bevlekte kleding van de wereld, het hier houden met de duivel
en dan verwachten, dat u met God zult zijn. Het wordt tijd om
wakker te worden en de stem Gods te horen, die roept: “Kom
uit van haar (de georganiseerde godsdienst), Mijn volk, opdat
gij geen deel hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar
plagen.” Amen. God spreekt. Schuw de godsdiensten van deze
wereld, zoals u de plagen schuwt. Laat de wereld los en maak
uw klederen wit door bekering en het bloed des Lams. Maar
doe het nu, want morgen kan het te laat zijn.
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“En wie overwint, Ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit
het Boek des Levens.” Opnieuw komen wij bij een zeer
moeilijk gedeelte van het Woord. Oppervlakkig beschouwd zal
dit vers zowel door arminianen als calvinisten gebruikt worden
zoals het in hun kraam te pas komt. De arminianen zullen
verklaren, dat door dit vers Joh. 6:37-44 vervalt: “Alles wat Mij
de Vader geeft, zal tot Mij komen, en wie tot Mij komt, zal Ik
geenszins uitwerpen. Want Ik ben van de hemel nedergedaald,
niet om Mijn wil te doen, maar de wil van Hem, Die Mij
gezonden heeft. En dit is de wil van Hem, Die Mij gezonden
heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren
late gaan, maar het opwekke ten jongsten dage. Want dit is de
wil Mijns Vaders, dat een ieder, die de Zoon aanschouwt en in
Hem gelooft, eeuwig leven hebbe, en Ik zal hem opwekken ten
jongsten dage. De Joden dan morden over Hem, omdat Hij
gezegd had: Ik ben het brood, dat uit de hemel nedergedaald is,
en zij zeiden: Is dit niet Jezus, de zoon van Jozef, Wiens vader
en moeder wij kennen? Hoe zegt Hij nu: Ik ben uit de hemel
nedergedaald? Jezus antwoordde en zeide tot hen: Mort niet
onder elkander. Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader,
Die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken
ten jongsten dage.” Het Arminianisme maakt van de wil des
Vaders, inplaats van Zijn soevereine voornemen, louter en
alleen een zelfvoldaan verlangen, terwijl Hij terugtreedt om te
zien wat alle mensen doen met Zijn goede en genadige gaven,
en zelfs met het eeuwige leven.

De calvinisten zien dat niet zo. Zij zien in dit vers grote
vertroosting, die gegeven wordt aan lijdende, bezwaarde
heiligen, daar, hoe boos de tijden ook zijn en hoe
verschrikkelijk de vervolgingen woeden, omdat de
overwinnaar een is “die gelooft dat Jezus is de Christus” zijn
naam niet uitgewist zal worden uit dat boek. Sommigen zeggen
ook, dat dit ‘Boek des Levens’ niet het ‘Levensboek des Lams’
is. Maar zoals gewoonlijk, wanneer iemand een vers
oppervlakkig beschouwt, krijgt hij er ook een oppervlakkige
opvatting van.

De mogelijkheid van het uitwissen van een naam uit het
register van God verdient meer dan terloops bestudeerd te
worden, want tot op heden hebben de meeste onderzoekers
slechts geconcludeerd dat God de namen van hen, die
wederomgeboren worden in het Boek des Levens des Lams
schrijft op het moment van hun wedergeboorte; en als om de
een of andere reden die naam verwijderd moest worden, zal de
ruimte in het register eenvoudig blanco blijven zoals het was
voordat er een naam werd geplaatst. Dit is voor honderd
procent in tegenstrijd met wat het Woord in feite leert.

Laten wij reeds bij het begin van ons onderzoek vaststellen
dat er NIET EEN Schriftwoord is dat leert dat God thans een
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register met namen samenstelt. Dit was allemaal gebeurd voor
de grondlegging der wereld, zoals wij aanstonds zullen
uiteenzetten. Ook gaat het er niet om of wij eenvoudig te doen
hebben met twee groepen mensen, die beiden de gelegenheid
hadden eeuwig leven te ontvangen, waarbij de ene groep het
ontving en de namen ervan werden opgetekend, terwijl de
anderen, die weigerden, hun namen niet opgetekend kregen. Wij
zullen in werkelijkheid met de Schrift aantonen, dat ontelbaren,
die niet eens wedergeboren waren, het eeuwige leven zullen
binnengaan. Hoe vreemd dit ook klinken mag, het is beslist
waar. Wij zullen tevens aantonen, dat er een groep mensen is,
waarvan de namen opgetekend zijn voor de grondlegging der
wereld, WELKE ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID
UITGEWIST KUNNEN WORDEN; maar wij zullen ook
aantonen dat van een andere groep, WAARVAN DE NAMEN
OPGETEKEND WAREN VOOR DE GRONDLEGGING DER
WERELD, WEL DE NAMEN ZULLEN WORDEN UITGEWIST.

Om te beginnen is er geen grond voor de stelling dat het
‘Boek des Levens des Lams’ niet hetzelfde is als het ‘Boek des
Levens.’ Het Boek des Levens kan evengoed het Boek des
Levens des Lams als het Boek des Levens van Christus
genoemd worden, of zelfs Uw Boek en het Boek der Levenden.
Er zijn alleen namen in geschreven. Openb. 13:8 “En allen, die
op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens
naam niet geschreven is in het Boek des Levens van het Lam,
dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld.” Openb. 17:8
“Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit
de afgrond, en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde
wonen, wier naam niet geschreven is in het Boek des Levens
van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij
zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn.” Openb.
20:12-15 “En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande
voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander
boek werd geopend, het Boek des Levens; en de doden werden
geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven
stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar
waren en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen
waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken.
En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs
geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. En
wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het
Boek des Levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.” U
kunt dus zien dat, hoewel van andere boeken melding wordt
gemaakt, er altijd slechts van EEN boek sprake is dat namen
bevat. In de Openbaring wordt het het ‘Boek des Levens des
Lams’ of het ‘Boek des Levens’ genoemd.

Waar bevindt dit boek zich nu? Lucas 10:17-24 “En de
[tweeën]zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden:
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Here, ook de boze geesten onderwerpen zich aan ons in Uw
Naam. En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit
de hemel vallen. Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en
schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de
vijand; en niets zal u enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u
niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar
verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen.
Terzelfder tijd verblijdde Hij Zich door de Heilige Geest en
zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij
deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch
aan kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een
welbehagen geweest voor U. Alle dingen zijn Mij overgegeven
door Mijn Vader en niemand weet, wie de Zoon is, dan de
Vader, en wie de Vader is, dan de Zoon, en wie de Zoon het wil
openbaren. En Zich afzonderlijk tot de discipelen wendende,
zeide Hij: Zalig de ogen, die zien, wat gij ziet. Want Ik zeg u:
Vele profeten en koningen hebben willen zien, wat gij ziet, en
zij hebben het niet gezien, en horen, wat gij hoort, en zij
hebben het niet gehoord.” Het Boek des Levens bevindt zich
ontegenzeggelijk in de hemel, en zal verschijnen op de
oordeelsdag voor de grote Witte Troon. In deze verzen zegt
Jezus, dat hun NAMEN waren opgetekend in de hemelen. Zij
waren geschreven in het Boek des Levens, want daar zijn de
namen opgetekend. Jezus sprak tot de zeventig (vs. 17), maar
Hij sprak ook tot de twaalf (vs. 23). Zij allen waren verheugd
omdat duivelen hun onderworpen waren in de Naam van
Jezus. Het antwoord van Christus was: “Verheugt u niet
hierover, dat de geesten u onderworpen zijn, maar dat uw
namen staan opgetekend in de hemelen (Boek des Levens).” U
zult hier opmerken, dat Judas een dergenen was, die duivelen
uitwierp in Jezus’ Naam, maar wij weten, dat hij een duivel
was, de zoon des verderfs. Johannes 6:70-71 “Jezus antwoordde
hun: Heb Ik niet u twaalven uitgekozen? En een van u is een
duivel. Hij bedoelde Judas, de zoon van Simon Iskariot; want
die zou Hem verraden, één uit de twaalven.” Joh. 17:12
“Zolang Ik bij hen was, bewaarde Ik hen in Uw Naam, welke
Gij Mij gegeven hebt, en Ik heb over hen gewaakt en niemand
uit hen is verloren gegaan, dan de zoon des verderfs, opdat de
Schrift vervuld werd.” Joh. 13:10-11, 18 “Jezus zeide tot hem:
Wie gebaad heeft, behoeft zich alleen de voeten te laten
wassen, want hij is geheel rein; en gijlieden zijt rein, doch niet
allen. Want Hij wist, wie Hem verraden zou; daarom zeide Hij:
Gij zijt niet allen rein.” “Ik spreek niet van u allen; Ik weet,
wie Ik  heb uitgekozen; maar het Schriftwoord moet vervuld
worden: Hij, die Mijn brood eet, heeft zijn hiel tegen Mij
opgeheven.” Indien nu taal ook maar enige betekenis heeft,
zullen wij moeten erkennen dat Judas door Jezus werd
gekozen (Joh. 13:18), toch was hij niet rein. (Joh. 13:10-11). Ook
Judas was door de Vader aan Jezus gegeven. Joh. 17:12. (Er zij
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hier nog opgemerkt, dat het “kiezen” en het geven hier precies
parallel lopen, evenals in de illustraties van Mozes en Farao,
Jacob en Ezau, want ofschoon Ezau en Farao beiden van te
voren gekend waren, waren zij voorbestemd tot toorn, terwijl
het einde van Mozes en Jacob verheerlijking betekende. I Petr.
2:8-9a toont zowel de door God verworpenen als de
uitverkorenen: “Voor hen, die zich daaraan, in hun
ongehoorzaamheid aan het Woord, stoten, waartoe zij ook
bestemd zijn. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht.”) Judas
werd onder de twaalf gerekend en had werkelijk deel aan de
bediening voorafgaande aan Pinksteren. Hand. 1:16-17
“Mannen broeders, het Schriftwoord moest in vervulling gaan,
dat de Heilige Geest voorheen bij monde van David gesproken
heeft aangaande Judas die de gids is geweest van hen, die
Jezus gevangen namen; want hij werd tot ons getal gerekend
en had aandeel aan deze bediening gekregen.” Het aandeel dat
Judas verkreeg onder de twaalven en daarna verloor, deed niet
onder voor de bediening van de overige elf, noch was het een
duivelse vreemde bediening, die tussen de bedieningen van de
anderen in was gevoegd. Hand. 1:25 “Om de plaats van deze
dienst en dit  apostelschap in te nemen, waarvan Judas
vervallen is om naar zijn eigen plaats te gaan.” Judas, een
duivel, verloor een door God gegeven bediening van de Heilige
Geest, en doodde zichzelf en GING NAAR ZIJN EIGEN
PLAATS. Zijn naam stond zelfs in het Boek des Levens. Maar
zijn naam werd uitgewist.

Voordat wij nu deze gedachte over Judas vervolgen, zullen
wij eens het Oude Testament nagaan en zien waar God
hetzelfde deed. In Gen. 35:23-26 lezen we dat de zonen van
Jacob twaalf in getal waren en hun namen waren als volgt:
Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issaschar en Zebulon; Jozef en
Benjamin, Dan en Naftali, Gad en Aser. De nakomelingen van
deze twaalf zonen vormden de twaalf stammen Israëls, met
deze uitzondering dat Jozef geen stam had, die naar hem
genoemd was, want in de voorzienigheid van God moesten er
dertien stammen zijn, en de beide zonen van Jozef kregen de
eer om de twaalf tot dertien te brengen. U weet natuurlijk, dat
dit noodzakelijk was, doordat Levi afgezonderd werd om voor
God de priesterdienst te vervullen. Toen Israël Egypte dan ook
verliet en God hun de tabernakel gaf in de woestijn, bemerken
wij, dat de stam Levi twaalf stammen bedient, en wel Ruben,
Simeon, Issaschar, Juda, Zebulon, Benjamin, Dan, Naftali,
Gad, Aser, Efraïm en Manasse. Bij de vermelding van de
legerschaar worden ze in Numeri 10:11-28 in deze volgorde
genoemd. Jozef en Levi worden niet genoemd. Maar kijken wij
naar Openb. 7:4-8, waar staat “het getal van hen die verzegeld
waren: honderdvierenveertigduizend waren verzegeld uit
ALLE stammen der kinderen Israëls,” dan zien wij, dat zij
aldus vermeld worden: Juda, Ruben, Gad, Aser, Naftali,



258  DE ZEVEN GEMEENTE-TIJDPERKEN

Manasse, Simeon, Levi, Issaschar, Zebulon, Jozef, Benjamin.
Wij zijn weer teruggekeerd tot de twaalf stammen, met Levi en
Jozef onder hen, doch zonder Dan en Efraïm.

De vraag rijst nu: waarom zijn deze twee stammen
uitgewist? Het antwoord kunt u vinden in Deut. 29:16-20
“Want gij weet, hoe wij in het land Egypte gewoond hebben
en hoe wij midden door de volken gegaan zijn, wier land gij
doorgetrokken zijt, en gij hebt de gruwelen en afgoden gezien,
die men bij hen vindt: hout en steen, zilver en goud. Laat er
daarom onder u geen man of vrouw, geen geslacht of stam
zijn, wier hart zich nu van de Here, onze God, afwendt om de
goden dezer volken te gaan dienen; laat er onder u geen wortel
zijn, die gif of alsem voortbrengt. Maar als iemand bij het
horen van deze vervloekingen meent, dat hij gezegend zal
blijven en zegt: Ik zal vrede hebben, wanneer ik in de
verstoktheid van mijn hart wandel, waardoor hij verdelging
brengt zowel over het bevloeide als over het dorre (land) - dan
zal de Here die man niet willen vergeven, maar zullen de toorn
en de ijver des Heren tegen hem branden; heel de vloek, die in
dit boek opgetekend staat, zal op hem rusten, en de Here zal
zijn naam uitwissen onder de hemel.” Hierin wordt de vloek
uitgesproken tegen afgoderij of geestelijke ontucht. Van de
stam die zich tot afgodendienst wendde zou de naam worden
uitgewist. En de geschiedenis van de beide stammen, waarvan
de namen uitgewist werden vanwege afgoderij, staat
opgetekend in I Kon. 12:25-30 “Jerobeam versterkte Sichem op
het gebergte van Efraïm, en ging er wonen. Hij trok vandaar
en versterkte Penuël. En Jerobeam zeide bij zichzelf: Nu zal
het koningschap tot het huis van David terugkeren. Indien dit
volk optrekt om slachtoffers te brengen in de tempel des
Heren te Jeruzalem, zal het hart van dit volk terugkeren tot
hun heer, tot Rehabeam, de koning van Juda; dan  zullen zij
mij doden en terugkeren tot Rehabeam, de koning van Juda.
Toen overlegde de koning en maakte twee gouden kalveren, en
zeide tot het volk: Het is te veel voor u om op te trekken naar
Jeruzalem. Dit zijn uw goden, o Israël, die u uit het land
Egypte hebben geleid. Hij stelde het ene op te Bethel en het
andere plaatste hij te Dan. En dit werd een oorzaak tot zonde.
Zelfs was het volk voor het ene beeld uitgelopen tot Dan toe.”
Hosea 4:17 “Verknocht aan beelden is Efraïm. Laat hem
geworden.”

Merk in het bijzonder nog dit op, dat de straf op afgoderij
was, dat de naam van de stam zou worden uitgewist ‘van onder
de hemel.’ Deut. 29:20. Er staat niet, dat deze zou worden
uitgewist ‘in de hemel,’ maar van onder de hemel. En zo is het
ook precies, want Israël is thans terug in Palestina en spoedig
zal de Here 144.000 uit hen verzegelen. Maar in dat getal
ontbreken Efraïm en Dan.



HET TIJDPERK VAN DE GEMEENTE VAN SARDES 259

Openb. 7:4-8 “En ik hoorde het getal van hen, die verzegeld
waren: honderdvierenveertigduizend waren verzegeld uit alle
stammen der kinderen Israëls. Uit de stam Juda twaalfduizend
verzegelden, uit de stam Ruben twaalfduizend, uit de stam Gad
twaalfduizend, uit de stam Aser twaalfduizend, uit de stam
Naftali twaalfduizend, uit de stam Manasse twaalfduizend, uit
de stam Simeon twaalfduizend, uit de stam Levi
twaalfduizend, uit de stam Issaschar twaalfduizend, uit de
stam Zebulon twaalfduizend, uit de stam Jozef twaalfduizend,
uit de stam Benjamin twaalfduizend verzegelden.” (Let erop,
dat Dan en Efraïm ontbreken). Laten wij nu eens kijken naar
Dan. 12 :1, dat naar deze honderdvierenveertigduizend verwijst
als zijnde de verzegelden gedurende het zesde zegel en de tijd
van de Grote Verdrukking of Jacobs benauwdheid. “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 GESCHREVEN WORDT BEVONDEN.”

Echter, na deze periode van verdrukking (gedurende het
duizendjarig Rijk) vinden wij, zoals door Ezechiël in 48:1-8 en
22-29 voorspeld werd, nogmaals de stammen terug in Goddelijke
volgorde. Maar vanaf de dag dat Efraïm en Dan zich aan de
afgoden koppelden, stierven zij, en die stammen worden niet
meer erkend. Nu ben ik er mij van bewust, dat sedert de
verwoesting van Jeruzalem alle registers van alle stammen
verloren zijn gegaan, zodat niemand met zekerheid kan zeggen
tot welke stam hij behoort, MAAR GOD WEET HET. Die grote
God, Die Israël terugbrengt naar Palestina, weet precies van
welke stam iedere ware Israëliet is en temidden van alle
bijeenvergaderde honderdvierenveertigduizend, zullen Dan en
Efraïm ontbreken.

Hier zijn de stammen Israëls. Ezechiel 48:1-8 en vs. 22-29:
“Dit nu zijn de namen der stammen. Van het noordelijke einde,
langs de weg van Hethlon, totdat men komt te Hamath en
Hasar-Enon, terwijl het gebied van Damaskus noordwaarts
ligt, ter zijde van Hamath, van de oostzijde tot de zee: Dan één
deel; naast het gebied van Dan van de oostzijde tot de
westzijde: Aser één deel; naast het gebied van Aser van de
oostzijde tot de westzijde: Naftali één deel; naast het gebied
van Naftali van de oostzijde tot de westzijde: Manasse één deel;
naast het gebied van Manasse van de oostzijde tot de westzijde:
Efraïm één deel; naast het gebied van Efraïm van de oostzijde
tot de westzijde: Ruben één deel; naast het gebied van Ruben
van de oostzijde tot de westzijde: Juda één deel; en naast het
gebied  van Juda, van de oostzijde tot de westzijde, enz.
“Uitgezonderd het bezit der Levieten en het bezit der stad, die
liggen tussen wat van de vorst is, zal wat tussen de grens van
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Juda en die van Benjamin ligt, voor de VORST zijn. Wat nu de
overige stammen betreft, van de oostzijde tot de westzijde:
Benjamin één deel; naast het gebied van Benjamin, van de
oostzijde tot de westzijde: Simeon één deel; naast het gebied
van Simeon, van de oostzijde tot de westzijde: Issaschar één
deel; naast het gebied van Issaschar, van de oostzijde tot de
westzijde: Zebulon één deel; naast het gebied van Zebulon, van
de oostzijde tot de westzijde: Gad één deel; en naast het gebied
van Gad aan de zuidzijde, naar het zuiden toe, enz.”

We zouden als andere illustratie kunnen nemen de
geschiedenis van de uittocht van Israël uit Egypte naar het
land van Kanaän. Gods doel in dit tijdperk was om Israël UIT
te leiden en hen IN te voeren, opdat zij Hem zouden dienen.
Toen zij dan ook Egypte verlieten, kwamen zij ALLEN uit
Egypte onder het bloed van het offerlam; ALLEN gingen zij
door het doopwater van de Rode Zee; ALLEN verheugden zij
zich in de machtige wonderen; ALLEN aten van het manna;
ALLEN dronken uit de rots; en voorzover het om duidelijke
uitwendige zegeningen en uitingen ging, hadden ALLEN er
gelijkelijk deel aan. Maar toen zij te Moab kwamen stierven al
diegenen, die deel namen aan het feest van Baäl-Peor. Hun
lijken vielen in de woestijn, want daar verzetten zij zich tegen
het Woord van God en keerden zich er van af. Hiervan nu
spreekt Hebr. 6:1-9, en dit was het, dat in het tijdperk van
Pérgamum zo duidelijk naar voren is gekomen. U komt er niet
met slechts een gedeelte van het Woord; u moet het GEHELE
Woord nemen. Er zijn mensen die voor bijna honderd procent
bezig schijnen te zijn met de dingen Gods. Zij zijn als Judas.
Niemand dan alleen Jezus wist precies wat voor iemand Judas
was. De dag kwam dan ook, dat Judas precies zo handelde als
Israël te Baäl-Peor. Hij besloot om zich bij de valse wijnstok te
voegen - binnen te treden in de financiële, politieke organisatie
van het anti-Woord en de anti-Christus religie, en hij deed het.
Hij werd verleid! De overige elf echter niet. Zij konden niet
worden verleid, want zij waren de uitverkorenen. Welnu, toen
Judas heenging en de Here verried, werd zijn naam uitgewist
uit het Boek des Levens. (Openb. 22:19).

Nu zult u ongetwijfeld hebben opgemerkt, dat zij, wier
namen in het Boek des Levens stonden, deel uitmaakten van de
religieuze orde van die tijd, die de ware God en Diens
aanbidding tot middelpunt hadden, ofschoon zij niet
overeenkomstig de Waarheid (het Woord) aanbaden. Net als
Judas gingen zij niet verder. Zie eens hoe Judas door God
uitgekozen werd. Hij werd in de waarheid onderricht. Hij was
deelgenoot van de geheimenissen. Hij had een bediening met
gezag gekregen en hij genas de zieken en wierp duivelen uit in
de Naam van Jezus. Maar toen het puntje bij het paaltje kwam,
pleegde hij verraad voor goud en politieke macht. Hij kwam
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niet tot Pinksteren om de Geest van God te ontvangen. Hij
bezat de Geest helemaal niet. Vergis u hierin niet: iemand, die
waarlijk gedoopt is door de Heilige Geest in het lichaam van
Christus en daardoor de volheid des Geestes ontvangt, zal DE
GEHELE WEG IN HET WOORD zijn. Dat is het bewijs ervan
of men gedoopt is met de Heilige Geest. Judas kwam ten val.
Ontelbaren komen juist op dit punt ten val. En wanneer zij niet
langer volgens dat Woord wandelen, worden hun namen
uitgewist uit het Boek des Levens.

Teneinde het uitwissen van een naam uit het Boek des
Levens verder te verduidelijken, moeten wij in gedachten ook
tot Israël in de dagen van Mozes gaan. Ex. 32:30-34 “De
volgende dag zeide Mozes tot het volk: Gij hebt een grote zonde
begaan, maar nu zal ik opklimmen tot de Here, misschien zal
ik voor uw zonde verzoening bewerken. Toen keerde Mozes tot
de Here terug en zeide: Ach, dit volk heeft een grote zonde
begaan, want zij hebben zich een gouden god gemaakt. Maar
nu, vergeef toch hun zonde - en zo niet, delg mij dan uit het
Boek dat Gij geschreven hebt. Maar de Here zeide tot Mozes:
Wie tegen Mij gezondigd heeft, zal Ik uit Mijn Boek delgen.
Maar ga nu heen, leid het volk naar de plaats waarvan Ik u
gesproken heb; zie, Mijn engel zal voor u uit gaan, maar ten
dage van mijn bezoeking zal Ik aan hen hun zonde bezoeken.”
Het is overduidelijk, dat er namen uit het Boek des Levens
gewist zijn en zullen worden, voordat de tijd voorbij zal zijn. In
dit bijzondere geval was het vanwege afgoderij, net zo als toen
Dan en Efraïm hun rechten als stammen verloren, doordat zij
de gouden kalveren aanbaden. Van allen, die de afgoden
aanbaden, werden de namen uit het Boek des Levens
verwijderd.

Toen Israël de leiding Gods in de vuurkolom afwees en de
gouden kalveren ging vereren, werden hun namen uit het Boek
des Levens verwijderd. Ex. 32:33. (Wie tegen Mij gezondigd
heeft zal Ik uit Mijn Boek delgen.) Als het met uitwissing van
de namen uit het Boek des Levens moet worden gestraft,
wanneer iemand zich aldus tot de afgoden wendt, dan zou
Israëls verwerping van Jezus Christus als Messias zeker een
even zware straf eisen. Dit is volkomen juist. In Psalm 69, waar
gesproken wordt over de vernedering van Jezus, staat in de
verzen 22-29: “Ja, zij gaven Mij gif tot spijze, en lieten Mij in
Mijn dorst azijn drinken. Hun tafel worde voor hun aangezicht
tot een strik, en hun genoten tot een val. Laten hun ogen
verduisterd worden, zodat zij niet zien, doe hun lendenen
bestendig wankelen; stort over hen Uw gramschap uit, en de
gloed van Uw toorn achterhale hen. Hun kamp worde tot
woestenij, in hun tenten zij geen bewoner. Want wie Gij hebt
geslagen, vervolgen zij, zij doen verhalen over de smart der
door U gewonden. Voeg schuld bij hun schuld, zodat zij niet
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komen tot Uw rechtvaardiging. Laten zij uit het Boek des
Levens worden uitgedelgd, met de rechtvaardigen niet worden
opgeschreven.” Toen de Joden Jezus verwierpen, keerde God
Zich letterlijk van hen af en wendde Hij Zich tot de heidenen.
Hand. 13:46-48 “Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig:
Het was nodig, dat eerst tot u het Woord Gods werd gesproken,
doch nu gij het verstoot en u het eeuwige leven niet waardig
keurt, zie, nu wenden wij ons tot de heidenen. Want zo heeft
ons de Here geboden: Ik heb u gesteld tot een licht der
heidenen, opdat gij tot heil zoudt zijn tot aan het uiterste der
aarde. Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en
verheerlijkten het Woord des Heren; en allen, die bestemd
waren ten eeuwigen Leven, kwamen tot geloof; en het Woord
des Heren verbreidde zich door het gehele land.”

Hiermee wil ik niet zeggen, dat er in het Boek des Levens
geen namen meer overgebleven zijn van de stammen Israëls,
want velen van hen (niet ontelbaren), zullen door het beginsel
van de uitverkiezing in het tijdperk van de Gemeente uit de
heidenen zijn en ingeplant worden in het lichaam van Christus,
hetgeen aantoont, dat hun namen inderdaad in het Boek des
Levens bleven. Wij zullen ook aantonen, dat de Heer
volgens het vijfde zegel aan ontelbare gemartelde Joden witte
gewaden en het eeuwige leven schenkt. Ook zullen de
honderdvierenveertigduizend bij Zijn komst verzegeld worden,
hetgeen een bewijs is voor het feit, dat ook hun namen niet
waren uitgewist. Maar in Psalm 69 staat al even duidelijk, dat
het de boze of onrechtvaardige verwerpers van Christus en de
verdelgers van Zijn volk zijn, waarvan de namen worden
uitgedelgd.

Evenals Israël (het door God gekozen volk) voor het
overgrote deel zijn rechten verbeurde in het Boek des Levens,
doordat het Jezus verwierp, zo zal ook de meerderheid van de
gemeente uit de heidenen onder het oordeel komen, met als
gevolg, dat hun namen uit het Boek des Levens worden
verwijderd, doordat zij het Woord verwerpen en zodoende
deelnemen aan de oecumenische wereldbeweging, die het beeld
van het beest is dat voor het beest wordt opgericht.

Er is hier nog iets dat we moeten belichten. In het oordeel
voor de Grote Witte troon zal er een scheiding van mensen zijn.
Het Boek des Levens zal worden geopend en nog een boek zal
worden geopend. Matth. 25:31-46 “Wanneer dan de Zoon des
mensen komt in Zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem,
dan zal Hij plaats nemen op de troon Zijner heerlijkheid. En al
de volken zullen vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze
van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van
de bokken, en Hij zal de schapen zetten aan Zijn rechterhand
en de bokken aan Zijn linkerhand. Dan zal de Koning tot hen,
die aan Zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden
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mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de
grondlegging der wereld af. Want ik heb honger geleden en gij
hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te
drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt
Mij gehuisvest, naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt
Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij
gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden,
zeggende: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien en
hebben wij U gevoed, of dorstig en hebben wij U te drinken
gegeven?  Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en
hebben U gehuisvest, of naakt, en hebben U gekleed? Wanneer
hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U
gekomen? En de Koning zal hun antwoorden en zeggen:
Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn
minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan. Dan zal
Hij ook tot hen, die aan Zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg
van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de
duivel en zijn engelen bereid is. Want Ik heb honger geleden en
gij hebt Mij niet te eten gegeven, Ik heb dorst geleden en gij
hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik ben een vreemdeling
geweest en gij hebt Mij niet gehuisvest, naakt en gij hebt Mij
niet gekleed, ziek en in de gevangenis en gij hebt Mij niet
bezocht. Dan zullen ook zij Hem antwoorden en zeggen: Here,
wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of als
vreemdeling, of naakt of ziek, of in de gevangenis, en hebben
wij U niet gediend? Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen:
Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze minsten
niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan Mij niet gedaan. En
dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de
rechtvaardigen naar het eeuwige leven.”

Openb. 20:11-15 “En ik zag een grote witte troon en Hem, Die
daarop gezeten was, voor Wiens aangezicht de aarde en de
hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik
zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en
er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd
geopend, het boek des levens; en de doden werden geoordeeld op
grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun
werken. En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood
en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij
werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. En de dood en
het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de
tweede dood: de poel des vuurs. En wanneer iemand niet
bevonden werd geschreven te zijn in het Boek des Levens, werd
hij geworpen in de poel des vuurs.” Zowel de rechtvaardigen als
de onrechtvaardigen zullen er zijn in het oordeel. Zo staat het
er. DEZE RECHTVAARDIGEN ZULLEN NIET DE BRUID
ZIJN, WANT DE BRUID ZIT MET HEM IN HET OORDEEL. I
Cor. 6:2-3 “Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen
oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt



264  DE ZEVEN GEMEENTE-TIJDPERKEN

gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak?
Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen? Hoeveel te
meer dan over alledaagse dingen?” Openb. 3:21 “Wie overwint,
hem zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, gelijk ook Ik
heb overwonnen en gezeten ben met Mijn Vader op Zijn troon.”
Ziet u, de Bruid zit bij Hem in de troon. Als zij de wereld moet
oordelen, moet zij bij Hem zitten in het oordeel. Dat is precies
wat Daniël zag. Dan. 7:9-10 “Terwijl ik bleef toekijken, werden
tronen opgesteld, 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;
duizendmaal duizenden dienden Hem en tienduizendmaal
tienduizenden stonden vóór Hem. De vierschaar zette zich neder
en de boeken werden geopend.” Ziet u, het is hetzelfde tafereel,
want de duizendmaal duizenden die Hem dienen zijn de Bruid,
want wie anders dient de echtgenoot immers dan de vrouw?

Nu rijst de vraag: waarom zijn deze rechtvaardigen in het
oordeel? Er is geen andere plaats waar zij kunnen verschijnen,
want er zijn slechts twee opstandingen en daar zij niet in
aanmerking kwamen voor de eerste opstanding, moeten zij
verschijnen in de tweede, die een opstanding is ten oordeel.
Diegenen, die in aanmerking komen voor de eerste opstanding
(de Bruid), zijn niet in het oordeel. Johannes 5:24 “Voorwaar,
voorwaar, Ik zeg u, wie Mijn Woord hoort en Hem gelooft, Die
Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven (dat wil zeggen: de
gelovige is reeds de ontvanger van het eeuwige leven, dat hij nu
in zijn bezit heeft), en komt niet in het oordeel (zal niet in de
veroordeling komen, betekent het werkelijk), want hij is
overgegaan (permanent) uit de dood in het leven.” Maar merk
aandachtig op, Jezus moet toch nog een andere groep mensen
in gedachten hebben die bij een bepaalde opstanding het
eeuwige leven zal ontvangen. Zij zullen het ontvangen in de
opstanding, DAAR ZIJ HET NIET -- ZOALS BIJ DE BRUID
HET GEVAL IS _ REEDS TEVOREN ONTVANGEN
HEBBEN. Joh. 5:28-29 “Verwondert u hierover niet, want de
ure komt, dat ALLEN, die in de graven zijn, naar Zijn stem
zullen horen, en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan
hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven
hebben, tot de opstanding ten oordeel.” Nu weten wij allemaal,
dat Joh. 5:28-29 NIET DE OPNAME IS, want slechts de in
Christus ontslapenen zullen op dat ogenblik uit de graven
opstaan, samen met de levende Bruid die nog hier op aarde is. I
Thess. 4:16-17 “Want de Here Zelf zal op een teken, bij het
roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods,
nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn,
zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die
achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk
weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen
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wij altijd met de Here wezen.” Maar in Joh. 5:28-29 staat dat
ALLEN uit de graven zullen opstaan. Dit is dezelfde
opstanding als die, waarvan Openb. 20:11-15 spreekt: DE
DODEN werden voor de Here gebracht en geoordeeld naar hun
werken, en allen, wier namen niet bevonden werden
geschreven te zijn in het Boek des Levens, werden in de poel
des vuurs geworpen.

Nu staan we voor de vraag, waarom hun het eeuwige leven
gegeven wordt in het oordeel, daar de Brieven eenstemmig
naar voren schijnen te brengen, dat men de Geest van Christus
moet bezitten, of verloren gaan. Ofschoon dit zo schijnt te zijn,
moeten wij de woorden van Jezus niet in discrediet brengen,
Die met nadruk verklaart, dat er sommigen in het Boek des
Levens zijn, die of voor of na de algemene opstanding het
eeuwige leven zullen ontvangen. Paulus ontwijkt deze
waarheid niet, want hij zegt heel duidelijk in Phil. 3:11 “Of ik,
aan Zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de
opstanding uit de doden.” Deze uitlating nu is hoogst
eigenaardig. Wij weten allemaal, dat wij ALLEN in een
opstanding zullen zijn, of we het willen of niet. Allen zullen
worden opgewekt. Paulus kon dus moeilijk gezegd hebben: “Of
ik ZOU MOGEN komen tot de opstanding der doden.” De
waarheid over dit alles is, dat hij dit niet zegt. De letterlijke
lezing luidt: “Of ik zou mogen komen tot de ‘uit-opstanding’
van tussen de doden.” Dit is niet een komen tot de algemene of
tweede opstanding, maar een komen tot de eerste opstanding,
waarvan gezegd wordt: “Zalig en heilig is hij, die deel heeft
aan de eerste opstanding; over hen heeft de tweede dood geen
macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn
en zij zullen met Hem als koningen heersen, duizend jaren.” De
eerste opstanding heeft niets te maken met de tweede dood.
Die komt aan het eind der duizend jaren, wanneer ALLE
OVERIGE doden weer zullen leven. En in die dag zullen er
zijn, die verschijnen ten eeuwigen leven en die anderen, die
gevangen worden in de tweede dood. Nu behoeven wij niet te
gissen naar diegenen, aan wie het leven wordt gegeven in de
tweede dood. Ons wordt gezegd, dat hun het eeuwige leven
wordt gegeven op grond van het feit dat zij vriendelijk en goed
voor de “Broederen” zijn geweest. Diegenen, die opstaan en in
de poel des vuurs geworpen worden, zullen zo behandeld
worden omdat zij de “Broederen” slecht behandeld hebben.
Daar dit het Woord van God is, aanvaarden wij het zonder
meer. Ik ga hier niet over debatteren, maar vermeld eenvoudig
een feit.

Merk, ter verdere verduidelijking, de woorden op van
Matth. 25:31-46. Er staat niet, dat een herder letterlijk schapen
van de bokken scheidt, maar dat het is ZOALS een herder, die
de schapen van de bokken scheidt. Dit zijn geen schapen in

tweede opstanding. Ons wordt gezegd, dat hun het eeuwige 
leven wordt gegeven op grond van het feit dat zij vriendelijk en 
goed voor de “Broederen” zijn geweest. Diegenen, die opstaan 
en in de poel des vuurs geworpen worden, zullen zo behandeld 
worden omdat zij de “Broederen” slecht behandeld hebben. 
Daar dit het Woord van God is, aanvaarden wij het zonder 
meer. Ik ga hier niet over debatteren, maar vermeld eenvoudig 
een feit.
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deze bepaalde periode (Oordeel voor de Witte Troon). De
schapen zijn in Zijn schaapskooi, zij hebben Zijn stem (het
Woord) gehoord en volgen Hem. ZIJ HEBBEN REEDS
EEUWIG LEVEN EN KUNNEN NIET IN HET OORDEEL
KOMEN. Maar dezen hier hebben het eeuwige leven NIET, en
zij zijn in het oordeel. Zij krijgen toestemming om het eeuwige
leven IN TE GAAN. Maar op welke grond gaan zij in in het
eeuwige leven? Zeker niet op grond van het feit dat zij Zijn
leven reeds hebben, zoals de Bruid, maar zij ontvangen het
omdat zij vriendelijk zijn geweest tegen Zijn broederen. Zij
zijn niet Zijn broederen: dat zou hen mede-erfgenamen met
Jezus maken. Zij zijn GEEN erfgenamen dan alleen van het
leven. Zij delen niet in de troon, enz. met Hem. HUN NAMEN
MOETEN IN HET BOEK DES LEVENS ZIJN GEWEEST EN
NIET UITGEWIST ZIJN. Vanwege hun liefde nu, die zij
betoond hadden voor het volk van God, worden zij erkend en
gered. Ongetwijfeld dienden zij de kinderen Gods en hielpen
hen. Misschien, zoals Nicodemus en Gamaliël, kwamen zij op
voor de kinderen in een tijd van moeite.

Als dit doet denken aan “herstel,” let dan nu goed op, want
de bozen worden NIET hersteld, maar geworpen in de poel des
vuurs. Van velen van deze mensen, die verdelgd zijn stonden de
namen ook in het Boek des Levens; maar zij werden uitgewist,
omdat zij het volk van God, dat het levende en geopenbaarde
Woord (levende brieven) voor hun dagen was, niet hebben
geëerd.

Laten wij dit nu heel duidelijk stellen. Dit zijn niet naties,
die geoordeeld worden en het Duizendjarig Rijk binnen gaan,
omdat zij de Joden geherbergd en geholpen hebben. Dat blijkt
duidelijk uit het slot van deze verzen. “En dezen (de
goddelozen) zullen gaan in de eeuwige pijn (poel des vuurs),
maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.” Nergens is er
sprake van TWEE oordelen waarbij de goddelozen in de poel
des vuurs geworpen worden. Alleen het beest en de valse
profeet worden geoordeeld aan het einde van de grote
verdrukking. Neen, dit is het Oordeel voor de Witte Troon, en
zij worden geoordeeld naar hetgeen in de boeken geschreven
staat.

Het is in de tweede opstanding, dat aan de “zielen onder
het altaar,” zoals beschreven wordt bij het vijfde zegel (Openb.
6:9-11), witte klederen worden gegeven, en vanzelfsprekend het
eeuwige leven, anders zou er geen sprake zijn van witte
gewaden. “En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het
altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het Woord van
God en om het getuigenis, dat zij hadden. En zij riepen met
luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige
Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op
de aarde wonen? En aan elk hunner werd een wit gewaad
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gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd
moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun
mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden
worden evenals zij.” Merk nu in het bijzonder op, dat geen van
deze hier onder het altaar gedood werden om het getuigenis
van Jezus. Zij waren niet zoals Antipas, die gedood werd
omdat hij Zijn Naam vasthield. Hier is geen sprake van de
wedergeborenen, met het eeuwige leven als hun bezit. Zij
komen in de opstanding en ontvangen leven, omdat zij staan op
het Woord. En merk op hoe dezen roepen om wraak. Zij
kunnen niet tot de Bruid behoren. De Bruid keert de wang toe
en roept: “Vergeef het hun, Vader, want zij weten niet wat zij
doen.” Dit zijn Joden. Dit moeten wel Joden zijn, want zij zijn
in het vijfde zegel, en in het vierde zegel is de heidenbruid
opgenomen. Deze Joden zijn dus niet wedergeboren door Zijn
Geest. Zij geloven zelfs niet, dat Jezus de Messias is. Maar daar
zij door God met blindheid geslagen waren terwille van de
heidenen, gaf God hun het eeuwige leven op grond van het feit
dat _ ofschoon zij niet tot Hem konden komen _ zij toch
getrouw waren aan het gehele Woord dat zij kenden en in
massa’s ervoor stierven onder Hitler, Stalin, enz. en nog zullen
sterven.

De vijf dwaze maagden zullen ook komen in de tweede
opstanding. Let erop, dat zij maagden waren. Zij hadden de
Heilige Geest niet, zodat zij niet in de bruid waren, terwijl de
vijf wijze maagden, die olie hadden, een deel van die bruid
werden. Maar deze mensen, die een afgescheiden volk waren en
God liefhadden en probeerden bij het Woord te blijven,
overeenkomstig de kennis die zij ervan hadden en die
behulpzaam zijn in het werk des Heren, zullen verschijnen aan
het einde der tijden. Zij zullen het Duizendjarig Rijk mislopen,
dat, zoals u nu door deze waarheid kunt gaan zien, veel
belangrijker en wonderbaarder is dan wij ooit hebben kunnen
denken of geloven.

Al deze mensen hadden hun namen in het Boek des Levens
en hun namen bleven daarin. Maar van wie bleven de namen er
niet in? De mensen uit de kerken van het wereldstelsel, die de
Bruid bestreden, van deze zullen de namen worden verwijderd.
Dat zijn degenen, die het zullen afleggen. Zij zullen in de poel
des vuurs geworpen worden.

