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De Messiaanse kwestie
door Jb. Klein Haneveld
Voordat wij aan de bestudering van de Messiaanse kwestie beginnen, moeten wij eerst vaststellen, dat de namen "Messias"
(Hebreeuws) en "Christus" (Grieks) precies dezelfde betekenis
hebben, namelijk "Gezalfde". Deze naam is echter speciaal van
toepassing op die Persoon, in Wie al de plannen en raadsbesluiten van God, zoals die in de Schrift geopenbaard worden, samen
komen. Als wij de Messiaanse kwestie nader bezien, dan rijzen
onmiddellijk tal van vragen. Allereerst de vraag: "Is er eigenlijk
wel een Messiaanse kwestie?"
Is er een Messiaanse kwestie?
Met andere woorden: Bevat de Schrift
inderdaad een leer, betreffende de
Messias. Er zijn namelijk vele theologen, die ontkennen, dat er in het
Oude Testament zoiets te vinden is
als een Messiaanse leer. Zij beweren,
dat deze leer in de Schrift is ingelegd
eerst door Joodse rabbijnen en schriftgeleerden en later aangevuld en uitgebreid door Christelijke Bijbelverklaarders.
Wij dienen aan deze opvatting wel de
nodige aandacht te schenken, omdat

zij in onze dagen door steeds meerderen gehuldigd wordt. Een grote groep
Joodse en Christelijke geleerden, die
zichzelf als zeer progressief beschouwen, zijn deze gedachte toegedaan en
verkondigen die ook openlijk in woord
en geschrift. Toch zijn er altijd nog een
aantal, zowel Joodse als Christelijke
exegeten - maar zij zijn ver in de minderheid -, die het standpunt handhaven, dat de Bijbel Messiaans is en dus
een duidelijke leer omtrent de Messias
bevat. Zodra echter het punt van de
identiteit van de Messias aan de orde
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komt, lopen hun meningen sterk uiteen. De Joden ontkennen, dat Jezus
van Nazareth de Messias is; terwijl
de Christenen dit juist met hun hele
hart geloven.
Hoe kunnen wij de Messias herkennen?
Als wij de eerste vraag bevestigend
moeten beantwoorden en tot de overtuiging zijn gekomen, dat de Bijbel
inderdaad spreekt en getuigt van de
Messias, dan komen wij als vanzelf
tot een andere vraag: Wie en wat is de
Messias? Met andere woorden: welke
identiteitstekenen of karakteristieke
kenmerken geeft de Schrift van deze
Persoon, zodat de wereld er absoluut
zeker van kan zijn niet door een bedrieger misleid te worden; zodat niemand zich op illegale wijze de rechten
kan toeëigenen, die alleen de ware
Messias toekomen.
Als er echter werkelijk een profetisch
getuigenis bestaat omtrent de komst
van de Messias, dan zal dat getuigenis
moeten voldoen aan twee voorwaarden: (1) het zal de identiteitstekenen
moeten geven, waarover wij hierboven spraken; en (2) het zal de Joden
en door hen de gehele wereld moeten
voorbereiden, om deze Persoon te aanvaarden, zodra Hij zal komen. God zal
immers niet iemand, die de rechten
heeft van de Messias, in de wereld
zenden, zonder de echtheid van deze
belangrijke Persoon op duidelijke en
afdoende wijze te waarborgen.
Onze tweede vraag is dus: Hoe kunnen wij de Messias herkennen? Wat
voor een Persoon zal Hij zijn? Uit welk

land? Van welke afstamming? Welke
werken zal Hij doen?
Was Jezus de Messias?
Automatisch komen wij dan tot de derde vraag, die voor ons als Christenen
van fundamentele betekenis is, maar
zeker niet minder voor de oprechte
Jood: Was Jezus de Messias? Een groot
aantal mensen, waaronder ook vele
Joden, hebben door de eeuwen heen
geloofd, met de Schrift in hun handen,
dat Jezus de Messias was. En ongetwijfeld zullen onze Joodse vrienden,
die Hem niet als zodanig aanvaarden,
moeten toegeven, dat het een zaak
van allerhoogst nationaal en persoonlijk belang is voor hen, om ernstig en
nauwgezet te onderzoeken, of Hij inderdaad aanspraak kan maken op het
Messiasschap.
Het moet zonder meer duidelijk zijn,
dat het antwoord op de tweede vraag
meteen het antwoord op de eerste vraag
zal zijn. Als wij in de Schrift de kenmerken kunnen vinden, die de echtheid
van de komende Messias waarborgen,
dan is tevens de vraag beantwoord, of
er een leer betreffende de Messias bestaat. Wij zullen vanzelfsprekend geen
profetische beschrijving van deze Persoon in de Bijbel vinden, als deze niet
komen zal of reeds gekomen is. Als de
Schrift geen leer betreffende de Messias bevat, dan zullen wij er ook geen
profetische beschrijving van Hem in
vinden. Maar als wij wel een beschrijving van de Messias vinden, dan moet
er ook een leer betreffende de Messias
zijn, wie Hij dan ook moge zijn.
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Verder is het ook duidelijk, dat het
antwoord op de tweede vraag, betreffende de kenmerken en voorwaarden,
waaraan de komende Messias moet
voldoen, als vanzelf zal leiden tot het
antwoord op de derde vraag: Is Jezus
van Nazareth de Messias? Als Hij de
Messias is, dan zullen wij Hem herkennen, omdat Hij volkomen voldoet
aan al de Schriftuurlijke kenmerken,
die de profeten van Hem gegeven
hebben. Dat is dan het onomstotelijke bewijs. Als Jezus aan één van deze
kenmerken (hoe gering ook) niet zou
voldoen, dan zouden wij, hoezeer het
ons ook ter harte zou gaan, moeten
verklaren, dat Hij niet de Messias
is. Maar als Hij in elk opzicht beantwoordt aan het signalement, dat de
profeten van de Messias gegeven hebben, dan zijn wij als het ware gedwongen te erkennen, dat Jezus inderdaad
de Messias is.
1. De Bijbelse leer over de Messias
Het gaat hier om een zuiver Bijbelse kwestie. Wij kunnen ons daarvan
zeker niet afmaken door ons te beroepen op uitspraken van theologen of
rabbijnen. Wij weten, dat er minstens
evenveel voor- als tegenstanders zijn,
wat betreft het Messiasschap van Jezus. Wij hebben hier te doen met een
ernstige botsing tussen menselijke
en dus feilbare meningen. Deze zaak
kan dan ook niet beslist worden door
'meerderheid van stemmen'. Alleen
het Woord van God is gezaghebbend
en daarom doorslaggevend. Daarom
zullen wij ons zelf moeten wenden tot
het Oude Testament, om zorgvuldig te

onderzoeken, welke Messiaanse leer
daarin ontwikkeld wordt. Vervolgens
zullen we de aanspraken van Jezus
op het Messiasschap ernstig moeten
toetsen aan de verklaringen van de
geïnspireerde Schriften.
Zoals bij alle andere delen van de
Godsopenbaring, zullen wij ook hier
rekening moeten houden met het feit,
dat de leer, betreffende de Messias geleidelijk aan in de Schrift ontwikkeld
wordt. Het is een voortschrijdende
waarheid, die ons op natuurlijke wijze
ontvouwd wordt: 'Eerst de halm, dan
de aar en dan het volle koren in de
aar'. Dat is altijd de Goddelijke volgorde. Wij krijgen niet eerst de eik; maar
eerst de eikel en dan de eik.
Wij willen nu eerst lezen Genesis 3:14
en 15:
"Toen zeide de Heere God tot de slang:
Dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij
vervloekt boven al het vee en boven al
het gedierte des velds: op uw buik zult
gij gaan en stof zult gij eten al de dagen
uws levens, en Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en
tussen uw zaad en tussen haar zaad:
dat zal u de kop vermorzelen en gij zult
het de verzenen vermorzelen."
Hier hebben wij in kiemvorm de gehele waarheid van de verlossing en van
de Messias. Het "Zaad der vrouw" zal
eenmaal aan de satan een dodelijke
wond toebrengen, maar zelf zal het
daardoor lijden. Dat Schriftgedeelte
zegt ons nog niet zoveel, maar wel
geeft het ons een helder inzicht op
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de komst van een nakomeling van de
vrouw, die de Satan zal overwinnen.
Laten wij nu Gen. 12 : 1-3 lezen:
"De Heere nu had tot Abram gezegd:
Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het
land, dat Ik u wijzen zal. En Ik zal u
tot een groot volk maken, en u zegenen,
en uw naam groot maken; en wees een
zegen! En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in
u zullen alle geslachten des aardrijks
gezegend worden."
Nu willen wij deze woorden eerlijk
bezien. Zij zijn verhelderend met het
oog op wat nog volgt, maar op zichzelf
bevatten zij geen belofte, dat er uit een
van de nakomelingen van Abram een
Messias zal voortkomen. Wel wordt
aan Abram beloofd, dat in hem "alle
geslachten des aardrijks" gezegend
zullen worden. Laten wij dat goed in
gedachten houden. We gaan nu naar
Genesis 15 : 1-4:
"Na deze dingen geschiedde het woord
des Heeren tot Abram in een gezicht,
zeggende: Vrees niet, Abram; Ik ben u
een schild, uw loon zeer groot. Toen zeide
Abram: Heere Heere, wat zult Gij mij
geven, daar ik zonder kinderen heenga,
en de bezorger van mijn huis is deze Damascener Eliëzer. Voorts zeide Abram:
Zie, mij hebt Gij geen zaad gegeven, en
zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En zie, het woord des Heeren
was tot hem, zeggende: Deze zal uw erfgenaam niet zijn; maar die uit uw lijf zal
voortkomen die zal uw erfgenaam zijn."

