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De profetie van Micha
D E E L  I

„Hoort, gij volken altemaal, merk op, gij aarde, mitsgaders derzelver volheid; De Heere H E E R E  nu zal tot 
een getuige zijn tegen ulieden, de Heere uit den tempel Zijner heiligheid (zijn heiligen tempel; L. Vert. en 
Kath. Bijb.)”. - Micha 1 : 2.

 J E H O V A ’s oordeelsdag is aangebroken. De Aller- 
hoogste is in het Hoogste Gerechtshof door Zijn 

Hoogen Rechter, Christus Jezus, vertegenwoordigd, 
aan W ien Hij alle macht en gezag verleend heeft om 
Zijn oordeel te voltrekken (Johannes 5 : 22, 27). 
God maakt in Zijn gericht met niemand een uitzon
dering. Hij toont geen partijdigheid tegenover wie 
dan o o k . Het einde vanaf den beginne wetend, liet 
Jehova eeuwen geleden Zijn oordeelen opteekenen, 
welke op degenen van toepassing zijn, die onder de 
bepalingen daarvan staan. Als de tijd aanbreekt, 
waarin Hij Zijn rekening met Zijn schepselen zal 
vereffenen, laat Hij Zijn wet verkondigen, die een 
getuige zal zijn vóór of tegen degenen, die haar hoo- 
ren. Het hangt hoofdzakelijk van de schepselen zelf 
af, welk lot zij zullen ondergaan, hetzij de veroordee- 
ling, of de goedkeuring van G od. Dit is vooral in 
dezen tijd het geval, omdat Christus Jezus, de groote 
Rechter, op Zijn troon zit en voor Hem alle natiën 
en volkeren vergaderd zijn. De natiën zullen weldra 
geoordeeld en gescheiden zijn, en dit werk gaat on
middellijk aan de  voltrekking van het laatste oordeel 
vooraf.

2  De Schrift zegt, dat het oordeel ,,begint bij het 
huis G ods’’ (1 Petrus 4 : 17). Dat wil zeggen, dat 
de Heere het eerst de rekening zal vereffenen met 
degenen, die met Hem een verbond aangegaan zijn, 
om Zijn wil te doen; dat wil zeggen zoowel met 
degenen die officieel met Hem in verbond staan, als 
met degenen, die stilzwijgend een verbond met Hem 
aangegaan hebben. Dit beteekent dus, dat Hij reken
schap eischt van Zijn getrouwe discipelen, van de 
klasse, die den „getrouwen dienstknecht” vormt en 
van al degenen, die beweren tot Zijn volk te behoo- 
ren en navolgers van Christus te zijn. De oordeelen 
des  Heeren moeten noodzakelijkerwijze verkondigd 
en uitgevoerd worden, nadat de groote Rechter tot 
Zijn Tempel kwam, aangezien dit de plaats des oor
deels is . Z ooals de Schrift en de feiten aantoonen, 
was het in  1914 dat Jehova Zijn geliefden Zoon, 
Christus Jezus, op den troon plaatste en Hem de op
dracht gaf te regeeren, terwijl de vijand met zijn on
rechtvaardig werk voortging (Psalm 110 : 2 ) . In 
1918 kwam Jezus tot den Tempel van Jehova om te 
oordeelen, zooals de Schrift en de feiten aantoonen 
(Maleachi 3 : 1 ) .  Zelfs in den tegenwoordigen tijd 
zijn er nog menschen, die beweren met Jehova een 
verbond aangegaan te hebben om Zijn wil te doen, 
terwijl zij de tegenwoordigheid van Christus niet 
zien, noch er waardeering voor hebben. De apostel 
beschrijft hen als ,,vrouwkens, die altijd leeren, en 
nimmer tot kennis der waarheid komen”. - 2 Tim. 
3 : 7.

3  Gedurende de laatste jaren heeft de Heere zoo
veel bewijzen gegeven van de tegenwoordigheid van 
Christus in Zijn Tempel, dat het tijdverkwisting zou 
zijn, om ze tot in de kleinste bijzonderheden te be
spreken en dit vooral, omdat er thans zoovele dingen 
zijn, waarop wij onze geheele aandacht dienen te 
vestigen. Zij, die de tweede komst des Heeren wer
kelijk liefhebben, zooals de apostel het noem t (2 Tim. 
4 : 8 ) ,  behooren tot de Tempelklasse en waardeeren 
het licht, dat in hun harten schijnt. De anderen echter 
vertoeven in duisternis; de een in nog grootere duis
ternis dan de ander.