Laten wij nu een stap verder gaan, maar laten we vooraf
eens zien hoever we nu gekomen zijn. Om te beginnen weten
wij heel zeker, dat het voornemen van God vaststaat in de
verkiezing. Hij had het Zich voorgenomen in Zichzelf. Het was
Gods voornemen om een volk tot aanzijn te roepen, dat Hem
gelijk was en dat een Woord-Bruid zou zijn. Zij was
uitverkoren IN HEM van vóór de grondlegging der wereld. Zij
was van tevoren gekend en geliefd voordat zij ooit was
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voortgebracht gedurende de eeuwen op aarde. Zij was verlost
door Zijn bloed en kan NIMMER in het oordeel komen. Zij kan
nooit in het gericht zijn, daar haar geen zonde ten laste kan
worden gelegd. Rom. 4:8 “Zalig de man, wiens zonde de Here
geenszins zal toerekenen.” Maar in werkelijkheid zal zij met
Hem in Zijn oordeelstroon zijn, de wereld en zelfs engelen
oordelende. Haar naam (van elk van haar leden) was
geschreven in een deel van het Boek des Levens des Lams voor
de grondlegging der wereld. Ten tweede is er nog een groep
mensen. Hun namen staan ook in het Boek des Levens en zij
zullen verschijnen (opstaan) in de tweede opstanding. Dat zijn
de dwaze maagden en de rechtvaardigen waarvan Matth. 25
spreekt. In deze groep bevinden zich ook diegenen, die het
beest niet aanbidden of zich laten betrekken in het
antichristelijke stelsel, maar die sterven voor hun geloof, zelfs
al zijn zij niet in de Bruid en zijn ze niet wedergeboren. Maar
zij zullen opstaan in de tweede opstanding en het eeuwige
leven binnengaan. Ten derde zijn daar de Christenen, de
grensgevallen, zoals wij zagen in het volk Israël toen het uit
Egypte trok. Dezen hadden hun namen in het Boek des Levens
en hun werken waren in de boeken geschreven. Van hen, die
nagelaten hebben God te gehoorzamen en die de Geest niet
bezaten, ofschoon de tekenen en wonderen zelfs onder hen
waren, zullen de namen uit het Boek des Levens gewist
worden. Tot deze groep zullen diegenen behoren, die als Judas
zijn, mensen die, hoewel geheel zonder de Geest, godsdienstig
zijn en uitingen des Geestes hebben in hun leven, en hoewel ze
in de boeken staan waren ze niet IN HEM uitverkoren. Mannen
als Bileam zullen tot die groep behoren. Ten vierde en ten
laatste zijn er diegenen wier namen nimmer in de boeken
geschreven zijn geweest en er ook nooit in zullen zijn. Men
vindt deze groep in Openb. 13:8 en Openb. 17:8 “En allen, die op
de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens
naam niet geschreven is in het Boek des Levens van het Lam,
Dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. Het beest,
dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond
en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier
naam niet geschreven is in het Boek des Levens van de
grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien,
dat het beest was en niet is en er toch zal zijn.” Jezus zei, dat er
een groep zou komen, die iemand zou aannemen, die kwam in
zijn eigen naam. Die ene is de antichrist. En dat is precies, wat
in Openb. 13:8 en 17:8 over hen wordt gezegd. Dezen waren
verordineerd door God, doch niet tot uitverkiezing. En bij deze
groepen zijn degenen als de Farao. Van hem wordt gezegd:
“Daartoe heb Ik u doen opstaan. Voorwerpen (vaten) des
toorns, die ten verderve toebereid waren.” Rom. 9:17 en 22. Niet
een van hen zou in de registers des levens vermeld worden. Ik
zeg niet, dat zij nergens genoteerd staan. Ongetwijfeld staan zij
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ergens genoteerd, maar NIET IN DE REGISTERS DES
LEVENS. Het doel van hun bestaan is elders in dit boek
enigszins behandeld, maar wij kunnen nog twee Schriftteksten
toevoegen. Spr. 16:4 “De Here heeft alles gemaakt voor Zijn
doel, ja, zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads.” Job 21:30
“Dat de bozen ten dage des verderfs bewaard worden, en ten
dage van Gods verbolgenheid in veiligheid gebracht.”

Aangezien dit deel van het Woord voor het menselijk
verstand moeilijk te vatten is, moet het in geloof aanvaard en
geloofd worden. Sommigen zullen door wat ik naar voren heb
gebracht, gekwetst zijn, omdat zij niet zien en begrijpen dat
God soeverein is, waar weer uit volgt dat GOD GOD IS, en
omdat Hij God is kan men Zijn raadsbesluiten niet te niet
doen, of Zijn wil en voornemen verijdelen; maar daar Hij
almachtig is, regeert Hij in ALLE dingen en doet Hij met Zijn
gehele schepping wat Hij wil, omdat om Zijn welbehagen alles
werd geschapen. Daarom zegt Paulus: “Of heeft de
pottenbakker geen macht over het leem, om uit dezelfde klomp
te maken, het ene een vat ter ere, en het andere ter onere? Maar
toch, o mens, wie zijt gij, die tegen God antwoordt?” Dat Hij
het recht heeft om dit te doen op grond van de schepping alleen
al, kunnen wij niet ontkennen. Toch ging Hij nog verder, want
overeenkomstig Rom. 14:7-9 hebben wij het onweerlegbare
bewijs, dat Jezus de kostprijs voor de gehele wereld betaalde
en om die reden kan Hij met het Zijne doen naar Zijn wil.
“Want niemand onzer leeft voor zichzelf, en niemand sterft
voor zichzelf. Want als wij leven, het is voor de Here, en als wij
sterven, het is voor de Here. Want hiertoe is Christus gestorven
en levend geworden, opdat Hij EN OVER DODEN EN OVER
LEVENDEN heerschappij voeren zou.” (Hier wordt bezit,
NIET verwantschap bedoeld). Dit wordt ook in Joh. 17:2 naar
voren gebracht: “Gelijk Gij Hem macht hebt gegeven OVER
ALLE VLEES, om aan al wat Gij Hem gegeven hebt, eeuwig
leven te schenken.”

Welnu, indien wij aan God alwetendheid toeschrijven, dan
moeten wij ook aanvaarden dat Hij volmaakt is in wijsheid en
rechtvaardigheid. Dit plan van verkiezing en verwerping is de
wijsheid Gods geopenbaard door alle eeuwen heen, zoals Efeze
1:3-11 zegt: “Gezegend zij de God en Vader van onze Here
Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de
hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons
immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld,
opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Zijn
aangezicht. In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als
zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus,
naar het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid
Zijner genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de
Geliefde. En in Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed,
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de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom Zijner
genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle
WIJSHEID en verstand, door ons het geheimenis van Zijn wil
te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat
Hij Zich in Hem had voorgenomen, om, ter voorbereiding van
de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is
onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten, in Hem, in
wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren
bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles
werkt naar de raad van Zijn wil.” Indien God het dan zo
bepaald heeft, dat er mensen zijn, waarvan de namen in een
deel van het Boek des Levens geschreven zijn en niet uitgewist
kunnen worden, omdat het de namen zijn van Zijn Bruid, dan
moeten wij dat aanvaarden. Als er ook staat, dat er zijn, wier
namen in het Boek des Levens waren vermeld, maar in de
voorkennis van God moesten vallen en hun namen uitgewist
zouden worden, dan moeten wij dat aanvaarden. En als er zijn,
wier namen NIMMER in het Boek des Levens geschreven
waren, dan zouden wij dat ook moeten aanvaarden. En als er
zullen zijn, die het eeuwige leven zullen binnengaan na het
Oordeel voor de Witte Troon, enkel en alleen omdat zij goed en
vriendelijk en rechtvaardig waren voor de uitverkorenen Gods,
Zijn broederen, dan kunnen wij niet anders dan dat
accepteren. WANT WIE KENT DE GEDACHTEN DES
HEREN, DAT HIJ HEM ZOU ONDERWIJZEN? Laten wij
liever in het geloof onderworpen zijn aan Hem, Die onze Vader
is, en leven.

Om dit onderwerp nog beter te kunnen begrijpen is het
verstandig om het nu vanuit het standpunt van de gemeente
door de eeuwen heen te benaderen. Tot nu toe hebben wij
gedacht in termen van de verwijdering van de namen van
individuen. Nu willen wij echter niet de individuen, maar de
groepen, die in de gemeente vertegenwoordigd zijn, in
ogenschouw nemen. Hiertoe zullen wij de gemeente door de
tijdperken heen vergelijken met de tarweplant. Een
tarwekorrel wordt gezaaid met het doel, dat een enkel zaadje
zich volgens een zeker proces en gedurende een bepaalde
tijdsperiode zal vermenigvuldigen. Dat ene zaadje zal sterven,
maar terwijl het sterft zal het leven dat daarin was, in een
plant opkomen en op haar beurt zal deze plant drager van dat
leven zijn en weer tot het oorspronkelijke, alleen in een
verveelvoudigde vorm terugkomen. Jezus, het grote
Koninklijke Zaad, stierf. Deze Onvergelijkelijke, Die het leven
van de gemeente is, staat in het midden van de gemeente
gedurende alle zeven tijdperken en geeft Zijn leven aan de
gemeente (de drager) tot het einde toe opdat Zijn leven in
lichamen als het Zijne gereproduceerd zal worden in de
opstanding. In de opstanding zal dat Koninklijke Zaad vele
koninklijke zaden zien, die Hem gelijkvormig zijn en zij zullen
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Hem gelijk zijn, want Johannes zegt: “Wij zullen Hem
gelijkvormig zijn.” Johannes de Doper heeft hiernaar
verwezen, toen hij zei, dat Jezus het koren in de schuren zou
verzamelen. Dat was de opstanding, waar de verlosten, zij die
uitverkoren waren ten eeuwigen leven zouden ingaan.

Welnu, het register van deze tarweplant, dat tot doel heeft
om het oorspronkelijke zaad voort te brengen in een
veelvuldige vorm, is HET BOEK DES LEVENS. Ik herhaal: de
geschiedenis of het register van deze tarweplant is het Boek
des Levens, waarvan het REGISTER VAN HET EEUWIGE
LEVEN een deel is. (Een deel van het Boek des Levens) Dit
kunt u op overtuigende wijze zien door de tarweplant te
bestuderen. Een zaadje wordt zonder meer gezaaid. Spoedig
ziet u een sprietje te voorschijn komen. Maar dat is nog niet de
tarwe. Dan groeit het uit tot een stengel. Dit is nog geen tarwe.
Er is leven in, doch geen tarwe. Dan ziet u aan het einde van de
stengel een kleine aar verschijnen, die een pluimpje
voortbrengt. Nog steeds een tarweplant, maar nog geen tarwe.
Daarna wordt de plant bestoven, en wij zien het kaf te
voorschijn komen. Dit lijkt verbazend veel op de tarwe, maar
het is nog geen zaad. Dan vormt zich het zaad in het omhulsel.
Nu is het weer wat het oorspronkelijk was. De gerijpte tarwe
wordt nu geoogst.

Jezus Christus stierf. Hij gaf Zijn leven. Dat leven moest
terug komen op de gemeente en vele zonen, Hem gelijkvormig,
tot heerlijkheid brengen, in de opstanding. Maar evenals de
tarwekorrel een drager moest hebben om een veelvoud van
tarwekorrels voort te brengen, zo moest er ook een gemeente
zijn, die een draagster zou zijn van het leven van Christus.
Evenals de spriet, stengel, pluim en omhulsels de dragers van
het zaad, doch NIET het zaad zelf waren, zo is het lichaam
der gemeente door de eeuwen heen de drager van het ware
ZAAD, doch niet het Zaad zelf geweest. Wij kunnen dan ook
zeggen dat het Boek des Levens DE GEHELE TARWEPLANT
is.

Laten we het nog eens herhalen. Hier is dat oorspronkelijke
zaad, dat geplant werd. Het bracht een spriet voort. Dat was
het niet. Het bracht een stengel voort. Ook dat was het niet.
Dan komt het omhulsel, waarin de tarwe zich moet gaan
vormen. Dat is het ook niet. De pluim verschijnt. DAN VALT
ER STUIFMEEL OP DEZE STAMPERS. EEN DEEL VAN
DIE PLANT WORDT TOT LEVEN GEBRACHT. IETS VAN
DAT OORSPRONKELIJKE ZAAD, DAT DOOR DE REST
VAN DE PLANT OPKWAM, WORDT WEER ZAAD. Waarom
werd niet de gehele plant zaad? Omdat zij voor dat doel
geschapen werd. Slechts een deel van die plant kan zaad
worden omdat slechts een deel van die PLANT EEUWIG
LEVEN-TARWE IS.
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Een volmaakt beeld hiervan kunt u zien in Israël toen het
Egypte verliet. Met ongeveer twee miljoen mensen trokken zij
uit. ALLEN ontkwamen door het offerbloed. ALLEN werden
gedoopt in de Rode Zee; ALLEN kwamen uit het water en
verheugden zich in de openbaring en de zegeningen des
Heiligen Geestes; ALLEN aten voedsel der engelen; ALLEN
dronken uit de rots die hen volgde. Toch waren zij op een paar
na niets dan dragers voor de kinderen die na hen komen
zouden en die het land Kanaän zouden binnentrekken. NIET
allen, die van Israël afstammen, zijn Israël. En van allen, op
een miniem klein aantal na, werden de namen uit het Boek des
Levens gewist.

Datzelfde treffen wij juist ook tegenwoordig aan in de
gemeente. Er zullen namen uit het Boek des Levens worden
gewist. Uit het Boek des Eeuwigen Levens zullen echter géén
namen worden gewist, want dat is een ander register, ofschoon
het vervat is in het Boek des Levens. DIT IS HET
GETUIGENIS, NAMELIJK DAT GOD ONS HET EEUWIGE
LEVEN GEGEVEN HEEFT, EN DIT LEVEN IS IN ZIJN
ZOON. WIE DE ZOON HEEFT, DIE HEEFT HET EEUWIGE
LEVEN; WIE DE ZOON VAN GOD NIET HEEFT, DIE
HEEFT HET (EEUWIGE) LEVEN NIET. En zij die dat leven
bezitten waren in HEM voor de grondlegging der wereld. ZIJ
WAREN IN HEM UITVERKOREN VAN VOOR DE
GRONDLEGGING DER WERELD. Dat GROTE
KONINKLIJKE ZAAD, Jezus Christus, werd geplant (Hij
stierf) en dat leven dat in Hem was, kwam door de tarweplant
op en vermenigvuldigt zich in menigten van tarwekorrels die
hetzelfde leven in zich hebben, en zij zijn aan de
Oorspronkelijke gelijkvormig, daar zij door de Geest
oorspronkelijk zijn.

Nu kunnen wij begrijpen waarom van de verloste (de door
de oorspronkelijke eigenaar teruggekochte) Bruid (zij was in
Hem, evenals Eva in Adam) nimmer de ‘namen van de leden’
uit het Boek des Levens kunnen worden gewist. Zij is een deel
van Hem. Zij is op de troon. Zij komt nimmer in het oordeel.
Een ieder, die tot de Bruid behoort, is een lid van Hem en Hij
zal er geen verloren laten gaan. Maar dit is niet van toepassing
op “allen” in het Boek des Levens. Want onder hen vindt u ook
mensen als Judas, enz., die deel hebben in het register, maar
van wie de namen worden uitgewist. Wij kunnen hen zien die
in de laatste dagen komen en van wie Jezus, nadat zij
wonderwerken hebben verricht, zegt dat Hij hen nooit gekend
heeft. Het betekent niet, dat Hij Zich niet bewust was van hun
bestaan. Zijn alwetendheid sluit dat uit; maar zij waren niet
van te voren gekend als in de Bruid; noch werden zij tevoren
gekend als onder de rechtvaardigen van de tweede opstanding.
Zij brachten geen vrucht voort (omdat zij niet in het Woord



HET TIJDPERK VAN DE GEMEENTE VAN SARDES 273

waren - er niet in bleven) en om die reden werden zij ter dood
veroordeeld. Dan zijn er, zoals wij hiervoor reeds hebben
aangetoond, die een hulp en troost waren voor de Bruid en
haar bijstonden. Van hen bleven de namen in het Boek des
Levens en zij gaan het eeuwige leven in. Tenslotte zijn er
mannen als Farao, waarvan de namen nimmer in het Boek des
Levens voorkwamen en ook dezen worden in de poel des vuurs
geworpen.

Het tarwegraan, dat tot plant werd om geoogst te worden,
is dus het register der Gemeente. En evenals niet de gehele
tarweplant tarwezaad is, en niet de gehele plant in de oogst
wordt gebruikt, zo is het ook met de Gemeente gesteld: _ niet
de gehele Gemeente is de Bruid, en ook wordt niet de gehele
Gemeente het eeuwige leven deelachtig, maar een DEEL wordt
in de schuur bijeengebracht en een DEEL wordt bewaard
opdat het het eeuwige leven kan ingaan in de tweede
opstanding, en een DEEL, dat als kaf beschouwd wordt, wordt
verbrand in de poel des vuurs. En dit is precies wat Johannes
de Doper en Jezus zeiden, want Johannes zei dat het koren
verzameld en het kaf verbrand zou worden. Jezus zeide: “Bindt
het onkruid en verzamelt dan het koren.” De oecumenische
beweging zal de onkruid-kerken tezamen binden, want EERST
moet het onkruid samengebonden worden, en ofschoon hun
einde verbranding is, worden zij niet bij het binden verbrand,
doch worden bewaard tot een latere datum, en wel tot het
einde van de duizend jaren, of de tweede opstanding. Maar
wordt het onkruid eenmaal gebonden, dan kan de opname
plaatsvinden, en dan zal die ook plaatsvinden, tussen het
binden van onkruid en de openbaring van de antichrist. Dan
zal de dag komen wanneer ALLEN tezamen zullen staan, zoals
wij in Daniël zien. De Koning zal daar met Zijn Bruid zijn en
voor hen zullen de massa’s staan die geoordeeld moeten
worden. Ja. ALLEN zijn daar. Alle boeken worden geopend.
Een laatste beschikking over ALLEN wordt getroffen. De
oogst is werkelijk voorbij. De boeken, die eenmaal geopend
werden, worden gesloten.

Laat ik tot besluit van dit onderwerp verwijzen naar iets,
dat ik in het begin gezegd heb, en wel dat er geen enkel
Schriftgedeelte was, dat sprak dat de Here THANS bezig is
met het samenstellen van een register van namen. Dit is
inderdaad het geval. Er is echter een Schrifttekst, die op een
toekomstige samenstelling van zulk een register wijst. Die
staat in de zevenentachtigste Psalm. Deze Psalm zegt, dat de
Here de namen opschrijft van al degenen die in Sion geboren
zijn. Er is geen enkele reden om te veronderstellen, dat God
zou moeten wachten tot het einde der eeuwen of tot die
tijdsperiode, die op Sion betrekking heeft om al degenen die in
Sion geboren zouden worden te kennen. Nogmaals, dat zou
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Zijn alwetendheid uitsluiten. Hij kent al degenen die dat getal
omvatten. Maar wat is het dan? Is het niet eenvoudig de
herziene rol, waarin God een nieuwe lijst aanlegt van al die
namen die na de tweede opstanding overgebleven zijn en tot
Sion behoorden? Inderdaad, zo is het.

“En Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn
engelen.” Appèl in de hemel! “Als een mens sterft, zou hij
herleven? dan zou ik hoop hebben al de dagen van mijn zware
dienst, totdat mijn aflossing komt. Gij zoudt roepen en ik zou
U antwoorden, naar het maaksel uwer handen zoudt Gij
verlangen.” De Grote Herder roept Zijn schapen bij name. De
scheppende stem Gods roept hen te voorschijn vanuit het stof
of verandert hun atomen, zelfs als zij nog niet ontslapen zijn.
Het is de opname. Het is het grote Bruiloftsmaal van het Lam
en Zijn Bruid.

Maar de opname is niet het enige appèl. Daar bij de tweede
opstanding in het grote oordeel voor de Witte Troon, zullen
namen worden beleden voor de Vader en Zijn engelen. Nu is
mij verteld door mensen die het weten kunnen, dat het
schoonste geluid voor een menselijk oor is het geluid van de
naam van die persoon. Wat houden de mensen ervan dat hun
namen in het publiek genoemd worden. Wat willen zij graag
toegejuicht worden. Maar geen aardse stem zal uw naam zo
schoon laten klinken als de stem Gods, indien uw naam in het
Boek des Levens staat en daar blijft om geopenbaard te
worden voor de heilige engelen. Wat zal dat een dag zijn,
wanneer wij Jezus zullen horen zeggen: “Vader, zij hebben
Mijn Naam voor de mensen beleden in de dagen van hun
aardse pelgrimreis. Nu wil Ik hun namen belijden voor U en
voor al de engelen des hemels.”

“Wie oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten
zegt.” Opnieuw heeft de Geest gesproken. Opnieuw hebben we
het getuigenis nagegaan van wat de Geest tot een tijdperk zei.
En wij hebben bevonden dat het getuigenis juist was. Weer is
een tijdperk voorbijgegaan en het is precies zo vervuld als Hij
zei dat het zijn zou. Wat een vertroosting voor ons, die hopen
tot de bruid van de laatste tijd te behoren, want het doet onze
harten opspringen dat Hij getrouw is en iedere belofte zal
waarmaken. Indien Hij getrouw en waarachtig was voor hen,
die behoren tot het tijdperk van Sardes, dan is Hij even
getrouw voor ons tijdperk. Indien zij door Zijn genade en
kracht door Hem aangenomen en aanbevolen worden, dan
zullen wij dat ook worden. Laten wij derhalve voorwaarts gaan
tot de volkomenheid om de Here tegemoet te gaan in de lucht
en voor eeuwig met Hem te zijn.
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HET TIJDPERK VAN DE GEMEENTE VAN FILADELFIA

Openbaring 3:7-13

 En schrijf aan de engel der gemeente te Filadelfia: Dit zegt
de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die
opent en niemand zal sluiten, en Hij sluit en niemand opent.

Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw
aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten; want gij hebt
kleine kracht, maar gij hebt Mijn Woord bewaard en Mijn
Naam niet verloochend.

Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des satans, van hen,
die zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie,
Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor
uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad.

Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven
verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking,
die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die
op de aarde wonen.

Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw
kroon neme.

Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel
Mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem
schrijven de Naam Mijns Gods en de naam van de stad Mijns
Gods, het Nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van
Mijn God, en Mijn nieuwe Naam.

Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten
zegt.

FILADELFIA

Filadelfia lag vijfenzeventig mijl ten zuidoosten van
Sardes. Het was op een na de grootste stad in Lydië. De stad
was gebouwd op verscheidene heuvels en de omgeving was een
bekende wijnstreek. Op de in omloop zijnde munten waren het
hoofd van Bacchus en de beeltenis van Baccante (de priesteres
van Bacchus) afgebeeld. De bevolking van de stad bestond uit
Joden, Christen-Joden en bekeerlingen uit de heidenen.
Herhaaldelijk werd de stad geteisterd door aardbevingen, maar
zij heeft desalniettemin langer bestaan dan de zeven andere
steden die in de Openbaring genoemd worden. In feite bestaat
de stad nog steeds onder de Turkse naam Alasehir of Stad
Gods.
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De beeltenis op de muntstukken wijst erop, dat de god van
de stad Bacchus voorstelde. Bacchus nu is dezelfde god als
Ninus of Nimrod. Hij is de “god die beklaagd wordt”, ofschoon
de meesten van ons hem zien als een, die met dronkenschap en
brasserijen te maken heeft.

Wat een verlichting brengt dit ons begrip. Hier is een munt,
waarop aan de ene zijde de god en op de andere zijde de
priesteres of profetes staat afgebeeld. Werp nu eens een
muntstuk omhoog. Doet het er iets toe hoe het neervalt? Neen,
het is en blijft hetzelfde muntstuk. Ziedaar de roomse
godsdienst van Jezus en Maria.

Maar dit doet ons niet alleen aan Rome denken. Neen, hier
is niet alleen de grote hoer in te zien. In geen geval, want zij
werd vanwege haar hoererijen moeder. Haar dochters zijn
munten van hetzelfde stempel. Aan de ene zijde van de munt
hebben zij een verering van Jezus afgebeeld en aan de andere
zijde hun priesteres of profetes en zij schrijft haar
geloofsbelijdenissen en dogma’s en leerstellingen voor, die ze
aan de mensen verkoopt als redmiddel, terwijl zij nadrukkelijk
beweert dat zij en zij alleen het ware licht heeft.

Hoe opmerkelijk is het feit, dat dit tijdperk
gekarakteriseerd wordt door de munt. Want zowel de moeder
als de dochters zijn bezig zich een weg naar de hemel te kopen.
Geld en niet het bloed is de kostprijs geworden. Zij worden
voortgedreven door geld en niet door de Geest. De god van
deze wereld (mammon) heeft hun ogen verblind.

Maar met hun handeldrijven met de dood zal het spoedig
gedaan zijn, want dit is het tijdperk waarin de Geest het
uitroept: “Zie, Ik kom spoedig.” Ja, Here Jezus, kom spoedig!

HET TIJDPERK

Het tijdperk van de Gemeente van Filadelfia duurde van
1750 tot ongeveer 1906. Dit tijdperk wordt overeenkomstig de
naam der stad, het tijdperk van de “broederlijke liefde”
genoemd; immers het woord Filadelfia betekent
“broederliefde.”

DE BOODSCHAPPER

De boodschapper aan dit tijdperk was ongetwijfeld John
Wesley. John Wesley werd geboren in Epworth op 17 juni 1703
en was een der negentien kinderen, die geboren werden uit het
huwelijk van Samuël en Susanna Wesley. Zijn vader was
predikant in de Engelse Staatskerk; maar het staat vrijwel vast
dat de godsdienstige ommekeer in het leven van John meer het
gevolg was van het voorbeeldige leven van zijn moeder, dan van



HET TIJDPERK VAN DE GEMEENTE VAN FILADELFIA 277

de theologie van zijn vader. John was een uitstekende leerling.
Toen hij in Oxford verbleef sloten hij en zijn broer Charles zich
aan bij een groep, die zich geestelijk oefende in de aanbidding,
die meer gericht was op het beleven van de waarheid dan op
leerstellingen, die als standaard dienden. Zij schreven een
geestelijke gids van werken, zoals het geven aan de armen, het
bezoek aan zieken en gevangenen. Hierdoor kregen zij al gauw
de naam methodisten en andere spotnamen. John nu was door
zijn visie voldoende doordrongen van de geestelijke nood bij de
volken van de wereld, dat hij naar Amerika (Georgia) ging om
er als zendeling onder de Indianen te gaan werken. Toen hij op
weg was daar naar toe, bemerkte hij dat vele passagiers op het
schip Moraviërs [Hernhutters_Vert.] waren. Hij kwam diep
onder de indruk van hun zachtmoedigheid, vrede en moed die
zij onder alle omstandigheden toonden. Zijn arbeid in Georgia
werd ondanks zijn zelfverloochening en harde zwoegen een
mislukking. Hij ging terug naar Engeland en riep er uit: “Ik ben
naar Amerika gegaan met het doel de Indianen te bekeren,
maar oh! wie zal mij bekeren?”

Na zijn terugkeer in Londen ontmoette hij opnieuw de
Moraviërs. Het was Peter Boehler, die hem de weg des heils
toonde. Hij werd werkelijk wedergeboren tot veel misnoegen
en duidelijke toorn van zijn broer Charles, die maar niet kon
begrijpen dat zo’n geestelijk mens als John kon zeggen dat hij
niet recht voor God gestaan had. Het duurde echter niet lang of
ook Charles werd uit genade gered.

Nu begon Wesley het Evangelie te verkondigen in die
kerken in Londen waar hij vroeger vrij toegang had; spoedig
werd hij er echter uit gezet. Het was ook in deze tijd dat zijn
oude vriend, George Whitefield, hem te hulp kwam, want deze
nodigde John uit om hem te komen helpen prediken in de
velden, waar duizenden aan het luisteren waren naar het
Woord. Wesley had in het begin niet veel vertrouwen in het
prediken op het open veld, in plaats van in een gebouw, maar
toen hij de menigten zag en de werking van het Evangelie in de
kracht des Geestes, wijdde hij zich met heel zijn hart aan dit
soort prediking.

Het werk kreeg spoedig zulk een omvang, dat hij talrijke
leken begon uit te zenden, die het Woord moesten verkondigen.
Dit leek wel zeer op Pinksteren, toen de Geest mensen bijna
plotseling opwekte het Woord te prediken en te onderwijzen.

Er ontstond een heftige tegenstand tegen zijn werk maar
God was met hem. De werkingen van de Geest werden op
machtige wijze openbaar en dikwijls werden de mensen door
de geest zo machtig overtuigd, dat hun krachten het begaven
en zij op de grond vielen en in grote nood het uitschreeuwden
vanwege hun zonden.
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Wesley was een bijzonder sterke persoonlijkheid. Hij zegt
van zichzelf dat hij zich sinds zijn geboorte niet kon
herinneren dat hij zich ooit neerslachtig had gevoeld, al was
het ook maar voor een kwartier. Hij sliep niet langer dan zes
uur per dag; stond vroeg op en begon vrijwel iedere morgen om
vijf uur te prediken, praktisch elke dag van zijn bediening; hij
predikte ongeveer vier maal per dag, zodat hij per jaar een
gemiddelde van achthonderd preken bereikte.

Hij reisde vele duizenden kilometers evenals zijn
rondreizende predikers, die het Evangelie tot in verre streken
verspreidden. In feite reisde Wesley zo’n 7000 kilometer te
paard in een jaar.

Hij was een gelovige, die in de kracht van God stond en hij
bad voor de zieken met groot geloof en wonderbare resultaten.
Vele van zijn samenkomsten zagen de openbaring van de
Geestesgaven.

Wesley was geen voorstander van organisatie. Zijn
medewerkers hadden echter een “Verenigde Sociëteit” die uit
“een groepje mensen bestond, die de vorm en de kracht der
godsvrucht zochten, die verenigd waren met het doel samen te
kunnen bidden, het Woord der vermaning in acht te nemen en
op elkaar te letten in de liefde, opdat zij elkander zouden
helpen hun verlossing te bewerken.” De enige voorwaarde voor
het toetreden was, dat men behoorde tot diegenen, “die een
verlangen hadden de komende toorn te ontvlieden en van hun
zonden verlost te worden.” Naarmate de tijd voortschreed
schreven zij een aantal regels voor, die gebruikt werden als
zelfdiscipline ten behoeve van hun eigen zielen. Wesley
onderkende, dat na zijn dood de beweging tot een organisatie
zou kunnen uitgroeien en dat de Geest Gods hen zou
achterlaten in dode vormen. Hij merkte eens op, dat hij er niet
bang voor was dat de naam methodist de aarde zou verlaten,
maar dat hij vreesde dat de Geest Zijn vlucht zou nemen.

Gedurende zijn gehele leven heeft hij geweldige
rijkdommen kunnen bemachtigen; maar hij deed het niet. Zijn
favoriete spreuk over het onderwerp geld was altijd: “Verkrijg
zoveel je kunt, spaar zoveel je kunt en geef zoveel je kunt.”
Wat vreemd zou het voor Wesley zijn, als hij terug zou keren en
de denominatie zou zien, die tegenwoordig de naam methodist
draagt. Zij zijn rijk _ geweldig rijk. Maar het leven en de
kracht, die John Wesley bezat, vindt men er niet meer.

Tevens dient vermeld te worden dat Wesley nimmer het
verlangen heeft gekend, een werk op te bouwen op kerkelijke
of sektarische grondslag. Ofschoon hij een Arminiaan was in
zijn geloofsovertuiging wilde hij zich niet afscheiden van de
broeders op grond van leerstellingen. Hij was een goed
kandidaat voor Jacobus: hij baseerde zijn eeuwig leven op
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geloof en werken, of op het naleven van het leven, meer nog
dan louter op het aannemen van een belijdenis of een
leerstellige bewering.

John Wesley stierf op 88-jarige leeftijd en had God gediend
zoals maar weinigen het in hun leven zouden kunnen denken te
verwezenlijken.

DE AANHEF

Openbaring 3:7 “En schrijf aan de engel der Gemeente te
Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel
Davids heeft, Die opent en niemand zal sluiten, en Hij sluit en
niemand opent.”

O, wat schitterend zijn die woorden. Zelfs de klank is
majestueus. Wat is het aangrijpend als we bedenken, dat al die
eigenschappen aan één persoon kunnen worden toegeschreven.
Wie toch zou zulke dingen van zichzelf kunnen zeggen dan
alleen Jezus Christus, de Here der Heerlijkheid? Ik geloof, dat
de sleutel tot de uitleg van elk van deze wonderbare
beschrijvende zinnen te vinden is in vers negen, “Zie, Ik geef
sommigen uit de synagoge des satans, van hen, die zeggen, dat
zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal maken,
dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten, en
erkennen, dat Ik u heb liefgehad.” Ik zeg dat dit de sleutel is,
omdat het gaat over de Joden, die zich altijd de kinderen Gods
genoemd hebben en daarbij alle anderen buitensloten. Zij
kruisigden en doodden de Here Jezus Christus. Hun vreselijke
daad bracht eeuwenlang hun eigen bloed op hun eigen hoofd.
Dit alles omdat zij Jezus als hun Messias weigerden te
aanvaarden, terwijl Hij dit toch was. Voor hen was Hij echter
niet de Beloofde, of de Zoon van David; voor hen was Hij
Beëlzebub, of een of andere onrechtvaardige, alleen maar
geschikt voor de verdelging. Maar dit was Hij niet. Hij was
inderdaad Immanuël, God geopenbaard in het vlees. Hij is
waarlijk de Messias. Voorwaar, Hij was inderdaad Diegene
zoals Hij nu van Zichzelf getuigt. Daar is Hij, DEZELFDE
JEZUS _ Jezus Christus, dezelfde, gisteren en heden en tot in
alle eeuwigheid. Die Heilige, temidden van de kandelaren, is
dezelfde Jezus Die wandelde aan de oever van het meer van
Galilea, Die de zieken genas, Die de doden opwekte, en Die
ondanks onweerlegbaar bewijs gekruisigd en gedood werd.
Maar Hij stond weer op en is gezeten aan de rechterhand van
de Majesteit in de hoge.

De Joden noemden Hem toen niet heilig. Ook thans noemen
zij Hem niet de Heilige. Maar nochtans is Hij de HEILIGE. Ps.
16:10 “Want Gij geeft Mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk,
noch laat Gij uw HEILIGE de verderving zien.”
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Zij zochten hun gerechtigheid in de wet en schoten dan ook
volkomen tekort, want door de wet kan geen vlees
gerechtvaardigd worden. Door de wet kan niemand geheiligd
worden. Heiliging is van de Here. I Corinthe 1:30 “Maar uit
HEM is het, dat gij in Christus Jezus zijt, Die ons van God is
geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing.”
II Corinthe 5:21b “Opdat wij zouden worden gerechtigheid
Gods in Hem.” Het was Christus of omkomen, en zij kwamen
om want zij wezen Hem af.

En de mensen uit dat tijdperk maken dezelfde fout als die
van thans. Zoals de Joden toevlucht zochten in de
aanbiddingsvorm van de synagoge, zo zochten zij in het
tijdperk van Filadelfia hun toevlucht in de kerk. Niet het
toetreden tot een kerk is wat telt. Het leven is niet in de kerk.
Het leven is in Christus. “En dit is het getuigenis: God heeft ons
eeuwig leven gegeven en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon
heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het
leven niet.” De mens wordt geheiligd door de Geest. Het is de
Geest van Heiliging, Die Jezus uit de doden heeft doen opstaan,
Die in ons woont en ons heiligt door Zijn heiligheid.

Daar staat Hij, de HEILIGE. En wij zullen met Hem staan,
gekleed in Zijn gerechtigheid, heilig met Zijn heiligheid.

Wel, dit tijdperk is het zesde tijdperk. In de ogen van God
nadert de tijd zijn einde. Hij zal spoedig weerkomen. Spoedig
zal de roep dat Hij weerkomt uitgaan en het zal klinken: “Wie
vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze
nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer
geheiligd.” Openb. 22:11b.

O, ik ben zo blij dat mijn heiliging niet uit mijzelf is. Ik ben
blij dat ik in Christus ben, met al Zijn wonderbare
eigenschappen van gerechtigheid, die mij deelachtig geworden
zijn, ja, die mij zijn toebedeeld. Geprezen zij God voor eeuwig!

“Dit zegt Hij die Waarachtig is.” Dit woord ‘waarachtig’ is
een wonderbaar woord. Het betekent niet waarachtig in de zin
van het tegenovergestelde van vals. Het drukt de Volkomen
Werkelijkheid uit van een gedachte in tegenstelling tot
Gedeeltelijke Werkelijkheid. Wij herinneren ons bijvoorbeeld
aan wat Jezus zei in Johannes 6:32 “Niet Mozes heeft u het
brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware
Brood uit de hemel.” Johannes 15:1 “Ik ben de ware Wijnstok.”
Hebreeën 9:24 “Want Christus is niet binnengegaan in een
heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware,
maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het
aangezicht Gods te verschijnen.” I Johannes 2:8  “de duisternis
gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt reeds.”

Daar dit woord werkelijk Volkomen Werkelijkheid uitdrukt
als tegenbeeld van Gedeeltelijke Werkelijkheid, zoals in deze
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verzen naar voren komt, kunnen we nu beter dan ooit zien wat
antitype versus type inhoudt en realiteit versus afschaduwing.
Neem als voorbeeld het manna dat uit de hemel kwam. God
zond brood der engelen uit de hemel voor Israël. Maar dat
brood voldeed niet. Het was slechts goed voor een dag. Zij, die
er van aten, kregen de volgende dag weer honger. Indien het
bleef liggen, bedierf het. Maar Jezus is het WARE Brood uit de
hemel, waarvan het manna slechts een type was. En als iemand
van dat BROOD, dat uit de Hemel is nedergedaald, eet, dan zal
hij nimmermeer hongeren. Hij hoeft niet opnieuw te komen
eten. Op het moment dat hij ervan at, ontving hij het eeuwige
leven. Hier was inderdaad WERKELIJKHEID. Er is niet langer
behoefte aan een schaduwbeeld. Geen behoefte aan
gedeeltelijke verlossing. Hier is de VOLHEID. Evenals Jezus
niet een deel van God is. Hij IS God.

Niemand kan ontkennen dat Israël licht had. Zij waren het
enige volk, dat als natie licht bezat. Toen het in Egypte zo
donker was, dat de duisternis bijna tastbaar was, was het in de
huizen der Israëlieten licht. Maar nu is er werkelijk licht
gekomen. Het licht der wereld is Jezus. Mozes en de profeten
brachten het licht door het Schriftwoord, dat op de Messias
betrekking had. Israël had dus licht. Maar nu is de Vervulling
van het licht gekomen, en wat eerst alleen maar een gloeiend
Woord was, is nu opengebroken in de Schittering van God,
geopenbaard onder Zijn volk. Zoals de vuurkolom des nachts
licht gaf, en dat was machtig, werd nu het licht en het leven in
de volheid van de Godheid lichamelijk geopenbaard.

Het was in Israël gewoonte een jonge stier te slachten op het
altaar voor de verzoening der zonden. Een jaar lang waren de
zonden van de schuldige bedekt. Maar die bedekking kon het
verlangen tot zondigen niet wegnemen. Het was geen volmaakt
offer. Het was een voorafschaduwing, totdat het ware offer zou
komen. Ieder jaar offerde de mens dus weer opnieuw en ieder
jaar kwam hij terug, omdat hij nog steeds hetzelfde verlangen
tot zondigen had. Het leven van het dier bracht een verzoening
voor zijn zonden teweeg, maar aangezien het bloed van een dier
was, dat vergoten werd en leven van een dier dat gegeven werd
kon dit niet terugkomen op de mens. Als het teruggekomen was,
dan zou het toch niet gebaat hebben. Maar toen Christus, de
volmaakte plaatsvervanger gegeven werd en Zijn bloed
vergoten werd, toen kwam het leven dat in Christus was terug
op de zich bekerende zondaar; en dat leven was het volmaakte
leven van Christus, zonder zonde en rechtvaardig, toen kon de
schuldige vrijuit gaan, want hij had geen verlangen tot
zondigen. Het leven van Jezus was op hem gekomen. Dat wordt
bedoeld in Romeinen 8:2 “Want de wet van de Geest des levens
heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en
des doods.”



282  DE ZEVEN GEMEENTE-TIJDPERKEN

Maar de Joden, die in de tijd van Jezus leefden, wilden dat
offer niet aannemen. Het bloed van bokken en stieren bracht
niets volmaakts tot stand. Het was eens de door God ingestelde
richtlijn. Maar nu Christus in het vlees verschenen is en door
Zijn eigen bloed te storten de zonde heeft weggedaan, heeft Hij
door Zijn offer ons vervolmaakt. De Joden wilden dat niet
aannemen. Maar hoe staat het met het tijdperk van Filadelfia
en, ja, de andere tijdperken ook? Hebben zij werkelijk deze
werkelijkheid in Christus aanvaard? Nee. Zelfs toen Luther de
waarheid van de rechtvaardiging naar voren bracht, bleven de
roomse kerk en haar oosterse tegenhanger, de grieks-orthodoxe
kerk, aan werken vasthouden. Werken zijn op zichzelf goed,
maar zij zullen u niet redden. Zij maken u niet volmaakt. Het
is Christus of omkomen. Het is zelfs niet Christus EN werken.
Het is Christus alleen.  Dit tijdperk ving aan met de jaren van
het Arminianisme, waarin men niet meer gelooft in Christus
als WERKELIJKHEID. Het zingt niet “Niets dan het Bloed,”
maar: “Niets dan het bloed EN mijn eigen gedrag.” Nu, ik
geloof in goed gedrag. Als u gered bent zult u de
rechtvaardigheid doen. Wij hebben het daarover reeds gehad.
Maar laat ik u dit zeggen: redding is NIET Jezus PLUS. Het is
Jezus ALLEEN. DE VERLOSSING IS DES HEREN. Van
begin tot het eind, het is alles GOD. Laat Zijn leven in mij zijn.
Laat het Zijn bloed zijn, dat mij reinigt. Laat het Zijn Geest
zijn, Die mij vervult. Laat het Zijn Woord in mijn hart en in
mijn mond zijn. Laten het Zijn striemen zijn, Die mij genezen.
Laat het Jezus zijn en niemand anders dan Jezus Alleen. Niet
uit werken der gerechtigheid, die ik gedaan heb. Nee. Christus
is mijn leven. Amen.

Ik voel dat ik door en maar door zou kunnen gaan met deze
waarheden, maar ik wil u nog een gedachte doorgeven. Ik bedoel
dat prachtige vers dat door A. B. Simpson werd geschreven.

“Vroeger was’t de zegen,
Nu is het de Heer;
Vroeger zien en voelen,
Nu is het Zijn Woord.
Vroeger was ’t de gave
Nu de Gever ’t meest;
Vroeger de genezing;
Nu Hemzelf alleen

Christus al in alles,
Hij alleen, daar wil ik heen
Enig alles: Jezus;
Jezus, Hij alleen.”