En dan Genesis 18 : 18:
"Dewijl Abraham gewis tot een groot
en machtig volk worden zal, en alle
volken der aarde in hem gezegend zullen worden."
Laten wij nu weer binnen de grenzen van dit tekstwoord blijven. Een
persoonlijke Messias wordt hier niet
beloofd. Wij lezen alleen van een volk,
waarin alle volken der aarde gezegend
zullen worden
Toch zullen wij later zien, dat ook deze
belofte een schakel is in de lange keten
van beloften, betreffende de komst van
de Messias.
Ik mag natuurlijk aannemen, dat u allen de geschiedenis van Genesis goed
kent. U weet dus, dat Abraham een
zoon had, genaamd Ismaël. Dat was
zijn enige zoon en Abraham smeekt
God, om in Ismaël Zijn beloften in vervulling te doen gaan. En dan lezen we
in Genesis 17 : 19 Gods antwoord:
"En God zeide: Voorwaar, Sara, uw
huisvrouw, zal u een zoon baren en gij
zult zijn naam noemen Izak en Ik zal
Mijn verbond met hem oprichten tot
een eeuwig verbond voor zijn zaad na
hem."
Hier zien wij voor het eerst het beginsel van verkiezing en verwerping
aan de dag treden. En het is duidelijk,
dat dit verband houdt met de herkenning van de Messias. Veronderstel
bijvoorbeeld, dat een Ismaëliet tot
mij kwam en zou zeggen: "Ik ben de
Messias." Dan zou ik hem onmiddel-
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lijk antwoorden: "Dat kan niet. Wie
de Messias ook moge zijn, u bent het
in ieder geval niet, want u bent een
nakomeling van Ismaël en niet van
Izak’. Zo maakt God de mogelijkheden
tot bedrog steeds minder, totdat deze
totaal uitgesloten zijn.
Wij gaan nu naar Genesis 28: 13 en 14:
"En ziet, de Heere stond op dezelve en
zeide: Ik ben de Heere, de God van uw
vader Abraham, en de God van Izak;
dit land, waarop gij ligt te slapen, zal
Ik aan u geven, en aan uw zaad. En uw
zaad zal wezen als het stof der aarde,
en gij zult uitbreken in menigte, westwaarts en oostwaarts en noordwaarts
en zuidwaarts; en in u en in uw zaad
zullen alle geslachten des aardsbodems gezegend worden."
Dit is het verhaal van Bethel, waar
God een verbond sloot met Jakob, de
zoon van Izak. Hier zien wij andermaal het beginsel van uitsluiting.
Izak had immers nog een andere zoon,
Ezau. Maar de belofte gaat met terzijdezetting van de "meerdere" Ezau
over op de "mindere" Jakob. Geen enkele nakomeling van Ezau kan dus
aanspraak maken op de titel Messias.
Wij zullen nu zien, dat elf van de
twaalf stammen van Israël voor het
Messiasschap werden uitgesloten.
Lees Genesis 49 : 8-10.
"Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven; uw hand zal zijn op de nek
uwer vijanden; voor u zullen zich uws

vaders zonen nederbuigen. Juda is een
leeuwenivelp; gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon; hij kromt zich, hij
legt zich neder als een leeuw, en als een
oude leeuw: wie zal hem doen opstaan?
De scepter zal van Juda niet wijken,
noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en Dezelve zullen
de volkeren gehoorzaam zijn."
U ziet hoe de lijn der belofte hier
veel scherper wordt getrokken. Eén
van de twaalf stammen wordt uitgekozen: de stam van Juda. Van nu
af zien wij alleen met verwachting
naar Juda. Hier wordt voor het eerst
het woord "scepter" gebruikt, hetgeen duidt op koninklijke macht. En
vervolgens het woord "Silo", waarover al de oude rabbijnen het eens
zijn, dat het slaat op de Messias als
de "Vorst des vredes". Dan is er nog
iets merkwaardigs: "Dezelve zullen
de volkeren gehoorzaam zijn." Weer
een kenmerk van de Messias. Hij zal
het middelpunt zijn van de volkeren.
In Numeri 23 en 24 vinden wij een
aantal profetische visioenen van Bileam, waarvan wij er maar één zullen
citeren: Num. 24 : 17-19:
"Ik zal hem zien, maar nu niet; ik zal
hem aanschouwen, maar niet nabij.
Daar zal een ster uitgaan uit Jakob,
en daar zal een scepter uit Israël opkomen, die zal de landpalen der Moabieten verslaan, en zal al de kinderen
Seths verstoren; en Edom zal. een erfelijke bezitting zijn en Seïr zal zijn vijanden een erfelijke bezitting zijn, doch
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Israël zal kracht doen en daar zal één
uit Jakob heersen en hij zal de overigen
uit de steden ombrengen."
Hier komt weer het woord "scepter"
voor. Als God aan Zijn beloften iets
heeft toegevoegd, dan laat Hij dat nimmermeer los. U hebt al wel opgemerkt,
dat het in deze Schriftplaatsen niet
alleen gaat om een gebied en regering,
maar ook om een Persoon: "Ik zal Hem
zien, maar niet nu."
In dit verband willen wij ook even ingaan op een tegenargument, namelijk:
"Gaat het hier nu eigenlijk niet om het
hele volk van Israël? Heeft de Messiaanse leer niet veeleer betrekking op
een volk dan op een persoon. Zijn de beloften, die vele Christenen zo stellig op
een persoon betrekken, in wezen niet
erg vaag en onduidelijk?" Als antwoord
willen wij een deel van bovenvermelde
Schriftplaats herhalen: "Daar zal een
Ster uitgaan uit Jakob en daar zal een
scepter uit Israël opkomen."
Bovendien citeren wij nog Deut.18:15:
"Een profeet uit het midden van u, uit
uw broederen, als mij, zal de Heere,
uw God, verwekken; naar Hem zult
gij horen."
Deze woorden van Mozes voegen nog
weer een nieuwe titel toe aan de Messias: De "Scepter-drager" van Israël
zal tevens een "Profeet" zijn.
Maar de belofte wordt nog meer beperkt door de woorden, die de Heere

gesproken heeft tot David aangaande
zijn zoon Salomo:
"Wanneer uw dagen zullen vervuld
zijn, en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal Ik uw zaad na u doen
opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal
en Ik zal zijn koninkrijk bevestigen.
Die zal Mijn naam een huis bouwen
en Ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Ik zal hem
tot een vader, en hij zal Mij zijn tot een
zoon, die Ik, als hij misdoet, met een
mensenroede en met plagen der mensenkinderen zal straffen; maar Mijn
goedertierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als Ik die weggenomen heb
van Saul, die Ik voor uw aangezicht
heb weggenomen. Doch uw huis zal
bestendig zijn en uw koninkrijk tot in
eeuwigheid." 2Sam.7:12-16
Laten wij nu eens zien, hoe David dit
verbond heeft opgevat. Wij lezen dat in
zijn laatste woorden in 2Sam.23:1-5:
"Voorts zijn dit de laatste woorden
Davids. David, de zoon van Isaï
zegt, en de man die hoog is opgericht, de gezalfde van Jakobs God
en liefelijk in psalmen Israëls, zegt:
De Geest des Heeren heeft door mij
gesproken en Zijn rede is op mijn
tong geweest. De God Israëls heeft
gezegd, de rotssteen Israëls heeft
tot mij gesproken: Daar zal zijn een
Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, een Heerser in de vreze
Gods; en Hij zal zijn gelijk het licht
des morgens wanneer de zon opgaat,
des morgens zonder wolken, wan-
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neer van de glans na de regen de
grasscheutjes uit de aarde voortkomen. Hoewel mijn huis alzo niet is
bij God, nochtans heeft Hij mij een
eeuwig verbond gesteld, dat in alles
wel geordineerd en bewaard is."
Dit zijn dan de laatste woorden van
David, de begenadigde psalmist van
Israël, met een leven bezoedeld door
vele zonden en toch een man, die God
boven alles liefhad. Stervend gaan zijn
gedachten uit naar de belofte, die God
gemaakt heeft aangaande zijn zaad.
Wij willen thans nagaan, hoe de profeten die belofte hebben vertolkt:
"Want daar zal een rijsje voortkomen
uit de afgehouwen tronk van Isai, en
een scheut uit zijn wortelen zal vrucht
voortbrengen en op Hem zal de Geest
des Heeren rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des
raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des Heeren." Jes.11:1 en 2
Misschien zegt iemand: Deze profetie
kan betrekking hebben op iedere nakomeling van David zoals b.v. op Josia.
Maar dan lezen wij in vers 10:
"Want het zal geschieden te dien dage,
dat de heidenen naar de wortel van
Isaï, die staan zal tot een banier der
volken, zullen vragen en zijn rust zal
heerlijk zijn."
"Te dien dage." Welke dag wordt hier
bedoeld? Een dag, die nog niet is aangebroken. Lees maar verder in vers 11:

"Want het zal geschieden te dien dage,
dat de Heere ten anderen male Zijn
hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel Zijns volks, hetwelk overgebleven zal zijn zijn van Assyrië, en van Egypte, en van Pathros, en
van Morenland, en van Elam, en van
Hamath, en van de eilanden der zee;
en Hij zal een banier oprichten onder
de heidenen, en Hij zal de verdrevenen
van Israël verzamelen en de verstrooiden uit Juda vergaderen van de vier
einden des aardrijks."
Toen Jesaja deze woorden schreef, was
het volk nog niet weggevoerd naar Assyrië en deze profetie is tot op heden
nog niet volkomen in vervulling gegaan.
Wij zouden kunnen voortgaan met het
aanhalen van teksten uit Jesaja maar
wij willen liever uw aandacht vragen
voor een ander kenmerk van de Messias, vermeld in Jeremia 23:5:
"Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik David een rechtvaardige
spruit zal verwekken, die zal Koning
zijnde regeren, en voorspoedig zijn,
en recht en gerechtigheid doen op de
aarde."
En dan verder in Jeremia 33:17-21:
"Want zo zegt de Heere: Aan David zal
niet worden afgesneden een man, die
op de troon des huizes Israëls zitte;
ook zal aan de Levietische priesters
van voor Mijn aangezicht niet worden afgesneden een man, die brand-
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offer offere en spijsoffer aansteke en
slachtoffer bereide al de dagen. En des
Heeren woord geschiedde tot Jeremia,
zeggende: Alzo zegt de Heere: Indien
gij Mijn verbond van de dag en Mijn
verbond van de nacht kunt vernietigen, zodat dag en nacht niet zijn op
hun tijd, zo zal ook vernietigd kunnen
worden Mijn verbond met Mijn knecht
David, dat hij geen zoon hebbe, die op
zijn troon regere."

iets bovennatuurlijks. Wij gaan Jesaja
7:13 en 14 lezen:

Wij zijn begonnen met een belofte,
die van toepassing kan zijn op iedere uit-een-vrouw-geboren man. De
eerste beperking was de verkiezing
van Abraham. Daarna werden Ismaël
en zijn nakomelingen terzijde gezet,
terwijl Izak werd uitverkoren. Vervolgens werden Ezau en zijn nakomelingen uitgeschakeld en werd Jakob
de drager van de Messiaanse belofte.
Daarna werd uit de twaalf zonen van
Jakob Juda uitgekozen en tenslotte
werd uit de stam van Juda koning
David aangewezen als de stamvader
van de beloofde Messias. Wie de Messias ook moge zijn, vast staat, dat Hij
moet voortkomen uit het koninklijk
huis van David en dat Hij dus een
Jood moet zijn (immers uit de stam
van Juda). U ziet, hoe verder wij in
de Schrift vorderen, hoe meer de kenmerken van de Messias zich vermenigvuldigen.

U weet natuurlijk de betekenis van
het woord Immanuel, namelijk: "God
met ons". Nu zijn er ongetwijfeld
moeilijke Schriftplaatsen; maar deze
aankondiging van Jesaja is toch wel
heel duidelijk. God beloofde hiermede
aan het huis van David een teken te
zullen geven, waardoor zij de lang
Beloofde zouden kennen, wanneer
Hij zou verschijnen. Het teken zou
zijn, dat in het geslacht van David
een maagd zwanger zou worden en
een zoon zou baren. Deze zoon zou
dus op bovennatuurlijke wijze verwekt worden. De verklaring van dit
vreemdsoortige gebeuren ligt in de
naam "Immanuel". Bedenk nu, dat
wij deze woorden hebben gelezen in
de profetie van Jesaja - een 'Joods' geschrift - en niet in het Nieuwe Testament. De onbevlekte ontvangenis en
de Godheid van de Messias is dus een
Oudtestamentische leer, die in het
Nieuwe Testament bevestigd wordt.
En die leer, evenals alle Bijbelse
waarheden, moet in geloof aanvaard
worden. God openbaart zich duidelijk
genoeg, maar wij moeten het geloven.
Het 'wat' is ons wel bekend, maar het

2. Het bovennatuurlijke karakter van de
Messias
Tot nu toe zijn wij binnen de grenzen
van het natuurlijke gebleven. Maar
thans komen wij bij ons onderzoek tot

"Toen zeide hij: Hoort gij niet, gij huis
Davids, is het u te weinig, dat gij de
mensen moede maakt, dat gij ook
mijn God moede maakt? Daarom zal
de Heere zelf ulieden een teken geven:
Zie, een maagd zal zwanger worden,
en zij zal een zoon baren, en zijn naam
Immanuel heten."
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'hoe' dikwijls niet. Maar hoe kan het
ook anders?’ "Mijn gedachten zijn niet
uw gedachten en uw wegen zijn niet
Mijn wegen, spreekt de Heere; want
gelijk de hemelen hoger zijn dan de
aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan
uw wegen en Mijn gedachten dan uw
gedachten." Jes.55:8, 9 Dat is juist het
bewijs, dat Hij God is. Als Zijn gedachten niet hoger waren dan de mijne,
dan zou Hij aan mij gelijk zijn en zou
ik Hem niet kunnen aanbidden; ook
zou ik dan geen waarde hechten aan
Zijn Boek.
Wij gaan nu naar Jesaja 9:5:
"Want een kind is ons geboren, een zoon
is ons gegeven en de heerschappij is op
zijn schouder; en men noemt zijn naam
Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader
der eeuwigheid, Vredevorst."
Het gaat hier over dezelfde Davidische
persoon, die aanspraak kan maken op
de koningstroon; want de voorzegging
gaat voort in het volgende vers:
"Der grootheid dezer heerschappij en
des vredes zal geen einde zijn op de
troon Davids en in zijn koninkrijk,
om dat te bevestigen en dat te sterken
met gericht en met gerechtigheid, van
nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver
des Heeren der heerscharen zal zulks
doen."
Korte samenvatting van het voorgaande
1. De Messias moet voortkomen uit
het zaad van Eva, dat wil zeggen het
moet een mens, een man zijn. Geen

van de cherubijnen of serafijnen kan
de Messias zijn.
2. Hij moet voortkomen uit het zaad
van Abraham; dus een Hebreeër, geen
heiden.
3. Hij moet afstammen van Izak en
Jakob; dus geen Ismaëliet of Edomiet.
4. Hij moet van de stam van Juda zijn;
dus een Jood.
5. Hij moet uit het koninklijk geslacht
van David zijn. Van al de geslachten
van Juda, kan Hij alleen voortkomen
uit het geslacht van David.
6. Hij moet op wonderbare wijze geboren worden uit een maagdelijke
moeder.
7. Hij moet de ‘Immanuel’, de "God
met ons" zijn, de almachtige God, de
eeuwige Vader.
Maar. hoe kan de almachtige God, de
eeuwige Vader, tevens een mens zijn?
Waar komen deze begrippen weer tezamen? In een van de vier evangeliën van het Nieuwe Testament. Daar
vinden wij de volgende vermelding.
Versta mij goed, ik zeg niet een verklaring, maar een vermelding. God
acht het niet nodig Zich aan ons te
verklaren. Hier is dan de vermelding:
"In den beginne was het Woord, en het
Woord was bij God, en het Woord was
God..... En het Woord werd vlees en
heeft onder ons gewoond." Joh.1:1 en 14
En ik onderwerp mij aan deze vermelding en vind er volkomen voldoening
in. Als de machtige God verkoos ‘vlees’
te worden en onder ons te wonen, dan
had Hij blijkbaar de macht daartoe.
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3. De tijd, waarop de Messias moet
verschijnen
Is hieraan niets meer toe te voegen?
Niets b.v. betreffende de tijd, waarop
de Messias zou verschijnen? Het is
duidelijk, dat wanneer de tijd van de
geboorte van de Messias vermeld zou
zijn, dat een zeer belangrijk herkenningsteken zou zijn. Als wij nu de profetie van Daniël opslaan, dan zullen
wij daar een heel duidelijke openbaring vinden aangaande de tijd van de
komst van de Messias:
"Als ik nog sprak in het gebed, zo kwam
de man Gabriël, die ik in het begin in
een gezicht gezien had, snellijk gevlogen, mij aanrakende omtrent de tijd
des avondoffers; en hij onderrichtte mij
en sprak met mij en zeide: Daniël nu
ben ik uitgegaan om u de zin te doen
verstaan. In het begin uwer smekingen
is het woord uitgegaan en ik ben gekomen om u dat te kennen te geven, want
gij zijt een zeer gewenst man; versta
dan dit woord en merk op dit gezicht:
Zeventig weken zijn bestemd over uw
volk en over uw heilige stad, om de
overtreding te sluiten en om de zonden
te verzegelen." Dan.9:21-24
Bedenk, dat Israël toen onder de kastijding van God zuchtte; maar niet
was verworpen. Het werd met gevangenschap gestraft voor zijn nationale
zonden.
"En om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerchtigheid
aan te brengen, en om het gezicht
en de profeet te verzegelen, en om de