Niets in dit leven schenkt voldoening, ook al schijnt het zo,
hoe goed en fijn het misschien ook lijkt, maar u zult het
eindresultaat van de volmaking in Christus vinden. Alles zinkt
in het niet in vergelijking met Hem.
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“Hij, Die de sleutel Davids heeft.” Dit prachtige vers volgt
op en komt uit het voorgaande vers, “De Waarachtige” _
Christus, de Volmaakte Werkelijkheid, als tegenbeeld van
Gedeeltelijke Werkelijkheid. Hier is het. Mozes was een profeet
Gods, maar Jezus (gelijk aan Mozes) was DE profeet Gods.
David (een man naar Gods hart) was koning over Israël, maar
Jezus is de Grotere David, Koning der Koningen en Here der
Heren, God, waarlijk God. Nu, David was geboren uit de stam
Juda, waaruit geen priesters kwamen; nochtans at hij de
toonbroden, die uitsluitend voor de priesters bestemd waren.
Hij was een groot strijder, en overwon de vijand, hij richtte
zijn volk en zat als koning op de troon. Hij was een profeet. Hij
was een prachtig type van Christus. Nu zegt het in Jesaja 22:22
“En Ik zal de sleutel van het huis van David op Zijn schouder
leggen; opent Hij, niemand sluit; sluit Hij, niemand opent.” De
Geest gebruikt deze verwijzing in het Oude Testament naar de
Here Jezus Christus en Zijn bediening in de gemeente. De
sleutel Davids was toen slechts een vage betekenis van wat in
Jezus - staande temidden van kandelaren - vervuld is. Het
heeft betrekking op onze Here NA Zijn opstanding en niet op
Zijn rondwandeling op aarde. Maar wat is de betekenis van de
sleutel? Het antwoord ligt verborgen in de POSITIE van de
sleutel. Hij is NIET in Zijn hand. Hij draagt hem niet om zijn
nek. Hij is niet in de handen van anderen gelegd, anders zou
het vers niet gezegd hebben dat ALLEEN HIJ DE SLEUTEL
KAN GEBRUIKEN _ WANT ALLEEN HIJ OPENT EN
SLUIT, EN NIEMAND heeft het recht dan Jezus Zelf. Niet
waar? Maar waar is dan de sleutel? Hij IS OP ZIJN
SCHOUDER. Maar wat heeft de SCHOUDER er dan mee te
maken? Lees Jesaja 9:6 “En de heerschappij is op Zijn
schouder.” Maar wat betekent dat? Dit is het antwoord. De
zinsnede “heerschappij is op Zijn schouder”, vindt zijn
oorsprong in de huwelijksceremonie van het oosten. Wanneer
de bruid aan de bruidegom wordt toevertrouwd, neemt zij haar
sluier af en legt deze over de schouder van de bruidegom,
hetgeen wil zeggen, dat zij niet alleen onder zijn heerschappij
is _ dat zij haar rechten aan hem heeft overgedragen _ dat hij
het hoofd is _ maar ook dat hij de verantwoordelijkheid en de
zorg heeft en dat HIJ EN HIJ ALLEEN _ NIEMAND
ANDERS _ GEEN ANDERE MAN _ GEEN ANDERE
MACHT _ ENIG RECHT OF VERANTWOORDELIJKHEID
HEEFT. En dat nu, geliefden, is de SLEUTEL Davids. God,
Die soeverein is, wist, door Goddelijk raadsbesluit, wie in Zijn
Bruid zouden zijn. Hij koos haar uit. Zij koos Hem niet uit. Hij
riep haar. Zij kwam niet uit haarzelf. Hij stierf voor haar. Hij
waste haar in Zijn eigen bloed. Hij betaalde de prijs voor haar.
Zij behoort Hem en Hem alleen toe. Zij is Hem gans toegewijd
en Hij aanvaardt de verplichting. Hij is haar hoofd, want
Christus is het hoofd van de gemeente. Zoals Sara Abraham
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“Heer” noemde, zo is de bruid gelukkig, dat Hij haar Here is.
Hij spreekt en zij gehoorzaamt, want daarin schept zij
behagen.

Maar hebben de mensen eigenlijk wel acht geslagen op
deze waarheid? Hebben zij Zijn Persoon waardig geacht, Die
alleen de volledige soevereine autoriteit heeft over Zijn
gemeente? Ik zeg u: “NEE”. Want in ieder tijdperk is de
gemeente overheerst door een hiërarchie _ een priesterschap _
een apostolische opvolging _ die de deur der genade en
barmhartigheid toesloot voor wie zij wilden, en inplaats van de
liefde en verantwoordelijkheid van de gemeente op zich te
nemen hebben zij, vervuld van begeerte, haar beroofd en haar
vernietigd. De geestelijkheid leefde in overvloed, terwijl de
arme gemeente met de overblijfselen genoegen moest nemen.
En niet één tijdperk heeft anders gehandeld. Elk bond zich
samen tot een organisatie en legde heerschappij op mensen en
droeg de gemeente op aan de regering. Als het volk het waagde
hier tegen in te gaan, werd het wreed onderdrukt of
uitgestoten. Iedere denominatie heeft dezelfde geest. Iedere
denominatie zweert, dat zij de sleutel voor de regering der kerk
heeft. Iedere denominatie beweert, dat zij de deur opent. Maar
dat is niet juist. Het is Jezus en Jezus alleen. Hij plaatst de
leden in het Lichaam. Hij bekrachtigt haar met bedieningen.
Hij geeft haar gaven om mee te werken. Hij zorgt voor haar en
leidt haar. Zij is Zijn enig bezit en Hij bezit niemand anders
dan haar alleen.

Wat staat dit gemeente-tijdperk, waarin we nu leven, ver af
van de werkelijkheid. En op zekere dag zullen deze lieden, die
nu voorgeven, dat zij voor de gemeente spreken, opgaan in de
oecumenische beweging, teneinde een levende antichrist te
plaatsen aan het hoofd van hun organisatie, die de Here afzet
en wij zullen Hem (Christus) buiten de gemeente aantreffen en
Hem horen zeggen: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop; indien
iemand naar Mijn stem hoort, en de deur opent, Ik zal bij hem
binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.”
Openbaring 3:20.

Maar laat ik dit zeggen. Onze Heer is niet verslagen. De
mensen zijn het, die beweren dat zij de deur naar God openen
en sluiten, maar zij zijn leugenaars. Alles wat de Vader Hem
gegeven heeft, zal tot Hem komen, en wie tot Hem komt, zal
Hij geenszins uitwerpen; Hij zal NIEMAND verliezen. Joh.
6:37-39. En als dat laatste uitverkoren lid van het lichaam van
Christus binnenkomt, zal onze Here verschijnen.

De sleutel Davids. Was David niet de koning over Israël _
geheel Israël? En is Jezus niet de Zoon Davids zittende op de
troon van David in het Duizendjarig Rijk en zal Hij niet
regeren en heersen over Zijn erfdeel? Zeker. De sleutel Davids
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stelt dus voor, dat Jezus het Duizendjarig Rijk inluidt. Hij, Die
de sleutel van hel en dodenrijk heeft zal de Zijnen oprichten
om met Hem te heersen in gerechtigheid op aarde.

Wat wonderbaar dat onze Heer alle antwoorden heeft. In
Hem zijn waarlijk alle beloften van God vervuld. Waarlijk,
door IN Hem te zijn zijn wij erfgenamen van hetgeen Hij voor
ons gekocht heeft.

Ja, daar staat Hij, de Here der Heerlijkheid. Eens als de
Vader, was Hij omringd door de engelen, de aartsengelen, de
cherubijnen en serafijnen en de legerscharen des hemels, die
uitriepen: “Heilig, Heilig, Heilig, is de Here God der
Heerscharen.” Zijn heiligheid was zo geweldig dat niemand
tot Hem kon naderen. Maar thans zien wij Hem in de
gemeente, terwijl Hij Zijn eigen heiligheid met ons deelt,
totdat wij in Hem niets minder dan gerechtigheid Gods
geworden zijn. Ja, daar staat Hij, “Jezus, de Volmaakte Alles”,
_ de Lelie der Valleien, de Blinkende Morgenster, de
Schoonste onder Tienduizend, de Alfa en Omega, de Wortel
Davids, Vader, Zoon en Heilige Geest, _ de Alles in Allen.
Jesaja 9:6 “Want een kind is ons geboren, een Zoon is ons
gegeven en de heerschappij rust op Zijn schouder en men
noemt Hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige
Vader, Vredevorst.” In Hem wordt alles volkomen vervuld.
Ofschoon wij Hem eens niet geacht hebben, nu hebben wij
Hem lief met onuitsprekelijke vreugde en blijdschap. Hij staat
in het midden van Zijn Gemeente en wij zullen Zijn lof
zingen, want Hij, de Grote Overwinnaar, is het hoofd van de
gemeente, de bruid. Hij heeft die bruid gekocht. Hij heeft haar
in bezit. Zij is van Hem en behoort Hem toe en Hij zorgt voor
haar. Hij is onze koning en wij zijn Zijn koninkrijk. Zijn
eeuwig eigendom.

U zult zich nu herinneren, dat ik in het begin van vers 7 zei,
dat vers 9 ons zou helpen om het te verstaan. Ik hoop, dat u
begrepen hebt wat ik bedoelde. Jezus toont Zich hier als de
Heilige, de Waarachtige (of de werkelijkheid), Die de sleutel
Davids heeft, Die opent en sluit. En dat is volkomen juist. Deze
verzen geven een volmaakte beschrijving van Hem. Maar de
Joden in Zijn tijd verwierpen Hem met alles wat Hij was. Zij
verwierpen hun Redder en alles wat hij voor hen betekende. En
de naamchristenen hebben nu precies hetzelfde gedaan. Zij
hebben precies hetzelfde gedaan als de Joden. De Joden
kruisigden Hem en keerden zich toen tegen de ware gelovigen.
De naamchristenen hebben Hem opnieuw gekruisigd en zij
hebben zich gewend tot de ware gemeente om haar te
verdelgen. Maar God is waarachtig, en Hij, Die boven allen is,
zal nochtans terugkeren, en dan zal Hij laten zien wie de enige
Heerser is. En als Hij Zich aan de wereld vertoont, en de gehele
wereld zich aan Zijn voeten buigt, zal de gehele wereld zich
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aan de voeten der heiligen buigen en daarmee aantonen dat zij
het bij het rechte eind hadden, toen zij stand hielden als de
Zijnen. Gezegend zij God voor eeuwig.

HET TIJDPERK VAN DE OPEN DEUR

Openbaring 3:8 “Ik weet uw werken: zie, Ik heb een
geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan
sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt Mijn woord
bewaard en Mijn Naam niet verloochend.”

Het eerste gedeelte van dit vers: “Ik weet uw werken”,
wordt geanalyseerd in het verdere deel van dit vers, want hun
werken hadden te maken met “de open deur”, “kleine kracht”,
“het Woord en de Naam”.

Om de rijkdom van de betekenis te begrijpen, die
verscholen is in de zin: “Zie Ik heb een geopende deur gegeven
en niemand kan die sluiten”, moeten wij nu in onze
herinnering naar voren roepen, wat over ieder opeenvolgend
tijdperk gezegd wordt. Er is eerder sprake van overlapping, of
een geleidelijke overgang, dan van een abrupt einde en een
nieuw begin. Dit tijdperk vloeit in het bijzonder over in het
volgende. En niet alleen gaat dit tijdperk zomaar over in het
laatste, maar het laatste is ook in vele opzichten een
voortzetting van het zesde tijdperk. Het zevende tijdperk (een
bijzonder kort tijdperk) vergadert in zichzelf voor één vlug
werk, al het kwade uit elk tijdperk en tegelijkertijd toch ook al
de werkelijkheid van Pinksteren. Als het tijdperk van
Filadelfia eenmaal ten einde is gekomen, vangt daarna snel het
Laodicea-tijdperk aan, dat zowel de tarwe als het onkruid rijp
maakt voor de oogst: “Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt
het in bossen om het te verbranden, maar brengt het koren
bijeen in mijn schuur.” Mattheüs 13:30. Maar denk er
alstublieft aan dat met het tijdperk van Sardes de reformatie
begon, die nog steeds door moet gaan totdat het graan, dat
geplant was op Pinksteren, het hele proces van planten,
begieting, voeding, enz. doormaakt, totdat het regelrecht
terugkomt tot het oorspronkelijke zaad. Terwijl dit doorgaat
zal het onkruid, dat gezaaid was, deze cyclus ook doormaken
en geoogst worden. Dit is nu precies, wat wij zien gebeuren.
Denkt u maar eens aan de jaargetijden, dan kunt u hier een
zeer goede afschaduwing zien. De plant, die in de zomer in
volle bloei te zien is, gaat plotseling zaad geven. U kunt niet
precies zeggen wanneer de zomer herfst werd _ hij ging er in
over. Zo is het ook met de tijdperken, en wel in het bijzonder
met deze laatste twee.

Jezus zegt juist in dit tijdperk:  “Ik kom SPOEDIG.” vs. 11.
Het laatste tijdperk moet dus van zeer korte duur zijn.
Laodicea is de eeuw van het vlugge werk. Het wordt verkort.
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Nu zullen wij het in het bijzonder hebben over de OPEN
DEUR, die niemand kan sluiten. Allereerst wil ik wat
uitwijden over de open deur zoals deze het beeld is van de
geweldige zendingsijver van dat tijdperk. Paulus noemde een
nieuwe zendingsinspanning “een open deur” voor de Here. II
Corinthiërs 2:12 “Toen ik nu te Troas was gekomen om het
Evangelie van Christus te prediken, en mij een deur geopend
was in de Here.” Door de Schriftplaatsen met elkaar te
vergelijken kunnen wij dus zien dat deze open deur de grootste
verspreiding van het Evangelie betekent, die de wereld ooit
heeft aanschouwd.

Ik wil, dat u hier iets gaat zien. God werkt met het getal
drie, nietwaar? In het derde tijdperk, dat van Pérgamum, heeft
de kerk zich verbonden met de staat. De werken der Nicolaïe-
ten werden tot de leer der Nicolaïeten. Dat tijdperk was de
OPEN DEUR voor de valse wijnstok. Toen zij eenmaal
geruggesteund werd door de staat, groeide zij uit tot een waar
wereldsysteem, alhoewel zij nog wel de naam Christen droeg.
De leer verspreidde zich als vuur. Maar thans, drie tijdperken
verder, komt na een harde, lange strijd om het geloof, de OPEN
DEUR voor de waarheid. Nu zal Gods Woord ingang vinden.
Natuurlijk heeft het vijfde tijdperk de stoot tot deze machtige
beweging gegeven, aangezien dat tijdperk ons ontdekkingen,
koloniën en gedrukte boeken gaf, enz.

Het zou geweldig mooi geweest zijn als deze ‘open deur’ de
Goddelijke richtlijn van Pinksteren had gevolgd als vermeld in
Hebreeën 2:1-4 “Daarom moeten wij te meer aandacht
schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet
afdrijven. Want indien het Woord, door bemiddeling van
engelen gesproken, van kracht is gebleken, en elke overtreding
en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen,
hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met
zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en
door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is
overgeleverd, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door
tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de Heilige
Geest toe te delen naar Zijn wil.” U weet dat dit de te volgen
richtlijn is, want dat heeft Jezus Zelf gezegd. Marcus 16:15-20
“En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld,
verkondigt het Evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft
en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet
gelooft, zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen deze
dingen de gelovigen volgen: in Mijn Naam zullen zij boze
geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen
zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken,
zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen
leggen en zij zullen genezen worden. De Here dan werd, nadat
Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de Hemel en heeft
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Zich gezet aan de rechterhand Gods. Doch zij gingen heen en
predikten overal, terwijl de Here medewerkte en het Woord
bevestigde door de tekenen die erop volgden. Amen.”

Hij heeft hun nooit gezegd heen te gaan in de hele wereld
en Bijbelscholen te stichten; ook zei Hij niet tegen hun
tractaten uit te delen. Wel zijn deze dingen goed, maar wat
Jezus hun vertelde te doen was HET EVANGELIE TE
PREDIKEN _ blijf bij het WOORD _ en dan zouden de
tekenen volgen. De wijze waarop het Koninkrijk Gods
gepredikt moest worden, werd het eerst geïntroduceerd toen de
twaalf werden uitgezonden. In Mattheüs 10:1-8 zond Hij hen
met de volgende boodschap uit: “En Hij riep Zijn twaalf
discipelen tot Zich en gaf hun macht over onreine geesten om
die uit te drijven en om alle ziekte en alle kwaal te genezen. En
dit zijn de namen van de twaalf apostelen: vooreerst Simon,
genaamd Petrus, en Andreas, zijn broeder; en Jakobus, de zoon
van Zebedeüs, en Johannes, zijn broeder; Filippus en
Bartholomeüs; Thomas en Mattheüs, de tollenaar; Jakobus, de
zoon van Alfeüs en Thaddeüs; Simon de Zeloot en Judas
Iskariot, die Hem ook verraden heeft. Deze twaalf heeft Jezus
uitgezonden en Hij gebood hun, zeggende: Wijkt niet af op een
weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen;
begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls.
Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is
nabijgekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt
melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het
ontvangen, geeft het om niet.” Deze bediening, die Hij hun gaf,
was in feite het aan hen mededelen van Zijn eigen bediening,
want in Mattheüs 9:35-38 staat: “En Jezus ging alle steden en
dorpen langs en leerde in hun synagogen en verkondigde het
Evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle
kwaal. Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over
hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als
schapen die geen herder hebben. Toen zeide Hij tot Zijn
discipelen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig.
Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende
in Zijn oogst.”

Velen hebben nu het idee, dat alleen de apostelen deze
bediening, die hun door Jezus verleend is, hadden, en dat deze
dus eindigde toen zij stierven. Dat is niet zo. In Luc. 10:1-9
kunnen wij vinden dat Hij reeds tijdens Zijn rondwandeling op
aarde begonnen was bedieningen te geven aan de Zijnen,
“Daarna wees de Here nog zeventig aan en Hij zond hen twee
aan twee voor Zich uit naar alle steden en plaatsen, waar Hij
zelf komen zou. En Hij zeide tot hen: De oogst is wel groot,
maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de
oogst, dat Hij arbeiders uitzende in Zijn oogst. Gaat heen, zie,
Ik zend u als lammeren midden onder wolven. Draagt geen
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beurs of reiszak of sandalen, en groet niemand onderweg. Welk
huis gij ook binnentreedt, zegt eerst: Vrede zij dezen huize. En
indien daar een zoon des vredes is, dan zal uw vrede op hem
rusten, maar zo niet, dan zal hij tot u terugkeren. Blijft in dàt
huis, eet en drinkt wat men u geeft, want de arbeider is zijn
loon waard. Gaat niet van het ene huis naar het andere. En als
gij in een stad komt, waar men u ontvangt, eet wat u wordt
voorgezet, en geneest de zieken, die er zijn, en zegt tot hen: Het
Koninkrijk Gods is nabij u gekomen..”

Wie zou de machtige bediening van Filippus durven
ontkennen? Wie zou de machtige bedieningen van Irenaeüs,
Martinus, Columba, Patricius en ontelbare anderen, op wie de
zalving van God rustte, durven loochenen?

Ja. De Bijbelse weg is de ware weg van de open deur. En ik
wil hier mijn getuigenis aan toevoegen. De reden dat ik dat
moet doen, is dat ik slechts met zekerheid kan spreken over
wat God in mijn eigen leven gedaan heeft. Indien u mij hier
dus een persoonlijke aantekening wilt veroorloven zal ik u
vertellen, waarom ik met zekerheid weet, dat Jezus dezelfde is
gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid en dat de kracht Gods
nog steeds te verkrijgen is voor een ieder, die gelooft en haar
wil ontvangen.

Tijdens mijn zendingsreis naar Zuid-Afrika zegende God
zo geweldig, dat toen ik naar Durban kwam, de enige plaats
die groot genoeg was om de menigte te herbergen, het grote
terrein voor de paardenrennen was, dat op een na het grootste
ter wereld is. Er waren meer dan 100.000 mensen. Om de orde te
handhaven moest men hekken opzetten om de onderscheidene
stammen gescheiden te houden. Honderden politieagenten
waren op de been om de menigte rustig te houden. Die
hongerige zielen hadden mijlen ver gereisd. Een koningin van
Rhodesië was gekomen met een trein van 27 wagons, waarin
Afrikaanse inboorlingen zaten. Zij kwamen van over de velden
en de heuvelen, terwijl zij vele mijlen ver een geliefde, die
hulpbehoevend was, meedroegen op hun rug. Het gehele land
werd in beweging gebracht door de machtige werken, die door
de Heilige Geest werden verricht.

Toen ik op een namiddag met de bediening begon, kwam
een van de duizenden mohammedanen op het podium. Toen zij
daar voor mij stond begon een zendeling, die onder de
mohammedanen werkte, zachtjes tot de Here te bidden: “O,
voor deze kostbare ziel. O, voor deze kostbare ziel.” Hij was
reeds jaren daar geweest en volgens zijn eigen getuigenis, had
hij slechts EEN mohammedaan Jezus Christus zien aanvaarden
als zijn Redder. Van oorsprong waren zij afkomstig uit
Medo-Perzië, alwaar de wetten niet veranderen. Het is zo
moeilijk hen te winnen. Het lijkt wel alsof “eens een
mohammedaan, altijd een mohammedaan” een wet onder hen
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is. Welnu, terwijl zij voor me stond en ik tot haar begon te
spreken en via de vertolkers tot al deze duizenden, zei ik:
“Hebben de zendelingen u niet verteld over JEZUS, Die
gekomen is om u te redden?” U had de mensen elkaar moeten
zien aanstaren toen ik dat zei. Toen zij bevestigend
antwoordden, ging ik verder en zei: “Maar hebben deze
zendelingen ook uit dit Boek gelezen (ik hield mijn Bijbel
omhoog zodat men die kon zien), dat deze zelfde Jezus een
wonderbare Heelmeester was en dat Hij in Zijn kinderen door
de eeuwen heen zou leven totdat Hij zou wederkomen om hen
tot Zich te nemen? Hebben zij u verteld dat zij door dezelfde
Geest in hen, die ook in Jezus was, in staat zouden zijn
dezelfde machtige tekenen te doen, die Jezus deed? Hebben zij
u verteld, dat u, behalve dat u gered kunt worden ook genezing
kunt ontvangen? Hoevelen van u zouden deze zelfde Jezus
willen zien nederdalen en onder ons komen en dezelfde dingen
doen als toen Hij lang geleden hier op aarde rondwandelde?”
Allen wilden het. Allen waren het daarover eens.

Toen ging ik verder: “Indien Jezus door Zijn Geest dat wil
doen wat Hij hier op aarde deed, wilt u dan Zijn Woord
geloven?” En hier stond die mohammedaanse vrouw voor mij.
De Geest begon door mij te werken.

Ik zei tegen haar: “Nu, u weet, dat ik u niet ken. Ik kan
zelfs uw taal niet spreken.” Zij beaamde dat. Ik zei: “U weet
dat wat uw genezing betreft, ik dat niet kan. Maar u hebt
vanmiddag de boodschap gehoord en mij begrepen.” Haar
Indische vertaler antwoordde voor haar dat zij het begrepen
had, want zij had het Nieuwe Testament gelezen.

De mohammedanen nu zijn afstammelingen van Abraham.
Zij geloven in Eén God. Maar zij verwerpen Jezus als de Zoon
van God en in plaats daarvan nemen zij Mohammed als Zijn
profeet. Zij zeggen, dat Jezus nooit gestorven en opgewekt is.
Dat wordt hun door hun priesters geleerd en zij geloven het.

Ik zei: “Jezus stierf en stond op uit de doden.” Hij zond
Zijn Geest terug op de gemeente. Die Geest, Die op Hem rustte
is dezelfde Geest in de gemeente nu en zij kan en zal
voortbrengen wat Jezus heeft voortgebracht. Hij zei in
Johannes 5:19 “De Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij
moet het de Vader zien doen; want wat Deze doet, dat doet ook
de Zoon evenzo.” Welnu, indien Jezus zal komen en mij
openbaart wat uw moeilijkheden zijn of de reden waarvoor u
hier bent _ indien Hij mij kan zeggen wat uw verleden is, dan
kunt u voor de toekomst zeker geloven?”

Via haar vertaler zei zij: “Ja, dat kan ik.”
Ik zei: “In orde, moge Hij het doen.”
Die mohammedanen letten scherp op. Allen strekten zich

uit om te zien wat er zou gaan gebeuren.
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Toen sprak de Heilige Geest: “Uw echtgenoot is een kort
gezet iemand met een zwarte snor. U hebt twee kinderen. Drie
dagen geleden bent u bij een dokter geweest om u te laten
onderzoeken. U hebt een gezwel in uw baarmoeder.”

Zij boog haar hoofd en zei: “Dat is waar.”

Ik vroeg haar: “Waarom bent u naar mij toe gegaan, een
Christen? Waarom ging u niet naar uw mohammedaanse
profeet?”

Zij zei: “Ik denk dat u mij kunt helpen.”
Ik zei: “Ik kan u niet helpen, maar indien u Jezus Christus

als uw Verlosser aanneemt, zal Hij, Die hier nu is en alles over
u weet, u helpen.”

Zij zei: “Ik aanvaard Jezus als mijn Redder.” Dat was
voldoende. Zij werd genezen en ongeveer tienduizend
mohammedanen kwamen op die dag tot Christus, daar het
Evangelie gepredikt werd in Woord en kracht. God heeft nooit
iemand opgedragen om dertig jaar te arbeiden en niets te
oogsten. Hij gaf ons een open deur van Woord en kracht en wij
moeten daar gebruik van maken. Dat gaf Paulus zijn grote en
effectieve bediening. I Corinthiërs 2:4 “Mijn spreken en mijn
prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van
wijsheid, maar met betoon van Geest en kracht.”

Luister nu naar mij. Op dezelfde reis ging ik een vliegtuig
in op weg naar New Salisbury, in Rhodesië, toen ik een groepje
van hier zag met Amerikaanse paspoorten. Ik ging naar hen toe
en zei: “Goedendag, ik zie dat u Amerikaanse paspoorten hebt.
Gaat u ergens heen op reis?”

De jongeman antwoordde me: “Neen, wij zijn hier allen
zendelingen.”

“Wat prachtig”, antwoordde ik, “werkt u op eigen initiatief
of bent u uitgezonden door een of andere organisatie?”

“Wij zijn methodisten. Wij komen uit Wilmore in
Kentucky,” zei hij.

“Kijk eens aan, dat is zowat in mijn achtertuin,” gaf ik ten
antwoord.

“U bent toch zeker niet die broeder Branham, die van die
kant komt, wel?”

Ik zei: “Jazeker, die ben ik.” Dat genas hem. Hij wilde geen
woord meer zeggen _ en hij en de drie meisjes keken elkaar
maar aan. Dus zei ik: “Een ogenblikje, zoon, ik zou een
moment met u willen spreken over enige principes, aangezien
wij hier allen zijn als Christenen, met een groot doel. Nu zegt
u, dat u hier allen reeds twee jaar werkzaam bent. Kunt u in de
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Naam van Jezus zeggen dat u uw vinger op één ziel kunt leggen
waarvan u weet, dat u hem voor de Here hebt gewonnen?” Zij
konden het niet.

“Ik wil uw gevoelens niet kwetsen, meisjes,” zei ik, “maar
u had beter thuis uw moeder kunnen helpen met de afwas. U
hebt op het zendingsveld niets te maken, zolang u niet vervuld
bent met de Heilige Geest en het zuivere Evangelie predikt in
betoon van kracht van de Heilige Geest. Indien u niet de
resultaten ziet, waarvan Jezus zei, dat u ze zou zien, dan komt
dit alleen omdat u niet het zuivere Evangelie predikt.”

Laat ik nog een stapje verder gaan en u laten zien hoe het
op het zendingsveld kan toegaan. Ik zeg niet dat het altijd zó is
maar ik vrees, dat het maar al te vaak zo gebeurt. Terwijl ik
met de burgemeester door Durban reed, op diezelfde reis, zag
ik een inboorling met een koordje om zijn hals bezig met het
inpakken van een afgodsbeeldje. Ik vroeg mijn vriend waar dat
koordje voor diende en hij zei mij dat, wanneer een inboorling
tot het Christendom overging men hem een koordje omdeed.
Dat verbaasde mij, want hier stond een man, die zich Christen
noemde, terwijl hij dat afgodsbeeldje droeg, ik vroeg dan ook
hoe dit mogelijk was.

Hij zei: “Ik kan zijn taal spreken. Laten we naar hem toe
gaan en met hem spreken.”

Wij gingen er dus heen en de burgemeester diende als mijn
tolk. Ik vroeg de inboorling of hij een Christen was. Hij
bevestigde dat hij inderdaad een Christen was. Daarna vroeg
ik hem waarom hij dat afgodsbeeldje toch droeg terwijl hij
Christen was. Hij antwoordde dat het een afgodsbeeldje was
geweest van zijn vader en dat deze het hem had nagelaten.
Toen ik hem vertelde dat een Christen geen afgodsbeeldjes
behoort te dragen, antwoordde hij dat dit afgodsbeeldje zijn
vader tot groot nut was geweest. Ik was nieuwsgierig en wilde
er meer van weten en hij zei, dat op zekere dag zijn vader
beslopen werd door een leeuw, hij legde toen een vuur aan en
sprak tot het afgodsbeeldje zoals het hem geleerd was door de
toverdokter. De leeuw ging weg. Ik zei hem dat het vuur de
leeuw had weggejaagd, aangezien alle wilde dieren bevreesd
zijn voor vuur. Ik zal nooit zijn antwoord vergeten. Hij zei:
“Wel, het zit zo, indien Amoya (de Geest) faalt dan zal dit
afgodsbeeldje niet falen.”

(Een gedetailleerd verslag van de Afrikaanse campagne
kan men lezen in het boek: Een Profeet Bezoekt Zuid-Afrika)

Zo is het met alle kracht die het merendeel der Christenen
heeft, daar het Woord hen niet gepredikt werd via de
oorspronkelijke open deur van Pinksteren.

Laten wij nu terugkeren tot ons onderwerp over de open-
deur-zending van het Filadelfia tijdperk. Het bezat niet de
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open deur van kracht, zoals het had moeten hebben. Merk op
dat Hij in hetzelfde vers waarin Hij deze open deur noemt,
zegt: “Maar gij hebt kleine kracht.” Dat is juist. De KRACHT
des Geestes ontbrak in dat tijdperk. Het Woord werd goed
gepredikt. Het was goed in staat om zielen wijs te maken tot
redding. Maar de grote kracht van God, die uit Zijn machtige
daden bleek, Die Zijn arm ten behoeve van Zijn volk
ontblootte, ontbrak nog, behalve onder de verspreide groepjes.
Nochtans, geprezen zij God, groeide zij en nam zij toe, en was
er meer kracht dan men in de Reformatie bezat.

In dit tijdperk ging de man uit, die wij vaak de vader van
de zending noemen, William Carey, een dorpsschoenmaker, die
voorging in de Bijzondere Baptisten Gemeente in Moulton,
Engeland, die het volk danig in opschudding bracht doordat
hij predikte dat “het bevel - aan de apostelen gegeven om alle
volkeren te onderwijzen - alle predikers, die na hen kwamen,
gold, en dat de begeleidende beloften van dezelfde kracht
waren.” Hij werd hard aangevallen door de calvinisten, die tot
het uiterste waren gegaan in de leer van de uitverkiezing, door
te geloven dat allen die gered zullen worden, gered ZULLEN
worden en dat het zendingswerk tegen de Geest was. Maar
Andrew Fuller hielp meneer Carey bij het prediken en het
verzamelen van gelden. Hun invloed was zo geweldig groot dat
in 1792 een instelling werd opgericht om het Evangelie te
verspreiden naar alle landen. Deze instelling zond Carey uit,
die zichtbaar gezegend werd door God in het winnen van
zielen in India. In 1795 werd de London Missionary Society
gesticht door een groep godvrezende Christenen, waarvan wij
weten, dat zij miljoenen pond sterling bijeenbracht en door de
jaren heen duizenden zendelingen uitzond om het verlangen
van de Here te volvoeren. De Geest Gods was in beweging en
“Andere Schapen” zal de roep geweest zijn van de harten van
deze ernstige gelovigen.

“Ik heb een geopende deur voor u gegeven.” Nogmaals wil
ik naar deze woorden kijken. Ditmaal echter wil ik ze niet
toepassen op de zending. Ik wil u een gedachte doorgeven van
iets dat diep doordringt tot in het laatste tijdperk. Zoals ik
reeds heb gezegd, gaat dit tijdperk over in het laatste. In dit
tijdperk zegt Jezus: “Zie, Ik kom spoedig.” (vs. 11), en van het
laatste zegt Hij, dat Hij “het werk ging voleindigen en het in
gerechtigheid plotseling zou afsluiten, omdat de Heer een kort
werk zal doen op aarde.” Rom. 9:28. Let er op hoe dit vers uit
Openbaring 3:8 luidt “_ geopende deur _ kleine kracht,
Woord, Naam.” Met al deze drie dingen heeft die open deur te
maken. Waar duidt nu de deur eigenlijk op? In Johannes 10:7
staat: “Jezus zeide dan nogmaals: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u: IK BEN DE DEUR DER SCHAPEN.” Dat is juist. “IK BEN”
IS de deur der schapen. Nu is dit niet zomaar een of andere
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vreemde uitdrukking. Dit is werkelijk zo. Zie hoe Jezus in
Johannes 10, als Hij deze gelijkenis uitspreekt, Zich de Herder
noemt. Dan noemt Hij Zichzelf de deur. En dat is een herder
voor de schapen. Hij is werkelijk hun deur.

Toen ik in het oosten was zag ik dat ’s nachts de herder al
zijn schapen bijeenbracht. Hij bracht ze in de schaapskooi.
Vervolgens ging hij ze tellen. Toen hij er zeker van was dat ze
alle binnen waren, placht hij neer te gaan liggen in de open
deur der schaapskooi en werd in letterlijke zin de deur naar de
schaapskooi. Niemand kon naar binnen of naar buiten gaan
dan via hem. Hij was de deur. Toen ik de volgende dag met een
vriend in een jeep ging rijden merkte ik op dat een herder zijn
kudde in de stad begon te leiden. Meteen stopte alle verkeer
zodat de schapen door konden gaan. Nu zijn de steden in het
oosten anders dan de steden hier. Wij houden al onze
koopwaar binnen; maar daar lijkt het op een grote markt
waarbij alle produkten op het trottoir liggen uitgestald zodat
de voorbijgangers ze kunnen zien en kopen. Ik dacht bij
mijzelf: “Lieve help, nu begint de ellende pas goed. Als al die
schapen dat voedsel zien dat daar ligt uitgestald.” Maar terwijl
de herder voor de kudde uitliep, volgden die schapen vlak
achter hem met gelijke tred. Zij keken naar al die goederen,
maar geen enkel schaap raakte iets aan. O, had ik maar hun
taal gekend, dan zou ik het verkeer hebben stilgelegd en hun
een prediking gebracht hebben over wat ik zojuist gezien had.

Als u tot de schapen van de Grote Herder behoort, dan
volgt u precies iedere voetstap van Hem, zoals die schapen
deden. U zult niet in de verleiding komen, af te wijken
vanwege een of andere grote bloem van een kerk, of vanwege
de stem van een of andere doctor in de godgeleerdheid,
filosofie of letterkunde, maar u zult trouw de Herder navolgen.
De Bijbel zegt dat de schapen Zijn stem kennen en dat ze HEM
volgen; de stem van een vreemde echter zal ze slechts doen
wegvluchten om achter hun ware Herder aan te gaan.
Geprezen zij God.

Maar dat was nog niet alles wat ik daar zag en leerde. Op
zekere dag moest ik aan die mensen denken, die buiten op het
veld verschillende soorten dieren hoedden. Eén kerel was
gewoon wat varkens te hoeden, een ander wat geiten, weer een
ander wat kamelen en weer een ander wat muilezels, enz.
Daarom vroeg ik aan een vriend, die daar woonde hoe deze
mensen genoemd werden. “O”, antwoordde hij “het zijn
herders.”

Ik kon dat niet vatten. Ik zei: “Je wilt toch niet zeggen dat
het ALLEN herders zijn? Herders hoeden toch alleen
schapen?”

“Neen”, zei hij, “een herder is iemand die hoedt, dus
iedereen, die dieren weidt is een herder.”
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Wel, dat verbaasde mij. Maar ik merkte een verschil op
tussen die herders en degenen, die waakten over de schapen.
Als de nacht inviel liet iedereen, behalve de schaapherder, zijn
dieren achter in het veld en ging naar huis. De schaapherder
nam zijn schapen met zich mee, bracht hen in de schaapskooi
en ging vervolgens neerliggen en werd de deur der schapen. O,
prijst God, onze Herder verlaat ons nooit en Hij laat ons nooit
in de steek. Wanneer de nacht invalt, wil ik in Zijn
schaapskooi zijn. Ik wil in Zijn hoede zijn.

We kunnen nu begrijpen dat JEZUS DE DEUR IS. Hij is
de deur der schapen. En let er nu op hoe er gesproken wordt
over de DEUROPENING. Wat kan dat anders zijn dan een
openbaring van Hem? En die Openbaring maakt het ons
mogelijk Kracht te ontvangen, het Woord te verlichten en Zijn
Naam te verheerlijken. Het was in het midden der twee laatste
tijdperken dat de Openbaring van de Godheid van Jezus
Christus tot volle bloei kwam voor onze ogen. Ja, wij weten dat
Hij God was. Hoe zou Hij anders onze Verlosser kunnen zijn?
Doch te weten, dat Hij ENIG GOD, OF GOD ALLEEN was,
dat Hij was de Alfa en Omega, dat deze “Jezus was ZOWEL
HERE EN CHRISTUS _ MAAKTE HEM HERE JEZUS
CHRISTUS, DE VADER, DE ZOON EN DE HEILIGE GEEST,
ALLEN EEN PERSOON _ dat was verloren gegaan tijdens de
eerste tijdperken der gemeente, maar thans kunnen we het
weer zien. De openbaring van WIE HIJ WAS is teruggekeerd.
Inderdaad, de Godheid bestaat niet uit drie personen, met één
persoonlijkheid, want een persoonlijkheid doet een persoon
ontstaan. Als er EEN persoonlijkheid is, dan is er ook maar één
persoon. Maar zij, die geloven in een God die uit drie personen
bestaat, hebben een Godheid, die uit drie goden bestaat en zijn
schuldig bevonden omdat ze het eerste gebod overtreden
hebben.

Maar de openbaring van de Godheid is terug. Nu kan de
ware gemeente opnieuw in kracht bouwen. Na al deze jaren
weet zij tenslotte Wie haar Heer is. Opnieuw wordt er weer
GEDOOPT IN DE NAAM VAN DE HERE JEZUS, net als er op
de Pinksterdag gedoopt werd.

Laat ik u eens een droom vertellen, die God mij gaf en die
over de drieënige doop ging. Dit was geen visioen, maar een
droom. U weet, ik ben er zeker van dat een der zegeningen van
de gemeente-tijdperken was, dat men dromen kreeg door de
Heilige Geest, op precies dezelfde wijze als we visioenen
kunnen krijgen. Het was op een zaterdagmorgen, ongeveer 3
uur. Ik was juist opgestaan om Joseph wat water te geven.
Toen ik weer ging liggen viel ik onmiddellijk in slaap en
droomde deze droom. Ik zag een man, die, naar ik
veronderstelde mijn vader was. Hij was een grote, stoere kerel.
Ik zag ook een vrouw, die mijn moeder moest voorstellen, maar
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ze leek niet op haar, evenals de man niet op mijn vader leek.
Deze man was erg gemeen voor zijn vrouw. Hij had een grote
knots met drie hoeken eraan. U weet dat als u een blok hout
neemt en het op een einde overeind zet en er een bijl in slaat, er
een driehoekig, wigvormig blok brandhout ontstaat. Daar
geleek het op. Telkens nam hij zijn knots en sloeg haar ermee,
zodat ze neerviel. En als ze daar dan lag te huilen liep hij heen
en weer met zijn borst vooruit en op zijn gezicht was zo’n
trotse, hovaardige uitdrukking, dat het er op leek, dat hij er
een groot genoegen in scheen te scheppen, een kleine arme
vrouw af te ranselen. Elke keer als zij probeerde op te staan,
sloeg hij haar. Ik hield niet van wat hij deed, maar toen ik hem
wilde tegen houden, dacht ik: “Ik kan die man niet overwinnen
_ hij is te groot. Dan heet hij nog mijn vader te zijn.” Maar
diep in mijn hart wist ik dat hij niet mijn vader was en ik wist
dat niemand het recht had een vrouw zo te behandelen. Ik ging
op hem af en pakte hem bij zijn kraag en zwaaide hem in het
rond en zei: “Jij hebt niet het recht haar te slaan.” En toen ik
dat zei werden mijn spieren groter en ik zag eruit als een reus.
De man zag het en hij werd bang voor mij. Ik zei: “Als je haar
nog eens slaat, zul je het met mij aan de stok krijgen.” Hij
aarzelde om haar opnieuw te slaan en toen ging de droom weg.

Na de droom werd ik onmiddellijk wakker. Ik dacht eraan
hoe zonderling dat was. Ik vroeg mij af waarom ik over de
vrouw had gedroomd, toen Hij daar plotseling kwam en ik de
tegenwoordigheid van God gewaar werd en van Hem de uitleg
van de droom kreeg. (Nu weten de meesten van u, dat ik niet
alleen uw dromen precies heb uitgelegd, maar dat ik u ook
vele, vele keren verteld heb, wat u gedroomd hebt, zodat u mij
het nooit behoefde te vertellen.) De vrouw stelt de kerk van de
tegenwoordige wereld voor. Ik werd precies midden in deze
warboel geboren _ de warboel waar zij zich in bevindt. Zij
heette een soort moeder te zijn (zij is de moeder der hoeren). De
denominaties, die over haar heersen zijn haar echtgenoot. Het
driehoekige blok hout is de valse drieënige doop tot een
drieëenheid. Iedere keer als ze begon op te staan (dat betekent
dat de samenkomsten de waarheid begonnen te aanvaarden)
sloeg hij haar weer geheel tegen de vlakte met die valse lering.
Hij was zo groot dat ik aanvankelijk bang voor hem was, maar
toen ik tegen hem in het geweer begon te komen, bemerkte ik,
dat ik grote en krachtige spieren bezat. Het waren SPIEREN
VAN GELOOF. Het resultaat van de droom was dit dat
“aangezien God met mij is en mij zo’n kracht kan verlenen, ik
voor haar moet opkomen tegen de macht der denominaties van
de wereld zodat hij ophoudt haar te slaan.”