Heiligheid der Heiligheden te zalven."
Hier gaat het over de tijd van het "duizendjarig rijk", de tijd, waarin een hersteld Israël in volle gemeenschap met
de God hunner vaderen, het kanaal
zal zijn van Zijn zegen over de aarde.
"Weet dan en versta: van de uitgang
des woords, om te doen wederkeren,
en om Jeruzalem te bouwen, tot op de
Messias, de Vorst, zijn zeven weken
en twee en zestig weken: de straten en
de grachten zullen wederom gebouwd
worden, doch in benauwdheid der tijden. En na die twee en zestig weken
zal de Messias uitgeroeid worden,
maar het zal niet voor Hemzelf zijn;
en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom
verderven."
Let nu op: alles ligt begrensd tussen
de tijd, dat Daniël zijn visioenen had
in Babylon en de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus.
De komst van de Messias en de uitroeiïng (afsnijding) van de Messias
moeten plaats hebben vóór de totale
verwoesting van Jeruzalem en het
heiligdom.
Wat nu de zeventig weken ook mogen
betekenen, in elk geval is het een periode (met uitzondering van de laatste
week), die moet vallen tussen de tijd
van Daniël en het jaar 70 na Christus.
Want na het jaar 70 is er geen heiligdom meer in Jeruzalem geweest. De
tempel is immers in dat jaar verwoest
en nimmer herbouwd. Het staat dus
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vast, dat de Messias moet verschijnen
tussen de tijd van Daniëls optreden
(ongeveer 538 vóór Chr.) en de tijd
van de verwoesting van Jeruzalem
(70 ná Chr.).
En nu komen wij tot een nieuwe voorwaarde, waaraan de Messias moet
voldoen. De profeet Micha voorspelt
namelijk nauwkeurig de plaats van
Zijn geboorte:
"En gij, Bethlehem-Efratha, zijt gij
klein om te wezen onder de duizenden
van Juda; uit u zal Mij voortkomen, die
een Heerser zal zijn in Israël, en wiens
uitgangen zijn van ouds van de dagen
der eeuwigheid." Micha 5:1
Deze woorden zijn eenvoudig en duidelijk. Wie is de Heerser, die uit Bethlehem zal komen? Het is Hij, wiens
oorsprong ligt in de eeuwigheid.
Wij moeten dus aan de zeven kenmerken, die wij zo-even hebben vermeld, er nog twee toevoegen, namelijk,
dat Hij moet verschijnen tussen 538
vóór Chr. en 70 ná Chr., en dat Bethlehem-Efratha zijn geboorteplaats
moet zijn. Dit is alles duidelijk genoeg
.
4. De vernedering en verhoging van de
Messias
Maar dezelfde Schriftplaats in Daniël,
die ons deze tijdslimiet leverde, brengt
ook een moeilijkheid met zich mede.
Tot dusver hebben wij slechts gelezen van iemand met een scepter, een
machtige koning uit het geslacht van
David en die tevens de almachtige God

is. Maar nu zegt Daniël heel duidelijk,
dat na enige tijd "de Messias zal worden uitgeroeid".
Dat is toch wel een grote moeilijkheid.
Wat moeten wij aan met een Goddelijke Koning, die alles-overwinnend
heerst en die plotseling wordt uitgeroeid en dat "niet voor Hem zelf"?
Die moeilijkheid kunnen wij niet uit
de weg gaan, want ook Jesaja en de
Psalmen spreken daarover. Zie maar
Jesaja 52:13:
"Zie, Mijn knecht zal verstandig handelen, Hij zal verhoogd en verheven, ja,
zeer hoog worden. Gelijk als velen zich
over u ontzet hebben, alzo verdorven
was Zijn gelaat, meer dan van iemand,
en Zijn gedaante meer dan van andere
mensenkinderen."
Maar heeft Jesaja het hier wel over de
Messias? Zie Zach.3:8:
"Hoor nu toe, Jozua, gij hogepriester,
gij en al uw vrienden, die voor uw aangezicht zitten, want zij zijn een wonderteken; want zie, Ik zal Mijn Knecht, de
SPRUIT, doen voortkomen."
Hoe wordt de Zoon van David door al
de profeten genoemd?
Met twee namen: "Spruit" en "Mijn
Knecht". Dat is toch wel een groot
mysterie: Jehova’s Knecht, die op het
hoogst verheven zal worden, heeft
"een aangezicht meer verdorven"
dan van iemand. En die moeilijkheid
wordt nog groter als wij Jesaja 53:1-9
lezen. Zie ook Psalm 22, die door vele
Christenen en sommige Joden als een
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Messiaanse psalm beschouwd wordt,
met zijn wanhoopskreet: "Mijn God,
Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?" en met die beschrijving van de
doorboorde handen en voeten! Ps.22:1, 16
Hier wordt ons enerzijds getekend een
triomferend Koning, die tevens God
is, die alle macht heeft, wiens naam
is Immanuël (God met ons); en anderzijds een Man, wiens gelaat verdorven
is, meer dan van iemand, wiens beenderen uiteengeweken zijn, die sterft
van dorst en over wiens klederen het
lot wordt geworpen. Hoe kan de Messias een machtig Koning zijn en toch ook
zulk een verachtelijke Lijder? Hoe kan
Hij de machtige Vorst uit het geslacht
van David zijn en ook het Offer ter verzoening van de zonden en ongerechtigheden van Israël? Hoe is dat mogelijk?
Het is duidelijk, dat twee zo volkomen
tegengestelde bestemmingen niet tegelijkertijd kunnen plaatshebben.
Daar is maar één antwoord mogelijk.
Er is maar één woord, dat de glorierijke regering van de Messias kan
verbinden met Zijn lijden en sterven
en dat is: "Opstanding". Veronderstel
eens, dat in het Goddelijk voornemen het drama werd opgevoerd in
twee acten; dus dat de lijdende Messias en de heersende Messias dezelfde zouden zijn, maar door de dood
gescheiden en door de opstanding
herenigd. Veronderstel, dat de Messias is gekomen en is "uitgeroeid"
(gedood) en weer levend is geworden
dan is heel de beschrijving van Zijn
heerlijkheid nog mogelijk, nietwaar?

Als Hij niet gekomen is vóór 70 na
Chr. dan zal Hij nimmer komen en
dan zijn al de profeten valse getuigen
geweest. Als Hij wèl gekomen is en
gestorven en in het graf gebleven is,
dan heeft God iets beloofd aan Israël
en aan David, wat Hij niet kan vervullen; maar als Hij uit het graf is
opgestaan dan is de voorzegde aardse glorie nog mogelijk.
Maar nu zegt u misschien: de opstandingsleer is toch een zuiver nieuwtestamentische leer? Hebben de Christenen dit niet uitgevonden, om die
moeilijkheid te overbruggen en zo de
voorspelling van de aardse heerlijkheid van de Messias aannemelijk te
maken? Volstrekt niet! De opstanding
is een oudtestamentische leer, zoals
wij zullen zien.
Het overgrote merendeel van de Christenheid verwerpt het omvangrijke getuigenis van de profeten betreffende
de aardse heerlijkheid en macht van
de Messias "op de troon van David";
Jes.9:7
terwijl het merendeel van de Joden niet gelooft in het getuigenis van
hun eigen profeten met betrekking
tot de vernedering en de dood van de
Messias. Op beide groepen is het verwijt van Christus van toepassing: "O
onverstandigen en tragen van hart
om niet te geloven al wat de profeten
gesproken hebben." Luk.24:25
De waarheid is, dat de opstanding de
brug is tussen de dood van de Messias
en Zijn heerlijkheid, en dat de tweede
komst van de Messias de eerste aanvult en compleet maakt.
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Wij willen nu twee of drie Schriftplaatsen uit het Oude Testament aanhalen,
die betrekking hebben op de opstanding:

zal mijn vlees zeker wonen. Want Gij
zult mijn ziel in de hel niet verlaten,
Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige
verderving zie."