Nu probeer ik niet een leer op te bouwen op grond van een
droom. Evenmin als ik probeer elke lering die ik voorsta te
rechtvaardigen door middel van een droom. De Eenheid van de
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Godheid is in de gehele Bijbel te vinden, van Genesis 1:1 tot
Openbaring 22:21. Maar de mensen zijn verblind geraakt door
een onschriftuurlijk dogma van een drieënigheid en dat dogma
wordt zo algemeen geaccepteerd dat het praktisch onmogelijk
is de “Ene God Persoon” te zien. Als de mensen de
WAARHEID van de Godheid niet kunnen zien, maar deze
bestrijden, zullen ze nooit de overige waarheid zien, omdat DE
OPENBARING IS JEZUS CHRISTUS IN ZIJN GEMEENTE
EN ZIJN WERKEN IN HET MIDDEN DER GEMEENTE
VOOR DE ZEVEN GEMEENTE-TIJDPERKEN. Hebt u dat
begrepen? Wel, ik weet zeker dat u het begrijpt.

“Gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn Woord bewaard en
hebt Mijn Naam niet verloochend.” Wel, we hebben reeds
vermeld hoe de kracht terugkeerde. Zo was het. De macht van
de inquisitie was afgenomen. Mensen hadden hun vaderland
verlaten en eisten godsdienstvrijheid. Het juk der hiërarchie
werd verbroken. De regeringen achtten het raadzaam niet het
ene deel te verdedigen tegen het andere. In werkelijkheid waren
goedwillende, maar armzalig geleide mensen bereid oorlog te
voeren om hun godsdienstige rechten te beschermen. Misschien
was wel het grootste toonbeeld van de kracht der godsdienst in
dit tijdperk het feit, dat terwijl Frankrijk ten prooi viel aan de
revolutie, de grote opwekking onder Wesley de revolutie buiten
Groot-Brittanië hield en het redde, opdat het vele heerlijke
jaren een instrument in de hand van God zou zijn.

De prediking van het Woord was nog nooit zo groot
geweest. Terwijl satan zijn horden vrijdenkers deed opstaan,
terwijl de vaderen van het communisme opstonden, terwijl de
vrijzinnige theologen hun vuile waar aan de man brachten,
verwekte God krachtige geloofshelden; de grootste en
beroemdste werken uit de Christelijke literatuur en prediking
zijn afkomstig uit dit tijdperk. Nooit zijn de predikers en
leraars uit die tijd geëvenaard en nooit zullen ze geëvenaard
worden. De Spurgeons, Parkers, McClarens, Edwards,
Bunyans, Meullers, Brainards, Barnes, Bishops, allen waren zij
afkomstig uit dit tijdperk. Zij predikten, onderwezen en
schreven het Woord. Zij verheerlijkten Zijn Naam.

HET OORDEEL OVER DE VALSE JOOD

Openb. 3:9 “Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des
satans, van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn,
maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich
nederwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb
liefgehad.”

Wij kunnen nu onmiddellijk opmerken, dat het probleem
van de valse Jood of de valse gelovige reeds in het tweede
tijdperk bestond. Deze mensen, die zich valselijk Joden
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noemden, verschenen direkt na de eerste uitstorting van het
eerste tijdperk en nu verschijnen ze opnieuw in de tweede
eeuw na de reformatie. Dit kan nauwelijks een toeval zijn.
Inderdaad, het is ook geen toeval. Het is het principe van
satan. Dat principe houdt in, dat men zich organiseert en
beweert de oorspronkelijke waarheid te bezitten en derhalve
ook aanspraak maakt op speciale rechten en privileges. Laat
ik u dit tonen. Eens in het tijdperk van Smyrna, logen deze
lieden en zeiden, dat zij werkelijk Joden (of gelovigen) waren,
terwijl ze dat beslist niet waren. Zij waren uit de synagoge
des satans. Zij waren de georganiseerde massa van satan,
want in dat tijdperk zagen we, dat mensen in de bediening
begonnen te komen, die een onverantwoorde leiding over hun
broeders in de bediening gingen uitoefenen. (Bisschoppen, die
in de districten over de oudsten gesteld werden). Vervolgens
zagen we, dat er in het derde tijdperk een plaats was die
“troon des satans” heette. In dat tijdperk ontstond het
huwelijk tussen kerk en staat. Met staatkundige macht achter
zich was de kerk als lichaam letterlijk onoverwinnelijk. Maar
God doorbrak die macht van de staat en de reformatie bracht
een groot licht teweeg. Maar wat gebeurde er? De luthersen
organiseerden zich en gingen samen met de staat en opnieuw
zien we, dat de synagoge des satans openbaar wordt in dit
zesde tijdperk. Nu zal deze groep uit die synagoge natuurlijk
niet zeggen, dat ze van satan is. Nee, zeker niet. Ze zeggen dat
ze uit God zijn. Maar ze liegen. Want wie een ware Jood is (en
dat beweerden ze immers), is een Jood in zijn wezen _ in de
Geest. Daarom, indien het valse Joden zijn, dan betekent dat,
dat zij behoren tot degenen waarvan Judas vs. 19 spreekt:
“Die de Geest NIET hebben.” Kinderen Gods zijn uit de Geest
geboren. Deze lieden echter hebben niet de Geest en derhalve
zijn het GEEN kinderen Gods, hoezeer ze daar ook tegenin
mogen gaan en hoever ze ook gaan om te bewijzen dat ze het
wel zijn. Ze zijn DOOD. Het zijn kinderen uit de organisatie
en de ware vruchten ontbreken. Ze zijn gegrond op hun eigen
dogma’s en leringen en de waarheid is in hen niet, want ze
hebben hun eigen overleggingen verkozen boven het Woord
van God.

Laat ik u tonen wat ik al de hele tijd heb proberen te
leren over de twee wijnstokken, die afkomstig zijn van twee
verschillende geesten. Neem eens als voorbeeld Jezus en
Judas. Jezus was de Zoon Gods. Judas was de zoon des
verderfs. God voer in Jezus. Satan voer in Judas. Jezus had
een volledige bediening des Heiligen Geestes, want “hoe God
Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met
kracht, Hij is rondgegaan, weldoende, en genezende allen, die
door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.”
Handelingen 10:38. Er staat: “Want hij (Judas) werd tot ons
getal gerekend en had AANDEEL aan deze bediening
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gekregen.” Hand. 1:17. Matth. 10:1 “En Hij riep Zijn twaalf
discipelen tot Zich en gaf hun macht over onreine geesten
om die uit te drijven en om alle ziekte en alle kwaal te
genezen.”

De geest die in Judas was, ging geheel mee met de
bediening van Jezus. Beiden kwamen zij tot aan het kruis.
Jezus werd aan het kruis gehangen, in vreugde Zijn Leven
gevend voor zondaren en beval Zijn Geest aan God. Zijn Geest
ging tot God en werd later in de gemeente uitgestort op de
Pinksterdag. Maar Judas verhing zich en zijn geest keerde
terug tot satan, maar na Pinksteren keerde diezelfde geest, die
in Judas was, terug op de valse wijnstok die geheel naast de
ware wijnstok groeide. Maar let op, dat de geest van Judas
nooit tot Pinksteren kwam. Hij ontving nimmer de Heilige
Geest. Dat kon ook niet. Maar wat was de achtergrond van
ijver? Het was de geldbuidel. Hoe lief had deze het geld. En
nog steeds heeft hij het geld lief. Als hij rondgaat en in de
Naam van Jezus machtige werken doet en grote samenkomsten
houdt, hecht hij toch meer aan geld, gebouwen en opleiding en
aardse zaken. Let slechts op die geest, die op hen rust en pas
op, dat u niet om de tuin geleid wordt. Judas trok rond als een
uit de twaalven en deed ook wonderen. Maar hij had de Heilige
Geest NIET in zich. Hij had wel een bediening. Maar hij kwam
nooit tot Pinksteren aangezien hij geen waarachtig zaad was.
Hij was geen echt kind van God. Beslist niet. En zo is het nu
gesteld in de synagoge des satans. Word niet misleid. U zult
niet verleid worden als u behoort tot de uitverkorenen. Jezus
heeft gezegd dat u niet verleid zou worden.

Ja, deze lieden beweren wel dat ze Christenen zijn, maar ze
zijn het niet.

“Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich nederwerpen
voor uw voeten, en erkennen dat Ik u heb liefgehad.” I
Corinthiërs 6:2 “Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld
zullen oordelen?” Daar zullen niet alleen de twaalf apostelen
zijn, die op twaalf tronen de twaalf stammen Israëls richten,
doch ook de heiligen, die de wereld zullen oordelen. Dan zullen
degenen, die voorgeven, dat zij Gods eigendom zijn en dat God
hen liefheeft, tot de ontdekking komen, wie het kind van God
is en wie door de Zoon geliefd wordt. Ja, die dag komt en dan
zal het openbaar gemaakt worden. Degenen, die nu in zekere
mate de wereld regeren en die in het laatste tijdperk een beeld
zullen oprichten voor het beest waardoor ze feitelijk de wereld
zullen regeren, zullen op een dag vernederd worden, als Jezus
komt met Zijn heiligen om de wereld te oordelen in
rechtmatigheid. Dat zagen we precies in Matth. 25 waar staat,
dat “Al” degenen, die geen deel hadden aan de eerste
opstanding zullen staan voor de Rechter en Diens bruid.
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DE LOF EN DE BELOFTE

Openbaring 3:10 “Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij
te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der
verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te
verzoeken hen, die op de aarde wonen.”

Wat bedoelt Hij met “het bevel Mij te blijven verwachten”?
Hebreeën 6:13-l5 “Want toen God aan Abraham Zijn belofte
deed, zwoer Hij, omdat Hij bij niemand hoger kon zweren, bij
Zichzelf, zeggende: Voorzeker zal Ik u zegenen en zekerlijk u
vermeerderen. En zó, door geduld te oefenen, heeft deze het
beloofde verkregen.” U ziet, dat de Geest spreekt over het
Woord van God, dat ons gegeven is. Om op de vervulling van
dat Woord te wachten was geduld nodig evenals bij Abraham
het geval was. Hij verdroeg het als ziende de Onzienlijke. Hij
was geduldig en toen ging het Woord tenslotte in vervulling.
Dit is de wijze waarop God Zijn volk leert lijdzaamheid te
betrachten. Wel, indien Hij Zijn Woord zou vervullen, op
hetzelfde moment dat u bad, zou u nooit leren wat geduld
oefenen inhoudt, maar u zou zelfs nog ongeduldiger worden in
het leven. Laat ik u deze waarheid nog duidelijker tonen.
Hebreeën 11:17 “Door het geloof heeft Abraham, toen hij
verzocht werd, Isaak ten offer gebracht, en hij, die de beloften
(het Woord van God) aanvaard had, wilde zijn enige zoon
offeren.” Daar is het weer: Abraham werd op de proef gesteld,
NADAT hij het Woord der Belofte ontvangen had. De meesten
denken, dat, zodra wij in Jezus’ Naam bidden aangaande de
goede beloften Gods, er geen beproeving kan komen. Maar hier
staat dat Abraham beproefd werd, nadat hij de belofte
ontvangen had. Dit is ook geheel in overeenstemming met de
Psalmist, die naar Jozef verwijst, 105:19 “Tot de tijd, dat zijn
woord uitkwam, Het Woord des Heren stelde hem op de proef.”
[King James Version_Vert.]. God geeft ons buitengewoon grote
en kostbare beloften. Hij heeft beloofd deze te vervullen. Hij
zal ze ook vervullen. Maar vanaf het moment, dat wij bidden
tot de tijd, dat we antwoord krijgen moeten we leren geduld te
oefenen, want alleen door geduld bezitten we het leven. Moge
God ons helpen deze les te leren evenals we weten, dat de
mensen van het zesde tijdperk geduld leerden. Wij lezen de
geschiedenis van de levens van deze beroemde Christenen; wat
een tegenstelling zien we tussen hun leven en het onze; want zij
waren zo geduldig en rustig, terwijl wij tegenwoordig vrijwel
geheel beheerst worden door een enorm ongeduld en
gehaastheid.

Vervolgens zegt Hij tot hen: “Omdat gij het bevel bewaard
hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor
de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om
te verzoeken hen, die op de aarde wonen.” Hier zien wij weer
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hoe twee tijdperken langzaam maar zeker in elkaar overgaan;
want deze belofte houdt verband met het einde van de heiden-
bedeling, die haar hoogtepunt bereikt in de Grote
Verdrukking.

“Zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over
de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de
aarde wonen.” Dit vers verklaart niet dat de ware gemeente in
en door de verdrukking zal gaan. Als dat bedoeld werd, dan
zou dat er gestaan hebben. Maar er staat: “Ik zal u bewaren uit
de ure der verzoeking.” Deze verzoeking is precies zoals die in
de Hof van Eden. Het zal een zeer aantrekkelijk voorstel zijn,
dat zich op direkte wijze verzet tegen het Woord, dat God
bevolen heeft, maar dat toch vanuit het oogpunt van
menselijke redenering bezien zo volkomen juist zal zijn, zo
verlichtend, dat het de gehele wereld zal misleiden. Alleen de
waarlijk uitverkorenen zullen niet misleid worden. Deze
verzoeking zal zich als volgt aandienen. De oecumenische
beweging, die begonnen is op grond van zo’n prachtig en
gezegend principe (de vervulling van Christus’ gebed, dat wij
allen één zouden zijn), krijgt zo’n sterke politieke macht, dat ze
druk uitoefent op de regering, zodat ze allen tot haar doet
toetreden, of op direkte wijze of doordat men de beginselen
aanhangt, die in de wet zijn vastgelegd, zodat geen groepering
feitelijk als kerk wordt erkend, tenzij dan dat deze onder de
direkte of indirekte heerschappij van deze raad zal staan.
Kleine groeperingen zullen hun privileges en voorrechten en
dergelijke verliezen; tenslotte zullen de mensen, die tot haar
behoren, alle bezit en geestelijke rechten kwijtraken. Om een
voorbeeld te geven: nu reeds kan men in vele, zoniet de meeste
steden, geen gebouw huren om er godsdiensten te houden,
tenzij de plaatselijke vereniging van voorgangers er zijn
toestemming voor geeft. Om een geestelijke in het leger te
worden, in ziekenhuizen en dergelijke, is het nu bijna een eis,
dat men erkend wordt door de trinitarische oecumenische
groeperingen. Naarmate deze druk toeneemt, en ze zal groter
worden, zal het moeilijker zijn zich er tegen te verzetten, want
verzet komt neer op het verlies van voorrechten. En zovelen
zullen verleid worden om mee te gaan, want zij zullen menen,
dat het beter is God in het openbaar te dienen, binnen het
raam van deze organisatie, dan God in het geheel niet in het
openbaar te dienen. Maar zij dwalen. De leugen van de duivel
te geloven betekent satan te dienen, ook al zou u hem
misschien Jehova noemen. Doch de uitverkorenen zullen niet
verleid worden.

Verder zullen de uitverkorenen niet alleen bewaard
worden, maar zodra deze beweging “HET BEELD
OPGERICHT VOOR HET BEEST” wordt, zullen de heiligen
heengegaan zijn in de Opname. En deze kleine aantrekkelijke
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en bekoorlijke beweging, die in Efeze begon en alles
gemeenschappelijk had, zal uitlopen op het monster van satan,
dat de ganse wereld zal bevuilen en verleiden. Want het
kerkelijk stelsel van de rooms-katholieke kerk en de
protestantse kerk zal, doordat het tot elkaar komt, al de
schatten van het wereldstelsel beheersen en de gehele aarde
dwingen in haar religieuze val te lopen; zij die niet willen,
zullen gedood worden en hun zal het voorrecht ontzegd worden
om te kopen en te verkopen, zodat ze hun brood niet kunnen
verdienen. Dit zal op eenvoudige wijze tot stand komen, want
de dochters der hoer zijn bijna alle tot haar weergekeerd.
Intussen heeft Rome bijna alle goudvoorraden in bezit
gekregen. De Joden bezitten de obligaties en al de papieren.
Zodra de tijd er rijp voor is, zal de hoer het geldsysteem, zoals
we dat tegenwoordig kennen, teniet doen, doordat het al de
papieren opneemt en daarna het goud eist. Zonder het goud
faalt het systeem. De Joden zullen in de val lopen en tot een
verbond komen en dan zullen de hoer en de kerk de macht in
de gehele wereld overnemen.

DE BELOFTE AAN DE ZIJNEN

Openbaring 3:11-12 “Ik kom spoedig; houd vast wat gij
hebt, opdat niemand uw kroon neme. Wie overwint, hem zal Ik
maken tot een zuil in de tempel Mijns Gods en hij zal niet meer
daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam Mijns Gods
en de naam van de stad Mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat
uit de hemel nederdaalt van Mijn God, en Mijn nieuwe Naam.”

Het is onnodig commentaar te leveren op de gedachte dat
Hij spoedig gaat komen. Wij weten dat, omdat wij ons immers
bevinden in het einde der laatste dagen, of niet soms?
Vervolgens gaat Hij verder en zegt: “Houd vast wat gij hebt,
opdat niemand uw kroon neme.”

Midden in deze moeitevolle tijd zal Jezus komen. En met
Zijn komst is er een opstanding. Velen moeten te voorschijn
komen uit het stof en opstaan met hen die levend zijn, maar
wachten op Zijn terugkeer. En aan hen zullen kronen gegeven
worden. Waarom? Omdat het Zonen Gods zijn. Zij zijn
koningen met Hem. Zij regeren met Hem. Daar duidt de kroon
op _ regeren en heersen met de grote Koning Zelf. Dat is de
belofte aan allen, die met Hem hier op aarde lijden _ allen, die
in geduld volhardden, wetende dat God, de Rechtvaardige
Rechter hen zou vergelden. Zij, die alles voor Hem opgegeven
hebben en alles aan Hem hebben overgegeven zullen in Zijn
troon zitten en deel hebben aan Zijn heerlijk koninkrijk.

O, we hebben een woord voor allen op dit ogenblik. Het is:
houd vast _ blijf volharden. Geef de moed niet op. Doe de
gehele wapenrusting Gods aan _ gebruik ieder wapen, dat Hij
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ons heeft gegeven _ gebruik iedere gave, die tot onze
beschikking staat en zie vooruit met vreugde, omdat wij door
Hem gekroond zullen worden, Die Koning der Koningen is en
Here der Heren.

Nu geeft Hij niet alleen kronen, maar Hij zegt, dat zij die in
de bruid zijn tot zuilen [pilaren_Vert.] in de tempel Gods
gemaakt zullen worden. Maar wat is de tempel Gods? Jezus
noemde Zijn lichaam de tempel. En dat was het ook. Het was
de tempel Gods. Maar nu wij Zijn lichaam zijn, is de ware
gemeente de tempel Gods door de Heilige Geest in ons. Nu gaat
Hij de overwinnaar een pilaar maken in die tempel. Maar wat
is een pilaar? Een pilaar is in feite een gedeelte van het
fundament, want hij ondersteunt de bovenbouw. Geprezen zij
God, Die de overwinnaar precies daar plaatst waar de
apostelen en profeten ook zijn, want er staat in Efeze 2:19-22
“Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar
medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op
het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus
Jezus Zelf de hoeksteen is. In Hem wast elk bouwwerk, goed
ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook
gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest.”
Ja, in vers 22 staat dat wij medegebouwd worden tezamen met
hen. Alles ging door de DEUR (Jezus) en is een deel van dat
lichaam of tempel. Wanneer God nu iemand in de tempel
plaatst als een pilaar en hem een deel maakt van die
“fundament groepering”, wat doet Hij dan? Hij geeft hem de
openbaring van het Woord en van Zichzelf, omdat de apostelen
en profeten die ook hadden. Matth. 16:17. Daar is hij in dat
Woord. Daar staat hij. Niemand kan hem daar weg krijgen.

Neem dat woord “overwint” eens in overweging. Johannes
stelt de vraag: “Wie is het, die overwint?” Het antwoord volgt
er direkt op: “Die gelooft, dat Jezus is de Christus.” Hij zegt
niet, dat de overwinnaar iemand is, die gelooft in “Een” Jezus
en in “Een” Christus, maar iemand, die gelooft, dat Jezus IS
DE CHRISTUS _ EEN persoon _ niet twee. Het is degene, die
gedoopt is in de Naam van de Here Jezus Christus.

God spreekt hier over de bruid. Wilt u nog een beeld van
haar zien? U kunt het vinden in Openbaring 7:4-17 “En ik
hoorde het getal van hen, die verzegeld waren: honderdvieren-
veertigduizend waren verzegeld uit alle stammen der kinderen
Israëls. Uit de stam Juda twaalfduizend verzegelden, uit de
stam Ruben twaalfduizend, uit de stam Gad twaalfduizend, uit
de stam Aser twaalfduizend, uit de stam Naftali
twaalfduizend, uit de stam Manasse twaalfduizend, uit de stam
Simeon twaalfduizend, uit de stam Levi twaalfduizend, uit de
stam Issaschar twaalfduizend, uit de stam Zebulon
twaalfduizend, uit de stam Jozef twaalfduizend, uit de stam
Benjamin twaalfduizend verzegelden. Daarna zag ik, en zie,
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een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en
stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het
Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun
handen. En zij riepen met luider stem en zeiden: De zaligheid
is van onze God, die op de troon gezeten is, en van het Lam! En
al de engelen stonden rondom de troon en de oudsten en de vier
dieren, en zij wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en
aanbaden God, zeggende: Amen, de lof en de heerlijkheid, en
de wijsheid en de dankzegging, en de eer en de macht en de
sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheden! Amen. En een van
de oudsten antwoordde en zeide tot mij: Wie zijn dezen, die
bekleed zijn met de witte gewaden, en vanwaar zijn zij
gekomen? En ik sprak tot hem: Mijn heer, gij weet het. En hij
zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote
verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit
gemaakt in het Bloed des Lams. Daarom zijn zij voor de troon
van God en zij vereren Hem dag en nacht in Zijn tempel; en
Hij, die op de troon gezeten is, zal Zijn tent over hen
uitspreiden. Zij zullen niet meer hongeren en niet meer
dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte,
want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen
weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God
zal alle tranen van hun ogen afwissen.”  Jezus is gekomen. Hij
heeft de 144.000 verzegeld. Hij nam 12.000 uit iedere stam. Maar
er is nog een andere groepering, die niet behoort tot deze
144.000 en die te vinden is in de verzen 9-18. Wie zijn het? Zij
zijn in de bruid genomen uit de heidenen. Zij zijn dag en nacht
voor Zijn troon. Zij dienen Hem in de tempel. Zij zijn de
speciale zorg van de Heer. Zij zijn Zijn bruid.

De bruid gaat waar de Bruidegom ook heengaat. Zij zal
nooit door Hem verlaten worden. Zij zal nooit van Zijn zijde
wijken. Zij zal de troon met Hem delen. Zij zal gekroond zijn
met Zijn heerlijkheid en eer.

“En Ik zal op hem schrijven de Naam Mijns Gods, en de
naam der stad Mijns Gods.” En wat is die Naam van God? Wel,
Hij was God met ons, of Immanuël, maar dat was niet de
Naam, die Hem gegeven werd. “Gij zult Zijn Naam noemen
Jezus.” Jezus zeide: “Ik ben gekomen in de Naam Mijns
Vaders, en gij hebt Mij niet aangenomen.” Daarom is de Naam
van God JEZUS, want in die Naam is Hij gekomen. Hij is de
HERE JEZUS CHRISTUS. En welke naam neemt de vrouw
aan als ze een man trouwt? Zij neemt zijn naam aan. Zijn
Naam zal aan de bruid gegeven worden, wanneer Hij haar tot
Zich neemt.

Openb. 21:1-4 “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren
voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik zag de heilige
stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de Hemel, van
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God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik
hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van
God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen
Zijn volken zijn en God Zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle
tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn,
noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de
eerste dingen zijn voorbijgegaan.” Wat heerlijk. Al Gods
heerlijke beloften zijn vervuld. Het zal alles voorbij zijn. De
verandering zal een voldongen feit zijn. Het Lam en Zijn bruid
voor altoos gevestigd in alle volmaaktheden Gods. Hoe is dit te
beschrijven? Wie is in staat dat te doen? Geen mens. Er over te
denken? Er van te dromen? Lezen wat het Woord er over zegt?
Ja, dat kunnen we allemaal doen, toch kunnen we slechts een
zeer klein gedeelte ervan kennen totdat het werkelijkheid
wordt in de eerste opstanding.

“En Ik zal op hem schrijven Mijn NIEUWE Naam.” Mijn
Nieuwe Naam. Als ALLES nieuw wordt, dan zal Hij een
nieuwe Naam aannemen en die Naam zal ook de Naam der
bruid zijn. Wat die Naam is, kan niemand gissen. Het zou een
openbaring van de Geest moeten zijn, die zo afdoende is, dat
niemand het zou durven ontkennen. Maar ongetwijfeld zal Hij
die openbaring bewaren voor de dag dat Hij verlangt die Naam
openbaar te maken. Het is voldoende te weten dat het
heerlijker zal zijn dan we ons ooit zouden kunnen indenken.

DE LAATSTE VERMANING AAN HET TIJDPERK

Openbaring 3:13 “Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest
tot de Gemeenten zegt.” Elk tijdperk eindigt met deze zelfde
waarschuwing. Het is een voortdurend pleidooi dat de
gemeenten luisteren naar de stem des Heren. In dit tijdperk is
het pleidooi nog dringender dan in vorige, want in dit tijdperk
is de komst des Heren waarlijk nabij. Misschien rijst er de
vraag: “Als er na dit tijdperk nog een ander tijdperk is,
waarom dan deze aandrang?” Het antwoord ligt hierin, dat het
laatste tijdperk er één van korte duur zal zijn _ een snel werk
van voleindiging. En niet alleen is dit zo, maar men moet er
steeds aan denken dat de tijd in de ogen van God zo snel
voorbijgaat, dat duizend jaar zijn als een dag. En als Hij
binnen enkele uren komt op de wijze zoals Hij de tijd beziet,
dan moet Hij ons zeker waarschuwen met alle klem en
aandrang en Zijn stem moet voortdurend in onze harten
klinken opdat wij gereed zijn voor die komst.

O, er zijn zovele stemmen in de wereld _ zoveel problemen
en noden schreeuwen om aandacht; maar er zal nooit een stem
zijn, die zo belangrijk is en zo het aanhoren waard als de stem
van de Geest. Daarom: “Wie een oor heeft, die hore, wat de
Geest tot de Gemeenten zegt.”
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Openbaring 3:14-22

 “En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea: Dit
zegt de Amen, de Getrouwe en Waarachtige Getuige, het begin
der schepping Gods.

Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet.
Waart gij maar koud of heet!

Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik
u uit Mijn mond spuwen.

Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb
aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en
jammerlijke en arme en blinde en naakte,

Raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur
gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen,
opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet
zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken,
opdat gij zien moogt.

Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan
ijverig en bekeer u.

Zie, Ik sta aan de de deur en Ik klop. Indien iemand naar
mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen
en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn
troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met Mijn
Vader op Zijn troon.

Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten
zegt.”

DE STAD LAODICEA

De naam Laodicea, die “de rechten van de mens” betekent,
kwam vrij algemeen voor en werd aan verscheidene steden
gegeven ter ere van adellijke vrouwen van die naam. Deze stad
behoorde tot de politiek meest vooraanstaande en financieel
meest bloeiende steden in Klein-Azië. Door voorname
stedelingen werden enorme schatten aan de stad vermaakt. Zij
was de zetel van een grote medische school. Haar inwoners
onderscheidden zich in de kunsten en de wetenschappen.
Dikwijls werd zij als de hoofdstad beschouwd, daar zij het
districtsbestuur had over vijfentwintig andere steden. De afgod
die er aanbeden werd was Zeus. Ter ere van hun god werd deze
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stad eens in feite Diospolis (Stad van Zeus) genoemd. In de
vierde eeuw werd er een belangrijke kerkvergadering
gehouden. Ten gevolge van steeds terugkerende aardbevingen
is zij uiteindelijk weggevaagd.

Hoe toepasselijk zijn de kenmerken van dit laatste tijdperk
op het tijdperk waar we nu in leven. Zij vereerden bijvoorbeeld
een god, Zeus, die het hoofd en de vader van de goden was. Dit
ziet vooruit op de twintigste eeuw met haar ‘één God,
vader-van-ons-allen’, dat de verbroedering der volkeren
aangeeft, waardoor nu reeds protestanten, katholieken, joden
en hindoes enz. tot elkaar komen met de bedoeling, dat een
gemeenschappelijke verering, onze liefde en ons begrip en
belangstelling voor elkaar, zal versterken. De katholieken en
de protestanten streven nu reeds hiernaar en winnen zowaar
terrein met dit samengaan met het doel dat alle anderen zullen
volgen. Deze zelfde houding was ook te zien in de Organisatie
van de Verenigde Naties, toen de wereldheersers weigerden
iedere individuele opvatting over geestelijke aanbidding te
erkennen, maar er op aandrongen al deze opvattingen, die
scheiding veroorzaakten terzijde te leggen in de hoop dat alle
godsdiensten tot één zouden samensmelten; immers allen
streven hetzelfde na, allen hebben hetzelfde einddoel voor
ogen, en allen hebben in principe gelijk.

Let op die naam Laodicea, ‘de rechten van de mens’ of, ‘s
mensen gerechtigheid’. Is er ooit een tijdperk geweest als het
tijdperk van de gemeente van de twintigste eeuw, dat ALLE
naties heeft zien opkomen en gelijkheid zien eisen, zowel in
sociaal als in financieel opzicht? Dit is de eeuw van het
communisme, waarin wordt verondersteld, dat allen gelijke
rechten hebben, hoewel dit slechts in theorie zo is. Dit is de
eeuw van de politieke partijen, die zich de naam geven van
Christen Democraten, Christen Socialisten, Christen
Gemenebest Federatie, enz. Volgens onze vrijzinnige theologen
was Jezus een socialist en de eerste Gemeente onder leiding
van de Geest beoefende volgens hen het socialisme en zodoende
behoren wij vandaag hetzelfde te doen.

Toen de ouden Laodicea de hoofdstad noemden, zag dit
vooruit op de ene wereldregering, welke wij thans aan het
opbouwen zijn. Als we bedenken, dat die stad het centrum was
van een grote kerkvergadering, dan zien wij, in wat zich
momenteel afspeelt, de oecumenische beweging getypeerd,
waarin wij zeer spoedig alle zogenaamde Christenen tezamen
zullen zien komen. Voorzeker, kerk en staat, godsdienst en
politiek, groeien naar elkaar toe. Het onkruid wordt
bijeengebonden. De tarwe zal spoedig gereed zijn voor de
graanschuur.

Het was een door aardbevingen geteisterde stad,
aardbevingen van een dusdanige omvang dat ze tenslotte haar
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ondergang hebben veroorzaakt. Dit tijdperk zal daarin
eindigen, dat God de gehele aarde zal doen schudden, zij allen
die afgedwaald zijn en liefdebanden hebben aangeknoopt met
de oude hoer. Niet alleen zullen de wereldsystemen
uiteenvallen, maar de aarde zal zelf geschud worden en daarna
vernieuwd worden voor het duizendjarig vrederijk van
Christus.

De stad was rijk, door de geschenken der rijken. Het was
vol cultuur. De wetenschap had er de overhand. Zoals ook
vandaag. De kerken zijn rijk. De aanbidding is mooi en
formeel, maar toch koud en dood. Cultuur en het onderwijs
hebben de plaats ingenomen van het door de Geest gegeven
Woord en het geloof heeft moeten wijken voor de wetenschap,
zodat de mens het slachtoffer van het materialisme is
geworden.

In ieder opzicht vindt men het oude Laodicea herboren in
het Laodicea tijdperk van de twintigste eeuw. In Gods genade
mogen zij die een oor hebben horen, en uitgaan van haar opdat
zij geen deel zullen hebben aan haar zonden en het oordeel dat
daaruit voortvloeit.

HET TIJDPERK VAN LAODICEA

Het tijdperk van Laodicea begon omstreeks de twintigste
eeuwwisseling, misschien 1906. Hoe lang zal het duren? Als een
dienstknecht van God, die talrijke visioenen gezien heeft,
waarvan nog nooit EEN NIET uitgekomen is laat ik
voorzeggen (ik zeg niet profeteren, maar voorzeggen) dat dit
tijdperk omstreeks 1977 zal eindigen. Indien u mij een
persoonlijke opmerking wilt toestaan, baseer ik deze
voorzegging op zeven achtereenvolgende visioenen, die tot mij
kwamen op een zondagmorgen in juni 1933. De Here Jezus
sprak tot mij en zei dat de komst des Heren naderbij kwam,
maar dat er, voordat Hij zou komen, zeven grote
gebeurtenissen zouden geschieden. Ik schreef ze alle op en die
morgen gaf ik de openbaring van de Heer door. Het eerste
visioen was dat Mussolini Ethiopië zou binnenvallen en dat die
natie “onder de voet gelopen zou worden.” Natuurlijk wekte
het gezicht enige reacties op en sommigen waren zeer kwaad
toen ik dat zei en wilden er geen geloof aan hechten. Maar het
geschiedde toch zo. Hij viel het land met zijn moderne wapens
binnen en veroverde het. De inwoners hadden geen schijn van
kans. Maar het gezicht liet ook zien dat Mussolini aan een
vreselijk einde zou komen en zijn eigen land zou zich tegen
hem keren. Dat geschiedde precies zoals het gezegd werd.

Het volgende visioen voorzei, dat een Oostenrijker,
genaamd Adolf Hitler, zou opstaan als dictator over Duitsland
en dat deze de wereld in een oorlog zou storten. Het toonde de



310  DE ZEVEN GEMEENTE-TIJDPERKEN

Siegfriedlinie en hoe onze troepen een verschrikkelijke tijd
zouden doormaken om er door heen te breken. Daarna werd
getoond, dat Hitler aan een geheimzinnig einde zou komen.

Het derde visioen had betrekking op de wereldpolitiek,
want mij werd getoond dat er drie grote ISMEN zouden zijn,
het Fascisme, Nationaal Socialisme en het Communisme, maar
die eerste twee zouden opgaan in het derde. De stem
waarschuwde: “LET OP RUSLAND, LET OP RUSLAND.
Houd de Koning van het Noorden in het oog.”

Het vierde visioen liet de grote vooruitgang der wetenschap
zien, die na de tweede wereldoorlog zou opbloeien. Dit alles
werd samengevat in het visioen van een plastic auto, die van
boven bolrond was en die over de prachtige hoofdwegen snelde
onder afstandsbediening, zodat het erop leek, dat de mensen in
deze auto zaten zonder stuur en dat zij een of ander spel
speelden, om zich te amuseren.

Het vijfde visioen ging over het morele probleem van deze
eeuw, dat voornamelijk betrekking had op de vrouw. God
toonde mij hoe de vrouw buiten haar positie begon te treden
toen zij het stemrecht kreeg ingewilligd. Toen begonnen zij hun
haar af te knippen, wat symboliseert, dat zij niet langer onder
de heerschappij van de man stond, maar op haar eigen gelijke
rechten stond, of in de meeste gevallen méér dan alleen maar
gelijke rechten. Zij schafte zich mannenkleding aan en werd
steeds bloter, totdat ik in het laatste beeld een vrouw zag met
alleen nog maar een op een vijgeblad gelijkende bedekking
voor. Met dit gezicht zag ik het verschrikkelijke verval en de
morele toestand van de gehele wereld.

In het zesde visioen zag ik hoe in Amerika een zeer schone
maar wrede vrouw opstond. Zij hield het volk geheel in haar
macht. Ik geloofde dat dit de opkomst was van de
rooms-katholieke kerk, ofschoon ik wist dat het mogelijk was,
dat het een visioen kon zijn van een of andere vrouw die zeer
veel macht zou krijgen in Amerika als gevolg van een algemene
stemming door vrouwen.

In het laatste en zevende visioen hoorde ik een
verschrikkelijke explosie. Toen ik om mij heen keek zag ik over
het gehele land Amerika niets dan puinhopen, kraters en rook.

Op grond van deze zeven visioenen tezamen met de snelle
veranderingen welke over de wereld in de afgelopen 50 jaar
hebben plaatsgevonden VOORZEG ik (ik profeteer niet) dat
deze visioenen allen zullen zijn geschied tegen 1977. En hoewel
velen het gevoel zullen hebben dat dit een onverantwoordelijke
bewering is, in verband met het feit dat Jezus zei ‘dat niemand
de dag of de ure weet,’ handhaaf ik nochtans deze uitspraak na
dertig jaar, omdat Jezus NIET heeft gezegd, dat niemand het
jaar of de maand of de week in welke Zijn komst voleindigd
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zou zijn, zou kunnen weten. Ik herhaal dus, dat ik met alle
ernst geloof en handhaaf _ als persoonlijk onderzoeker van het
Woord tezamen met Goddelijke openbaring _ dat omstreeks
1977 de wereldsystemen behoorde af te sluiten en het
Duizendjarig Rijk binnenhelpen.

Laat ik er nu dit bij zeggen. Is er iemand, die kan aantonen
dat een dezer visioenen niet juist was? Werden zij niet alle
vervuld? Voorwaar elk een is vervuld of is op dit moment bezig
in vervulling te gaan. Mussolini viel met succes Ethiopië
binnen, viel daarna en verloor alles. Hitler begon een oorlog,
die hij niet kon voltooien en stierf op geheimzinnige wijze. De
andere twee ISMEN losten op in het communisme. De bolronde
plastic auto is reeds gebouwd en wacht slechts op een beter
wegennet. De vrouwen lopen er praktisch naakt bij en dragen
nu zelfs toploze badpakken. En onlangs zag ik in een
tijdschrift precies die kleding zoals ik die in mijn visioen
gezien had (voorzover het nog kleding is te noemen). Het was
een plastic transparant soort kleding met drie donkere vlekken
welke beide borsten bedekten en er onder was een donkere
vlek als een kleine schort. De katholieke kerk is in opkomst.
Wij hebben reeds één katholieke president gehad en er zal er
ongetwijfeld nog een komen. Wat blijft er nog over? Niets, dan
alleen Hebr. 12:26 “Toen heeft Zijn stem de aarde doen
wankelen, doch thans heeft Hij een belofte gegeven, zeggende:
Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel
doen beven.” Nogmaals zal God de aarde doen schudden en
daarmee zal alles losgeschud worden wat er los te schudden
valt. Daarna gaat Hij deze aarde herstellen. Juist in de
afgelopen maand maart 1964 deed die grote aardbeving op
Goede Vrijdag in Alaska de gehele wereld schudden, ofschoon
deze daardoor niet uit haar evenwicht werd gebracht. Maar
God waarschuwde met een aardbeving voor wat Hij spoedig op
grotere schaal zal gaan doen. Hij gaat deze door de zonde
geslagen wereld verdoen, mijn broeder, mijn zuster, en er
bestaat maar één plaats, die de schok zal kunnen doorstaan, en
dat is de schaapskooi van de Here Jezus. En ik zou u willen
smeken, nu Gods genade nog beschikbaar is voor u, dat u uw
gehele leven zonder voorbehoud aan Jezus Christus geeft, Die
zal u als de getrouwe Schaapherder behoeden en voor u zorgen
en vlekkeloos stellen met een onbeschrijflijk grote vreugde.

DE BOODSCHAPPER

Ik betwijfel ten zeerste of er ooit een tijdperk is geweest,
dat waarlijk haar boodschapper heeft gekend, die God tot haar
gezonden heeft, met uitzondering dan van het eerste tijdperk
waarvan Paulus de boodschapper was. En zelfs in dat tijdperk
erkenden velen hem niet als zodanig.
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Nu zal het tijdperk waar wij in leven er een van zeer korte
duur zijn. De gebeurtenissen volgen elkaar zeer snel op. De
boodschapper aan de Laodicea-Gemeente moet hier dus thans
zijn, hoewel wij hem misschien niet als zodanig kennen. Maar
er zal voorzeker een tijd komen dat hij bekend zal worden. Ik
kan dat nu aantonen, want er zijn Schriftgedeelten, die zijn
bediening beschrijven.

Allereerst zal die boodschapper een profeet moeten zijn.
Hij zal het ambt van profeet hebben. Hij zal de profetische
bediening hebben. Die zal volkomen gefundeerd zijn op het
Woord, omdat wanneer hij profeteert of een visioen krijgt, het
altijd “naar het Woord” zal zijn en het ALTIJD uit zal komen.
Hij zal als profeet gerechtvaardigd worden vanwege zijn
nauwkeurigheid. Het bewijs, dat hij een profeet is kunt u
vinden in Openb. 10:7 “Maar in de dagen van de stem van de
zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het
geheimenis van God, gelijk Hij Zijn knechten, de profeten,
heeft verkondigd.” De persoon nu die in dit vers een ‘engel’
wordt genoemd in de King James Bijbel is GEEN hemels
wezen. De zesde engel, die bazuint, een hemels wezen, is te
vinden in Openb. 9:13 en de zevende engel - evenzo een hemels
wezen - verschijnt in Openb. 11:15. Degene waar echter in
Openb. 10:7 over gesproken wordt, is de engel aan het zevende
tijdperk en hij is een mens, die een boodschap van God moet
brengen, en zijn boodschap en bediening zal het geheimenis
van God voleindigen, gelijk Hij Zijn knechten de profeten heeft
verkondigd. God zal deze laatste boodschapper als profeet
behandelen, OMDAT HIJ EEN PROFEET IS. Paulus was een
profeet in het eerste tijdperk en het laatste tijdperk zal ook een
profeet krijgen. Amos 3:6-7 “Wordt de bazuin in de stad
geblazen, zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiedt er
een ramp in een stad, zonder dat de Here die bewerkt?
Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart Zijn
raad aan Zijn knechten, de profeten.”