"Want ik weet, mijn Verlosser leeft, en
Hij zal de laatste over het stof opstaan;
en als zij na mijn huid dit doorknaagd
zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God
aanschouwen." Job.19:25

Hier wordt niet alleen de leer van
de opstanding bevestigd, maar dit is
ook een duidelijke belofte van de opstanding van de Messias In Dan.12:2
wordt dit, zo mogelijk, nog duidelijker:

Job leefde vóór de wet en voordat de
Pentateuch geschreven was. Geloofde
Job in opstanding? Zijn lichaam was
voedsel voor de wormen en toch zei hij:
"Uit mijn vlees zal ik God aanschouwen, dewelke ik voor mij aanschouwen
zal, en mijn ogen zien zullen, en niet
een vreemde."

"En velen van degenen, die in het stof
der aarde slapen zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen leven, en genen tot
versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing."

In Psalm 17 : 15 zien wij Davids geloof
in de opstanding:
"Maar ik zal Uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen, ik zal verzadigd
worden met Uw beeld, als ik zal opwaken."
De opstanding is geen nieuwe leer;
deze leer is zo oud als Job en was de
hoop van David.
Nu willen wij de profetie aangaande
de Messias lezen in Psalm 16:8-10.
Ook deze Psalm wordt door vele rabbijnen en commentators beschouwd
als een Messiaanse psalm:
"Ik stel de Heere voortdurend voor mij,
omdat Hij aan mijn rechterhand is, zal
ik niet wankelen. Daarom is mijn hart
verblijd, en mijn eer verheugt zich; ook

"Opstanding" is dus het woord, dat de
moeilijkheid oplost en dat de schijnbare tegenstrijdigheid van vele Schriftplaatsen opheft. Met andere woorden:
de Messias komt; Hij vervult alles wat
over Hem voorzegd is met betrekking
tot Zijn lijden, vernedering en dood;
Hij staat op uit het graf en zal wederkomen om Zijn Koninkrijk op te
richten en de profetie in zijn geheel in
vervulling te doen gaan.
"Maar", vraagt misschien iemand: "is
deze leer over de tweede komst van
de Messias om het koningschap van
David te herstellen en de talrijke beloften aan Israël in vervulling te doen
gaan, niet een handige uitvinding van
christenen, om steun te geven aan de
Messiaanse aanspraken van Jezus?"
Met andere woorden: Wordt dit nu wel
duidelijk in de Schrift geleerd?
Iedere Jood, die vertrouwd is met de
woorden van de profeten, weet, dat,
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wat de Messias overigens nog moge
doen, Hij in elk geval Israël moet herstellen en zo niet, dat dan een menigte
van profetieën niet in vervulling zullen gaan.
Wij lezen in Hand. 1:6:
"Zij dan, die tezamen gekomen waren,
vraagden Hem, zeggende: Heere, zult
Gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten?"
Let wel; de vraag was niet óf Hij het
koninkrijk weder zou oprichten, maar
wannéér Hij dat zou doen! Laten wij
nu niet denken: o, wat een vleselijke,
materialistische en ongeestelijke mensen! Zullen zij dan Jezus nooit begrijpen; zij, wier verstand toch geopend
was geworden voor de Schriften Luk.
24:25
en die veertig dagen aan Jezus'
voeten hebben gezeten, toen Hij hun
de waarheid van het Koninkrijk openbaarde. Hand.1:3 Ik geloof, dat zij in menig opzicht verder waren in de kennis
van de profetie dan menig theoloog in
onze dagen. In elk geval meenden zij,
dat hun nog één ding ontbrak in hun
kennis betreffende het Koninkrijk en
wel de tijd van het herstel van Israël.
Hierop antwoordt de Heere Jezus:
"Het komt u niet toe te weten de tijden
of gelegenheden, die de Vader in Zijn
eigen macht gesteld heeft."
Door het niet vermelden van de juiste
tijd van de vervulling van de belofte, is
de kracht van die belofte in het geheel
niet verzwakt. Zo hebben de discipelen
het ook opgevat! Uit Hand.15:14-17
blijkt, dat Hij zal terugkeren, nadat

Hij eerst uit de heidenen Zich een volk
vergaderd heeft tot Zijn naam (vers
14) en dan volgt in vers 16:
"Na dezen zal Ik wederkeren en weder opbouwen de tabernakel Davids,
die vervallen is, en hetgeen daarvan
verbroken is, weder opbouwen, opdat
de overblijvende mensen de Heere zoeken, en al de heidenen, over welke Mijn
naam aangeroepen is, spreekt de Heere,
die dit alles doet."
5. Was Jezus de Messias?
Tot zover dan de Messiaanse leer. En
nu komt dan de slotvraag: Was Jezus
die Messias?
Niemand trekt in twijfel, dat Jezus
uit het geslacht van David was. Zelfs
de grootste tegenstanders van de leer,
dat Jezus de Messias is, geven toe, dat
Hij uit het geslacht van David was.
Ook wordt door niemand bestreden,
dat Hij een nakomeling was van Abraham en van Juda. Zelfs niet, dat Hij
in Bethlehem is geboren. Als bewezen
kon worden, dat Hij niet van David
afstamde en dat Hij niet in Bethlehem
was geboren, dan zou men met recht
Zijn Messiasschap mogen afwijzen en
dan zouden al Zijn discipelen Hem terstond verlaten.
Nu nog dit: Vijftig dagen na Jezus’
dood gingen mannen in Jeruzalem en
in geheel Judea prediken, dat Hij was
opgestaan. Weer een gelegenheid om
een einde te maken aan de verering
van Jezus, door te bewijzen, dat Hij
niet was opgestaan. Maar dat was
even onmogelijk als het weerleggen
van de elf kenmerken van de Messias.
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In onze tijd kan geen mens meer iemands afkomst van David bewijzen
of betwisten, omdat bij de verwoesting van Jeruzalem en de wegvoering
van de Joden alle geslachtsregisters
verloren gegaan zijn. In de dagen van
Christus lagen die registers voor iedere Jood ter inzage en een Jood kon dus
zijn afkomst bewijzen. Maar nu kan
dat niet meer. Daarom moet de Messias gekomen zijn vóór de verwoesting
van die registers. En daardoor is het
ook niet mogelijk, dat de Messias nu
nog voor de eerste keer moet komen.
Eén van beide: de gehele Messiaanse
profetie is vals, of de Messias is reeds
gekomen.
De historische feiten aangaande Jezus
van Nazareth zijn algemeen bekend,
eenvoudig en betrouwbaar. Laten wij
nu nog eens zien, hoe de kenmerken
van het Messiasschap alle samen komen in Jezus en in niemand anders:
1. Hij is een nakomeling van Eva dus een mens.
2. Hij is het zaad van Abraham, ja,
hèt Zaad. Gal.3:16
3. Hij stamt af van Jakob, niet van
Ezau; van Izak, niet van Ismaël.
4. Hij is uit de stam van Juda.
5. Hij is de zoon van David en de
erfgenaam van het verbond met
David.
6. Hij werd op wonderbare wijze verwekt in de schoot van een maagd.
7. Hij bewees Zijn Godheid door
bovennatuurlijke werken, door
bovenmenselijke heiligheid, door
de opstanding uit de doden en door
Zijn invloed op de wereld.

8. Hij verscheen precies op de juiste
tijd volgens de profetie van Daniël.
9. Hij werd geboren in BethlehemEfrata, een onaanzienlijk stadje.
10. Hij vervulde de profetieën van
Jesaja betreffende Zijn plaatsvervangend offer.
11. Hij stierf op precies dezelfde wijze als voorzegd in Ps. 22. Zijn handen en voeten werden doorboord
en Zijn beulen wierpen het lot over
Zijn klederen.
Het is duidelijk, dat niemand deze elf
tekenen op zichzelf kan toepassen; dat
de kenmerken te talrijk en te nauwkeurig zijn, dan dat een toevallige vervulling mogelijk zou zijn; dit de Persoon, op welke zij alle van toepassing
zijn, de Messias moet zijn; dat, omdat
zij alle op Jezus van toepassing zijn,
Hij de Messias moet zijn.
En nu nog een slotwoord tot mijn Joodse lezers.
Sommigen van u zien uit naar de Messias. Welnu, Hij komt! Dat is de "gezegende hoop" van Joden en Christenen.
Geloof dat en houd het vast, wat er ook
gebeurt. Maar ik smeek u bij alles wat
u lief is, geloof ook, dat Hij is gekomen.
De vernedering, de offerdood is volbracht; nu komt Hij in heerlijkheid. In
de tijd tussen nu en Zijn wederkomst
in heerlijkheid, is het toch van zo groot
belang hoe wij persoonlijk staan ten
opzichte van Hem. Mijn vrienden, Joden zowel als heidenen, "er is onder
de hemel geen andere naam gegeven,
waardoor wij moeten zalig worden."
Hand.4:12
De Schrift geeft geen grond
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voor de gedachte, dat iemand ooit in
Gods tegenwoordigheid zou kunnen
verschijnen zonder het offer. Welk offer kunnen wij brengen? De tempel
is weg, het priesterdom is weg - is er
geen offer meer voor ons? Jawel, er
is een Offer, het Offer van de Messias. Daar mag ik aanspraak op maken
en een ander offer heb ik niet nodig.
Nu ik geloof in dat Offer en Hem als
de Messias heb aangenomen, Hem de
Zoon van de Gezegende - nu wacht ik
in volkomen vrede de tijd af, wanneer
Hij in heerlijkheid zal wederkomen,
om mij tot Zich te nemen, en om over
de aarde te regeren. Misschien zal ik
vóór die tijd sterven; ook dan zal ik tot
Hem gaan door de verdienste van dat