Het geschiedde in de periode van de eindtijd dat de zeven
donderslagen van Jezus te voorschijn kwamen. Openb. 10:3-4
“En hij riep met luider stem, zoals een leeuw brult, en toen hij
riep, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. En toen
de zeven donderslagen gesproken hadden, wilde ik het
opschrijven, maar ik hoorde een stem uit de hemel zeggen:
Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en
schrijf het niet op.” Wat er in die donderslagen was weet
niemand. Maar wij moeten het weten. En er zal een profeet
voor nodig zijn om de openbaring te krijgen, omdat God geen
andere weg heeft waardoor Hij Zijn Schriftuurlijke
openbaringen bekend maakt dan door een profeet. Het Woord
is altijd door een profeet gekomen en zal altijd door een profeet
komen. Dat dit Gods wet is, blijkt duidelijk uit een vluchtig
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onderzoek van de Schrift. De onveranderlijke God met
onveranderlijke wegen zond Zijn profeet in ieder tijdperk waar
het volk van de Goddelijke orde was afgeweken. Waar zowel
de theologen als de mensen het Woord gingen verlaten, zond
God altijd Zijn dienstknecht tot deze mensen (maar buiten de
theologen om) om valse leringen recht te zetten en om de
mensen terug te brengen tot God.

We zien dus, dat er een boodschapper aan het zevende
tijdperk verschijnt en hij is een profeet.

Niet alleen zien wij deze boodschapper in Openb. 10:7
verschijnen, maar wij zien dat het Woord spreekt over Elia, die
komen zou voor de wederkomst van Jezus. In Matth. 17:10 “En
de discipelen vroegen Hem en zeiden: Hoe kunnen dan de
schriftgeleerden zeggen, dat Elia eerst moet komen?” Jesus
antwoordde en zeide: Elia zal wel komen en alles herstellen.”
Voor de wederkomst van onze Here moet Elia terugkeren om in
de gemeente een werk van wederoprichting (herstel) te doen.
Dit wordt gezegd in Mal. 4:5 “Zie, Ik zend u de profeet Elia,
voordat de grote en geduchte dag des Heren komt.” vs. 6: “Hij
zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het
hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het
land treffe met de ban.” Er bestaat absoluut geen twijfel over
de terugkeer van Elia voor de wederkomst van Jezus. Hij heeft
een bijzonder werk te volbrengen. Dat werk is het deel van
Mal. 4:6, dat zegt: “Hij zal het hart der kinderen terugvoeren
tot hun vaderen.” Dat wij weten, dat hij dit bijzondere werk te
dien tijde moet doen, doordat hij het deel dat zegt: “Hij zal de
harten der vaderen wederbrengen tot de kinderen” reeds heeft
vervuld, toen de Elia bediening zijn vervulling vond in
Johannes de Doper. Lukas 1:17 “En hij zal voor Zijn aangezicht
uitgaan in de Geest en de kracht van Elia, om de harten der
vaderen te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de
gezindheid der rechtvaardigen, ten einde voor de Here een
weltoegerust volk te bereiden.” Onder de bediening van
Johannes werden de “harten der vaderen teruggevoerd tot de
kinderen”. Wij weten dit doordat Jezus het zo gezegd heeft.
Maar er wordt niet gezegd, dat de harten der kinderen
teruggevoerd werden tot de vaderen. Dat moet nog geschieden.
De harten der kinderen van de laatste dagen zullen
teruggevoerd worden tot de pinkstervaderen. Johannes
bereidde de vaderen voor op Jezus, die de kinderen moest
verwelkomen in de schaapskooi. Deze profeet, op wie de Geest
van Elia valt, zal de kinderen toebereiden om Jezus weer te
verwelkomen.

Jezus noemde Johannes de Doper Elia. Matth. 17:12 “Elia
zal wel komen en alles herstellen, maar Ik zeg u, dat Elia reeds
gekomen is en zij hebben hem niet erkend, maar met hem
gedaan al wat zij wilden.” Hij noemde Johannes Elia, omdat
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dezelfde Geest, die op Elia rustte op Johannes was
teruggekomen, net zoals die Geest ook op Eliza was
teruggekomen na de regering van koning Achab. Die Geest zal
even voordat Jezus wederkomt opnieuw op een mens
nederkomen. Dit zal een profeet zijn. Hij zal als zodanig door
God gerechtvaardigd worden. Daar Jezus Zelf hier niet in het
vlees aanwezig zal zijn om hem te rechtvaardigen (zoals bij
Johannes het geval is geweest), zal de Heilige Geest dit doen,
zodat zijn bediening gevolgd zal worden door grote en
wonderbare manifestaties. Daar hij een profeet is, zal iedere
openbaring bevestigd worden, want iedere openbaring zal
uitkomen. Wonderbare werken van kracht zullen op zijn bevel
in geloof plaatsvinden. Dan zal de boodschap worden gebracht,
die God hem gegeven heeft in het Woord om het volk weder te
brengen tot de waarheid en de zuivere kracht van God.
Sommigen zullen luisteren, maar de overgrote meerderheid zal
trouw blijven aan het formalisme en hem verwerpen.

Daar deze Profeet-Boodschapper uit Openb. 10:7 dezelfde
zal zijn als die uit Mal. 4:5-6, zal hij in wezen veel gemeen
hebben met Elia en Johannes. Beiden waren mannen die los
stonden van de erkende godsdienstige scholen in hun dagen.
Beiden waren mannen van de woestijn. Beiden handelden
uitsluitend als zij het “Zo spreekt de Here.” hadden,
rechtstreeks van God door openbaring. Beiden gingen tekeer
tegen de geestelijke stand en leiders van hun dagen. Maar niet
alleen dat, zij voeren ook uit tegen allen, die verdorven waren
of die anderen naar de ondergang leidden. En merk op, dat
beiden veel profeteerden tegen onzedelijke vrouwen en hun
wandel. Elia ging tekeer tegen Izebel en Johannes berispte
Herodias, de vrouw van Filippus.

Hoewel hij niet populair zal zijn, zal hij toch door God
gerechtvaardigd worden. Zoals Jezus Johannes en de Heilige
Geest Jezus bekrachtigde, kunnen wij eveneens verwachten,
dat deze man allereerst bekrachtigd zal worden door de Geest,
die in zijn leven krachten zal werken, die niet te loochenen
vallen en die nergens anders gevonden zullen worden. En Jezus
zal Zelf bij Zijn terugkeer hem bekrachtigen zoals Hij
Johannes bevestigd heeft. Johannes getuigde dat Jezus
komende was _ en deze man zal evenals Johannes getuigen,
dat Jezus komende is. En de uiteindelijke wederkomst van
Christus zal aantonen dat deze man inderdaad de voorloper
van Zijn tweede komst is geweest. Dit is het laatste bewijs, dat
hij inderdaad de profeet uit Mal. 4 is, want aan het eind der
heidenbedeling zal Jezus Zelf verschijnen. Dan zal het te laat
zijn voor hen, die hem hebben verworpen.

Laten wij om onze voordracht van deze profeet van de
eindtijd verder te verduidelijken, opmerken, dat de profeet uit
Matth. 11:12 Johannes de Doper was, zoals voorzegd werd in
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Mal. 3:1 “Zie, Ik zend Mijn bode, die voor Mijn aangezicht de
weg bereiden zal; plotseling zal tot Zijn tempel komen de Here,
die gij zoekt, namelijk de Engel des verbonds, die gij begeert.
Zie, Hij komt, zegt de Here der heerscharen.” Matth. 11:1-12
“En het geschiedde, toen Jezus Zijn bevelen aan Zijn twaalf
discipelen ten einde had gebracht, dat Hij vandaar vertrok om
te leren en te prediken in hun steden. Johannes nu hoorde in de
gevangenis de werken van de Christus en liet Hem door zijn
discipelen de vraag overbrengen: Zijt Gij het, die komen zou,
of hebben wij een ander te verwachten? En Jezus antwoordde
en zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt Johannes wat gij
hoort en ziet: blinden worden ziende en lammen wandelen,
melaatsen worden gereinigd en doven horen en doden worden
opgewekt en armen ontvangen het evangelie. En zalig is wie
aan Mij geen aanstoot neemt. Terwijl dezen heengingen, begon
Jezus tot de scharen te zeggen van Johannes: Wat zijt gij in de
woestijn gaan aanschouwen? Een riet, door de wind bewogen?
Maar wat zijt gij gaan zien? Een mens in weelderige kleding?
Zie, die weelderige kleding dragen, zijn aan de hoven der
koningen. Maar waarom zijt gij dan gegaan? Om een profeet te
zien? Ja, Ik zeg u, zelfs meer dan een profeet. Deze is het, van
wie geschreven staat: Zie, Ik zend mijn bode voor uw
aangezicht uit, die uw weg voor U heen bereiden zal.
Voorwaar, Ik zeg u, onder hen, die uit vrouwen geboren zijn, is
er niemand opgestaan, groter dan Johannes de Doper, maar de
kleinste in het Koninkrijk der hemelen is groter dan hij.” Dit
heeft reeds plaatsgevonden. Dit is geschied. Het is voorbij.
Maar zie nu in Mal. 4:1-6 “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. 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. Gedenkt de wet
van Mozes, Mijn knecht, die Ik hem op Horeb geboden heb
voor gans Israël, inzettingen en verordeningen. Zie, Ik zend u
de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren
komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen
en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome
en het land treffe met de ban.” Ziet u, omiddellijk na de komst
van DEZE Elia zal de aarde door vuur gelouterd worden en
zullen de goddelozen tot as verbrand worden. Dit gebeurde
natuurlijk NIET in de tijd van Johannes (de Elia voor zijn tijd).
De Geest van God, die de komst van de boodschapper uit Mal.
3:1 (Johannes) aankondigde, herhaalde slechts Zijn vorige
profetische vermelding in Jes. 40:3 en wel liefst zeker drie
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eeuwen daarvoor. “Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn
de weg des Heren, effent in de wildernis een baan voor onze
God.” Zowel Jesaja als Maleachi geven door de Heilige Geest
Johannes weer in Matth. 3:3 “De stem van een, die roept in de
woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht Zijn paden.”
Uit de Schrift blijkt dus wel heel duidelijk dat de profeet uit
Mal. 3 Johannes was en NIET de profeet uit Mal. 4, ofschoon
zowel op Johannes als op deze profeet van de eindtijd dezelfde
Geest rust als op Elia.

Nu gaat de boodschapper uit Mal. 4 en Openb. 10:7 twee
dingen volbrengen. Ten eerste: volgens Mal. 4 zal hij de harten
der kinderen terugvoeren tot hun vaderen. Ten tweede: hij zal
de verborgenheden van de zeven donderslagen uit Openb. 10
openbaren; dit zijn de openbaringen, die in de zeven zegels
zijn. Deze van Godswege geopenbaarde ‘geheimenis-
waarheden’ zullen de harten der kinderen in letterlijke zin
wederbrengen tot de pinkstervaderen. Zo is het precies.

Maar neem ook het volgende eens in overweging. Deze
Profeet-Boodschapper zal dezelfde natuur en dezelfde wijze
van doen hebben als Elia en Johannes. De mensen in de dagen
van deze Profeet-Boodschapper zullen precies zijn als de
mensen in de dagen van Achab en Johannes waren. En daar het
“ALLEEN DE KINDEREN” zullen zijn, wier harten
teruggevoerd worden, zullen het ook slechts de kinderen zijn,
die zullen luisteren. In de dagen van Achab werden er slechts
7000 Israëlieten gevonden, die het ware zaad in zich hadden. In
Johannes’ dagen waren het er ook slechts enkelen. De grote
massa van die beide tijdperken was verzonken in de ontucht
van de afgodendienst.

Ik wil de Profeet-Boodschapper aan Laodicea en Johannes,
de Profeet-Boodschapper, die aan de eerste komst van Jezus
voorafging, op nog één punt met elkaar vergelijken. De mensen
uit Johannes’ dagen zagen hem aan voor de Messias. Joh.
1:19-20 “En dit was het getuigenis van Johannes, toen de Joden
uit Jeruzalem priesters en Levieten tot Hem zonden om Hem te
vragen: Wie zijt gij? En Hij beleed en ontkende het niet; en Hij
beleed: Ik ben de Christus niet.” Nu zal deze Profeet-
Boodschapper van de laatste dag zo’n kracht voor de Here
bezitten, dat er mensen zullen zijn, die hem aanzien voor de
Here Jezus. (Er zal in de eindtijd een geest in de wereld
uitgaan, die sommigen zal verleiden en ertoe brengen dit te
geloven. Matth. 24:23-26 “Want er zullen valse christussen en
valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen
doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen
zouden verleiden. Zie, Ik heb het u voorzegd. Indien men dan
tot u zegt: Ziet, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen; zie, Hij
is in de binnenkamer, gelooft het niet.”) Maar geloof er niet in.
Hij is niet Jezus Christus. Hij is niet de Zoon van God. HIJ IS
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EEN DER BROEDEREN, EEN PROFEET, EEN
BOODSCHAPPER, EEN DIENSTKNECHT VAN GOD. Hij
behoort geen groter eer te ontvangen dan Johannes toen deze
de stem was die uitriep: “Ik ben de Messias niet, MAAR HIJ
KOMT NA MIJ.”

Voor wij dit gedeelte over de boodschapper aan het
Laodicea-tijdperk besluiten, moeten we twee gedachten in
ernstige overweging nemen. Ten eerste: dit tijdperk zal EEN
Profeet-Boodschapper hebben. Openb. 10:7 zegt: “Wanneer hij
(enkelvoud) zal beginnen te bazuinen.” Nog nooit is er een
tijdperk geweest waarin God twee grote profeten zond tot Zijn
volk op dezelfde tijd. Hij zond Henoch (alleen); Hij zond Noach
(alleen); Hij zond Mozes (hij alleen had het Woord, hoewel er
ook anderen waren die profeteerden); Johannes de Doper
kwam ALLEEN. Nu moet er in deze laatste dagen een
PROFEET verschijnen (niet een profetes, alhoewel in dit
tijdperk meer vrouwen de indruk wekken Gods openbaring
door te geven dan mannen), en het onfeilbare Woord zegt dat
hij (de profeet) de verborgenheden zal openbaren aan de
mensen in de eindtijd en de harten der kinderen zal
wederbrengen tot de vaderen. Er zijn er die zeggen, dat Gods
volk bij elkaar zal komen door een gezamenlijke openbaring. Ik
kom tegen die bewering op. Het is een armzalige en gebrekkige
verklaring als we Openb. 10:7 voor ogen houden. Nu, ik ontken
niet, dat er mensen zullen zijn in dit laatste tijdperk, die
profeteren en hun bedieningen kunnen en zullen juist zijn. Ik
ontken niet, dat er profeten zullen zijn, zoals ze ook waren in
Paulus’ dagen toen er “een zekere Agabus was, een profeet, die
profeteerde over een hongersnood.” Ik geef toe dat dat zo is.
MAAR OP GROND VAN HET ONFEILBARE BEWIJS VAN
HET WOORD ONTKEN IK DAT ER MEER DAN EEN GROTE
PROFEET-BOODSCHAPPER IS, DIE DE
VERBORGENHEDEN ZOALS DEZE IN HET WOORD
BESLOTEN ZIJN, ZAL OPENBAREN EN DIE DE
BEDIENING HEEFT OM DE HARTEN DER KINDEREN
TERUG TE VOEREN TOT HUN VADEREN. Het “Zo spreekt
de Here” blijft gehandhaafd en zal gehandhaafd en
bekrachtigd worden door Zijn onfeilbaar Woord. Er is één
Profeet-Boodschapper aan dit tijdperk. Op grond van het
menselijk gedrag alleen al weet iedereen, dat daar waar veel
mensen zijn er ook een even grote verscheidenheid van
meningen bestaat over de kleine punten van een hoofdleer, die
hen allen samenbindt. Wie zal dan de macht der onfeilbaarheid
bezitten, die hersteld moet worden in dit laatste tijdperk, want
dit laatste tijdperk zal terugkeren naar het openbaar worden
van de Ware Woord-Bruid? Dat houdt in, dat we het Woord
opnieuw zullen ontvangen, zoals het eens op volkomen wijze
gegeven werd, en ook op volkomen wijze begrepen werd in de
dagen van Paulus. Laat ik u zeggen wie dat zal bezitten. Het
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zal een profeet zijn, die even degelijk gerechtvaardigd zal zijn,
ja nog degelijker zelfs, dan elke andere profeet, die ook in alle
andere tijdperken geweest is vanaf Henoch tot deze tijd toe,
omdat deze man noodzakelijkerwijze de profetische bediening
van de deksteen zal hebben en God hem zal laten horen. Het
zal niet nodig zijn, dat hij uit zichzelf spreekt, God zal voor
hem spreken door de stem van het teken. Amen.

De tweede gedachte die we op ons hart moeten leggen is
deze, dat de zeven gemeente-tijdperken aanvingen met zowel
de antichristelijke geest als de Heilige Geest, Die geprezen zij
voor altoos. I Joh. 4:1 “Geliefden, vertrouwt niet iedere geest,
maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse
profeten zijn in de wereld uitgegaan.” Heeft u het opgemerkt?
De antichristelijke geest wordt vereenzelvigd met valse
profeten. De tijdperken vingen aan met valse profeten en zij
zullen eindigen met valse profeten. Nu zal er natuurlijk een
ECHTE VALSE PROFEET komen in de belangrijke betekenis
van de man, die in de Openbaring genoemd wordt. Doch thans,
voordat hij openbaar wordt, moeten er vele valse profeten
verschijnen. Matth. 24:23-26 “Indien dan iemand tot u zegt: Zie,
hier is de Christus, of: Hier, gelooft het niet. Want er zullen
valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote
tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de
uitverkorenen zouden verleiden. Zie, Ik heb het u voorzegd.
Indien men dan tot u zegt: Ziet, Hij is in de woestijn, gaat er
niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet.” Deze
valse profeten worden in verscheidene andere Schriftgedeelten
voor ons aan de kaak gesteld, zoals bijvoorbeeld II Petr. 2:1-2
“Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals
ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke
ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen
gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over
zichzelf brengend. En velen zullen hun losbandigheden
navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid
gelasterd zal worden.” II Tim 4:3-4 “Want er komt een tijd, dat
(de mensen), de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen,
maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte
zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de
waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.” I
Tim. 4:1 “Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden
sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij
dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen.” Nu zal het
u opvallen dat in elk geval afzonderlijk de valse profeten
mensen zijn, die buiten het Woord staan. En zoals we u
aantoonden, dat ‘antichristelijk’ betekent ‘anti-Woord’, zo
komen ook deze valse profeten en verdraaien het Woord door
er een betekenis aan te geven, die beantwoordt aan hun eigen
duivelse doeleinden. Is het u ooit opgevallen hoe zij, die
anderen op een dwaalspoor brengen, de mensen door vrees aan
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zich binden? Ze zeggen, dat de mensen, die niet handelen naar
hetgeen zij zeggen of de mensen die weggaan, door de
vernietiging achtervolgd zullen worden. Zij zijn valse profeten,
want een waar profeet zal de mensen altijd naar het Woord
toeleiden en hen aan Jezus Christus binden, en hij zal de
mensen niet zeggen bang te zijn voor wat hij zegt, maar te
vrezen voor wat het Woord zegt. Let er ook op hoe deze lieden
uit zijn op geld, evenals Judas uit was op geld. Ze brengen u
ertoe alles te verkopen wat u bezit en het te geven voor hun
plannen. Zij besteden meer tijd aan het ophalen van geld dan
aan het Woord. Zij die gaven willen uitoefenen zullen een gave
gebruiken waar echter een klein schijfje dwaling in steekt en
dan vragen om geld, terwijl ze voorbijgaan aan het Woord en
het toch nog uit God durven noemen. En de mensen zullen naar
hen toegaan, hen ondersteunen, hen verdragen en hen geloven,
niet wetend dat het de weg des doods is. Ja, het land is vol
vleselijke nabootsers. In die laatste dag zullen ze ook proberen
de Profeet-Boodschapper te imiteren. De zeven zonen van
Sceva probeerden Paulus na te bootsen. Simon de tovenaar
probeerde Petrus na te doen. Hun nabootsingen zullen vleselijk
zijn. Zij zullen niet dat kunnen voortbrengen wat de echte
profeet voortbrengt. Wanneer hij zegt dat de opwekking
voorbij is, zullen zij rondtrekken en zeggen dat ze een grote
openbaring hebben ontvangen en dat wat de mensen bezitten,
volkomen juist is en dat God nog grotere en wonderbaarlijker
werken gaat doen onder de mensen. En de mensen zullen onder
hun bekoring komen. Deze zelfde valse profeten zullen ook
zeggen, dat de boodschapper uit de laatste dagen geen theoloog
is en daarom ook niet gehoord dient te worden. Ze zullen niet
in staat zijn datgene voort te brengen wat de boodschapper
voortbrengt, zij zullen niet van Godswege gerechtvaardigd
zijn, zoals die profeet uit de laatste dagen, maar met hun grote
en opgeblazen woorden, met de gewichtigheid van hun
wereldwijde bekendheid zullen ze de mensen ervoor
waarschuwen niet te luisteren naar die man (de boodschapper)
en ze zullen zeggen, dat zijn leer niet deugt. Zij zijn precies
eender als hun voorvaderen, de farizeeën, die uit de duivel
waren, want zij zeiden dat zowel Johannes als Jezus dwalingen
verkondigden.

Waarom toch komen deze valse profeten tegen de echte
profeet in verzet en waarom geloven ze niet wat hij leert?
Omdat ze hun vormen getrouw blijven evenals hun
voorvaderen deden, toen zij in de dagen van Achab de profeet
Micha weerstonden. Zij waren vierhonderd in getal en zij allen
waren eensgezind; en doordat ze allen hetzelfde zeiden, hielden
ze de mensen voor de gek. Maar EEN profeet - slechts één - die
gelijk had terwijl alle anderen ongelijk hadden, omdat God de
openbaring SLECHTS aan EEN gegeven had.
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Wacht u voor de valse profeten, want zij zijn verscheurende
wolven.

Als u hierover nog in twijfel verkeert, vraag dan God of Hij
u door Zijn Geest vervult en leidt, WANT DE WARE
UITVERKORENEN KUNNEN NIET OM DE TUIN GELEID
WORDEN. Hebt u dat begrepen? Niemand is er die u om de
tuin kan leiden. Zou Paulus ongelijk hebben gehad, dan zou hij
nochtans geen enkele uitverkorene om de tuin hebben kunnen
leiden. En in dat eerste tijdperk van Efeze konden de
uitverkorenen niet om de tuin geleid worden, want ze stelden
de valse profeten en valse apostelen op de proef en bevonden
hen leugenaars en stootten hen uit. Halleluja. ZIJN schapen
horen Zijn stem en zij volgen HEM. Amen. Ik geloof het.

DE AANHEF

Openb. 3:14b “Dit zegt de Amen, de Getrouwe en
Waarachtige Getuige, het begin der schepping Gods.”

Is dit niet de meest wonderbare beschrijving van hetgeen
onze liefdevolle Here en Heiland, Jezus Christus, kenmerkt?
Deze woorden geven mij reden tot jubelen. Ze leggen zulk een
geest van realiteit in mijn hart. Alleen al het lezen ervan
zonder een grondige openbaring van de Geest over deze
woorden brengt mij in vervoering.

Jezus geeft ons een beschrijving van Zichzelf met
betrekking tot de eindtijd. De dagen der genade nemen een
einde. Hij heeft alles van de eerste eeuw tot in de laatste, de
twintigste eeuw, gezien en ons verteld al wat betrekking had
op deze tijdperken. Voordat Hij echter de kenmerken van het
laatste tijdperk aan ons openbaart, gunt Hij ons een laatste
blik op Zijn eigen genadevolle en verheven Godheid. Dit is de
sluitsteen-openbaring van Hemzelf.

Dit zegt de “AMEN”. Jezus is de Amen van God. Jezus is
het “Zo Zij Het” van God. Amen betekent het einde. Het
betekent bekrachtiging. Het houdt een besliste belofte in. Het
houdt een onveranderlijke belofte in. Het betekent Gods zegel.

U moet dit nu zorgvuldig bezien en er iets werkelijk
schoons en moois in zien. Ik zei, dat dit Zijn eindtijd-
openbaring is van Hemzelf. Wanneer de dag der genade ten
einde loopt, dan komt het Duizendjarig rijk vlak daarna,
nietwaar? Welnu, leest u met mij mee Jes. 65:16-19. “Zodat wie
zich in den lande zegent, zich zal zegenen in de God der
waarheid, en wie in den lande zweert, zal zweren bij de God
der waarheid; want de vroegere benauwdheden zijn vergeten,
ja, zijn verborgen voor Mijn ogen. 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. Maar
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gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen Ik
schep; want zie, Ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot
blijdschap. En Ik zal juichen over Jeruzalem en Mij verblijden
over Mijn volk. En daarin zal niet meer gehoord worden het
geluid van geween of van geschreeuw.” Dit gaat over het
Nieuwe Jeruzalem. Dit is het Duizendjarig vrederijk. Maar als
wij het Duizendjarig rijk binnentreden, hoort dan wat Hij zegt
over Zijn hoedanigheid. Vers 16: “Zodat, wie zich in den lande
zegent, zich zal zegenen in de God der waarheid.” Inderdaad,
zo is het, maar de werkelijke vertaling is niet: “God der
waarheid.” Het is “God van de AMEN.” Wij lezen dus: “Zich
zal zegenen in de God van de AMEN, en wie in den lande
zweert, zal zweren bij de God van de AMEN; want de vroegere
benauwdheden zijn vergeten, ja, zijn verborgen voor mijn ogen.
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. Maar gij zult u verblijden en juichen voor
eeuwig over hetgeen Ik schep, want zie, ik schep Jeruzalem tot
jubel en zijn volk tot blijdschap. En Ik zal juichen over
Jeruzalem en Mij verblijden over mijn volk. En daarin zal niet
meer gehoord worden het geluid van geween of van
geschreeuw.” Halleluja. Hier is Jehova van het Oude
Testament, “de God van de Amen.” Hier is Jezus van het
Nieuwe Testament, “de God van de Amen.” Hoor Israël, de
Here uw God is EEN God. Daar ziet u het weer, de Jehova uit
het Oude Testament is de Jezus uit het Nieuwe. “Hoor, oh,
Israël, de Here, uw God is EEN God.” Het Nieuwe Testament
openbaart niet EEN ANDERE God, het is een verdere
openbaring van EEN EN DEZELFDE GOD. Christus is niet
neergedaald om Zichzelf bekend te maken. Hij daalde niet
neder om de Zoon te openbaren. Hij daalde neder om de Vader
te openbaren en bekend te maken. Hij had het nimmer over
twee Goden; Hij had het steeds over EEN God. En juist nu in
dit laatste tijdperk, zijn wij teruggekeerd tot de hoeksteen der
openbaring, de belangrijkste openbaring over de Godheid in de
ganse Bijbel, namelijk deze, dat JEZUS GOD IS, HIJ EN DE
VADER ZIJN EEN: ER IS EEN GOD, EN ZIJN NAAM IS DE
HERE JEZUS CHRISTUS.

Hij is de God van de Amen. Hij verandert nooit. Wat Hij
doet, verandert nooit. Hij spreekt en het staat vast. Hij handelt
en het is gedaan voor eeuwig. Niemand kan aan wat Hij zegt
iets af- of toedoen. Zo zij het. Amen. Zo zij het. Is het u niet
een vreugde zulk een God te dienen? Met Hem kunt u altijd
precies weten waar u aan toe bent, wat er ook gebeurt. Hij is
de AMEN God en zal niet veranderen.

“Dit zegt de AMEN.” Daar houd ik van. Dat betekent, dat
al wat Hij zegt definitief is. Dat houdt in, dat al wat Hij tot het
eerste tijdperk en tot het tweede en tot al de tijdperken
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gesproken heeft aangaande Zijn eigen ware gemeente en de
valse wijnstok, volkomen juist is en niet zal veranderen. Het
betekent, dat wat Hij in Genesis is begonnen, Hij in de
Openbaring zal voleindigen. Dat moet Hij, want Hij is de
Amen, ZO ZIJ HET. Nu kunnen we opnieuw begrijpen dat de
duivel de boeken Genesis en Openbaring haat. Hij haat de
waarheid. Hij weet, dat de waarheid zal zegevieren. Hij weet
wat zijn einde zal wezen. Hoe vecht hij daartegen. Maar wij
staan aan de winnende kant. Wij (ik bedoel alleen diegenen die
Zijn Woord geloven) staan aan de winnende kant, aan de kant
van de Amen.

“Dit zegt de Getrouwe en Waarachtige Getuige.” Ik wil u
nu laten zien, wat ik in de gedachte “getrouwe” ontdek. Ziet u,
wij hebben het vaak over een grote, onveranderlijke God,
Wiens Woord niet verandert. En wanneer wij zo over Hem
spreken, bezien wij Hem vaak op een wijze alsof Hij een zeer
onpersoonlijke God is. Het lijkt er wel op alsof God het hele
heelal gemaakt had en alle wetten, die daarin gelegen zijn en
Zich toen teruggetrokken heeft en een grote onpersoonlijke
God is geworden. Het lijkt er wel op, alsof God een heilsweg
gebaand had voor de verloren mensheid, de weg van het kruis,
en toen, toen de dood van Christus voor onze zonde verzoening
teweeggebracht had en toen Zijn opstanding ons een open deur
verschafte tot Hem, God Zijn armen over elkaar deed en Zich
terugtrok. Het is alsof wij opgroeien in het geloof aan een grote
Schepper, Die, nadat Hij geschapen had, de persoonlijke
belangstelling voor Zijn schepping verloor. Ik zeg u, dat er al te
velen zijn, die er zo over denken. Maar dat is een verkeerde
gedachtengang, want God is REGEERDER IN HET DOEN EN
LATEN VAN DE MENS, OOK NU. HIJ IS ZOWEL
SCHEPPER ALS ONDERHOUDER. Col. 1:16-17 “Want in Hem
zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de
aarde zijn, 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 vóór alles en
alle dingen hebben hun bestaan in Hem.” Hij is een soeverein
God. Door Zijn eigen raadsbesluit ontwierp Hij het
verlossingsplan van Zijn eigen uitverkorenen, die Hij tevoren
gekend heeft. De Zoon stierf aan het kruis om de weg der
Verlossing te banen en de Heilige Geest voert zorgvuldig de wil
des Vaders uit. Alles bestuurt Hij op dit ogenblik
overeenkomstig het voornemen van Zijn eigen wil. Hij staat in
het middelpunt van dit alles. Hij is in het midden van Zijn
Gemeente. Deze grote Schepper, deze Verlosser-God, is
getrouw onder de Zijnen werkzaam als de grote Herder der
schapen. Zijn gehele wezen is voor de Zijnen. Hij heeft hen lief
en zorgt voor hen. Zijn oog rust altijd op hen. Als in het Woord
staat dat “uw leven met Christus verborgen is in God”, dan
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betekent dit ook precies wat er staat. O, ik ben zo blij, dat mijn
God getrouw blijft. Hij is getrouw aan Zichzelve, Hij zal niet
liegen. Hij is getrouw aan het Woord. Hij staat er achter. Hij
zal niemand uit ons doen verloren gaan, maar zal ons
opwekken ten jongste dage. Ik ben blij dat ik in Zijn trouw kan
rusten. Fil. 1:6 “Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat
Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal
voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.”

“Hij is de Waarachtige Getuige.” Dit woord “waarachtige”
nu is hetzelfde woord dat gebruikt wordt in Openb. 3:7.
Herinnert u zich nog, dat dit niet ‘waarachtig’ betekent in de
tegengestelde betekenis van ‘leugenachtig’? Het heeft een veel
rijkere, diepere betekenis. Het drukt volkomen verwezenlijking
uit in tegenstelling tot gedeeltelijke verwezenlijking. In het
tijdperk der Gemeente van Filadelfia was de komst des Heren
nabij. Welk een grote liefde spreidde dat tijdperk voor Hem ten
toon. Het doet me denken aan die wonderbare woorden uit I
Petr. 1:8 “Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in
Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u
met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde.” Wij
verheugen ons met hen. Wij hebben Hem niet gezien, maar wel
ervaren. Wij kennen Hem in zoverre onze beperkte zintuigen
dat toelaten. Maar eens zullen wij Hem van aangezicht tot
aangezicht ontmoeten. Dat is voor dit tijdperk bestemd. Hij
komt aan het einde van dit tijdperk terug. Gedeeltelijke
verwezenlijking zal dan VOLKOMEN VERWEZENLIJKING,
VOLMAAKTE VERWEZENLIJKING worden. Halleluja! Wij
hebben door een spiegel in raadselen gekeken, maar spoedig
zullen wij Hem van aangezicht tot aangezicht aanschouwen.
Wij zijn van heerlijkheid tot heerlijkheid gegaan, maar spoedig
zullen wij midden in de heerlijkheid zijn; en in ZIJN
HEERLIJKHEID ZULLEN WIJ SCHITTEREN. WIJ ZULLEN
HEM GELIJK WEZEN, HEM WONDERLIJK GELIJK, JEZUS
ONZE GODDELIJKE VERLOSSER! Is dat niet wonderbaar?
Wij zijn volmaakt in Hem. Dat is waar. Hij liegt niet tegen ons.
Maar op zekere dag zullen wij tot in de atomen veranderd
worden. Wij zullen onsterfelijkheid aandoen. Wij zullen allen
verzwolgen worden in het leven. Dan zullen wij ons BEWUST
worden van de VERWEZENLIJKING.

“Hij is de Getrouwe en Waarachtige Getuige.” Laten we
eens nadenken over dat woord ‘getuige’. Van dat woord is het
woord ‘martelaar’ afgeleid. De Bijbel spreekt van Stefanus en
Antipas en anderen en noemt ze martelaren. Het waren ook
martelaren; zij waren eveneens getuigen. Jezus was een
getrouw martelaar. De Heilige Geest getuigt daarvan. De Geest
is er de getuige van. De wereld haatte Jezus. Het doodde Hem.
Maar God had Hem lief en Hij ging tot de Vader. Dat Hij tot de
Vader ging wordt bewezen door de komst van de Heilige Geest.
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Als Jezus niet door de Vader was ontvangen geweest, dan zou
de Geest niet zijn gekomen. U kunt dit lezen in Johannes 16:7-
11 “Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik
heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u
komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. En als
Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van
gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij in Mij niet
geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en
gij Mij niet langer ziet; van oordeel, omdat de overste dezer
wereld geoordeeld is.” In plaats van Jezus’ aanwezigheid is nu
de Heilige Geest in deze wereld tegenwoordig en dit bewijst,
dat Jezus rechtvaardig was en tot de Vader heenging. Maar er
staat ook in Johannes 14:18 “Ik zal u niet als WEZEN
achterlaten. Ik kom tot u.” Hij zond de Trooster. Hij WAS DE
TROOSTER. Hij keerde terug in de GEEST op de ware
gemeente. Hij is de getrouwe en waarachtige GETUIGE in het
midden van de Gemeente. Maar eens zal Hij in het vlees
wederkomen. Dan zal Hij bewijzen Wie de enige wijze vorst is
_ dat is Hij, Jezus Christus, de Here der Heerlijkheid.

Getrouwe en Waarachtige Getuige, Schepper en
Onderhouder, Volkomen Verwezenlijking, de Amen van God.

O, hoe lief heb ik Hem, hoe bemin ik Hem, Jezus de Zoon
van God.

Ik wil mijn gedachten over dit gedeelte van de aanhef
besluiten met deze woorden uit II Cor. 1:18-22 “Bij de trouw
van God: ons spreken tot u is niet: ja en neen! Immers, de Zoon
van God, Christus Jezus, die in uw midden verkondigd is door
ons, door mij, door Silvanus en door Timotheüs, was niet: ja en
neen, maar in Hem was het: Ja. Want hoevele beloften Gods er
ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem het: Amen,
tot eer van God door ons. Hij nu, die ons met u bevestigt in de
Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God, die ook Zijn zegel op ons
gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven
heeft.”

“Het Begin Der Schepping Gods.” Dat is Wie de Here
Jezus zegt dat Hij is. Maar wij moeten die woorden niet alleen
op de klank uitleggen. Want daardoor hebben sommigen (in
feite hele menigten) het idee gekregen, dat Jezus de eerste
schepping van God was, waardoor ze hem lager dan de
Godheid stellen. Dan schiep deze eerste schepping al het
overige van het heelal en wat daarin is. Maar dat is onjuist. U
weet dat dat niet klopt met de rest van de Bijbel. Er staat
eigenlijk: Hij is Degene, die de Schepping Gods is
BEGONNEN, ofwel de AUTEUR ervan.” Nu weten wij heel
zeker, dat Jezus God is, waarlijk God. Hij is de Schepper.
Johannes 1:3 “Alle dingen zijn door Hem gemaakt, en zonder
Hem is geen ding gemaakt dat gemaakt is.” Van Hem wordt er
gezegd in Gen. 1:1 “In den beginne schiep God de hemel en de
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aarde.” Ook staat er in Ex. 20:11 “Want in zes dagen heeft de
Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is,
en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de Here de
sabbatdag en heiligde die.” Ziet u, er valt niet aan te twijfelen
dat Hij de Schepper is. Hij was de Schepper van een
VOLTOOIDE NATUURLIJKE SCHEPPING.

Zeker kunnen wij nu zien wat deze woorden betekenen.
Elke andere uitleg zou betekenen dat God God schiep. Maar
hoe zou God kunnen worden geschapen, terwijl Hij Zelf de
Schepper is?

Maar nu staat Hij in het midden van de Gemeente. Terwijl
Hij daar staat, en openbaart Wie Hij is, in dit laatste tijdperk
noemt Hij Zich de “Auteur der schepping Gods”. Dit is EEN
ANDERE SCHEPPING. Dit heeft met de Gemeente te maken.
Dit is een bijzondere aanduiding van Hemzelf. Hij is de
SCHEPPER van die gemeente. De hemelse Bruidegom schiep
zijn eigen bruid. Als de Geest Gods daalde Hij neer en schiep
in de maagd Maria de cellen waaruit Zijn lichaam geboren zou
worden. Ik zou dat nog eens willen herhalen. Hij schiep zelf de
cellen in de moederschoot van Maria, die bestemd waren voor
dat lichaam. Het was niet voldoende, dat de Heilige Geest
alleen maar het leven gaf aan het menselijk ei, dat door Maria
verschaft werd. Dan zou de zondige mensheid een lichaam
hebben voortgebracht. Dat zou niet de “Laatste Adam” hebben
kunnen voortbrengen. Van Hem werd gezegd: “Zie, Gij (Vader)
hebt voor Mij een lichaam toebereid.” God (niet Maria) zorgde
voor de tot standkoming van dat lichaam. Maria was de
menselijke broedmachine en zij droeg dat Heilig Kind en
baarde Het. Dit was een God-mens. Hij was de Zoon van God.
Hij was uit de NIEUWE schepping. De mens en God
ontmoetten elkaar en verenigden zich; Hij was de eerste van dit
nieuwe geslacht. Hij is het hoofd van dit nieuwe geslacht. Col.
1:18 “En Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is
het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles
de eerste geworden is.” II Cor. 5:17 “Zo is dan wie in Christus is
een nieuwe schepping, het oude is voorbijgegaan, zie, het
nieuwe is gekomen.” Daar kunt u zien, dat de oude mens,
ofschoon hij van de OUDE ORDE of schepping was, nu IN
VERENIGING MET CHRISTUS DE NIEUWE SCHEPPING
van God geworden is. Efeze 2:10 “Want Zijn maaksel zijn wij,
GESCHAPEN IN VERENIGING MET CHRISTUS JEZUS om
goede werken te doen.” Efeze 4:24 “En de NIEUWE MENS
aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige
gerechtigheid en heiligheid.” Deze nieuwe schepping is niet
een herhaling van de oude schepping, want dan zou het geen
nieuwe schepping genoemd kunnen worden. Er staat dat het
een “NIEUWE SCHEPPING” is, en dat is het ook. Het is een
andere schepping, onderscheiden van de oude. Hij handelt niet
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meer langs de wegen van het vlees. Zo heeft Hij met Israël
gehandeld. Hij koos Abraham en diens nageslacht, via de
goddelijke Isaäk-lijn. Maar nu heeft Hij Zich een nieuwe
schepping voorgenomen uit ieder volk, stam en natie. Hij is de
eerste uit die schepping. Hij was God geschapen in de gedaante
van een mens. Nu schept Hij Zich vele Zonen door Zijn Geest.
God de schepper schept voor Zichzelve een deel van Zijn
schepping. Dit is de ware openbaring van God. Dit was Zijn
voornemen. Dit voornemen nam vorm aan door uitverkiezing.
Daarom kon Hij de tijd overzien reeds tot in het laatste
tijdperk, wanneer alles voorbij zou zijn, en Zichzelf toch zien
staan te midden van de gemeente, als auteur van deze Nieuwe
Schepping van God. Zijn Soevereine macht bewerkte dit. Door
Zijn eigen besluit verkoos Hij de leden van deze Nieuwe
Schepping. Hij bestemde hen voor tot de aanneming tot
kinderen, volgens het welbehagen van Zijn wil. Door Zijn
alwetendheid en almacht bracht Hij dit tot stand. Hoe kon Hij
weten, dat Hij temidden van de gemeente zou staan, en
heerlijkheid van Zijn broeders zou ontvangen, als Hij de
volvoering van dit plan niet Zelf veilig stelde? Alles wist Hij en
alles werkte Hij overeenkomstig hetgeen Hij wist, zodat Zijn
voornemen en welbehagen geschieden zouden. Efeze 2:11 “In
Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij
tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, Die
in alles werkt naar de raad van Zijn wil.” Halleluja! Bent u
niet verheugd Hem toe te behoren!

DE BOODSCHAP AAN HET TIJDPERK VAN LAODICEA

Openb. 3:15-19 “Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt,
noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij
lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit Mijn mond
spuwen. Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en
heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige
en jammerlijke en arme en blinde en naakte, raad Ik u aan van
Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk
moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de
schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om
uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt. Allen, die Ik
liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u.”

Terwijl we dit samen lazen, is het u zeker opgevallen, dat
de Geest niets hartelijks over dit tijdperk gezegd heeft. Hij
doet twee aanklachten en spreekt Zijn oordeel over hen uit.