Offer, vertrouwende op Zijn bloed, voor
mij vergoten.
Hoe staat het met u? God geeft u deze
reeks van bewijzen, die alle als het
ware tezamen komen in die ene Messias, Jezus Christus. Zoudt u zich toch
van Hem willen afkeren? Ach nee,
neem Hem nu aan.
"Hij kwam tot het Zijne en de Zijnen
hebben Hem niet aangenomen, maar
die Hem aangenomen hebben, die gaf
Hij macht kinderen Gods te worden."
Joh.1:11, 12

Wilt u nu uit volle overtuiging zeggen:
"Gij zijt de Christus, de Zoon van
de levende God." Mat.16:16

Gog en zijn benden
onderwerp voor de contactdag in Apeldoorn
op 13 september a.s.
Onder het lemma "Gog en Magog"
vermeldt de Bijbelse Encyclopedie
(Kok-Kampen, 1975):
"In Ez. 38 en 39 hebben wij Ezechiëls
profetie tegen "Gog in het land Magog,
de grootvorst van Mesek en Tubal",
38:2. Men kan ook vertalen: Gog in
het land Magog, de vorst van Ros, Mesek en Tubal. In Op.20:8 wordt, ongetwijfeld in aansluiting aan Ez.38 en
39, gesproken van "Gog en Magog".
Volgens Ezechiël zal Gog met een talrijk leger op 's Heeren bevel optrekken tegen het land Israël, vanuit zijn
woonplaats in het verre noorden, doch

op de bergen van Israël door de vreselijke gerichten van de Here verslagen
worden. Nu is de vraag, wie deze Gog
is, die in de toekomst het uit de babylonische ballingschap teruggekeerde
Israël zal aanvallen en verschrikkelijk verslagen worden. De Here zegt
Ez.38:17: "Zijt gij het, van wie Ik in
vroegere dagen gesproken heb door
de dienst van Mijn knechten, de profeten van Israël, welke in die dagen
jarenlang geprofeteerd hebben, dat
Ik u tegen hen zou doen optrekken?"
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Terug naar de Bijbel
door Prof. F. Bettex, 1907
Christenen! de waarheid heeft u vrijgemaakt, opdat gij u door
de hoogmoedige leugen der wereld niet zult laten verblinden.
Armzalig, verachtelijk moet u, evenals den engelen, die, voor ons
onzichtbaar, op de aarde wandelen, de wolk van wierook zijn,
waarin de wereld zich hult, en het eindelooze eentonige lied der
zelfverheerlijking, dat van hunne leerstoelen en feestmaaltijden,
inwijdings- en gedachtenisredevoeringen, genootschapsfeesten
en dagbladpers ten hemel opstijgt.
Deze vergankelijke schepselen beroemen zich op hunne congressen, dat zij
hun leven beschutten en verlengen,
en bij duizenden gaan zij dagelijks als
door den stormwind weggedreven, na
"een kortstondig" of "langdurig lijden",
of wel "plotseling en onverwacht" daar
henen.
Zij prijzen hunne wetenschap, leven in
tijd, ruimte en stof, en weten niet wat
tijd, ruimte en stof zijn.
Zij pralen met hunne kennis der natuur, en weten niet, wie deze natuur
gemaakt heeft, waartoe zij er is en wat
zij beteekent.
Zij pralen met het licht der navorsching, en hebben nog niet kunnen
ontdekken of er een God is.
Zij beweren, dat zij de elementen
en de krachten der natuur aan zich
dienstbaar hebben gemaakt, en als in
een gruwzaam spel vernietigen deze
krachten, lucht, water en vuur in éénen nacht honderden, duizenden van
menschelijke mieren.

Zij spreken aandoenlijk van hunne
"humaniteit", en kunnen niet snel genoeg iedere ontdekking aanwenden
tot altijd gruwzamer, menschen moordenden krijg te water en te land.
Zij omarmen zich met vredesbetuigingen en slijpen koortsachtig het mes tot
doodelijken kamp.
Zij wenschen zich geluk met den
ontzaglijken vooruitgang der menschheid, en ieder hunner is bevangen
door eene toenemende onbehaaglijkheid, en de volken zijn vervuld van
wantrouwen, nijd en vrees.
Hare zelfvergoding is eene leugen,
en ook hier zeggen wij: Alleen gevallen geesten kunnen zoo blind en zoo
zelfbewust zijn, zoo onwetend en zoo
ingebeeld, zoo onmachtig en zoo hoogmoedig.
Broeders, buigt u ook niet neder voor
andere afgoden der menigte; bijv. voor
den afgod "Beschaving en ontwikkeling". Men kan hem aanbidden, zich
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fier tot zijne priesters rekenen, zich
beroemen op zijne gunst, en toch - wij
zien het maar al te dikwijls - vol van
zelfzucht en hoogmoed zonder eenig
deel blijven in, of belangstelling voor,
alles wat hooger en eeuwig is, bij behendige vormen en onbeschroomd optreden zijne medemenschen in zijn
hart verachten, voor geld en genot leven, in alles slechts zijne eigene eere
zoeken, en lafhartig bevreesd zijn voor
de menschen, voor hunne meening en
hun lachen; ja men kan daarbij, gelijk een hoogst beschaafde Duitsche
classieke schrijver klaagde, "innerlijk
verdorren".
Hoe menige beschaafde en ontwikkelde gelijkt - schrijft Dr. Heim - bij al den
glans, die de hedendaagsche beschaving biedt, een' mensch, die door een
zonnig landschap gaat, doch beladen
is met een centenaars last; innerlijk
is hij verwaarloosd. Ook door edele
gezelligheid, intensieve geestesarbeid
verzamelt zich een last, een band en
een keten, die voortdurend harder
gesmeed wordt, hun merkteeken indrukken in het karakter, omdat men
bij deze ontwikkeling van verstand
en vernuft en uitwendige fraaie manieren, zijne ziel laat verwaarloozen.
De Christen kent slechts eene vorming, dat is de vorming naar het beeld
Gods, naar hetwelk en in hetwelk
wij zijn geschapen. Weg met de valsche vorming en beschaving en haar
leesstof ! Ook Christenen lezen vele
slechte boeken, ongezonde romans,
verlichte tijdschriften, boekdeelen

vol van atheïstische, materialistische, Buddhistische wereldbeschouwingen, of verwarde philosophie en
theologie. Menigeen bestudeert eindelooze, tot niets leidende evolutie- en
afkomst-theoriën, die hem het hoofd
slechts met hypothesen en "indiens"
en "maars", vullen.
Daarbij nog onbeduidende ontspanningslectuur. Zij doen het niet ongestraft, ook niet, als zij het gelezene
inwendig afkeuren. Aan de oppervlakkigheid en het onzekere van hunne
levensopvatting en van hun Christendom, aan het armzalige en waardelooze van hunne gesprekken herkent
men den zegen dezer beschaafde lectuur. Kinderen Gods, reinigt met vuur
uwe bibliotheken.
Wij lezen te veel; dat hindert ons om
helder, rustig en zelfstandig te denken. Wij worden met redevoeringen,
boeken, tijdschriften overladen, van
de ook Godsdienstige phrase overstroomd. Woorden! woorden! zegt
Hamlet, als men hem vraagt, wat hij
leest.
Hoe laat toch zoo menig Christelijk
tijdschrift, blad of blaadje, - in voortdurende vrees, dat het zijn lezers iets
biedt, dat hun te hoog of te diep is,
in plaats van hen trapsgewijze naar
het hoogere op te voerenen hun datgene te geven, waardoor zij naar den
inwendigen mensch kunnen wassen
en toenemen, - hen jaar in, jaar uit,
op hetzelfde geestelijke niveau staan!
Wat zou het deze lezers schaden, als
er veel was, dat zij niet zoo dadelijk
begrijpen ? Zij moeten nadenken, on-
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derzoeken, vragen. Wie dat niet wil en
terstond gereed is met de verklaring:
"Dat begrijp ik niet", van dien is weinig te hopen.
Van een Christen moet men veronderstellen, dat hij gaarne denkt, en dat
hij wil leeren denken. Dan zou er ook
weldra ten opzichte van Godsdienstige
zaken minder gebrek aan zelfstandigheid zijn; er zou onder de leeken - leden der gemeente - minder onduidelijkheid en onwetendheid heerschen.
Weg met veel Christelijke literatuur,
hare zwakke vrouwen romans en verdichte schilderingen uit het leven des
Heilands en haar overdreven roemen
van zeer middelmatige Christelijke
boeken. Weg ook met het luide prijzen en het photographeeren van elke
onbeduidende Christelijke daad en
iedere kleine persoonlijkheid!
Bij zoo menige biographie, lijkrede, afscheidswoord, en zendingsbericht zou
men kunnen denken, dat wij kinderen
Gods en arme zondaren, in dit korte
leven niets anders te doen hadden,
dan ons en ons doen wederkeerig tot
in den hemel te verheffen, om dan met
het gewone besluit over schulden en te
kort in de kas te klagen, en bij geloovigen en ongeloovigen, waardigen en onwaardigen om eene geldelijke bijdrage
te bedelen. Dat oefent geen invloed.
Daarmede kunnen wij menschen noch
engelen ontzag inboezemen. Teveel
woorden! Dat verzwakt.
Vandaar de bekende "pakkende",
"treffende" feest- en andere redenen,
waarin ons ook niet ééne enkele nieu-

we gedachte wordt gegeven, of waarin
ter eere van het Protestantisme, of
van de Hervorming, of tegen Rome
honderd maal gehoorde stellingen
weder lang en breed te berde worden
gebracht.
Vandaar zoo menig apologetisch boek
of vlugschrift, waarvan men den indruk krijgt, dat de auteur ze geschreven heeft om zich zelf van hetgeen hij
gaarne gelooven wil te overtuigen,
zonder dat hij hierin geslaagd is, of
andere, waarvan de titel reeds betreurenswaardig is; zooals: "Behoort Jezus
in het Evangelie?" "Wat heeft Christus eigenlijk gewild?" "Openbaring of
niet?" Of zelfs: "Hoe is het mogelijk,
dat een natuuronderzoeker een Christen is?" Terwijl toch de vraag moest
luiden: "Hoe is het mogelijk, dat een
natuuronderzoeker geen Christen is?"
Want dat velen het niet zijn, getuigt
van de gansche beperktheid onzer natuurbeschouwing.
Of er wordt in eene voordracht beslist
over de vraag: "Kan de leer van Jezus voor de hedendaagsche wereldbeschouwing nog bestaan?" Kan voor de
nieuwe petroleumlamp met patentbrander de zon nog bestaan?
Wij hebben ons gewend om veel te veel
naar menschen en menschenwoord
en menschenoordeel te vragen, veel
te veel op menschen en menschelijke
beschouwingen acht te geven, en veel
te weinig op God en Zijn Woord.
De Heere kent de overleggingen der
wijzen, dat zij ijdel zijn. Niemand dan
roeme op menschen. 1 Cor. 3:20, 21.

NBC juli 2014 pagina 19

Nederlands Bijbelstudie Centrum
Wij geven te veel om de meening, de
critiek, den raad ook der broederen.
Dat verwart. De een raadt tot zwijgen,
de ander tot spreken, de een tot dulden en dragen, de ander tot aanval en
strijdt; de een wil het zacht, de ander
wil het scherp hebben.
Wij willen hen allen liefhebben en met
God onzen weg gaan. Evenals God
geene twee menschen gelijk aan elkander geschapen heeft, zoo veroorlooft
Hij aan ieder Zijner kinderen eene individueele, persoonlijke vroomheid,
en eene even persoonlijke manier om
haar aan den dag te leggen. "Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle
verzekerd," (Rom.14:5) en kopieere
niet de nederigheid, of de gerustheid,
het zachte optreden, of het vurige belijden des anderen. "Eene krachtige
individualiteit is de voorwaarde der
ware, levendige gemeenschapsoefening." (Vinet.)
Wij leven in een tijd, waarin veel te
veel woorden gebruikt worden, ook
ter verdediging der waarheid. Omdat
wij de Bijbel-critiek te ernstig en te gewichtig opnemen, hechten wij te veel
waarde aan onze rechtvaardiging van
den Bijbel. Gods woord heeft die niet
noodig, en als dit woord niet overtuigt,
zal het menschenwoord bezwaarlijk de
overwinning kunnen behalen. Voortbrengselen, doortrokken van volstrekt
ongeloof, verdienen geene uitvoerige
wederlegging. Gelijk een Christen zich
niet met atheïstische geschriften, en
een kind Gods niet met bewijzen vóór
of tegen des menschen afstamming

van de apen afgeeft, zoo strijdt hij
ook niet met mannen, die met bespottelijke zekerheid schrijven: "Mozes
werd pas in de 4-de eeuw geschapen
en heeft niet meer realiteit, dan eene
onvergelijkelijke fictie." "Davids Psalmen, a1s hij er geschreven heeft, kunnen niet aan onze Psalmen gelijk zijn."
"De oude Israëlieten hadden geen idee,
dat God in den hemel woont." "Van
de Godsdienstige plechtigheden der
Hebreërs weten wij genoeg om stellig
te kunnen beweren, dat zij volstrekt
geene geestelijke ideeën belichaamden." "De overdracht der feesten van
Baäl op Jahve werd door niets tegengestaan." Ja, deze menschen spreken
brutaalweg van de identiteit van
Jahve en het menschenoffer(!) in zijn
eeredienst met Baäl Moloch, - en positieve theologen geven zich nog de
moeite zulke lasteringen te wederleggen! Daartoe moest ons toch de korte
levenstijd te kostbaar zijn.
Nergens vermaant ons de Schrift tot
de heden ten dage veel te veel beoefende studie van de schriften der goddeloozen, maar wèl waarschuwt zij voor
de geheele wijsheid dezer wereld, voor
het als "een roof vervoerd worden door
de philosophie," en zij stelt vast, dat
God den mensch niet door verstand en
wetenschap tot het geloof wil brengen.
Waartoe ook lange verhandelingen
om te bewijzen, dat Christus waarlijk en lichamelijk is opgestaan ? Dat
laat zich niet historisch bewijzen. De
evangelisten verhalen het. De wereldgeschiedenis weet er niets van. De
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geleerden loochenen het. De Christen
weet, dat het waar is, en wie de kracht
Gods kent, verwondert er zich niet
over, dat de dooden opstaan, Markus 12:24-27
Gelijk alle tegenwerpingen der critiek
tegen openbaring, inspiratie, wonder
en voorzegging ze niet wederleggen,
zoo bewijzen ze ook niet onze bewijzen.
Zulke geesteswaarheden liggen gelukkig, gelijk het bestaan Gods, aan
gene zijde van het bewijs, zij willen
beleefd worden. Wij spreken en bespreken, verklaren en bewijzen te
veel - een bewijs van geestesarmoede
- en kennen de macht niet meer van
het zwijgen. Wanneer zal ons woord,
ook in geloofszaken, weder zijn: ja, ja;
neen, neen. "Wat boven deze is, dat is
uit den booze"? Wanneer zullen wij, in
plaats van het heilige den honden voor
te werpen, ons zwijgend van de spot-

ters en lasteraars afwenden? Wanneer
zullen wij in stede van eindelooze discussies met de critiek haar kort en
ernstig antwoorden, gelijk eenmaal
onze Heere en Meester den vader der
leugenen geantwoord heeft: "Er is geschreven."
Weg met het menschelijk woord en
terug naar het Goddelijk Woord!
Terug naar den Bijbel!
Duizenden van jaren staat daar de
rots, onmachtig bruisen de golven om
haar heen, maar de critiek die heden
geldt, was er gisteren nog niet, en zal
morgen door eene andere worden vervangen. Het menschenwoord is als het
gras des velds, maar Gods Woord blijft
in der eeuwigheid.