(1) Openb. 3:15-16 “Ik weet uw werken, dat gij noch koud
zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij
lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit Mijn mond
spuwen.”
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Laten we dit eens zorgvuldig bekijken. Er staat, dat de
mensen van dit tijdperk van Laodicea lauw zijn. Deze
lauwheid eist een straf van God. De straf is, dat zij uit Zijn
mond gespuwd zullen worden. We willen hier niet op een
dwaalweg geraken, zoals zovele anderen. Zij zeggen, dom
genoeg, dat God u uit Zijn mond kan spuwen en dat dit
bewijst, dat er geen spoor van waarheid is in de leer van de
volharding der Heiligen. Laat ik deze gedachte hier gelijk
corrigeren. Dit vers wordt niet uitgesproken tegen een persoon
apart. Het wordt gezegd tot de Gemeente. Hij spreekt tot de
Gemeente. Verder, als u slechts het Woord in gedachten houdt,
zult u zich herinneren dat er nergens staat, dat we in de MOND
van God zijn. Wij zijn in Zijn handpalmen gegrift. Wij worden
gedragen aan Zijn boezem. Ver terug, in lang vervlogen tijden,
voor ook maar het begrip “tijd” bekend was, waren wij reeds
in Zijn gedachten. Wij zijn in Zijn schaapskooi, en in Zijn
weiden, maar nooit in Zijn mond. Maar wat is wel in de mond
des Heren? Het Woord is in Zijn mond. Matth. 4:4 “Maar Hij
antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van
brood zal de mens leven, maar van alle Woord, dat uit de mond
Gods uitgaat.” Het Woord moet ook in onze mond zijn. Nu
weten wij, dat de Gemeente Zijn lichaam is. Het neemt hier
Zijn plaats in. Wat zal er in de mond der gemeente zijn? Het
WOORD. I Petrus 4:11 “Spreekt iemand, laten het woorden zijn
als van God.” En: II Petrus 1:21 “Want nooit is profetie
voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige
Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.”
Wat mankeert er dan aan die mensen van de laatste dagen? ZIJ
HEBBEN HET WOORD VERLATEN. ZIJ LOPEN ER NIET
MEER WARM VOOR. ZE BLIJVEN ER LAUW ONDER. Dat
zal ik nu bewijzen.

De baptisten hebben hun geloofsbelijdenissen en dogma’s
gebaseerd op het Woord en zijn daarin onwankelbaar. Zij
zeggen, dat de apostolische dagen van wonderen voorbij zijn en
dat er geen Doop met de Heilige Geest bestaat, die volgt op het
geloof. De methodisten zeggen (op grond van het Woord) dat er
geen waterdoop is (besprenkeling is geen doop) en dat
heiliging de Doop met de Heilige Geest is. De Church of Christ
legt de nadruk op de doop der wedergeboorte, en in veel
gevallen gaan ze als droge zondaars onder en komen als natte
zondaars boven. Toch beweren ze, dat hun leer op het Woord
berust. En ga zo maar door, tot we bij de Pinkstermensen
komen. Hebben zij het Woord? Toets ze maar eens aan het
Woord. Ze geven telkens weer het Woord prijs voor een
sensatie. Als u een manifestatie kunt teweegbrengen, zoals olie
en bloed en tongen en andere tekenen, of deze nu in het Woord
staan of niet, en of deze nu juist uit het Woord verklaard
worden of niet, komt de meerderheid er van onder de bekoring.
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Maar wat is er met het Woord gebeurd? Het Woord is opzij
geschoven, daarom zegt God: “Ik keer Mij tegen jullie allemaal.
Ik ga jullie uit Mijn mond spuwen. Nu is het afgelopen.
Gedurende zeven van de zeven tijdperken heb Ik niets anders
gezien dan dat mensen hun eigen woord belangrijker vonden
dan het Mijne. Daarom spuw Ik u uit Mijn mond aan het einde
van dit tijdperk. Het is alles voorbij. Zeker, Ik zal spreken. Ja,
Ik ben hier, temidden van de Gemeente. De Amen van God,
getrouw en waarachtig, zal Zich openbaren en wel DOOR
MIJN PROFEET.” Ja, ja, zo is het. Openb. 10:7 “Maar in de
dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen
zal, is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk Hij Zijn
knechten, de profeten,  heeft verkondigd.” Ziedaar. Hij gaat
een gerechtvaardigd profeet zenden. Hij stuurt een profeet na
bijna tweeduizend jaar. Hij zendt iemand die even ver staat
van organisatie, onderwijs en van de godsdienstige wereld als
Johannes de Doper en Elia stonden van oudsher, deze zal
alleen naar God luisteren en hij zal het “zo spreekt de Heer”
bezitten en spreken namens God. Hij zal Gods spreekbuis zijn,
EN, ZOALS GEZEGD WORDT IN MAL. 4:6, HIJ ZAL HET
HART DER KINDEREN TERUGVOEREN TOT DE
VADEREN. Hij zal de uitverkorenen der laatste dagen
terugbrengen en deze zullen een profeet aanhoren, die het
bewijs van zijn zending leveren zal, en die de zuivere waarheid
zal brengen, zoals ook Paulus haar bezat. Hij zal de waarheid
weer naar voren brengen, zoals zij haar bezaten. En die
uitverkorenen met hem zullen op die dag waarlijk de Heer
openbaar maken en zij zullen Zijn Lichaam zijn en Zijn stem
en zij zullen Zijn werken doen. Hallelujah! Begrijpt u dit?

Een vluchtige blik op de geschiedenis der kerk laat zien
hoe juist en nauwkeurig deze gedachte is. In de Donkere
Middeleeuwen was het Woord bijna geheel verloren gegaan
voor de mensen. Maar God zond Luther en deze had het
WOORD. De volgelingen van Luther spraken toen voor God.
Maar zij gingen zich organiseren en weer werd het zuivere
Woord prijsgegeven voor de organisatie, want organisatie leidt
tot dogma en belijdenissen en niet eenvoudigweg tot het
Woord. Zij konden niet langer voor God spreken. Toen zond
God Wesley en deze was de stem met het Woord in zijn dagen.
De mensen namen zijn openbaring van God aan en werden
levende brieven, die gelezen en gekend werden door alle
mensen in hun generatie. Maar toen ook de methodisten tekort
schoten, verwekte God anderen en dit is zo doorgegaan al de
jaren totdat er in deze laatste dagen opnieuw een volk in het
land is, dat de laatste stem zal zijn onder hun boodschapper in
het laatste tijdperk.

Ja, inderdaad. De kerk is niet langer de “spreekbuis” van
God. Zij is haar eigen spreekbuis. Dus keert God zich tegen
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haar. Hij zal haar in verwarring brengen door de profeet en
door de Bruid, want in haar zal de stem van God zijn. Ja, in
haar is Gods stem, want in vers 17 van het laatste hoofdstuk uit
Openbaring staat: “De Geest en de Bruid zeggen: Kom!”
Opnieuw zal de wereld rechtstreeks van God horen, zoals op de
Pinksterdag; maar natuurlijk zal die Woord-Bruid verworpen
worden, zoals in het eerste tijdperk ook gebeurde.

Nu heeft Hij het uitgeroepen tot dit laatste tijdperk: “Gij
hebt het Woord. Gij hebt meer Bijbels dan ooit, maar u doet
niets met het Woord dan het verdelen en in stukken hakken, u
haalt eruit wat u belangrijk vindt en u gaat voorbij aan wat u
niet belangrijk vindt. U stelt er geen belang in ernaar te
LEVEN, u wilt er alleen maar over debatteren. Ik had liever,
dat u koud of heet was. Als u koud was en het afwees, zou Ik
het kunnen verdragen. Als u gloeiend heet werd van verlangen
om te weten dat het de waarheid is en er naar zou willen leven,
zou Ik u er voor prijzen. Maar als u alleen maar Mijn Woord
gebruikt zonder het in ere te houden, moet Ik van Mijn kant
weigeren u in ere te houden. Ik zal u uitspuwen, want u maakt
Mij misselijk.”

Nu weet iedereen dat men van lauw water misselijk wordt.
Als u een braakmiddel zoekt, is lauw water wel het beste dat u
nemen kunt. Van een lauwe gemeente is God onpasselijk
geworden en Hij heeft aangekondigd dat Hij haar zal
uitspuwen. Dat doet ons er aan denken hoe Hij Zich even voor
de zondvloed gevoeld heeft, nietwaar?

O, God zou wel willen dat de kerk koud of heet was. Het
beste zou zijn als zij gloeiend (heet) was. Maar ze is het niet.
Het vonnis is geveld. Ze is niet langer de stem van God aan de
wereld gericht. Zij zal wel volhouden te zeggen dat zij het is,
maar God spreekt er anders over.

O, God heeft nog steeds een stem voor de mensen in de
wereld, zoals Hij aan de bruid een stem gegeven heeft. Die
stem is in de bruid zoals we reeds zeiden en we zullen er later
meer over spreken.

(2) Openb. 3:17-18 “Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij
verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de
ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, raad Ik
u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is,
opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die
aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde;
en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien
moogt”

Let nu eens op de eerste zin van dit vers: “Omdat gij zegt”.
Ziet u, zij spraken. Zij praatten als de spreekbuis van God. Dit
bewijst precies, wat ik zei over de betekenis van de verzen 16
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en 17. Maar al zeggen ze het, daarom is het nog niet waar. De
katholieke kerk zegt, dat ze uit naam van God spreekt en dat
zij voorzeker de stem van de Heer is. Hoe iemand geestelijk zo
slecht kan zijn, gaat mijn begrip te boven, maar wat uit hen
voortkomt is uit het zaad dat in hen is, en we weten waar dat
zaad vandaan kwam, nietwaar?

De gemeente van Laodicea zegt: “Ik ben rijk, en verrijkt
geworden en heb aan niets gebrek.” Zo beoordeelde zij zich.
Zij keek naar haarzelf en dit is wat ze zag. Ze zei: “Ik ben
rijk,” dit houdt in, dat ze goed voorzien is van alles wat er in
deze wereld is. Zij pocht ondanks wat er staat in Jacobus 2:5-7
“Hoort, mijn geliefde broeders! Heeft God niet de armen naar
de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en
erfgenamen van het Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan wie
Hem liefhebben? Doch gij hebt de arme smadelijk behandeld.
Zijn het niet de rijken, die u geweld aandoen en die u voor de
rechtbanken slepen? Zijn zij het niet, die de goede naam, welke
over u aangeroepen is, lasteren?” Nu wil ik het NIET zo
voorstellen alsof een rijke niet geestelijk kan zijn, maar we
weten allemaal, dat er volgens het Woord maar weinigen het
zijn. De armen, zij maken het lichaam der ware gemeente uit.
Welnu, als de gemeente vol wordt van rijkdom, weten we maar
een ding: “Ikabod” staat geschreven boven haar portalen! Dit
kunt u niet ontkennen want het staat zo in het Woord.

Laten we het eens hebben over de rijkdom in de gemeente
_ wel, er is nog nooit zo’n vertoon van rijkdom geweest. De
fraaie kerkgebouwen nemen meer toe in getal dan ooit te
voren. De verschillende groeperingen wedijveren met elkaar
wie de grootste en de mooiste gebouwen kan neerzetten. En ze
bouwen onderwijscentra, die ontelbare en nog eens ontelbare
miljoenen waard zijn, en die gebouwen worden maar een of
twee uur in de week gebruikt. Nu zou dat nog niet zo erg zijn,
maar de mensen denken dat zo’n kort poosje dat de kinderen in
de onderwijsfabriek doorbrengen de plaats kan innemen van
de uren onderwijs, welke thuis gegeven zou moeten worden.

Er is geld de kerken binnengestroomd, waardoor
verschillende denominaties aandelen en obligaties bezitten,
fabrieken, oliebronnen en verzekeringsmaatschappijen. Ze
hebben geld gestoken in verzorgings- en pensioenfondsen. Nu
klinkt dit goed, maar het is een valstrik voor de voorgangers
geworden, want als deze besluiten hun groepering te verlaten
om elders meer licht en liefde van God te ontvangen, zijn hun
pensioenen voor hen verloren. De meesten kunnen hier niet
tegen op en blijven in hun pressiegroepen.

Vergeet nu niet, dat dit het laatste tijdperk is. Wij weten,
dat dit het laatste tijdperk is, omdat Israël is teruggekeerd naar
Palestina. Als we geloven, dat Hij werkelijk komende is, dan
moet er iets mis zijn met de mensen die op zo’n grote schaal
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aan het bouwen zijn. Het lijkt erop, alsof deze mensen van plan
zijn, hier eeuwig te blijven, ofwel dat de wederkomst van Jezus
nog honderden jaren van ons verwijderd is.

Wist u dat godsdienst heden ten dage bekend staat als “big
business”? Het is een vaststaand feit, dat er zakenleiders
worden aangesteld in de kerken, die de financiële zaken
moeten behartigen. Is dat wat God verlangt? Leert Zijn Woord
ons niet in het boek Handelingen, dat zeven mannen, vol van
de Heilige Geest en van geloof, de Heer dienden in de zakelijke
aangelegenheden? U kunt duidelijk zien waarom God zegt:
“GIJ zegt, dat ge rijk zijt, maar Ik heb dat nooit gezegd.”

Er zijn radioprogramma’s, televisieprogramma’s en talrijke
kerkelijke activiteiten, die miljoenen en nog eens miljoenen
dollars kosten. Voortdurend stroomt de rijkdom de kerk
binnen, en het aantal kerkgangers neemt dienovereenkomstig
toe: toch wordt het werk niet gedaan zoals het gedaan werd
toen er geen geld was, maar de mensen vertrouwden alleen op
de bekwaaamheid die de Heilige Geest hun verleende.

Er zijn betaalde predikers, betaalde assistenten, betaalde
muziekdirigenten en onderwijsdirecteuren, betaalde koren,
betaalde kosters, programma’s en vermaak _ en het kost
allemaal massa’s geld, maar de kracht is aan het afnemen. Ja,
de kerk is rijk, maar de kracht is er niet in. God beweegt door
Zijn Geest, niet naar gelang van het geld of het talent in de
gemeente.

Nu wil ik laten zien, hoe duivels deze jacht naar geld is
geworden. Alle kerken zijn er op uit leden te winnen, vooral
onder de rijken. Overal gaan er stemmen op de godsdienst zo
aantrekkelijk en aanlokkelijk mogelijk te maken, zodat de
rijken, de gecultiveerden, en allen die in de wereld enige
invloed uitoefenen zich zullen aansluiten en actief worden in
de gemeente. Begrijpen zij dan niet, dat als rijkdom de
maatstaf van geestelijkheid is, de wereld God al heeft, en alles
van God, en dat de gemeente niets heeft?

“Gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden.” Dit betekent
letterlijk: ‘Ik heb Geestelijke rijkdom.’ Dit lijkt op het
Duizendjarig rijk, met straten van goud en de aanwezigheid
van God. Maar ik vraag me af of dit werkelijk zo is. Is de kerk
werkelijk rijk aan het Geestelijke van God? Laten we deze
grootspraak van dit Laodicea der twintigste eeuw eens bezien
in het licht van het Woord.

Indien de gemeente werkelijk geestelijk rijk zou zijn, zou
haar invloed op het leven van de gemeenschap merkbaar zijn.
Maar wat voor leven leiden deze zogenaamde geestelijke en
invloedrijke mensen van de gemeenschap nu eigenlijk? Ginds
in de buitenwijken, in de wijken van de beter gesitueerden,
hangen velen van sleutelruil en prostitutie aan elkaar; en de
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feestjes van groepen vandalistische jongelui eisen een zware
schadetol aan gehavende eigendommen. Het zedenbederf is
erger dan ooit tevoren, in het voorechtelijk geslachtsverkeer,
verslaving aan verdovende middelen, gokken, stelen en allerlei
kwaad. En de kerk houdt niet op te betuigen hoe fijn deze
generatie is, hoe vol de kerken zijn en hoezeer de inboorlingen
op de zendingsvelden vatbaar zijn voor het evangelie. De kerk
heeft de mensen overgedragen aan de doktoren, vooral aan de
psychiaters. Hoe ze durft te wauwelen over haar geestelijke
rijkdom, ik begrijp het niet. Ze is niet rijk. Ze zijn failliet en ze
weten het niet.

Kijk eens goed om u heen. Let op de mensen, die
voorbijkomen. Kunt u uit de menigten, die u ziet diegenen
eruit halen die het aanzien van een Christen hebben? Let erop
hoe ze zich kleden, hoe ze handelen, hoor hoe ze praten, kijk
waar ze heengaan. Er zou toch zeker werkelijk iets moeten
blijken van de nieuwe geboorte onder al degenen, die u ziet
voorbijgaan. Maar er zijn er slechts weinig. Toch vertellen de
fundamentalistische kerken ons vandaag, dat ze miljoenen
geredden, en zelfs met de Geest vervulden, tellen. Met de Geest
vervuld? Kunt u vrouwen met de Geest vervuld noemen, die
rondlopen met kortgeknipt haar, korte en lange broeken,
haltertopjes en broekjes en als een Izebel opgedirkt zijn? Als
dit de eenvoudige kleding is, waarmee Christenvrouwen zich
behoren te tooien, hoe zullen ze er dan uitzien wanneer ze zich
eens werkelijk minder bescheiden beginnen te vertonen.

Nu ben ik er mij van bewust, dat de vrouwen zelf niet
uitmaken hoe de mode is. Dat wordt door Hollywood gedaan.
Maar luistert toch dames, men verkoopt nog steeds garen en
stoffen en naaimachines. U behoeft niet alles te kopen wat in
de winkels te krijgen is en dat als excuus te gebruiken. Dit is
een doodernstige zaak waarin ik nu kom. Hebt u nooit het
Schriftgedeelte gelezen dat zegt, dat iedere man, die een vrouw
aanziet om haar in zijn hart te begeren in zijn hart reeds
overspel met haar heeft gepleegd? En moet u er dan zo bij
lopen zodat u daar aanleiding toe geeft? U zou hierdoor samen
met hem deel hebben aan de zonde, zelfs al zou u zich er niet
van bewust zijn en u een echte maagd was, die dergelijke
verlangens niet kent. Toch stelt God u ervoor aansprakelijk en
u zult erom veroordeeld worden.

Nu weet ik, dames, dat u van deze manier van prediken
niet houdt, maar zuster, u bent totaal verkeerd in wat u doet.
De Bijbel verbiedt u uw haar af te knippen. God gaf het u tot
bedekking. Hij gebood u het haar lang te dragen. Het is uw
heerlijkheid. Toen u uw haar liet afknippen, gaf u daarmee te
kennen, dat u uw man niet langer als hoofd erkende. Net als
Eva liep u weg en ging uw eigen gang. U begon te stemmen. U
nam mannenbaantjes aan. U bleef niet langer een echte vrouw.
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U zou zich moeten bekeren en terugkeren naar God. En alsof
dit nog niet erg genoeg was, hebben velen uwer de gedachte
opgevat, dat u op de kansel mocht komen en dat u kerkelijke
ambten kon bekleden, die God aan de mannen, en aan hen
alleen heeft voorbehouden. O, hier heb ik een teer punt
aangeroerd, nietwaar? Wel, wijst u mij één plaats in de Bijbel
waar God ooit welke vrouw ook opdracht gaf te prediken of
gezag uit te oefenen over een man, en ik zal excuus vragen voor
wat ik heb gezegd. U kunt niet aantonen dat ik ongelijk heb. Ik
heb gelijk, want ik sta hier met het Woord en in het Woord. Als
u Geestelijk rijk was zou u weten dat het waar is. Alleen het
Woord is waar. Paulus zei: “Ik sta niet toe, dat een vrouw
onderricht geeft of gezag over de man heeft.” U kunt
onmogelijk een plaats innemen onder de vijfvoudige bediening
van Efeze 4 en gezag over de man uitoefenen. Zuster, u doet er
beter aan naar dat Woord te luisteren. Het was niet de Geest
van God gemanifesteerd in een met de Geest vervuld leven, die
u zei te prediken, want de Geest en het Woord zijn EEN. Zij
zeggen hetzelfde. Iemand heeft zich vergist. Iemand heeft zich
laten misleiden. Word wakker voor het te laat is. Satan
misleidde Eva, uw moeder; nu misleidt hij de dochters. Moge
God u helpen.

“Ik heb aan geen ding gebrek.” Als er nu iemand zegt: “Ik
heb aan geen ding gebrek”, dan zou hij even goed kunnen
zeggen: “Ik heb alles”, ofwel: “Ik heb niets meer nodig, want ik
ben reeds verzadigd.” U kunt dit uitdrukken zoals u wilt, maar
het komt er allemaal op neer, dat de gemeente voldaan is. Ze is
verzadigd van wat ze heeft. Ze vindt dat ze alles heeft, of dat
ze genoeg heeft. En dat is nu juist wat we in deze tijd
bemerken. Welke denominatie beweert er niet, dat ZIJ de
openbaring en de kracht en de waarheid heeft? Luister naar de
baptisten, en ze hebben alles. Luister naar de methodisten, en
zij hebben het. Luister naar de Church of Christ en iedereen
heeft het mis, behalve zij. Luister naar wat de pinkstermensen
zeggen en ze hebben de volheid van de volheid. Nu weten ze
dat ik de waarheid over hen spreek, want al hun handboeken
zeggen het zo. Ze hebben het allemaal zo mooi neergeschreven
en hun namen eronder gezet en de zaak keurig afgewerkt. God
heeft echt niets meer dat ze nog niet hebben. En dan zijn er
nog, die niet meer willen hebben. Ze geloven niet in genezing
en zouden die ook niet willen ontvangen, ofschoon het Woord
ervan spreekt. Er zijn er, die de Heilige Geest niet zouden
willen ontvangen, al opende God de hemelen en toonde hun
een teken.

Allemaal zeggen ze, en proberen ze te bewijzen, dat ze het
hebben, of dat ze genoeg hebben. Maar is dat de waarheid?
Vergelijk deze Gemeente van de twintigste eeuw eens met de
Gemeente uit de eerste eeuw. Ga uw gang. Doe het maar eens.
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Waar is de kracht? Waar is de liefde? Waar is de geheiligde
Gemeente, die de zonde weerstond en in geloof tot Jezus ging?
Waar is de eenheid? U vindt haar niet. Als deze Gemeente alles
bezit wat ze nodig heeft, waarom riepen de mensen dan in het
boek Handelingen tot God om meer, alsof zij niet alles hadden,
terwijl ze toch veel meer bezaten dan wij thans?

GODS DIAGNOSE

Nu was dat wat God zag volkomen anders dan wat zij
zeiden, dat ze zagen. Zij beweerden dat ze rijk en verrijkt
waren, dat ze Geestelijk welgesteld waren. Zij waren er. Zij
hadden niets meer nodig. Maar God zag het anders. Hij zei:
“Gij weet het niet, maar gij zijt ellendig en jammerlijk, arm,
blind en naakt.” Nu, wanneer een volk er zo aan toe is, en wel
dat het naakt is ZONDER HET TE WETEN, dan moet er iets
door en door mis zijn. Er moet beslist iets aan de hand zijn. Is
het niet zo, dat God hun ogen verblind heeft zoals Hij deed bij
de Joden? Keert het Evangelie terug tot de Joden? Herhaalt de
geschiedenis zich? Ja inderdaad.

God zegt, dat deze gemeente uit het tijdperk van Laodicea
“ellendig” is. Dat woord is afkomstig van twee Griekse
woorden, die ‘verdragen’ en ‘beproeving’ betekenen. Dit heeft
niets te maken met de beproevingen, die op een echte Christen
afkomen, want God beschrijft een Christen, die beproefd wordt
als zijnde “zalig” en zijn houding is er een van vreugde, terwijl
deze beschrijving hier het heeft over “armzalig en ellendig.”
Wat vreemd. Hoe kunnen er in deze eeuw van overvloed, in
deze eeuw van vooruitgang, in deze eeuw van weelde,
beproevingen zijn? Dit is inderdaad vreemd; maar in deze eeuw
van overdaad en gelegenheid, terwijl iedereen zoveel heeft en
er nog zoveel meer te verkrijgen is, al die uitvindingen om ons
werk te doen en zoveel andere dingen voor ons genoegen,
ontdekken we PLOTSELING dat de geestesziekten zo hevig
om zich heen grijpen, dat het gehele land gealarmeerd wordt.
Terwijl iedereen gelukkig zou moeten zijn, terwijl er niets is
om ongelukkig te zijn, nemen miljoenen ‘s nachts kalmerende
middelen en ‘s morgens opwekkende middelen, draven naar de
dokters, worden opgenomen in inrichtingen en proberen
onbekende angsten met alcohol weg te drinken. Ja, deze eeuw
beroemt zich op geweldige voorraden wereldlijke goederen,
maar de mensen zijn ongelukkiger dan ooit. Deze eeuw
beroemt zich op haar geestelijke verworvenheden, maar de
mensen zijn minder zeker van zichzelf dan ooit te voren. Deze
eeuw beroemt zich op haar betere morele waarden, en toch is
ze meer verdorven dan welke andere eeuw ook sedert de
zondvloed. Zij heeft het over haar kennis en wetenschap, maar
zij strijdt op alle fronten een verloren strijd, want het
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menselijk verstand, ziel en geest kunnen onmogelijk al de
veranderingen, die zich op aarde hebben voorgedaan, begrijpen
of bijhouden. In één generatie hebben we de weg afgelegd van
paard en wagen tot de eeuw der ruimtevaart, en we zijn er
trots op en we beroemen ons erop; maar van binnen is het een
duistere leegte, die het uitschreeuwt in haar kwellingen, en
ZONDER AANWIJSBARE REDEN bezwijken de harten der
mensen van angst en de wereld is zo verduisterd, dat men deze
eeuw wel de eeuw van de zenuwzieken zou kunnen noemen. Zij
kan haar grote woorden niet waarmaken. Zij roept om vrede,
en er is geen vrede. Zij roept, dat ze ruimschoots van alles
voorzien is, maar ze blijft branden van verlangen als een
onverzadigd vuur! “Er is geen vrede”, zegt mijn God tot de
goddelozen.

“Ze zijn jammerlijk.” Dat betekent, dat het voorwerpen
zijn van medelijden. Medelijden? Zij verachten het medelijden.
Zij zijn vol hoogmoed. Ze snoeven over wat ze hebben. Maar
wat ze hebben zal de toets der tijd niet doorstaan. Zij hebben
op drijfzand gebouwd, in plaats van op de rots van de
openbaring van Gods Woord. Spoedig komt de aardbeving.
Spoedig zullen de stormen van Gods toorn komen in het
oordeel. Dan komt er een plotseling verderf en al hun vleselijke
voorbereiding ten spijt, zullen zij nóg niet gereed zijn voor wat
over de aarde komen zal. Dat zijn zij, die ondanks al hun
wereldlijke inspanning, in feite tegen zichzelf zijn zonder het
te weten. Inderdaad, voorwerpen van medelijden zijn zij. Heb
medelijden met de arme mensen, die meelopen met de
oecumenische stromingen uit de laatste dagen, want ze noemen
haar de beweging van God, terwijl ze uit satan is. Heb
medelijden met hen, die de vloek der organisatie niet kennen.
Heb medelijden met hen, die zoveel fraaie kerken hebben,
zulke mooie pastorieën, zulke prachtige geoefende koren, zulk
een vertoon van weelde en zulk een plechtige en eerbiedige
vorm van eredienst. Heb medelijden met deze mensen, benijd
hen niet. Terug naar de oude pakhuizen, terug naar de half
verlichte kamers, terug naar de kelders, terug naar minder van
de wereld en meer van God. Heb medelijden met hen, die zulke
grote woorden hebben en over hun gaven spreken. Heb met hen
te doen als voorwerpen van medelijden, want weldra zullen het
voorwerpen van toorn zijn .

“Ze zijn arm”. Dat betekent natuurlijk: geestelijk arm. Het
kenmerk van dit tijdperk, nu het tegen het einde begint te
lopen, is, grotere en betere kerken, waar meer mensen in
kunnen, met steeds meer openbaring van wat verondersteld
wordt uitingen van de Heilige Geest te zijn. Maar het grote
aantal mensen, dat naar voren komt, de gaven van de Geest in
werking, de opvallend grote opkomst, zijn niet het antwoord
van God, want zij, die naar voren gaan, blijven maar zelden op
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de weg met God, en waar zijn ze allemaal, die over de
gangpaden naar voren komen, wanneer de grote campagnes
voorbij zijn? Zij hebben een mens aangehoord, ze gaven gehoor
aan een oproep, ze kwamen in het net, maar ze waren geen vis
en als schildpadden zijn ze teruggekrabbeld naar hun eigen
water.

Dan wordt er veel gesproken over tongentaal. Zij wordt
verondersteld het bewijs van de doop met de Heilige Geest te
zijn, en de mensen menen dat we midden in een grote
opwekking verkeren. De opwekking is voorbij. Amerika heeft
in 1957 haar laatste kans gehad. Nu zijn de tongen een teken
van naderend onheil, net zoals ze dat waren toen ze verschenen
op de muur tijdens het feest van Belsazar. Weet u niet, dat er in
de laatste dagen velen zullen komen die zeggen: “Here, Here,
hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam
boze geesten uitgedreven?” En Hij zal dan tot hen zeggen:
“Gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. Ik heb u
nooit gekend.” Matth. 7:22-23. Jezus zei dat zij werkers der
wetteloosheid waren. Toch, als u een man kunt laten komen,
die bidt voor de zieken, olie en bloed doet verschijnen in de
samenkomst, en er is profetie en allerlei bovennatuurlijke
dingen, dan zullen de mensen zich rondom hem verzamelen en
zullen zweren dat hij van de Heer is, ook al bedrijft hij
godsdienst om er geld mee te verdienen en leeft hij in zonde.
Het enige antwoord, dat ze hebben is het volstrekt onbijbelse
antwoord: “Wel, hij behaalt resultaten, dus moet hij wel uit
God zijn.” Wat verschrikkelijk. Wat is dit tijdperk in feite arm
aan de Geest van God en de povere armoelijders weten het niet
eens.

“Gij zijt blind en naakt.” Dit is nu werkelijk wanhopig. Hoe
kan iemand blind en naakt zijn zonder het te weten? Toch
wordt er gezegd, dat ze blind en naakt zijn en het niet kunnen
bemerken. Het antwoord is, dat ze geestelijk blind zijn, en
geestelijk naakt. Herinnert u zich hoe Eliza en diens knecht
Gehazi omringd waren door het leger van de Syriërs? U weet,
dat Eliza hen met blindheid sloeg door de kracht van God. Toch
waren hun ogen wagenwijd open en konden ze zien, waar ze
naar toe gingen. Het kenmerkende van hun blindheid was, dat
ze bepaalde dingen konden zien, maar andere dingen, zoals
Eliza en de knecht en het kamp van Israël konden ze niet zien.
Wat dit leger kon zien deed hun geen nut. Wat ze niet zagen
voerde hen in gevangenschap. Wat betekent dit nu voor ons?
Precies wat het eens betekende in de aardse bediening van
Jezus. Hij probeerde hun de waarheid te onderwijzen, maar ze
wilden niet luisteren. Johannes 9:40-41 “Dit hoorden sommigen
uit de farizeeën, die bij Hem waren, en zij zeiden tot Hem: Zijn
wij soms ook blind? Jezus zeide tot hen: Indien gij blind waart,
zoudt gij geen zonde hebben, maar nu zegt gij: Wij zien; daarom
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blijft uw zonde.” De houding van deze eeuw is precies dezelfde
als die van toen. De mensen hebben alles. Ze weten alles. Je
kunt ze niets leren. Als er een waarheid uit het Woord naar
voren gebracht wordt en iemand probeert zijn inzicht aan
iemand, die een tegengestelde mening heeft, duidelijk te maken,
dan luistert de luisteraar helemaal niet om te leren, maar alleen
om datgene wat gezegd wordt te weerleggen. Nu wil ik een
eerlijke vraag stellen. Kan de Schrift de Schrift bestrijden?
Spreekt de Bijbel de Bijbel tegen? Kunnen er twee leringen der
waarheid zijn in het Woord, die tegengestelde dingen zeggen of
elkaar weerspreken? NEEN. DAT KAN NIET. Maar hoevelen
van Gods volk hebben een open oog voor die waarheid?
Voorzover ik weet, heeft nog niet één procent geleerd, dat AL
de Schrift door God is ingegeven en dat ALLES nuttig is tot
lering, vermaning, verbetering, enz. Als heel de Schrift aldus is
ingegeven dan moet dus ieder vers nauwkeurig in het geheel
passen voor wie het zien wil. Maar hoevelen geloven in
voorbestemming tot uitverkiezing en verwerping tot verderf?
Die het niet geloven, zullen zij luisteren? Neen, ze luisteren niet.
Toch staan beide dingen in het Woord en daar kan niemand wat
aan veranderen. Maar ze nemen niet de tijd om dit te leren en
de waarheid van deze leringen in overeenstemming met
schijnbaar tegengestelde waarheid te zien. Ze stoppen hun oren
echter dicht en knarsen met hun tanden en leggen het af. Aan
het einde van dit tijdperk zal een profeet komen, maar zij zullen
blind zijn voor alles wat hij doet en doof voor alles wat hij zegt.
Ze weten zo zeker dat ze gelijk hebben, en daarom verliezen ze
in hun blindheid alles.

Nu zegt God, dat ze zowel blind als naakt zijn. Ik kan me
niets indenken dat zo tragisch is als iemand die blind en naakt
is, en het niet weet. Er is maar één antwoord: hij heeft zijn
verstand verloren. Hij is al erg afgetakeld. Zijn vermogens zijn
verdwenen, geestelijk geheugenverlies is begonnen. Wat kan
het anders betekenen? Kan het betekenen dat de Heilige Geest
uit de kerk van deze laatste dagen is weggegaan? Kan het
betekenen, dat de mensen God zozeer uit hun gedachten
gebannen hebben, dat er plaats vindt wat er in Rom. 1:28 staat
geschreven? “En daar zij het verwerpelijk achtten God te
erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk
denken om te doen wat niet betaamt.” Zoiets moet er gebeurd
zijn, dat blijkt duidelijk. Hier zijn mensen die zeggen, dat ze
van God zijn en God kennen en Zijn Heilige Geest bezitten, en
toch zijn ze naakt en blind zonder het te weten. Zij zijn
REEDS MISLEID. ZIJ HEBBEN DE VERKEERDE GEEST.
DE UITVERKORENEN KUNNEN NIET MISLEID WORDEN,
MAAR HET BLIJKT DUIDELIJK DAT DEZE ANDEREN
HET WEL ZIJN. Dat zijn zij, die blind geworden zijn, omdat
ze het Woord van God verworpen hebben. Zij hebben zich
naakt uitgekleed, doordat ze Gods zorg en bescherming
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verlaten hebben om hun eigen weg des heils te banen, hun
eigen toren van Babel te bouwen door middel van organisatie.
O, wat zien ze er aardig en mooi gekleed uit in eigen ogen, nu
ze hun vergaderingen en hun raden, enz. hebben gevormd.
Maar nu rukt God alles af en zijn ze naakt, want deze
organisaties hebben hen slechts in het kamp van de antichrist
gebracht, op de akker met onkruid, regelrecht naar de
bijeenbrenging der schoven om verbrand te worden.
Voorwerpen van medelijden zijn het. Ja, heb medelijden met
hen, waarschuw hen, smeek hen, en toch draven ze verder
naar het verderf, en alle pogingen om hen als brandhout uit
het vuur te redden wijzen ze toornig af. Jammerlijk zijn ze
inderdaad, en toch weten ze het niet. Verhard en zonder hoop,
stellen zij hun eer in wat in feite hun schande is. Ze verzetten
zich tegen het Woord, toch zullen ze er eens door veroordeeld
worden en de prijs van de vreselijke aanklachten ervan
betalen.

HET LAATSTE ADVIES AAN DE TIJDPERKEN

Openb. 3:18-19 “Raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat
in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte
klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid
niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te
bestrijken, opdat gij zien moogt. Allen, die Ik liefheb, bestraf
Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u.”

Gods advies is kort en bondig. Hij is recht op de man af.
Hij wijst de gemeente uit deze laatste dagen op de ene hoop.
Die hoop is HIJZELF. Hij zegt: “Kom tot Mij en koop.” Uit
deze zinsnede “koop van Mij” blijkt duidelijk, dat de gemeente
van Laodicea helemaal niet te doen heeft met Jezus voor de
Geestelijke voortbrengselen van het Koninkrijk van God. Haar
handel kan niet Geestelijk zijn. Zij mag misschien denken, dat
zij Geestelijk is, maar hoe kan zij dat zijn? De werken in haar
midden zijn beslist niet zoals Paulus zegt: “Want God is het,
Die om Zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u
werkt.” Fil. 2:13 Wat moeten we dan zeggen over al die kerken,
scholen, ziekenhuizen, zendingsondernemingen, enz.? God is er
niet in zolang het zaad en geest is van kerkgroeperingen,
denominaties, en niet het Zaad en de Geest van God.

“Koop van Mij goud beproefd komende uit het vuur, opdat
gij rijk moogt worden.” Deze mensen hadden goud plenty,
maar het was het verkeerde goud. Het was het goud dat de
levens van mensen kocht en verwoestte. Het was het goud, dat
het karakter van de mens verdraaide en omboog, want de
geldzucht is de wortel van alle kwaad. Openb. 18:1-14 “Hierna
zag ik een andere engel, die grote macht had, nederdalen uit de
hemel, en de aarde werd door zijn lichtglans verlicht. En hij
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riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote
(stad) Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen,
een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats
van alle onrein en verfoeid gevogelte, omdat van de wijn van
de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en
de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de
kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer
weelderigheid. En ik hoorde een andere stem uit de hemel
zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen
gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar
plagen. Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de
hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht.
Vergeldt haar, gelijk ook zij vergolden heeft, en geeft haar
dubbel naar haar werken; mengt haar het dubbele in de beker,
die zij gemengd heeft; geeft haar zoveel pijniging en rouw, als
zij heerlijkheid en weelde genoten heeft. Want zij zegt in haar
hart: Ik troon als koningin, ik ben geen weduwe en geen rouw
zal ik zien. Daarom zullen haar plagen op één dag komen: dood
en rouw en hongersnood, en zij zal met vuur verbrand worden;
want sterk is de Here God, die haar geoordeeld heeft. En de
koningen der aarde, die met haar gehoereerd hebben en
weelderig geweest zijn, zullen over haar wenen en weeklagen,
wanneer zij de rook van haar verbranding zien, van verre
staande uit vrees voor haar pijniging, zeggende: Wee, wee, gij
grote stad, Babylon, gij sterke stad, want in één uur is uw
oordeel gekomen. En de kooplieden der aarde wenen en
bedrijven rouw over haar, omdat niemand meer hun lading
koopt, lading van goud, zilver, edelgesteente en paarlen, van
fijn linnen, purper, zijde en scharlaken; allerlei welriekend
hout, allerlei snijwerk van ivoor en allerlei voorwerpen van het
kostbaarste hout, van koper, ijzer en marmer, kaneel, specerij,
reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, bloem en tarwe,
lastdieren, schapen; (lading) van paarden en wagens en van
lichamen; en zielen van mensen. En het ooft, waarnaar uw ziel
begerig was, is van u weggegaan en al wat kostelijk en
schitterend was, is voor u verloren en het zal nooit meer
gevonden worden.” Dit zijn juist de georganiseerde kerken uit
de laatste dagen, want in vers 4 staat: “Gaat uit van haar,
MIJN VOLK.” De opname is nog niet geschied. De Bruid is nog
niet weggerukt, wanneer deze verschrikkelijke toestanden in
deze rijke, valse kerk heersen.

Er is echter ook een goud van God. I Petr. 1:7 “Opdat de
echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud,
dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer
blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.” Het goud
van God is een aan Christus gelijkvormig karakter en dat
ontstaat in de vurige oven van het lijden. Dat is het goede
goud.
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Maar wat voor goud heeft de kerk thans? Zij heeft slechts
het wereldlijke goud dat vergaat. Zij is rijk. Zij is voldaan. Ze
heeft de rijkdom tot de voornaamste maatstaf van
geestelijkheid gemaakt. Het bewijs van Gods zegeningen en de
juistheid van de leer, enz. wordt nu gegrond op het aantal rijke
lieden, dat er mee te maken heeft.

“Gij kunt beter komen eer het te laat is”, zegt de Heer, “en
goud van Mij kopen, dat in het vuur beproefd is; dan zult ge
werkelijk rijk zijn.” Begrijpen we dit? Luister, ik ga u iets
zeggen: “Naakt (lichamelijk) zijn we in de wereld gekomen,
maar we zullen haar NIET naakt (Geestelijk) verlaten.” O
neen, we zullen iets meenemen. Dat iets zal ALLES zijn, dat
we kunnen meenemen, niet meer en niet minder. Laten we er
dus echt op letten, dat we iets meenemen, dat ons recht doet
staan voor God. Wat zullen we dan meenemen? We zullen ons
KARAKTER meenemen, broeder, dat is het. Welnu, wat voor
karakter zult u meenemen? Zal het gelijk zijn aan het ZIJNE,
het karakter, dat gevormd werd in lijden in de vurige oven der
beproeving, of zal het de weekheid zijn van deze karakterlozen
uit Laodicea? Het staat aan ieder van ons, deze vraag te
beantwoorden, want op die dag zal ieder zijn eigen last
dragen.

Nu zei ik al, dat de stad Laodicea een welgestelde stad was.
Zij sloeg gouden munten met inscripties aan beide zijden.
Gouden munten kenmerkten deze eeuw _ er was een bloeiende
handel dankzij die munten. Ook tegenwoordig hebben we de
gouden munt met een beeltenis aan beide zijden. We kopen ons
ergens uit en ergens in. In de gemeente proberen we hetzelfde
voor elkaar te krijgen. We kopen ons uit de zonde en in de
hemel _ tenminste, dat zeggen we. Maar God zegt dat niet.

De kerk bezit zulke geweldige rijkdommen, dat ze elk
ogenblik het hele stelsel van de wereldhandel kan overnemen,
en zowaar heeft een leider in de Wereldraad van Kerken
openlijk geprofeteerd, dat de kerk in de nabije toekomst dat
werkelijk zou moeten en kunnen, en ook zal doen. Maar hun
gouden toren van Babel zal vallen. Alleen het goud, dat in het
vuur beproefd is, zal blijven.