Vervolg van pag. 16
Doch Gog wordt met name alleen genoemd Ez.38 en 39; Op.20:8.
Men krijgt de indruk, dat hij dienen
moet als type van de ver verwijderde
heidense macht, de vijandschap der
aan Israëls verste horizon wonende
heidense volken. Men heeft hem genoemd de oudtestamentische antichrist..... Men heeft voor de vervulling
van Ezechiëls profetie gewezen op het
optreden van Antiochus IV Epifanes
en op de overwinning der Makkabeeën
op de Syriërs. En inderdaad is deze
Antiochus ook in het boek Daniël het
type van de antichrist. Openbaring 20
schildert dan de laatste aanval van
Gog en Magog op de kerk en hun defi-

nitieve nederlaag. Maar men bedenke,
dat de namen van de volken, die Gog
tegen Israël aanvoert, wijzen naar de
ver verwijderde, in het noorden, in
Klein-Azië liggende streken. De antichrist in het laatste der dagen zal binnen de christenheid wezen. Men kan
in Gog de verpersoonlijking zien van
de vijandschap, die de verre heidenwereld heeft tegen het volk des Heren. Aan
alle mogelijke historische figuren, die
het materiaal verschaft zouden hebben
voor de tekening van Ezechiël, heeft
men gedacht: aan koning Gyges van
Lydië, aan de aanvallen der Skythen,
aan de koning van Babel.
Vervolg op pag. 22
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Agenda
De nevenstaande agenda is uiteraard niet volledig.
Op ons programma staat nog de jaarlijkse
NBC conferentie in Wuppertal, van
zaterdag 2 tot en met vrijdag 9 augustus 2014
Ook niet-deelnemers zijn welkom in de bijeenkomsten, die vanaf zaterdagavond worden gehouden , dagelijks om 9:45 en 19:30 uur.
Het adres is:
Bildungstätte "Bundeshöhe", Bundeshöhe 7, 42285 Wuppertal,
Duitsland.
Onderwerp: "Kind, Knecht en Koning."
Vervolg van pag. 21
Het is ook heel goed mogelijk, dat de
naam Gog en het land Magog niet bestaande namen waren, om zo op geheimzinnige wijze een komende aan
Gods volk vijandige heerser aan te
duiden, die een conglomeraat van heidense volken als één machtig geheel
zou wapenen en in beweging brengen
tegen Israël, de kerk."
De laatste woorden van dit artikel demonstreren dat men al moeite heeft
met het onderscheid tussen Israël en
de kerk! Dat men dan nog veel meer
moeite heeft met de identificatie van
Gog en Magog is evident.
Wel wordt duidelijk gesteld, dat Gog
en Magog weliswaar in het Oude Testament slechts genoemd worden in
Ez.38 en 39, maar dat zij reeds voorkomen in oudere profetieën, waarin hun
identiteit vooralsnog verborgen blijft.

Het gebrek aan inzicht in de identiteit
van Gog "en zijn benden" wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de algemene
eeuwenlange afwijzing van die grote
bijbelse waarheid omtrent de (weder-)
komst van Christus om (alsnog) Zijn
geprofeteerde en beloofde koninkrijk
hier op aarde - en in het bijzonder
te Jeruzalem - te vestigen. Kortom,
indien men eerst de Christus heeft
geïdentificeerd als niet alleen "de lijdende Knecht des Heeren", maar ook
als de komende "Koning der koningen"
en de "Heer der heren", eerst dan beginnen de nog onvervulde profetieën
hun inmiddels zeer actuele inhoud te
openbaren.
Daarom nodigen wij u van harte
uit tot het bijwonen van de eerstvolgende studiedag in Apeldoorn,
om ons te verdiepen in het aloude
woord der profeten.
Ab Klein Haneveld
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Agenda van Ab Klein Haneveld
ALKMAAR donderdag 25 sep,
9/23 okt, 6/20 nov, 4/18 dec, 29 jan,
12/26 feb, 12/26 mrt, 9/23 apr,
7/21 mei; 19:45 uur;
"Delta", Oude Kanaaldijk 2;
Het boek Openbaring

's HERTOGENBOSCH woensdag
24 sep, 8/22 okt, 5/19 nov,
3/17 dec, 28 jan, 11/25 feb,
11/25 mrt, 8/22 apr; 20:00 uur; Wederkomstkerk, Rijnstraat 20;
Losse onderwerpen

APELDOORN zondag , 2 nov, 14 dec;
10:30 uur, "Kindervreugd"
P. Saenredamstr. 15

LEERDAM zondag 14 sep, 12 okt,
9 nov, 7 dec, 1 feb, 1/29 mrt,
26 apr, 24 mei, 21 jun; 10:00 uur;
Patrimonium, Jeekelstr. 40a;
De brief van Jakobus

APELDOORN zaterdag 13 sep,
15 nov, 10 jan, 14 mrt, 9 mei;
10:00 tot 16:00 uur;
Het Bolwerk, Ravelijn 55;
Nederlands Bijbelstudie Contactdag
onderwerp 13 sep:

Gog en zijn benden

BEVERWIJK zondag 21 sep, 16 nov,
22 feb, 3 mei; 10:00 uur;
B.H.K.-gebouw, Groenelaan 74
BOLSWARD zondag 28 sep, 26 okt,
23 nov, 21 dec, 18 jan, 15 feb,
15 mrt, 12 apr, 10 mei, 7 jun, 5 jul;
10:00 uur; "Oranje-Kapel",
Grote Dijlakker 41;
Het Evangelie van Lukas
DRACHTEN donderdag 2/16/30 okt,
13/27 nov, 11 dec, 22 jan, 5/19 feb,
5/19 mrt, 2/16/30 apr; 20:00 uur;
Rode Kruis gebouw, De Geeuw 31;
De brief aan Filippi
EMMEN maandag 29 sep, 13/27 okt,
10/24 nov, 8 dec, 19 jan, 2/16 feb,
2/16/30 mrt, 13/27 apr, 11 mei;
19:30 uur; Ichthuskerk,
Walstraat 21;
De profeet Jesaja

LINSCHOTEN maandag 22 sep,
6/20 okt, 3/17 nov, 1/15 dec, 26 jan,
9/23 feb, 9/23 mrt, 20 apr,
4/18 mei; 20:00 uur;
"Bij de tol", Nieuwe Zandweg 12;
De Duizend Jaren
OLDEBROEK dinsdag 23 sep,
7/21 okt, 4/18 nov, 2/16 dec, 27 jan,
10/24 feb, 10/24 mrt, 7/21 apr,
5/19 mei; 19:45 uur;
Stationsweg 43;
Christus in de Psalmen
OLDEBROEK zondag 14/28 sep,
12/26 okt, 9/23 nov, 7/21 dec,
18 jan, 1/15 feb, 1/15/29 mrt,
12/26 apr, 10 mei; 17:00 uur;
L.H.N.O. gebouw;
Van Sytzamalaan 3
URK dinsdag 30 sep, 14/28 okt, 11/25
nov, 9 dec, 20 jan, 3/17 feb, 3/17/31
mrt, 14/28 apr, 12 mei; 20:00 uur;
't Sangetje, Staartweg 22a;
De profeet Jeremia
URK zondag 21 sep, 2 nov, 14 dec;
16:30 uur; Rode Kruisgebouw,
Wijk 8-2;
Mattheus 24 en 25
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Gog en Magog
Toen enige maanden geleden hier en
daar in tijdschriften artikelen verschenen over de bijbelse Gog en Magog, was
ik verbaasd over de onwetendheid van
de opstellers. Men kwam niet verder
dan dat deze namen gebruikt worden
voor de vijanden van God. Net als de
termen 'antichrist', 'het beest', de 'valse profeet'. Van mijn kant leidde het
tot het besluit om aan dit onderwerp
de contactdag van 13 september aanstaande te wijden. Niet wetend, hoezeer
inmiddels ook de actualiteit dit thema
onder de aandacht brengt. Immers, de
namen van Gog en zijn bondgenoten
(Ros, Mesech, Magog, Tubal, etc.)zijn in
hoofdzaak terug te vinden in Oost-Europa.
Wat de Bijbel ons leert is dat dit
Oost-Europees machtsblok ooit zal
optrekken tegen een ongelovige Joodse
staat die hierdoor ten onder zal gaan.
Dat betreft niet een bepaalde visie, interpretatie of voorliefde! Ezechiël 38 en
39 en Openbaring 20 zijn geen discussiestukken! Deze hoofdstukken maken
deel uit van "de gehele Schrift", "het
vaste profetisch woord". Wij nodigen
u dan ook van harte uit om te komen
luisteren, niet naar onze mening, maar
naar het geïnspireerde woord der profeten. Het is toch al te dol dat de huidige wereldgebeurtenissen weliswaar
aanleiding geven tot paniek en dus
gebed, terwijl een geopende Bijbel ons
juist rust en vrede
Ab Klein Haneveld

Uit de statuten: "De Stichting Nederlands Bijbelstudie Centrum stelt zich
ten doel de kennis van de inhoud van
de Bijbel, die zij beschouwt als Gods
Woord, te verspreiden. De stichting
tracht haar doel te verwezenlijken
door getuigenis in woord en geschrift."
In de praktijk wordt dit o.a. gedaan
door het houden van bijbel-studie
avonden, tentcampagnes, contact
dagen, collegedagen en conferenties,
studiereizen; de uitgave van de lezingen op audio-cd's en cassettes; de uitgave van brochures en deze circulaire.
Financieel is het Nederlands Bijbelstudie Centrum afhankelijk van vrijwillige
bijdragen.
Correspondentieadres
Benny Goodmanstraat 40
1311 RA Almere
telefoon (036) 53 62 976
Internet
www.bijbelstudie.nl
info@bijbelstudie.nl
Giften
ING 55 67 669
Rabobank 30 87 47 046
ten name van
Nederlands Bijbelstudie Centrum
Almere
Giften voor de tentevangelisatie
Rabobank 10 35 81 006
ten name van
NBC Evangelisatie, Almere
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