En dat heeft de gemeente doorlopend in alle eeuwen
gedaan. Zij heeft het Woord van God verlaten en haar eigen
geloof en dogma’s er voor in de plaats genomen; zij heeft zich
georganiseerd en zich gekoppeld aan de wereld. Daardoor is ze
naakt, en God oordeelt haar ontucht. Zij kan alleen uit deze
verschrikkelijke toestand geraken door de Heer gehoorzaam te
worden, door terug te keren tot Zijn Woord. Openb. 18:4 “Gaat
uit van haar, Mijn volk!” II Cor. 6:14-18 “Vormt geen ongelijk
span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen
met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met
de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en
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Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een
ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de
tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de
levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen
wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn
volk zijn. Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af,
spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine, en Ik zal u
aannemen, en Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen
en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige.” Er moet voor
deze klederen een prijs betaald worden, en dat is de prijs der
afscheiding.

“En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.” Hij
zegt niet, dat u deze ogenzalf moet kopen. O neen.  Op de
Heilige Geest is geen prijskaartje bevestigd. “Hebt gij de Geest
ontvangen ten gevolge van werken der wet, of van de prediking
van het geloof?” Gal. 3:2. Zonder de Doop met de Heilige Geest
zullen uw ogen nooit opengaan voor een echte, Geestelijke
openbaring van het Woord. Iemand zonder de Geest is blind
voor God en Zijn waarheid.

Wanneer ik aan deze ogenzalf denk, die de ogen van
mensen opent, moet ik weer terugdenken aan de tijd toen ik
nog een kleine jongen was in Kentucky. Mijn broer en ik
sliepen op een strozak op zolder. Het tochtte er door de kieren
van het huis. Soms werd het ‘s winters zo koud, dat wij ‘s
morgens onze ogen niet open konden krijgen, daar ze ontstoken
waren van de kou. Dan riepen wij moeder en die kwam naar
boven met wat heet wasberenvet en wreef onze ogen tot die
harde stof weg was, en dan konden we weer zien. Weet u,
gedurende deze generatie heeft er in de gemeente meer dan
eens een verschrikkelijke koude tocht gewaaid, en ik ben bang,
dat haar ogen zo goed als geheel dichtgevroren zijn, zodat ze
blind is voor wat God voor haar heeft. Ze heeft wat hete olie
van Gods Geest nodig, die haar de ogen moet openen. Ontvangt
zij de Heilige Geest niet, dan zal ze ermee doorgaan om de
kracht te vervangen door programma’s en het Woord door
geloofsbelijdenissen. Zij bepaalt haar succes aan de hand van
het aantal leden inplaats van dat ze naar de vrucht zoekt. De
theologen hebben de deur voor het geloof toegesloten en
iedereen tegengehouden, die binnen wilde gaan. Zelf gaan zij
niet in, en zij laten ook een ander niet binnen gaan. Hun
theologie is afkomstig uit een handboek voor psychologie, dat
geschreven is door een of andere ongelovige. Er bestaat een
handboek voor psychologie, een, dat we allemaal nodig
hebben; dat is de Bijbel. Deze is door God geschreven en bevat
Gods psychologie. U hebt geen geleerde nodig voor de
verklaring ervan. Ontvang de Heilige Geest en laat Deze de
verklaring geven. Hij schreef het Boek en Hij kan u vertellen
wat erin staat en wat het betekent. I Cor. 2:9-16 “Maar, gelijk
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geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft
gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God
heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. Want óns heeft
God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt
alle dingen, zelfs de diepten Gods. Wie toch onder de mensen
weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in
hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest
Gods. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar
de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in
genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met
woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de
Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke
vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet
hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en
hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te
beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen,
zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie kent
de zin des Heren, dat hij Hem zou voorlichten? Maar wij
hebben de zin van Christus.”

Als nu alle dingen waartegen de Geest uitroept waar zijn
van dit tijdperk, hebben we iemand nodig als Johannes de
Doper, om op het toneel te verschijnen en de gemeente uit te
dagen als nooit tevoren. En zo iemand komt ook tot ons
tijdperk. Een andere Johannes de Doper komt en hij zal het
uitroepen, net zoals de eerste voorloper deed. Dat weten we
door wat het volgende vers zegt.

“Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan
ijverig en bekeer u.” Openb. 3:19. Dit is dezelfde boodschap die
door Johannes gebracht werd toen hij uitriep in die
godsdienstige woestenij van farizeeën, sadduceeën en
heidenen: “BEKEERT U!” Het kon toen niet anders, en het kan
ook nu niet anders. Toen was er geen andere weg om terug te
gaan naar God en ook nu is er geen andere weg. Het is
BEKERING. Komt tot andere gedachten. Keert om. BEKEERT
U, want waarom zoudt gij sterven?

Laten we de eerste zinsnede bezien: “Allen, die Ik liefheb.”
In het Grieks ligt de nadruk op het persoonlijke
voornaamwoord “Ik.” Hij zegt niet zoals velen vinden, dat Hij
had moeten zeggen “allen die MIJ liefhebben.” O neen. We
moeten nooit proberen Jezus het VOORWERP van menselijke
liefde te maken in dit vers. Neen! Het zijn de VELEN die de
GELIEFDEN van God zijn. Het gaat hier om ZIJN liefde,
NIET om die van ons. En zo roemen we alweer in Zijn
verlossing, Zijn doel en Zijn plan, en we worden nog sterker
bevestigd in de waarheid van de leer der Soevereiniteit Gods.
Net zoals Hij in Rom. 9:13 gezegd heeft: “Jakob heb Ik
liefgehad.” Betekent dat nu, dat Hij voldaan is, daar Hij
ALLEEN HEN lief had, en wacht Hij op de liefde dergenen,
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die niet tot Hem genaderd zijn? Dat is beslist niet het geval,
want in Rom. 9:13 verklaarde Hij ook: “En Ezau heb Ik
gehaat.” En in vers 11 roept de Geest het openlijk uit: “Want
toen de kinderen nog niet geboren waren en goed noch kwaad
hadden gedaan - OPDAT HET VERKIEZEND VOORNEMEN
GODS ZOU BLIJVEN, niet op grond van werken, maar op
grond daarvan, dat Hij riep.” Deze liefde is “Verkiezende
Liefde.” Het is Zijn liefde voor Zijn uitverkorenen. En Zijn
liefde voor hen staat los van MENSELIJKE VERDIENSTE,
want de Schrift spreekt over het voornemen van God, die vast
stond in de verkiezing, en dat is precies het tegenovergestelde
van de werken of iets anders in de mens zelf. Want: “VOOR DE
KINDEREN GEBOREN WAREN”, had Hij REEDS gezegd:
“Jakob heb Ik liefgehad, maar Ezau heb Ik gehaat.”

En nu zegt Hij tot de Zijnen: “Zo wie Ik liefheb, BESTRAF
EN TUCHTIG IK.” Bestraffen betekent berispen. Berispen
betekent ‘iets onthullen, zodat de mens zich beteren zal.’
Tuchtigen betekent niet straffen. Het betekent “iemand onder
tucht stellen, zodat hij zijn leven beteren zal.” Dat is precies
wat we aantreffen in Hebr. 12:5-11 “En gij hebt de vermaning
vergeten, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht de
tuchtiging des Heren niet gering, en verslap niet, als gij door
Hem bestraft wordt, want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here,
en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt. Als tuchtiging
hebt gij dit te dragen: God behandelt u als zonen. Want is er
wel een zoon, die door zijn  vader niet getuchtigd wordt? Blijft
gij echter vrij van de tuchtiging, welke allen ondergaan
hebben, dan zijt gij bastaards, en geen zonen. Voorts, de
tuchtiging van onze vaders naar het vlees hebben wij
ondergaan en wij zagen tegen hen op; zullen wij ons dan niet
nog veel meer onderwerpen aan de Vader der geesten, en leven?
Want zíj hebben ons voor luttele dagen naar hun beste weten
getuchtigd, maar Híj doet het tot ons nut, opdat wij deel
verkrijgen aan Zijn heiligheid. Want alle tucht schijnt op het
ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later
brengt zij hun, die er door geoefend zijn, een vreedzame
vrucht, die bestaat in gerechtigheid.”

Hierin nu blijkt de liefde van God. In Zijn liefde begeerde
Hij een familie van de Zijnen, een gezin van zonen _ zonen aan
Hem gelijk. Daar voor Hem ligt de gehele mensheid als EEN
klomp klei. Uit die ene klomp zal Hij nu vaten tot eer en vaten
tot oneer maken. De KEUZE is aan Hem. Dan worden die
gekozenen, geboren uit Zijn Geest, geoefend om in hun wandel
aan Zijn beeld gelijkvormig te zijn. Hij VERMAANT met alle
lankmoedigheid en mildheid en barmhartigheid. Hij
TUCHTIGT met doorboorde handen. Soms moet deze
Pottenbakker het vat, waaraan Hij zit te werken, nemen, en het
weer stukbreken om het opnieuw te vormen zoals Hij het
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hebben wil. MAAR HET IS LIEFDE. DAT IS ZIJN LIEFDE.
EEN ANDERE VORM VAN LIEFDE IS ER NIET. KAN ER
NIET ZIJN.

O, klein kuddeke, vreest niet. Dit tijdperk loopt snel ten
einde. Dat onkruid zal dan samengebonden worden, en, zoals
een drievoudig snoer niet licht verbroken wordt, zo zal dat
onkruid een geweldige kracht van politieke, natuurlijke en
geestelijke (satanische) macht hebben, en het zal proberen de
Bruid van Christus om te brengen. Zij zal lijden, maar zij zal
volharden. Vreest niet die dingen die over de aarde zullen
komen, want, “Hij, Die de Zijnen liefgehad heeft, heeft hen
liefgehad tot het einde.” Johannes 13:1.

“Wees dan ijverig en bekeer u.” Ja, deze valse kerk is
ijverig, vergist u zich niet. Haar ijver is letterlijk die der Joden
geweest. Johannes 2:17 “De ijver voor Uw huis zal Mij
verteren.” Maar het is een verkeerde ijver. Het gaat om het
huis dat zijzelf gebouwd heeft. Het gaat om haar eigen
geloofsbelijdenissen, dogma’s, organisaties, haar eigen
gerechtigheid. Zij hebben het Woord buitengesloten voor hun
eigen ideeën. Zij hebben de Heilige Geest onttroond en mensen
tot leiders gemaakt. Zij hebben het Eeuwige Leven als Persoon
terzijde geschoven en het goede werken gemaakt, of zelfs
onderwerping aan hun kerk, liever dan goede werken.

Maar God roept om een andere ijver. Het is de ijver
waarmee iemand roept: “Ik HEB ONGELIJK.” Wie zegt echter
dat hij ongelijk heeft? Waar zijn al die kerkgroeperingen op
gebaseerd? Op de pretentie oorspronkelijke te zijn, en dat uit
God dat zij juist zijn. Maar ze kunnen toch niet ALLEMAAL
gelijk hebben. In werkelijkheid heeft NIET EEN van haar
gelijk. Het zijn witgepleisterde graven vol doodsbeenderen. Zij
bezitten geen leven. Ze hebben geen rechtvaardiging. God
heeft Zich nooit in een organisatie geopenbaard. Zij zeggen
dat zij gelijk hebben, omdat zij degenen zijn, die dat zeggen,
maar al zeggen ze het, daarom is het nog niet waar. Ze hebben
het “Zo spreekt de Heer” van God nodig en ze hebben het
niet.

Laat ik er dit bij zeggen. Ik geloof niet, dat God alleen de
valse kerk tot bekering roept. In dit vers spreekt Hij tot Zijn
uitverkorenen. Ook zij zullen zich van een en ander moeten
bekeren. Velen van Zijn kinderen zijn nog in die valse kerken.
Zij zijn het waarvan Efeze 5:14 zegt: “Ontwaak, gij die slaapt,
en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.” Slapen
is niet hetzelfde als dood zijn. Zij slapen tussen de doden. Zij
zijn daar in de dode denominaties. Zij drijven met hen mee.
God roept: “ONTWAAKT! Bekeert u van uw dwaasheid!” Hier
oefenen zij hun invloed uit, geven zij hun geld en tijd, in feite
zelfs hun hele leven aan deze antichristelijke organisaties; en
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ondertussen menen ze nog, dat ze er goed aan doen. Zij moeten
zich bekeren. Zij hebben bekering van node. Zij moeten van
gedachten veranderen en zich wenden tot de waarheid.

Inderdaad, dit tijdperk heeft de bekering het meest van
node. Maar zal het zich bekeren? Zal het het Woord
terugbrengen? Zal de Heilige Geest weer op de troon in
mensenlevens komen. Zal Jezus weer als ENIGE Zaligmaker
door haar worden vereerd? Vermoedelijk niet, want het
volgende vers openbaart de verbazingwekkende en schokkende
waarheid over het einde van dit tijdperk.

CHRISTUS BUITEN DE GEMEENTE

Openb. 3:20-22 “Zie, Ik sta aan de de deur en Ik klop.
Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij
hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.
Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon,
gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met Mijn Vader
op Zijn troon. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de
gemeenten zegt.”

Er bestaat heel veel verwarring over dit vers, omdat zoveel
evangelisten het voor persoonlijk evangelisatiewerk gebruiken,
alsof Jezus aan de deur van het hart van iedere zondaar klopte
om toegelaten te worden. Deze tekst zou dan betekenen, dat de
Heer binnen zou komen als de zondaar de deur open deed. Maar
dit vers spreekt niet tot individuele zondaars. Deze hele
boodschap heeft een samenvatting, zoals elke boodschap in elk
tijdperk. In vers 22 staat: “Wie een oor heeft, die hore wat de
Geest tot de GEMEENTEN zegt.” Dit is dus een boodschap aan
de gemeente van het laatste tijdperk. Hierin vindt u de toestand
der gemeente van Laodicea tegen dat haar einde nadert. Het is
geen persoonlijk gerichte boodschap aan een persoon; de Geest
zegt ons waar Jezus is. CHRISTUS HEEFT DE GEMEENTE
VERLATEN. Is dit niet het logisch gevolg of einde, wanneer het
Woord opzij geschoven wordt voor de geloofsbelijdenis, de
Heilige Geest wordt vervangen door pausen, bisschoppen,
voorzitters, raadslieden, etc. en in plaats van de Verlosser een
werkprogramma of lidmaatschap van een kerk wordt gesteld,
of de een of andere aanpassing aan een kerkelijk stelsel? Wat
kan men nog meer tegen Hem doen? Dit is de afval! Dit is het
verval! Dit is de open deur voor de antichrist, want indien
iemand is gekomen in de Naam Zijns Vaders (Jezus) en niet
geaccepteerd maar verworpen werd, dan zal er een ander
komen in zijn eigen naam (leugenaar, grootspreker) en die
zullen zij aannemen. Johannes 5:43. De mens der wetteloosheid,
de zoon des verderfs zal de macht in handen krijgen.

Matth. 24 noemt de tekenen in de hemel van deze laatste
dagen op, welke geschieden moeten juist voordat Jezus komt. Ik
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vraag mij af, of u er erg in hebt, dat een dergelijk teken onlangs
is vervuld en deze zelfde waarheid, waarover wij gesproken
hebben, heeft uitgebeeld. Die waarheid is, dat Jezus
voortdurend, tot op de huidige dag toe, is weggedrongen, totdat
Hij in het laatste tijdperk buiten de kerk is gezet. Herinnert u
zich, dat de gemeente in het eerste tijdperk bijna een volle
maan van waarheid was. Toch was er een kleine dwaling, de
leer der Nicolaïeten genaamd, die er de oorzaak van was dat de
cirkel niet geheel vol was. Daarna sloop er in het volgende
tijdperk meer duisternis binnen, zodat de lichtbol minder licht
verspreidde en de duisternis een groter deel van de bol bedekte.
In het derde tijdperk was de maansverduistering nog verder
voortgeschreden, en in het vierde tijdperk, de Donkere
Middeleeuwen, was het licht vrijwel geheel verdwenen. Denkt u
dit eens in. De gemeente straalt het weerkaatsende licht van
Christus uit. Hij is de ZON. De gemeente is voor te stellen als de
MAAN. Deze lichte cirkel is dus de maan. De maan is
afgenomen van de volle maan uit het eerste tijdperk tot een zeer
smalle sikkel in het vierde. Maar in het vijfde tijdperk begon de
maan weer te wassen. In het zesde ging zij sterk vooruit. In een
deel van het zevende tijdperk nam zij nog toe, doch plotseling
hield dit op en werd deze lichte vlek tot vrijwel niets
teruggebracht, zodat inplaats van het licht de zwartheid van de
afval kwam, en tegen het einde van het tijdperk scheen zij niet
meer, want de duisternis had alle licht verdreven. Christus was
nu buiten de gemeente. Dit is het teken aan de hemel. De laatste
maansverduistering was een volledige verduistering. In zeven
fasen nam de maan af tot ze volkomen duister was. In het
zevende kerkhistorische tijdperk kwam de totale duisternis,
toen de paus van Rome, (Paulus de Zesde) naar Palestina ging
om een heilige tocht door Jeruzalem te maken. Dit was de eerste
paus, die ooit naar Jeruzalem ging. De paus heet Paulus de
Zesde. Paulus was de eerste boodschapper en deze man draagt
dezelfde naam. Let erop dat hij de zesde heet; hij draagt het
getal van een mens. Dit is meer dan alleen maar toeval. En toen
hij naar Jeruzalem ging, kwam over de maan of over de
Gemeente totale duisternis. Dit is het. Dit is het einde. Dit
geslacht zal geenszins voorbijgaan voordat dit alles zal zijn
geschied. Ja, Heer Jezus, kom haastig!

Nu kunnen we begrijpen, waarom er twee wijnstokken
waren, een ware en een valse. Nu kunnen we zien, waarom
Abraham twee zoons had, de ene naar het vlees (die Isaäk
vervolgde) en de ander naar de belofte. Nu kunnen wij
begrijpen, hoe uit dezelfde ouders twee jongens geboren
werden, tweelingen, waarvan de een de dingen Gods kende en
liefhad, en de ander veel van dezelfde waarheid wist, maar niet
van dezelfde Geest was en daarom ook het uitverkoren kind
vervolgde. God verwierp niet om te verwerpen. Hij verwierp
terwille van de uitverkorenen. UITVERKORENEN KUNNEN
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uitverkorenen NIET vervolgen. UITVERKORENEN KUNNEN
andere uitverkorenen GEEN kwaad doen. Het zijn de
verworpenen, die de uitverkorenen vervolgen en ombrengen. O,
deze verworpenen zijn godsdienstig. Ze zijn intelligent. Het
zijn nakomelingen van Kaïn, van zijn geslachtslijn, het
slangenzaad. Zij bouwen hun Babels, zij bouwen hun steden,
zij bouwen hun wereldrijken en toch roepen zij steeds God aan.
Zij haten het ware zaad en zij zullen doen wat ze kunnen (zelfs
in de Naam des Heren) om Gods uitverkorenen om te brengen.
Maar zij zijn nodig. “Wat heeft het kaf met het koren gemeen?”
Zonder kaf geen tarwe. Maar wat gebeurt er uiteindelijk met
dat kaf? Het wordt met onuitblusbaar vuur verbrand. En de
tarwe? Waar blijft die? Die wordt verzameld in Zijn schuur.
Die is waar Hij is.

O, uitverkorenen Gods, let op. Onderzoekt nauwkeurig.
Weest op uw hoede. Bewerkt uw zaligheid met vreze en beving.
Vertrouwt op God en weest sterk in Zijn macht. Ook nu gaat
uw tegenstander, de duivel, rond als een briesende leeuw,
zoekende wie hij kan verslinden. Waakt om te bidden en weest
standvastig. Wij leven in de eindtijd. Zowel de ware als de
valse wijnstok komt tot volle wasdom, maar eer de tarwe rijp
is, wordt het rijpend onkruid bijeengebonden om verbrand te
worden. Let maar op, ze sluiten zich allemaal aan bij de
Wereldraad van Kerken. Dat is de bundeling van het onkruid.
Spoedig zal de tarwe in de schuur gebracht worden. Doch
thans zijn de twee geesten werkzaam in twee wijnstokken.
Komt tussen het kaf vandaan. Begint te overwinnen, opdat gij
lof verdient van uw Heer, en bekwaam geacht wordt te
regeren, te heersen met Hem.

DE OVERWINNAARSTROON

Openb. 3:21 “Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te
zitten op Mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten
ben met Mijn Vader op Zijn troon.”

Wat zullen wij nu overwinnen? Dat is hier de voor de hand
liggende vraag. Maar daar gaat het eigenlijk niet om in dit
vers, want het is niet zozeer van belang te weten WAT wij
zullen overwinnen als wel HOE wij zullen overwinnen. Dit is
logisch, nietwaar, want maakt het veel uit WAT wij zullen
overwinnen, zolang we weten HOE wij kunnen overwinnen?
Een vluchtige blik op de Schriftgedeelten, die op de
overwinning van de Here Jezus betrekking hebben, doet ons de
waarheid van deze stelling zien. In Matth. 4, waar Jezus door
de duivel verzocht wordt, overwon Hij de persoonlijke
verzoekingen van satan door het Woord en door niets anders
dan het Woord. In elk van de drie voornaamste verzoekingen,
die volledig overeenkwamen met de verzoekingen in de Hof
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van Eden, de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen, en een
hovaardig leven, overwon Jezus door het Woord. Eva is
gevallen voor de persoonlijke verzoeking van satan, doordat zij
naliet het Woord te gebruiken. Adam is gevallen in
onmiddellijke ongehoorzaamheid aan het Woord. Maar Jezus
overwon door het Woord. En voorwaar, ik zeg u, dit is de enige
manier waardoor u overwinnaar bent, ook is het de enige
manier waardoor u kunt weten of u overwint, want dat Woord
KAN NIET falen.

Merk opnieuw op hoe Jezus de godsdienstige stelsels dezer
wereld overwon. Toen Hij herhaaldelijk werd lastig gevallen
door de theologen uit Zijn dagen, maakte Hij voortdurend
gebruik van het Woord. Hij sprak alleen wat de Vader Hem gaf
te spreken. En altijd weer stond de wereld perplex van Zijn
wijsheid, want het was de wijsheid Gods.

In Zijn eigen persoonlijk leven, wanneer Hij strijd had te
verduren, overwon Hij door gehoorzaamheid aan het Woord
van God. In Hebr. 5:7 staat: “Tijdens Zijn dagen in het vlees
heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen
geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden en Hij is
verhoord uit Zijn angst, en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon
was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden,
en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem
gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden.”
Waaraan was Hij gehoorzaam? Aan het Woord van God.

Welnu, niemand maar dan ook helemaal niemand zal op de
troon van de Here Jezus Christus zitten, tenzij hij heeft geleefd
naar dat Woord. Uw gebeden, uw vasten, uw boetedoeningen _
wat u God ook aanbiedt _ niets van dat alles zal u het
voorrecht geven om op die troon te zitten. Het wordt alleen
toegestaan aan de “WOORD-Bruid”. Zoals de koning zijn
troon deelt met de koningin, omdat zij met hem verenigd is, zo
kunnen ook alleen zij, die uit dat Woord zijn, evenals Hij uit
dat Woord is, de troon delen.

Kunt u zich herinneren, hoe wij bij de bespreking van de
tijdperken telkens weer hebben aangetoond dat, evenals Adam
en Eva vielen door af te wijken van het Woord, ook het
tijdperk van Efeze viel door enigszins dat Woord te verlaten;
dat die afwijking voortdurend toenam, en dat wij tenslotte
bemerken, dat het Wereldkerkelijk stelsel het Woord geheel
afwijst. Dit tijdperk van Laodicea loopt uit op een
uitschakeling van het Woord, en dat heeft tot gevolg, dat de
Heer uit haar midden weggaat. Hij staat buiten en roept de
Zijnen, die Hem volgen door gehoorzaam te zijn aan het
Woord. Na een korte, maar machtige demonstratie van de
Geest, zal deze kleine opgejaagde en vervolgde groep mensen
samen zijn met Jezus.
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DE VOLTOOIING VAN DE HEIDEN-TIJDPERKEN

Dit tijdperk is het laatste van de zeven tijdperken. Wat in
het eerste tijdperk, dat van Efeze, begonnen is, moet en zal tot
volle bloei en tot volle oogst komen in dit laatste tijdperk, het
tijdperk van Laodicea. De twee wijnstokken zullen hun
uiteindelijke vrucht opleveren. De twee geesten zullen hun
manifestaties beëindigen, wanneer elke wijnstok zijn
eindbestemming heeft bereikt. Het zaaien, het begieten, het
groeien, het is alles afgelopen. De zomer is voorbij. Nu wordt
de sikkel in de oogst geslagen.

In de verzen vijftien tot achttien, die wij zojuist overwogen
hebben, ligt het ware beeld van de rijp geworden valse
wijnstok, de valse geest, het valse kerkvolk: “Ik weet uw
werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud
of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal
Ik u uit Mijn mond spuwen. Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik
heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij
zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte,
raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd
is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die
aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en
ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt.”
Nooit werd er een bitterder aanklacht in woorden uitgesproken,
en nooit verdienden de trotse en arrogante religieuze mensen
het meer dan nu. Toch zien wij in vers eenentwintig: “Wie
overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon,
gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met Mijn Vader op
Zijn troon.” De ware wijnstok, de ware Geest, de ware
Gemeente verhoogd op niets minder dan de troon Gods, met het
hoogste compliment dat ooit aan een nederige, standvastige,
Geestelijke groep mensen werd gegeven.

De woorden van Johannes de Doper, die zo nauwkeurig
Christus beschreven in de verhouding tot de ware en de valse
gemeente, worden nu vervuld. Matth. 3:11-12 “Ik doop u met
water tot bekering, maar Hij, Die na mij komt, is sterker dan
ik; ik ben niet waardig Hem Zijn schoenen na te dragen; Die
zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. De wan is in
Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer geheel zuiveren en Zijn
graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij
verbranden met onuitblusbaar vuur.” Christus, de Grote
Oogster, brengt nu de vrucht van de aarde binnen. Hij
verzamelt de tarwe in de schuur door voor de Zijnen te komen
en door hen voor eeuwig bij Zich te ontvangen. Dan keert Hij
terug om de goddelozen met onuitblusbaar vuur te verdelgen.

Het geheimenis van het onkruid en de tarwe uit Matth.
13:24-30 gaat nu ook in vervulling. “Nog een gelijkenis hield Hij
hun voor en Hij zeide: Het Koninkrijk der hemelen komt
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overeen met iemand, die goed zaad gezaaid had in zijn akker.
Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er
onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging weg. Toen
het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid
te voorschijn. Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en
zeiden tot hem: Heer, hebt gij niet goed zaad in uw akker
gezaaid? Hoe komt hij dan aan onkruid? Hij zeide tot hen: Dat
heeft een vijandig mens gedaan. De slaven zeiden tot hem: Wilt
gij dan, dat wij het bijeenhalen? Hij zeide: Neen, want bij het
bijeenhalen van het onkruid zoudt gij tevens het koren kunnen
uittrekken. Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de
oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Haalt eerst het onkruid
bijeen en bindt het in bossen om het te verbranden, maar
brengt het koren bijeen in Mijn schuur.”

De tarwe en het onkruid, welke vanaf het eerste tijdperk
tot heden naast elkaar zijn opgegroeid, worden geoogst. Wat
Nicea trachtte te bereiken, is tenslotte geschied. Met al de
macht van een organistatie wendt de valse gemeente zich af
van de laatste resten der waarheid en door politieke macht
versterkt zij zich met staatssteun en zij maakt zich gereed om
de ware gelovige eens en voor altijd uit te roeien. Maar juist als
zij op het punt staat, haar lafhartige plan uit te voeren, wordt
het koren in de schuur verzameld. Niet langer zullen de tarwe
en het onkruid naast elkaar groeien. Niet langer zal het
onkruid de zegeningen van God ontvangen vanwege de
aanwezigheid van het koren, omdat de tarwe zal weggenomen
worden en de toorn van God zal worden uitgegoten in het
zesde zegel, dat zal uitlopen op de volkomen verdelging van de
goddelozen.

Nu zei ik zoëven, dat de valse wijnstok in dit tijdperk tot
volle wasdom komt. Zijn vrucht zou zwellen en rijpen. Dat is
juist. Deze door een boze geest bezeten gemeente, vol van
ongerechtigheid, zal openbaar worden als het mosterdzaad, dat
uitgroeide tot een boom waarin de vogelen des hemels
nestelden. Aan haar hoofd zal de antichrist staan, de
verborgenheid der wetteloosheid. Dat is allemaal waar. En als
dit zo is, dan is het ook waar, dat de Bruidsgemeente volgroeid
zal zijn, en haar rijpheid zal een gelijkmaking aan haar Here
zijn door middel van het Woord en haar Hoofd, Dat tot haar
komen zal, zal de Verborgenheid der Godzaligheid zijn, Wat
inderdaad Christus is. En terwijl de valse kerk met alle
mogelijke sluwheid en duivelse macht, gevormd door politieke
kracht, natuurlijke kracht en demonen der duisternis, op deze
ware wijnstok afkomt, zal de ware wijnstok met de volheid des
Geestes en des Woords dezelfde machtige werken doen die
Jezus gedaan heeft. Dan, wanneer zij tot de Hoeksteen nadert
en Hem gelijk wordt door het Woord, zal Jezus komen, zodat
de bruid en de Bruidegom voor altijd tot een zullen zijn.
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Deze zichtbare tekenen, die ik u heb gezegd zijn reeds
rondom ons heen waarneembaar. De oecumenische beweging
van het onkruid is een feit. Maar het is ook een feit dat de
profeet uit het laatste tijdperk een boodschap van God brengt,
die aan de tweede komst van de Heer vooraf zal gaan, want
door zijn boodschap zullen de harten der kinderen
teruggevoerd worden tot de Pinkstervaderen en met de
wederoprichting van het Woord zal ook de kracht opnieuw
hersteld worden.

Wat leven we in kritieke tijden. Wat moeten we voorzichtig
zijn, en erop letten dat we trouw blijven aan dit Woord zonder
dat we er van afnemen of er aan toevoegen, want wie spreekt,
terwijl God niet gesproken heeft, maakt Hem tot een leugenaar.
Wat ik u met name te zeggen heb, is dit: Omstreeks de
eeuwwisseling ontstond er uit de honger naar God, die in het
tijdperk van Filadelfia was gekomen, een roep naar de Geest
van God. En toen God aan deze roep gehoor gaf door het zenden
van uitingen in tongen en uitleggingen en profetie, ontwikkelde
een bepaalde groep mensen onmiddellijk _ geheel in strijd met
het Woord _ een leer, dat tongen het bewijs van de doop met de
Heilige Geest zijn. Maar tongen zijn helemaal geen bewijs. Zij
zijn een uiting maar geen bewijs. Hoe onjuist deze leer is, blijkt
niet alleen hieruit, dat er geen enkele Schriftplaats voor kan
worden aangevoerd, maar tevens uit het feit dat degenen, die
deze leer aanhangen, zich onmiddellijk zijn gaan organiseren op
grond van deze leer, en daardoor werd aangetoond, dat zij niet
in de waarheid waren, zoals zij de mensen juist wilden laten
geloven. O, het leek zo goed. Het leek op de terugkeer van
Pinksteren. Maar tegelijkertijd werd bewezen dat het dit niet
was. Dit kon het niet zijn, want zij organiseerden zich. Dat
betekent de dood, niet het leven. Het leek zoveel op het echte,
dat hele menigten er door misleid werden. Wel, als het niet het
echte was, wat was het dan wel? Het was het omhulsel, het kaf.
In de groene, zachte halm leek het alsof het echt was. Maar net
zoals iemand het veld in kan gaan en iets zien, dat precies op
tarwe lijkt en toch maar de halm is (want het tarwezaad heeft
zich nog niet gevormd), zo was dit maar het zachte, bedekkende
omhulsel dat leek op het echte graan, dat nog komen moest. Het
oorspronkelijke tarwezaad van Pinksteren zou in het laatste
tijdperk terugkomen. Het was begraven in Nicea. Het kwam op
in Sardes. Het werd een halm in Filadelfia en het moest rijpen in
Laodicea. Maar het kon niet weer het oorspronkelijke zaad zijn,
voordat het Woord hersteld was. De profeet was nog niet op het
toneel verschenen. Maar nu moet, gezien de tijd die het
Laodicea tijdperk reeds achter zich heeft, de ‘Profeet-
Boodschapper’ uit Openb. 10:7 al in het land zijn. Weer moet er
het “Zo spreekt de Heer” zijn, dat gepaard gaat met onfeilbaar
bewijs. Het Ware Zaad begint reeds rijp te worden, en DAN
KOMT DE OOGST.
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Oogsttijd. Ja, oogsttijd. De twee wijnstokken, die samen
opgroeiden en waarvan de ranken zich door elkaar heen
vlochten, moeten nu van elkaar gescheiden worden. De
vruchten van die wijnstokken, die zo sterk van elkaar
verschilden, zullen in aparte schuren worden verzameld. De
twee geesten zullen naar hun eigen, afzonderlijke
bestemmingen gaan. Nu is het tijd op de laatste oproep te
letten - die alleen uitgaat tot de Tarwe-Bruid: “Gaat uit van
haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap
hebt, opdat gij (de tarwe) van haar (het onkruid) plagen niet
ontvangt (de grote verdrukking van het zesde zegel en van
Matth. 24).

DE LAATSTE WAARSCHUWING VAN DE GEEST

Openb. 3:22 “Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot
de Gemeenten zegt.”

Dit is de LAATSTE waarschuwing. Hierna komt er geen
meer. De troonzaal is in gereedheid gebracht. De twaalf
fundamenten zijn gelegd. De gouden straten zijn geplaveid. De
poorten van reusachtige parels zijn opgericht en in de
scharnieren gehangen. Als een piramide staat zij daar, zo
schoon en heerlijk. De hemelse wezens, die haar gereed
gemaakt hebben, zien ademloos naar haar, want zij glanst en
schittert met een heerlijkheid, die niet van deze aarde is. Ieder
facet van haar schoonheid spreekt van de wonderbare genade
en de liefde van Jezus. Het is een toebereide stad, voor een
toebereid volk. Zij wacht slechts op haar inwoners, en spoedig
zullen deze met vreugde door haar straten drommen. Ja, dit is
de laatste oproep. De Geest zal in geen enkel ander tijdperk
meer spreken. De tijdperken zijn voorbij.

Maar Gode zij dank, op dit ogenblik is dit tijdperk nog niet
voorbij. Hij roept nog. En Hij roept niet alleen in de geestelijke
oren van mensen, door Zijn Geest, maar opnieuw is er een
profeet in het land. Wederom zal God de waarheid openbaren,
zoals Hij die aan Paulus openbaarde. In de dagen van de
zevende boodschapper, in de dagen van het Laodicea-tijdperk,
zal de boodschapper aan dat tijdperk de verborgenheden Gods
openbaren, zoals deze geopenbaard zijn aan Paulus. Hij zal ze
uitspreken, en degenen, die die profeet ontvangen in zijn eigen
naam, zullen de weldadige werking van de bediening van die
profeet ondervinden. Degenen, die naar zijn stem horen, zullen
gezegend worden en een deel worden van die bruid der laatste
dagen, die genoemd wordt in Openb. 22:17 “En de Geest en de
bruid zeggen: Kom!” Het tarwegraan (de Bruidstarwe), dat in
Nicea in de aarde viel, is weer teruggekomen tot het
oorspronkelijke “Woord-graan”. Prijst God voor eeuwig. Ja,
luister naar hem, die bewezen is een profeet van God te zijn,
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die in dit laatste tijdperk verschijnt. Wat hij zegt van
Godswege, zal de bruid evenzo zeggen. De Geest en de profeet
en de bruid zullen alle drie hetzelfde zeggen. En wat zij
zeggen, is al gezegd in het Woord. Nu zeggen zij het: “Gaat uit
van haar en scheidt u af.” De oproep is uitgegaan. De oproep
gaat uit. Hoe lang zal de stem weerklinken? We weten het niet,
maar een ding weten we, het zal niet lang duren, want dit is
het laatste tijdperk.

Wie een oor heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten
zegt. De Geest heeft gesproken. De ondergaande zon zal weldra
voor de gemeente-tijdperken in de eeuwigheid verdwijnen.
Dan zal alles voorbij zijn. Dan zal het te laat zijn om nog te
komen. Maar als God u ergens in deze serie met Zijn Geest
heeft aangeraakt, kunt u zich ook nu nog met berouw tot Hem
wenden en Hem uw leven geven, opdat Hij u door Zijn Geest
het eeuwige leven schenke.
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HOOFDSTUK TIEN

EEN SAMENVATTING VAN DE TIJDPERKEN

Aangezien onze studie een vers voor vers uiteenzetting is
geweest van die Schriftgedeelten, die handelen over de zeven
tijdperken, hebben wij geen voortdurend historisch overzicht
van de gemeente weergegeven zoals we dat behoorden te doen.
Derhalve zullen we dit hoofdstuk daarvoor gebruiken, en wij
zullen beginnen met het tijdperk van Efeze en zo alle
tijdperken van de gemeente en haar geschiedenis door nemen
zoals deze door de Geest Gods aan Johannes werd
doorgegeven. Wij zullen geen nieuwe stof toevoegen aan
hetgeen we reeds hebben.

Uit onze studies hebben we reeds begrepen dat veel uit de
Openbaring volkomen verkeerd verstaan wordt, omdat we
eertijds niet wisten, dat het woord “gemeente”, waarover en
waartoe in dit boek wordt gesproken, niet verwijst naar de
zuivere “ekklesia”, de “uitverkorenen”, het “lichaam van
Christus”, de “bruid”, maar dat er sprake is van al degenen, die
Christenen genoemd worden, of het nu echte of louter
Christenen in naam zijn. Evenals NIET geheel Israël Israël is,
zijn ook NIET alle Christenen Christenen. We zien dus, dat de
gemeente bestaat uit twee wijnstokken, de ware en de valse. De
twee wijnstokken worden door twee geesten gedreven; de ene
bezit de Heilige Geest, terwijl de ander begiftigd is met de geest
van de antichrist. Ze beweren allebei dat ze God kennen en dat
ze ook door Hem gekend zijn. Beiden wekken de schijn op dat
zij voor God spreken. Beiden geloven zij bepaalde belangrijke
grondwaarheden doch zij verschillen op andere punten van
mening. Maar omdat beiden de naam van de Heer dragen,
aangezien ze Christ-enen heten en door het dragen van zulk een
naam duidelijk een verwantschap met Hem aangeven (door God
huwelijk genoemd), houdt God hen beiden verantwoordelijk
tegenover Hem en derhalve spreekt Hij ook tot elk van hen.

Voorts hebben wij geleerd, dat deze twee wijnstokken
naast elkaar zouden opgroeien tot de voleinding der tijdperken
als beiden tot rijpheid gekomen zijn en geoogst zullen worden.
De valse wijnstok zal de ware wijnstok niet overwinnen en
verdelgen, maar evenzo zal ook de ware wijnstok niet in staat
zijn de valse wijnstok tot behoudenis in Jezus Christus te
brengen.

We hebben de verbluffende waarheid gezien, dat de Heilige
Geest kon en zou vallen op de niet wedergeboren Christenen
van de valse wijnstok en zich in dezen op geweldige wijze zou
manifesteren door verscheidene tekenen en wonderen, zoals bij
Judas, die een zekere bediening in de Heilige Geest had,
ofschoon toch van hem gezegd werd dat hij een duivel was.
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Met deze principes in gedachten zullen we de loop der
gemeente door de verschillende zeven tijdperken heen volgen.

De gemeente werd op de Pinksterdag geboren. Zoals de
eerste Adam een vrouw uit de hand van God ontving, die voor
een korte spanne tijds onbesmet was, zo werd ook Christus, de
laatste Adam, op Pinksteren een reine en nieuwe bruid
gegeven; en zij bleef gedurende enige tijd afgescheiden en
onbesmet. “Doch van de anderen durfde niemand zich bij hen
aansluiten.” (Handelingen 5:13). “En de Here voegde dagelijks
toe aan de kring, die behouden werden.” Handelingen 2:47. Hoe
lang dit zo door bleef gaan weten wij niet, maar op zekere dag
werd de gemeente, evenals Eva verzocht en verleid werd door
satan, besmet doordat een antichristelijke geest binnendrong.
“En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt,
dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.” I Johannes
4:3. En Jezus heeft aangaande Zijn bruid in dat eerste tijdperk
gezegd: “Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt
hebt. Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer
u en doe (weder) uw eerste werken.” Openb. 2:4-5. De gemeente
was in dat eerste tijdperk reeds een “gevallen vrouw”. Zoals
satan tot Eva was gekomen, vóór Adam, zo had satan nu de
gemeente, de bruid van Christus, verleid, voordat het
‘bruiloftsmaal des Lams’ plaatsvond. En wat in haar midden
heeft die val veroorzaakt? Wat anders dan genoemd in Openb.
2:6 “DE WERKEN DER NICOLAIETEN.” Niet langer volgde
dat eerste tijdperk het zuivere Woord Gods. Zij weken af van
Gods eis, namelijk dat een gemeente geheel en al afhankelijk
van Hem zou zijn (volkomen afhankelijk van God om Zijn
Woord van begin tot eind in vervulling te doen gaan, buiten
menselijk bestuur om) en gingen over tot het Nicolaïetisme dat
zoveel was als het organiseren van een menselijk bestuur
binnen de gemeente zelf, zoals alle regeringen doen, en wel
door het uitvaardigen van wetten voor de mensen. Zij hebben
precies hetzelfde gedaan als Israël. Zij zochten hun toevlucht
in menselijk bestuur inplaats van in het Woord en de Geest.

Dood was binnengekomen. Hoe kunnen we dat weten?
Horen wij dan niet de stem des Geestes, zoals die voor allen die
willen horen, in dat eerste tijdperk geklonken heeft als Hij
roept: “Aan hem die overwint zal Ik geven te eten van de Boom
des Levens in het paradijs Gods.” De Gemeente had reeds
teveel opgenomen van de boom des doods (ofwel de
denominationele valse wijnstok), waarvan het einde de poel
des vuurs is. Maar er zijn thans geen cherubijnen met een
vlammend zwaard die de Boom des Levens bewaken. God gaat
niet uit het midden der Gemeente weg, zoals Hij uit Eden
wegging. O neen, Hij zal altijd in het midden Zijner gemeente
zijn, totdat het laatste tijdperk aanbreekt. En tot die tijd roept
Hij tot allen dat zij komen moeten.
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Laten we hier nu voorzichtig zijn. De boodschap aan de
engel van de gemeente die te Efeze is, is in feite niet een
boodschap aan de plaatselijke gemeente te Efeze. Het is een
boodschap die gericht is aan het TIJDPERK. En dat tijdperk
had het zaad der waarheid en het zaad der dwaling in zich,
precies zoals het wordt weergegeven in de gelijkenis van de
tarwe en het onkruid. De gemeente-tijdperken vormen de
akker en in die akker bevinden zich tarwe en onkruid. De valse
gemeente kwam tot organisatie, bracht het bestuur en het
Woord terug tot menselijk niveau en bevocht de ware Christen.

Onkruid groeit altijd sneller dan tarwe of welke andere
gekweekte plant ook. De onkruidkerk groeide snel in dit eerste
tijdperk. Maar ook de tarwe-gemeente bloeide. Tegen het eind
van het eerste tijdperk bloeiden de werken der Nicolaïeten in
de plaatselijke gemeenten van de valse wijnstok en zij
streefden er in toenemende mate naar hun invloed buiten hun
eigen gebied verder te verspreiden. Hun invloed vond neerslag
op de ware gemeente, want mensen als de eerbiedwaardige
Polycarpus noemden zich bisschop en bedienden zich van die
titel, die hen volgens het Woord niet eigen was. Voorts had de
eerste gemeente in dat tijdperk haar eerste liefde verlaten. Die
liefde werd uitgebeeld als de liefde tussen bruid en bruidegom
in hun huwelijk en gedurende de eerste jaren van hun
huwelijksleven. Er was een verkoeling gekomen in die volle
liefde en overgave aan God.

Maar let op. Openb. 2:1 geeft een beschrijving van de Here
Jezus als staande in het midden Zijner gemeente terwijl Hij de
boodschappers in Zijn rechterhand houdt. Omdat deze bruid
ten val kwam, omdat de gemeente thans een mengsel is
geworden van het ware en het valse, gaat Hij niet uit haar
midden weg. Zij is van Hem. En volgens Rom. 14:7-9 is dat
geheel juist: “Want niemand onzer leeft voor zichzelf, en
niemand sterft voor zichzelf; want als wij leven, het is voor de
Here, en als wij sterven, het is voor de Here. Hetzij wij dan
leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren. Want hiertoe is
Christus gestorven en levend geworden, opdat Hij èn over
doden èn over levenden heerschappij voeren zou.” Aan het
kruis kocht Hij de GEHELE mensheid. Zij is van Hem. Hij is
de Heer over levenden en doden. (Dit duidt op bezit, NIET op
verwantschap). En Hij wandelt temidden van dat lichaam dat
leven en dood in zich heeft.

Wat in het eerste tijdperk geplant werd, zal zich in het
tweede tijdperk en in alle andere tijdperken ontwikkelen
totdat het tot rijpheid en oogst komt. We verwachten dus in het
tijdperk van Smyrna een uitbreiding en verlichting van de
gemeente en de daarmee verband houdende geschiedenis door
een openbaring van de Geest.
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In dit tijdperk neemt de haat van de valse wijnstok toe.
Zie, ze hebben (vs.9) zich afgescheiden van de gemeenschap
met de waarachtigen. Ze gingen uit van hen. Zij waren
leugenaars. Zij noemden zich datgene wat ze niet waren. Maar
verdelgde God hen? Nee. “Laat hen begaan tot beiden geoogst
zullen worden.”

“Maar Heer, ze moeten verdelgd worden, want zij
verdelgen Uw volk. Ze doden hen.”

“Neen, laat hen begaan. Maar tot Mijn bruid zeg Ik: Wees
gij getrouw tot de dood. Ja, heb Mij nog meer lief.”

In klare en heldere taal wordt ons duidelijk gemaakt dat
deze valse wijnstok des satans is. Hun bijeenkomst is uit hem
(Satan). Zij vergaderen in de Naam van God en liegen dat zij
van Christus zijn. Zij prediken, zij onderwijzen, zij dopen, zij
aanbidden, zij nemen deel aan verschillende handelingen zoals
die door Christus aan de gemeente zijn gegeven, en toch zijn ze
niet uit God. Maar daar ze zeggen dat ze dat wel zijn, zal God
hen verantwoordelijk stellen en in elk tijdperk spreekt Hij over
hen en tot hen. Zij doen ons in elk opzicht denken aan Bileam.
Deze bezat het ambt van profeet. Hij kende de juiste wijze om
tot God te naderen zoals aangegeven werd in het offeren van
de reine dieren. Toch was hij niet een ware
WOORD-PROFEET, want toen God hem zei niet te gaan om
Balak met zijn tegenwoordigheid te vereren, probeerde hij toch
te gaan, want hij werd gedreven door zijn begeerte naar goud
en aanzien. Daarom liet God hem zijn gang gaan. De
volmaakte wil van God maakte plaats voor de toegestane wil
van God vanwege het “hartsverlangen” van Bileam. God zei in
feite: “Ga je gang maar.” Was God dan van gedachten
veranderd? In geen geval. God had Zijn weg, ook al ging
Bileam heen. Bileam deed niet de wil van God teniet. God ging
ondanks alles Zijn weg. En Bileam was de uiteindelijke
verliezer, want hij ging voorbij aan het Woord. En vandaag aan
de dag zien we precies hetzelfde. Vrouwelijke predikers,
organisatie, valse leringen, etc. en mensen, die God vereren,
zich uiten in de Geest en op precies dezelfde wijze handelen als
Bileam, waarbij ze beweren, dat God tot hen gesproken heeft,
ook al is de ontvangen opdracht in strijd met het geopenbaarde
Woord. Ik zal niet ontkennen dat God tot hen gesproken heeft.
Maar het was precies zoals Hij die tweede maal tot Bileam
sprak. Daar Hij wist dat Bileam zijn eigen hartewens boven het
Woord wilde stellen, gaf Hij hem zijn zin, alhoewel Hij
uiteindelijk toch ZIJN EIGEN weg had; ook thans zegt God tot
de mensen, dat ze maar door moeten gaan met naar hun eigen
hartewens te handelen, aangezien ze het Woord reeds
verworpen hebben. MAAR GODS WIL ZAL
NIETTEGENSTAANDE DIT ALLES GESCHIEDEN. Amen.
Ik hoop dat u dit ziet. Dit zal niet alleen veel verduidelijken
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van wat in alle tijdperken te zien was, maar het zal
inzonderheid tot steun zijn in dit laatste tijdperk, dat zoveel
uitingen en uiterlijke zegeningen kent, wanneer de gehele
periode zo tegen de “in het Woord-Geopenbaarde-Wil” van
God gekant zal zijn.

Als er ooit een tijdperk is geweest dat een boodschap
ontving, die zó luid en duidelijk was, dan was het wel dit
tijdperk. Het was, en is, die Oudtestamentische waarheid. “De
zoon der slavin zal de zoon der vrije smart aandoen, totdat de
zoon der slavin verdreven wordt.” Dit toont ons dat de haat en
laster van satan tegen de ware Christen geuit zal worden door
een groep naam-Christenen ofwel valse Christenen, en dit zal
toenemen totdat God die valse wijnstok aan het einde van het
Laodicea-tijdperk ontwortelt.

Het derde tijdperk openbaarde door de Geest der profetie,
dat de wereldse kerk het Nicolaïetisme als leer zou aannemen.
Het onderscheid tussen geestelijken en leken groeide uit tot de
“werken der Nicolaïeten”, waarin de geestelijkheid zich in
rangen verdeelde en waarbij de een zich boven de andere
stelde, i.p.v. de Bijbelse waarheid dat de oudsten (herders van
plaatselijke kudde) door het Woord de kudde bestuurden; deze
onschriftuurlijke leer ontwikkelde zich tot een priesterschap,
dat tussen de mens en God in kwam te staan en dat aan de
geestelijken zekere rechten gaf, terwijl de leken hun van
Godswege verkregen rechten voortdurend ontzegd werden. Dit
was een wederrechtelijke inbezitneming. In dit tijdperk is dit
tot een leer geworden. Het werd in de gemeente als het
absolute woord van God aanvaard, terwijl het helemaal niet
Gods Woord was. Maar de geestelijkheid noemde het het
Woord van God en daarom was deze leer antichristelijk.

Omdat de menselijke regering enkel en alleen politiek is,
werd de gemeente bij politieke aangelegenheden betrokken.
Dit werd toegejuicht door een dictator-keizer, die de kerkelijke
politiek samenvoegde met de staatkundige politiek en door
middel van geweld de valse kerk wist te vestigen (satans valse
religie) door haar als de ware godsdienst te propageren. En
door diverse edicten van verschillende keizers zien we, dat de
valse kerk met staatkundige hulp de ware wijnstok zelfs met
nog grotere hartstocht poogt te verdelgen.

Jammer genoeg was de ware wijnstok niet geheel
onvatbaar voor deze leer. Hiermee bedoel ik niet, dat de ware
wijnstok de Nicolaïetische denkbeelden ooit als leer vast legde.
Verre van dat. Maar die kleine worm des doods ging door met
zuigen aan de ware wijnstok in de hoop, dat deze ten val zou
komen. Zelfs in de ware gemeente bevonden zich mensen, die
door God als opzieners waren aangesteld en die aan die titel
een iets grotere betekenis gaven dan alleen maar een
plaatselijke verantwoordelijkheid. In deze tijd had de
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gemeente niet het heldere inzicht dat Paulus had. Want Paulus
had gezegd:“ En zij verheerlijkten God in mij”. Het doet er niet
toe welk gezag Paulus had, hij hield de ogen der mensen
gericht op God, van Wie alle gezag is. Maar de geestelijkheid
hield steeds de ogen gericht op Goddelijke Leiding PLUS DIE
VAN MENSEN en doordat ze daardoor eer gaven waar geen
eer hoorde, bemerken we dat de ware gemeente bevlekt werd
met het humanisme. Toen het Nicolaïetisme gevestigd was _
apostolische successie _ aangestelde voorgangers _ gekozen
herders, etc. was er slechts een stap nodig om de valse kerk tot
het Bileamisme over te halen. De tweede stap naar de “diepte
des satans” was nu in volle gang.

Deze tweede stap was de leer van Bileam (beschreven in
Openb. 2:14) waarin Bileam Balak leerde de kinderen Israëls te
doen struikelen door een “gezamenlijke vergadering”. Dan
zouden de gasten nog twee dingen doen die in strijd met Gods
Woord zijn. U zult zich herinneren, dat Balak steun zocht
teneinde zijn koninkrijk te kunnen handhaven. Hij wendde
zich tot de meest dominerende geestelijke figuur in zijn tijd,
Bileam. Bileam gaf het advies dat Israël in de val deed lopen en
vernietigde. Allereerst stelde hij voor, dat zij allen bijeen
zouden komen om elkaars standpunt te bespreken, samen
maaltijd te houden en dingen “uit te praten.” Per slot van
rekening kun je veel bereiken als je elkaar begrijpt. Is het
eenmaal zover, dan kun je van daaruit verder gaan. De
volgende stap zou dan de gezamenlijke eredienst zijn waarbij
vanzelfsprekend een beetje druk van de zijde van de gastheer
voldoende is om de gasten een flink stuk verder te laten gaan
dan ze eerst van plan waren. Nu, dat is niet alleen vroeger
gebeurd met Gods gemeente in het Oude Testament, maar ook
met die van het Nieuwe Testament, want er was een keizer, die
als Balak steun zocht om zijn koninkrijk veilig te stellen. Dus
nodigde Constantijn de naam-Christen uit, de Eerste
Christelijke Gemeente van Rome, om hem te komen helpen de
Christenen achter zich te krijgen, aangezien zij een zeer groot
lichaam vormden. Het resultaat was het Concilie van Nicea
van 325. Daar kwamen de Christenen, zowel de ware als de
zogenaamde, op uitnodiging van Constantijn tezamen. De ware
Christenen hadden er geen enkel belang bij om ook maar naar
die bijeenkomst te gaan. Ondanks alle pogingen van
Constantijn om hen te verenigen, wisten de ware gelovigen dat
zij daar niet op hun plaats waren en zij gingen heen. Maar
degenen die bleven kregen van Constantijn gelden uit de
staatskas en daarbij ook nog politieke en fysieke macht. Het
volk raakte betrokken bij afgodendienst en spiritisme, want
beelden met namen van heiligen werden in de gebouwen
geplaatst en het volk werd geleerd met de doden contact op te
nemen, ofwel tot heiligen te bidden, wat niets anders is dan
spiritisme. Inplaats van de spijze, die de mens waarlijk van
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node heeft, het ware Woord Gods, werden hun
belijdenisgeschriften, dogma’s en rituelen gegeven, dingen die
ook door de staat met dwang werden opgelegd, maar boven
alles gaf men hun drie goden met de driedelig samengestelde
naam van de Ene Ware God en de waterdoop in de Naam des
Heren Jezus Christus werd vervangen door de heidense doop in
drie titels.

De ware gelovigen behoorden daar niet heen te gaan. Zij
hadden reeds veel waarheid verloren en nu zouden ook zij het
juiste inzicht over de Godheid kwijtraken en namen prijsgeven
voor titels bij de waterdoop.

Sla die leer van Bileam eens uiterst nauwkeurig gade. Let
er vooral op, dat het de weloverwogen kunstgreep van een
verdorven geestelijkheid is, de mensen aan zich te binden, door
hen opzettelijk te leiden in de zonde van het ongeloof. De
Nicolaïetische leer kwam tot uiting in de verdorvenheid der
geestelijkheid toen deze in eigen kring uit was op politieke
macht, terwijl het Bileamisme er op neer komt dat de mensen
onderworpen worden aan hun systeem van belijdenis en
verering met het doel hen in hun greep te houden. Let hier
bijzonder scherp op. Wat was het, dat de mensen aan de
naamkerk bond en hen aldus vernietigde? Het waren de
geloofsbelijdenissen en de dogma’s die tot kerkelijke
leerstellingen waren gemaakt. Het was de leer der
rooms-katholieke kerk. Hun werd niet het ware voedsel
gegeven, het Woord. Men gaf hun voedsel, dat afkomstig was
van afgoderij, Babylonisch heidendom omhuld door een
Christelijke terminologie. En precies dezelfde geest en leer is
ook midden onder de protestanten werkzaam, onder de naam
van DENOMINATIE. Het Nicolaïetisme is organisatie,
vermenselijking van de leiding der gemeente en aldus is het een
onttroning van de Geest. Het Bileamisme is het
denominationalisme dat uitgaat van het kerkelijk handboek
inplaats van de Bijbel. En juist nu zijn velen van Gods volk
gevangen in de strik van dat denominationalisme en God roept
tot hen: “Gaat uit van haar Mijn volk opdat gij geen
gemeenschap hebt aan haar zonden, van haar plagen niet
ontvangt.” Weet u, ze zijn onwetend. Maar als de opname op
dit moment zou plaatsvinden, zou onwetendheid geen excuus
kunnen zijn voor het oordeel Gods, omdat men zich in de
verkeerde ranken bevindt.

Want de geestelijkheid, die zich organiseert en daarbij de
een boven de ander stelt, totdat ze tenslotte een president als
hoofd heeft, is niets anders dan de openbaring van de
antichristelijke geest, hoe mooi en hoe noodzakelijk het ook
schijnen mag. Het is niets anders dan menselijke redenering,
die de plaats inneemt van het Woord. En een ieder, die in de
georganiseerde denominaties is, bevindt zich precies midden in
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een antichristelijk systeem. Nu, laat mij dit zeggen en het heel
duidelijk maken. IK BEN NIET TEGEN DE MENSEN. IK
BEN TEGEN HET SYSTEEM.

Toen kerk en staat een fusie aangingen werd de weg
gebaand voor de Donkere Middeleeuwen. En werkelijk, de
gemeente ging gedurende 1000 jaar door de diepten van
donkerheid en kende de diepten des satans. Als enig religieus
volk zowel het Nicolaïetisme als het Bileamisme omhelst en de
politieke, financiële en materiële macht heeft om dit te
steunen, dan is er slechts één richting, die men in kan slaan:
Rechtstreeks naar de leer van Izebel. Waarom toch zeggen we
dit? Omdat we aantoonden in de bestudering van het vierde
tijdperk, dat Izebel een Sidonische was, de dochter van
Ethbaäl, die koning-priester van Astarte was. Hij was een
moordenaar. Deze vrouw trad in het huwelijk met Achab
(Koning van Israël) uit politieke overwegingen. Zij nam de
godsdienst van het volk in eigen handen en doodde de Levieten
en richtte tempels op, waarin zij het volk Astarte (Venus) en
Baäl (de Zonnegod) liet aanbidden. Zij stelde haar leringen op
schrift en liet deze door haar priesters onderwijzen, die op hun
beurt er voor zorgden dat het volk deze aannam. Hier kunt u
precies zien, wat de naamkerk was in de Donkere
Middeleeuwen. Zij lieten het Woord Gods geheel los, met
uitzondering van de namen en titels van de Godheid en een
paar Schriftuurlijke beginselen. Wat ze uit de Bijbel haalden
werd verdraaid, doordat er een andere betekenis aan werd
gegeven. Hun college van bisschoppen etc., schreef uitgebreide
verhandelingen, hun pausen verklaarden zich onfeilbaar en
zeiden, dat ze openbaring van Godswege ontvingen en spraken
als God tot de mensen. Dit alles werd de priesters geleerd, die
door vrees de mensen er toe brachten het te geloven. Er anders
over te denken betekende de dood of de kerkban, die misschien
erger zou kunnen zijn dan de dood. Nu was het de kerk met
haar zelfbewuste stem, die de macht in handen nam, en dol
geworden van macht dronk zij het bloed der martelaren, tot de
ware Christenen bijna uitgeroeid waren en er vrijwel geen
enkel Woord overbleef en weinig manifestaties van de Heilige
Geest. Doch de ware wijnstok worstelde en bleef leven. God
was het kleine kuddeke getrouw en wat Rome met hun
lichamen ook kon doen, Rome kon de Geest in hen niet doden
en het licht der Waarheid bleef doorschijnen, gesteund door de
Heilige Geest en kracht.

Dit is een goede gelegenheid om een verlichtende
opmerking te maken. Kijk eens. De werken en leringen der
Nicolaïeten, de leer van Bileam, en de leer der valse profetes
Izebel, vormen niet drie geesten of drie geestelijke principes.
Deze drie zijn slechts de verscheidene uitingen van dezelfde
geest, zoals deze gaat van diepte naar diepte. Het is in haar
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geheel de antichristelijke geest van organisatie in drie
verschillende stadia. Zodra de geestelijkheid zich eenmaal had
afgescheiden en tot organisatie was gekomen, oefende zij druk
uit op de mensen door hen in een organisatie te voeren en hen
ook daaraan te binden. Deze organisatie werd gebaseerd op de
belijdenissen en dogma’s, die zij het volk onderwezen inplaats
van het zuivere Woord Gods. Ritueel en ceremoniën werden
een steeds grotere plaats gegeven in de eredienst en spoedig
werd dit hele stelsel een strijdlustige en duivelse macht, die
haar best deed alles te beheersen door overredende
redevoeringen of letterlijke kracht. Zij putte haar energie uit
haar eigen valse profetieën en niet uit het Woord Gods. Zij was
nu volstrekt antichristelijk, ofschoon zij kwam in de Naam van
Christus.

Na een schijnbaar eindeloze tijd waarin de Waarheid zeker
moest sterven, begonnen de mensen tegen de laagheid der
rooms-katholieke kerk te protesteren, omdat het volslagen
onvoorstelbaar was, dat God in zo’n leer en zo’n gedrag kon
zijn. Van deze protesten werd of geen notitie genomen,
waardoor ze wegstierven door gebrek aan aandacht, of zij
werden door Rome de kop ingedrukt. Maar toen zond God in
Zijn soevereine genade een boodschapper genaamd Maarten
Luther, die een reformatie begon. Hij arbeidde in een sfeer
waarin de rooms-katholieke kerk zoveel vrijheid gegeven was,
dat ze op het punt stond zichzelf te verhangen. Toen Luther
dan ook de rechtvaardiging uit het geloof predikte, begon de
ware wijnstok voor het eerst sinds vele eeuwen op overvloedige
wijze te groeien. Zoals de naamkerk staatkundige macht
gebruikt had om zich te handhaven, zo begon nu de
staatkundige macht tegen haar op te komen. En hier maakte
Luther zijn fout en de ware gelovigen met hem. Zij stonden de
staat toe hun subsidie te verlenen. Daardoor kwam dit tijdperk
niet erg ver met het Woord. Goddank, dat het nog zo ver kwam
als het gekomen is, maar daar het in hoge mate zijn steun zocht
in politieke macht, liep dit tijdperk uit op organisatie en deze
zelfde groep, die in Luthers generatie gebroken had met de
valse wijnstok, keerde nu terug en werd een dochter der hoer,
want zij ging rechtstreeks over tot het Nicolaïetisme en het
Bileamisme. Dit tijdperk had de groeven van partijstrijd in
zich en om te bewijzen hoever men van het ware zaad afstond,
behoeft men slechts de geschiedenis te lezen om in te zien hoe
men elkander vervolgde zelfs ten dode toe in sommige gevallen.
Doch er waren enkele namen onder hen, zoals deze er in ieder
tijdperk altijd zijn.

In dit tijdperk verheugen we ons in dit ene. De Reformatie
was begonnen. Het was niet een herleving maar een
hervorming. Het was ook geen herstel. Maar de tarwekorrel,
die gestorven was in Nicea en die gedurende de Donkere
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Middeleeuwen tot rotting was overgegaan, deed thans een
uitloper der waarheid opschieten, die er op duidde, dat op een
of ander later tijdstip, tegen het einde van het Laodicea-
tijdperk, vlak voordat Jezus komt, de gemeente terug zou keren
om weer een Woord-Zaad-Bruid te worden, terwijl het onkruid
geoogst en verbrand zou worden in de poel des vuurs.

Aangezien het vijfde tijdperk een grote verbreiding van het
Woord met zich meegebracht had door de drukpers, was het
zesde tijdperk er vlug bij, om hier voordeel uit te halen. Dit
tijdperk was de tweede herstelfase en het was, zoals we eerder
reeds zeiden, het “bloesem tijdperk”. Er was onderwijs in
overvloed. Dit was het tijdperk van de intellectuele mensen,
die God liefhadden en Hem dienden. Er waren zendelingen in
overvloed en het Woord verspreidde zich over de gehele
wereld. Het was een tijdperk van broederlijke liefde. Het was
een tijdperk van de geopende deur. Het was het laatste tijdperk
van lange duur en daarna zou het Laodicea-tijdperk komen,
zijnde een tijdperk van korte duur.

De ware wijnstok bloeide in dit tijdperk als nooit tevoren;
denk maar aan de grote aantallen in binnen- en buitenland.
Dit tijdperk bracht heilige mannen op de voorgrond. De ware
wijnstok breidde zich uit en de valse week terug. Overal waar
de ware wijnstok heenging, schonk God licht en leven en
vreugde. De valse wijnstok werd in zijn ware aard aan de kaak
gesteld: duisternis, ellende, armoede, ongeletterdheid en dood.
En zoals de valse wijnstok in de dagen van zijn macht, de ware
niet kon doden, zo kon ook de ware wijnstok nu niet de valse
terug brengen tot Jezus Christus. Doch de valse wijnstok
verschanste zich, en wachtte het laatste deel van het laatste
tijdperk af, wanneer het deze allen weer voor zich zou winnen
met uitzondering van dat kleine kuddeke uitverkorenen, de
ware wijnstok van God.

Maar hoe droevig stemt dit tijdperk ons, als we ons bewust
worden dat iedere grote beweging van God (en er waren er vele)
naliet de leer der Nicolaïeten af te wijzen, zij kwamen allen tot
organisatie en stierven af. Toen trokken zij in de denominaties
om de geestelijk doden vast te houden in weiden zonder
voedingsstoffen. Zij beseften het nauwelijks, maar iedere groep
was besmet met diezelfde dwaling, en toen het opwekkingsvuur
nog zwak brandde, deed de organisatie zijn intrede en werden
de mensen in denominaties gegroepeerd. Het waren slechts
Christenen in naam, ofschoon iedere groepering met precies
dezelfde verzekerdheid als de rooms-katholieke kerk beweerde,
dat zij gelijk had en alle anderen ongelijk. De brug werd
werkelijk geslagen voor de dochters om terug te keren naar huis
in dit laatste tijdperk, terug naar Rome, onder de moederhen.

En zo komen we bij het laatste tijdperk: het Laodicea-
tijdperk. Dat is ons tijdperk. We weten, dat dat het laatste
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tijdperk is, want de Joden zijn terug in Palestina. Het is niet
belangrijk hoe ze er gekomen zijn; ze zijn er. En dit is de
oogsttijd. Maar alvorens er een oogst kan zijn, moet er een
rijpingsproces zijn, een tot rijpheid komen van beide
wijnstokken.

Het tijdperk van Luther was de lentetijd. Het tijdperk van
Wesley was de groeizomer. Het tijdperk van Laodicea is de
oogsttijd, waarin het onkruid verzameld wordt om
bijeengebonden en verbrand te worden en de tarwe voor de
Here te verzamelen.

Oogsttijd. Is het u opgevallen, dat in de oogsttijd, alhoewel
er een werkelijke versnelling is in het rijpingsproces, er
bijgevolg ook een afname is in de groei, totdat deze geheel
ophoudt? Is dat niet precies wat we thans zien? De valse
wijnstok raakt hele menigten kwijt aan de communisten en
diverse andere soorten geloof. Het aantal leden neemt niet toe,
zoals zij ons graag wil doen geloven. Zij heeft niet langer haar
greep op de mensen zoals vroeger en in zeer vele gevallen gaat
men alleen maar voor de schijn naar de kerk. En de ware
wijnstok? Hoe is het met hem gesteld? Is hij nog aan het
groeien? Waar zijn die kolossale aantallen, die naar
opwekkingen blijven komen en gehoor geven aan oproepen om
naar voren te komen? Zijn de meesten niet louter emotioneel in
hun benadering of meer verlangend naar lichamelijke dingen,
dan naar datgene wat waarlijk geestelijk is? Lijkt dit tijdperk
niet op de dag, dat Noach in de ark ging en de deur gesloten
werd en God nog zeven dagen met het oordeel wachtte?
Letterlijk niemand werd tot God bekeerd in die stille dagen.

En toch is het oogsttijd. Dan moeten zij, die de tarwe en
het onkruid tot rijpheid zullen brengen in dit tijdperk op het
toneel verschijnen. Het onkruid is al bezig zeer snel te rijpen
onder de verdorven leraars, die de mensen van het Woord
afkeren. Maar de tarwe moet ook rijpen. En tot haar zendt God
de Profeet-Boodschapper, met de betuigde bediening opdat hij
door de uitverkorenen aanvaard zou kunnen worden. Ze zullen
hem horen, precies zoals de eerste gemeente Paulus hoorde en
zij zullen rijpen in het Woord, tot zij tot een Woord-Bruid
worden; de machtige werken, die altijd het zuivere Woord en
het geloof begeleiden, zullen in haar gevonden worden.

De valse kerkelijke groeperingen zullen tot elkaar komen
in de wereldraad van kerken. Deze wereldraad van kerken is
het BEELD DAT OPGERICHT WORDT VOOR HET BEEST.
Openb. 13:11-18 “En ik zag een ander beest opkomen uit de
aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak
als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest
voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die
daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks
dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat
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het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten
aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen, die op de
aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen
voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op aarde
wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de
wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. En
hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te
schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en
maken, dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden,
gedood werden. En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de
groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een
merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun
voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie
het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn
naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene
het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en
zijn getal is zeshonderd zesenzestig.” Bedenk nu dat het het
keizerlijke heidense Rome was, dat door het zwaard ten val
kwam. Maar het werd genezen van haar dodelijke slag, toen
het zich koppelde aan de naam-christelijke kerk van Rome en
heidendom en Christendom verenigde tot een lichaam
waardoor het werd tot het “Heilige Roomse Rijk”, dat moest
blijven bestaan tot de komst van Jezus, die het zou verdelgen.
Maar Rome blijft het niet alleen. Haar dochters volgen haar op
de voet en zij zal het absolute gezag in handen nemen via de
Wereldraad van Kerken. Dit kan sommigen misschien
vergezocht toeschijnen, maar in feite is het voor allen duidelijk
zichtbaar, aangezien juist nu de kerken bezig zijn, de politiek
te leiden en op de juiste tijd zal precies blijken hoe groot die
leiding is. De oecumenische beweging zal daarop uitlopen dat
Rome aan het hoofd komt te staan, ook al voorzagen de mensen
het niet aldus. Dit is omdat er in Openb. 17:3-6 staat dat de
hoer, de Verborgenheid Babylon, op het beest gezeten is. Zij
beheerst het laatste ofwel het vierde rijk. Deze roomse kerk
doet dat. Met dit wereldkerkstelsel onder zich, zal Rome de
macht hebben en dit beeld (kerkstelsel) zal Rome gehoorzamen,
daar Rome het goud van de wereld beheerst. Dus moeten alle
mensen tot het stelsel van de wereldkerk behoren of
overgeleverd worden aan de genade van de elementen, want zij
kunnen niet kopen of verkopen zonder het merkteken van het
beest in hun hand of aan hun hoofd. Dit merkteken op het
voorhoofd betekent, dat zij de leer van het stelsel der
wereldkerk moeten aannemen, zoals de drieënigheid, enz., en
het merkteken in de hand betekent, dat men de wil der
wereldkerk doet. Met deze grote macht zullen de kerkelijke
systemen de ware Bruid vervolgen. Dit beeld zal proberen de
Bruid van het prediken en leren, e.d. af te houden. Haar
voorgangers zal men verbieden troost te geven en de waarheid
te spreken aan degenen, die dat nodig hebben. Doch voordat de
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antichrist (in persoon) dit ganse wereldstelsel overneemt, zal
de echte gemeente weggerukt worden uit deze wereld om bij
haar Here te zijn. God zal Zijn bruid wegnemen voor het grote
Bruiloftsmaal des Lams.

Daar dit laatste hoofdstuk nu gegeven werd om de gang der
beide kerken en beide geesten vanaf Pinksteren tot hun
voleinding toe na te gaan, zullen we deze resterende ruimte
gebruiken om dit in het tijdperk van Laodicea aan te tonen.

Dit tijdperk begon net na het keerpunt der twintigste eeuw.
Aangezien dit het tijdperk moest zijn waarin de ware gemeente
terug zou keren tot de bruid, die ze op Pinksteren was, weten we
dat er noodzakelijkerwijze een terugkeer moest zijn van de
dynamische kracht. De gelovigen werden zich hiervan in hun
geest bewust en begonnen God aan te roepen voor een nieuwe
uitstorting zoals die er in de eerste eeuw was. Toen velen
begonnen in tongen te spreken en gaven des Geestes uit te
oefenen, scheen dat het antwoord te zijn. Men geloofde, dat dit
dan inderdaad het lang verwachte HERSTEL was. Maar het
was niet zo, want de late regen kan alleen maar komen na de
vroege regen, die de lente- of ONDERRICHTregen is. De late
regen is dan de OOGSTregen. Hoe kon dit het echte zijn als de
Onderrichtregen niet was gekomen? De Profeet-Boodschapper,
die moest worden gezonden om het volk te LEREN en de harten
der kinderen terug te voeren tot de Pinkstervaderen was nog
niet gekomen. Wat men dus voor het herstel en de laatste
opleving tot de opname hield, was nog niet gekomen. Het was
een vermenging van de onrechtvaardigen, die deel hadden aan
Geestelijke zegen en de openbaring des Heiligen Geestes
waarop we u steeds gewezen hebben. Er was ook duivelse
kracht in, daar mensen beheerst werden door duivels en
nochtans scheen niemand het te beseffen. Bovendien wordt
bewezen dat dit niet het ECHTE was, daar deze mensen zich
organiseerden (zelfs voordat een tweede generatie was
opgekomen) en zij schreven hun onschriftuurlijke leringen en
bouwden hun eigen omheiningen zoals iedere andere groepering
voor hen gedaan had.

Bedenk, dat toen Jezus op aarde was, Judas er ook was. Elk
ging uit van een verschillende geest en bij de dood ging elk
naar zijn eigen plaats. De Geest van Christus keerde later terug
op de ware Gemeente en de geest van Judas keerde terug op de
valse kerk. Het staat precies zo beschreven in Openb. 6:1-8 “En
ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en
hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en
om te overwinnen. En toen Hij het tweede zegel opende, hoorde
ik het tweede dier zeggen: Kom! En een tweede, een rossig
paard, kwam, en hem, die erop zat, werd gegeven de vrede van
de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en
hem werd een groot zwaard gegeven. En toen Hij het derde
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zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom! En ik zag,
en zie, een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal in
zijn hand. En ik hoorde als een stem te midden van de vier
dieren zeggen: Een maat tarwe voor een schelling en drie
maten gerst voor een schelling; en breng geen schade toe aan
de olie en de wijn. En toen Hij het vierde zegel opende, hoorde
ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom! En ik zag, en zie,
een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was [de] dood, en
het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven
over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard,
met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der
aarde.” Ziet hoe die geest van Judas terugkeerde als een ruiter
op een wit paard. Het was wit. Zo gelijkend op het echte, net
als Judas, die zo dichtbij Jezus was. Hem werd een kroon
gegeven (de ruiter op het witte paard). Hoe? Die geest was
thans in de aanvoerder van het Nicolaïetische stelsel en hij was
een drievoudig gekroonde paus, die als God in zijn tempel zat
en zich de stedehouder Christi noemde. Indien “Vicar
[plaatsvervanger_Vert.] Christi” betekent “inplaats van
Christus” of “namens God”, dan noemde de paus zich de
Heilige Geest, ofwel hij zette de Heilige Geest opzij,
handelende voor Hem. Dat was de Judasgeest in hem die dat
deed. Ziet, hoe hij overwon _ uitgaande overwinnende en om
te overwinnen. Christus deed dat niet. De enigen, die tot Hem
kwamen waren reeds voorbestemd door de Vader. En zo ging
die geest verder voort en op zekere dag zal hij waarlijk een
vleselijke gestalte aannemen in een mens, die aan het hoofd zal
staan van de Wereldraad van Kerken, precies zoals we steeds
gezegd hebben. En door zijn goud (herinner u dat Judas de
geldbuidel bezat) zal hij de gehele wereld beheersen en dat
antichristelijke systeem zal alles in bezit hebben en iedereen
onder controle trachten te brengen. Maar Jezus zal
wederkomen en ze allen verdelgen door de schittering van Zijn
komst. En hun einde zal de poel des vuurs zijn.

Maar hoe zit het met het ware zaad? Het zal precies zo
geschieden als we gezegd hebben. Het volk van God wordt
gereed gemaakt door het Woord der Waarheid door de
boodschapper aan dit tijdperk. In haar zal de volheid van
Pinksteren zijn want de Geest zal de mensen regelrecht
terugvoeren naar wat zij waren in den beginne. Dat is: “Zo
spreekt de Here.”

Het is “Zo spreekt de Here” omdat het zo staat in Joël 2:
23-26 “En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt u in de
Here, uw God, want Hij geeft u de Leraar ter gerechtigheid; ja,
regenstromen laat Hij voor u nederdalen, vroege regen en late
regen, zoals voorheen. De dorsvloeren zullen vol koren zijn en
de perskuipen van most en olie overstromen. Ik zal u vergoeden
de jaren, toen de sprinkhaan (alles) opvrat, de verslinder en de
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kaalvreter en de knager, mijn groot leger dat Ik op u afzond.
Gij zult volop en tot verzadiging eten, en gij zult loven de
Naam van de Here, uw God, Die wonderbaar met u gehandeld
heeft; Mijn volk zal nimmermeer te schande worden.” Nu staat
hier dat God gaat “herstellen.” Het Lutherse tijdperk heeft de
gemeente geen herstel gebracht; het begon een reformatie. Het
Wesleyaanse tijdperk bracht geen herstel. Het Pinkstertijdperk
bracht geen herstel. Maar God moet herstel geven, want Hij
kan Zijn Woord niet verloochenen. Dit is niet de opstanding
der Gemeente; het is de “Restauratie”. God zal de Gemeente
regelrecht terugvoeren tot het Pinksteren van den beginne. Let
er nu op, dat in vers 25 ons de reden wordt meegedeeld waarom
wij herstel van node hebben. De sprinkhaan, kever, kruidworm
en rups hebben alles opgegeten op de wortel en een klein stukje
stam na. Men zegt ons, dat al deze insecten allen een en
dezelfde zijn in verschillende ontwikkelingsstadia. Dit is juist.
Zij zijn de antichristelijke geest zoals die zich openbaart in de
organisatie, de denominatie en de valse lering door de eeuwen
heen. En die arme kleine wortel en stengel zal hersteld
[“gerestaureerd”_Vert.] worden. God gaat geen nieuwe
Gemeente planten, doch Zijn oorspronkelijke planting
terugvoeren tot oorspronkelijk zaad. Hij doet dit
overeenkomstig hetgeen in vs. 23 vermeld wordt, door het
onderricht, of de “vroege” regen. Vervolgens zal de oogstregen
komen ofwel het geloof tot de opname.

Aldus wordt in onze dagen Matth. 24:24 in zijn geheel
vervuld: “Zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen
zouden verleiden.” En wie zullen het zijn, die pogen de
uitverkorenen te verleiden? Niemand anders dan de geest van
de antichrist in de “vals gezalfden” van de laatste dagen.
Deze valse lieden zijn reeds verschenen in “Jezus’ Naam” met
de pretentie, dat zij door God gezalfd werden voor de laatste
dagen. Het zijn de valse Messiassen (gezalfden). Zij geven zich
uit voor profeten. Maar zijn ze een met het Woord? Nooit. Zij
hebben er aan toegevoegd of er van afgedaan. Niemand kan
ontkennen, dat de Geest Gods Zich in de gaven door hen
openbaart. Maar evenals Bileam, hebben ze allen hun
programma’s, vragen de mensen om geld, oefenen gaven uit,
maar verloochenen het Woord of gaan er aan voorbij uit
vrees, dat een strijdpunt hun kansen op meer winst zou
kunnen doen verminderen. Toch prediken zij de verlossing en
bevrijding door de kracht Gods, precies als Judas deed, met
een bediening door Christus verleend. Maar aangezien ze tot
het verkeerde zaad behoren, worden ze dientengevolge door
een verkeerde geest gedreven. Religieus? Neen maar!
Ze overtreffen de uitverkorenen nog in prestaties en ijver;
maar het is uit Laodicea, niet uit Christus, want men ziet uit
naar grote menigten, groots opgezette programma’s en
verbazingwekkende tekenen in hun midden. Zij prediken de
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tweede komst van Christus, maar verloochenen de daaraan
voorafgaande komst van de profeet-boodschapper, ofschoon
deze in kracht en tekenen en echte openbaring hen allen in de
schaduw stelt. Jazeker, deze valse geest, die in de laatste
dagen het echte zó zeer benadert, kan alleen aan haar
afbuiging van het Woord onderkend worden, en waar hij er
op betrapt wordt anti-Woord te zijn, neemt hij zijn toevlucht
tot dat ene argument waarvan we de onjuistheid reeds
aantoonden: “We behalen toch resultaten? We moeten wel uit
God zijn.”

Voordat we nu besluiten, wil ik deze gedachte naar voren
brengen. We hebben het aldoor gehad over het Tarwezaad, dat
na begraven te zijn, twee uitlopers deed opschieten, toen de
bloesem, daarna de ware aar. Misschien zal iemand zich nu
afvragen of we zeiden, dat de luthersen niet de Heilige Geest
bezaten, omdat zij slechts de rechtvaardiging leerden.
Misschien zal iemand dat denken van de methodisten, enz.
Neen, we zeggen dat niet. We spreken niet over de individuele
mensen of het volk in het algemeen, maar wij hebben het over
het TIJDPERK. Luther had de Geest van God, maar zijn
tijdperk was niet het tijdperk van volledige restauratie door
een nieuwe uitstorting zoals in den beginne. Zo was het ook
met Wesley, Booth, Knox, Whitefield, Brainard, Jonathan
Edwards, Müller, enz. Zij waren zeker en gewis vol van de
Heilige Geest. Ja, dat waren ze stellig. Maar het tijdperk
waarin ze leefden was niet het tijdperk van herstel, noch enig
ander tijdperk dan dit laatste alleen, het tijdperk waarin de
duisternis geheel de overhand neemt in de afval. Dit is het
tijdperk van de afval, en dit is het tijdperk van de restauratie,
het is het tijdperk van de voltooide kringloop. Met dit tijdperk
is alles voorbij.

Zo komen we dus aan het eind van de Zeven
Gemeente-tijdperken en zeggen slechts datgene wat de Geest
zegt aan ieder tijdperk: “Die een oor heeft, die hore, wat de
Geest tot de Gemeenten zegt.”

Ik geloof oprecht, dat de Geest van God tot ons gesproken
heeft, niet alleen heeft Hij ons de waarheden aangaande de
tijdperken geleerd, doch Hij heeft ook Zich getrouw bemoeid
met harten, opdat deze zich tot Hem mogen wenden. Dit is de
reden voor alle prediking en lering, want in de prediking en
lering van het Woord horen de schapen de stem Gods en volgen
Hem.

Ik heb er geen moment aan gedacht een boodschap aan de
mensen te brengen, opdat zij mij zouden volgen, of zich aan
zou sluiten bij mijn gemeente, of een of andere gemeenschap en
organisatie te stichten. Ik heb dat nooit gedaan en zal het ook
nu niet doen. Ik heb geen belangstelling voor dergelijke zaken,
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maar ik heb wel belangstelling voor de dingen Gods en
mensen, en als ik slechts één ding kan volbrengen, zal ik
tevreden zijn. Dat ene ding is dit: een echte geestelijke relatie
tussen God en mensen tot stand gebracht zien te worden,
waarbij mensen een nieuwe schepping in Christus worden,
vervuld worden met Zijn Geest en leven in overeenstemming
met Zijn Woord. Ik zou allen willen uitnodigen, smeken en
waarschuwen Zijn stem te horen op dit tijdstip en uw levens
volkomen aan Hem over te geven, gelijk ook ik in mijn hart er
op vertrouw, dat ik mijn alles aan Hem gegeven heb. God moge
u zegenen, en moge Zijn komst uw hart verblijden.

waarschuwen om Zijn stem te horen op dit tijdstip en uw 
levens volkomen aan Hem over te geven, gelijk ook ik in mijn 
hart er op vertrouw, dat ik mijn alles aan Hem gegeven heb. 
God moge u zegenen, en moge Zijn komst uw hart verblijden.
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