4 Het W oord des Heeren zegt: „Het licht is voor 
den rechtvaardige gezaaid, en vroolijkheid voor de 
oprechten van hart” (Ps. 97 : 11).  De hier genoem
de oprechten zijn niet degenen, die alleen hun geloof 
aan Christus Jezus als hun Verlosser uitspreken, maar 
de oprechten, waarover het hier gaat, zijn degenen, 
die de Heere met de ,,kleederen des heils” bekleed 
en met den „mantel der gerechtigheid” bedekt heeft 
(Jes. 61 : 1 0 ) . Zij zijn in den Tempel en zijn recht
vaardig, omdat zij bij het gericht door den Heere 
goedgekeurd en in Zijn organisatie opgenomen zijn. 
Daar zij met den „mantel der gerechtigheid” bedekt 
zijn, verblijden zij zich in den Heere en dienen 
Hem met vreugde. V oor hen  schijnt het licht in den 
Tempel en voor hen  werd ook het licht gezaaid. Het 
is het licht van de heerlijkheid Jehova’s, dat op het 
aangezicht van Jezus Christus, Zijn Hoogepriester, 
weerkaatst en dit spiegelt zich op degenen in den 
Tempel af, die in het verbond voor het Koninkrijk 
zijn (2 Cor. 4 : 4 -6 ).  V o o r  degenen, die door eigen 
belang, hebzucht, heerschzucht en eerzucht gedreven 
worden, is dit licht bedekt. Zij zien niet de ontvou
wing van de profetieën, die de Heere in deze dagen 
des oordeels openbaart en hebben er geen waardee
ring voor. Het licht schijnt op het aangezicht der- 
genen, die een rein hart hebben; het verlicht hun 
zinnen en vervult hun hart met vreugde. Hij, die een 
rein hart heeft, is God volkomen toegewijd. Hij ver
hoogt zichzelven niet en zoekt ook niet de goedkeu
ring van menschen. Zij, die rechtvaardig en rein van 
hart zijn, hebben, tengevolge van het Goddelijk licht 
in den Tempel, groote innerlijke vreugde.

5 Zooals wij reeds op andere plaatsen gezegd 
hebben, bestaat er op het oogenblik een krijg, waarin 
de knechten van Satan er op uit zijn, om Jehova’s 
getuigen en alle andere menschen, die God in geest 
en waarheid aanbidden en dienen en zich bij Jehova’s 
getuigen aansluiten, om het leven te brengen (Openb. 
12 : 17).  H ij,  die een verbond met God gesloten 
heeft om Zijn wil te doen en vervolgens nijdig, heb
zuchtig, heerschzuchtig en eerzuchtig wordt, bewijst
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dat hij voor den misleidenden invloed van Satan ge
zwicht is. Het werkelijke geschilpunt, dat thans opge
lost moet  worden, begrijpt hij niet. Het is de Naam 
van Jehova die op het spel staat, en die binnenkort 
gerechtvaardigd zal worden. Het is de wil Gods, dat 
Zijn Naam over de gansche aarde verkondigd zal 
worden tot een getuigenis. God verklaart, dat als dit 
gedaan zal zijn, Hij Zijn hoogste macht aan de ge- 
heele schepping zal toonen (Exod. 9 : 16). Om God 
getrouw te blijven en verder deel te nemen aan de 
verkondiging van de Goddelijke waarheid, moet het 
schepsel zichzelf geheel op den achtergrond plaatsen 
en gelukkig zijn om den wil Gods te mogen volbren
gen, onverschillig in welke hoedanigheid, al mag 
hij bij de uitvoering van zijn plicht dan ook een plaats 
bekleeden, die minder eervol is dan een andere.  Om 
de nu te beslechten strijdvraag te begrijpen en te 
waardeeren, en om krachtig in den Heere en in de 
sterkte Zijner macht te zijn, moeten degenen, die in 
een verbond voor het Koninkrijk zijn, voortgaan, het 
bevel te gehoorzamen, dat door den apostel Paulus 
gegeven werd: „Benaarstig u (studeert; Eng. Bijbel), 
om uzelven Gode beproefd voor te stellen, eenen 
arbeider, die niet beschaamd wordt, die h et W oord 
der waarheid recht snijdt” (2 Tim. 2 : 15).  Om de 
waarheid recht te snijden, moet men begrijpen en 
waardeeren, dat Jehova God is; dat Zijn Naam boven 
alle namen verheven is; dat deze onteerd werd en 
gerechtvaardigd moet worden; dat Jezus de groote 
Rechtvaardiger is; dat Hij nu in den Tempel is om 
het oordeel ten uitvoer te brengen ter rechtvaardi
ging van Jehova s Naam; dat de leden van de Tem- 
pelklasse den „getrouwen en voorzichtigen dienst
knecht' '  vormen, aan wien de Heere opgedragen 
heeft de boodschap van het Koninkrijk, dat zijn Zijn 
aardsche belangen uit te dragen; dat de verkondiging 
van dit evangelie bestaat uit: ten eerste degenen te 
waarschuwen en te beleeren, die aan de zijde van 
Jehova wenschen te staan; dat door deze middelen 
Jehova door Jezus Christus de „andere schapen” tot 
zich vergadert; dat dit werk gedaan moet worden, 
voordat de toorn Gods over de vijandelijke organi
satie losbarst.

6 Als men geheel van de gedachte vervuld is, dat 
men uitverkoren is om een groot werk ten uitvoer 
te brengen, en vervolgens een houding aan den dag 
legt, welke juist het tegenovergestelde bewijst, dan 
geeft men te kennen, dat men, volgens de Schrift een 
dwaas is. ,,De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen 
God (Ps. 53 : 2).  Het is niet zoozeer noodig, dat hij 
dit met woorden zegt, maar zijn gedrag openbaart, 
dat hij God loochent. Hij heeft vergeten, dat God 
in Zijn organisatie de schepselen geplaatst heeft, ge
lijk het Hem behaagt (1 Cor. 12 : 18) en dat zij, die 
tot Zijn organisatie behooren, niet door menschen 
beleerd worden, maar door Jehova en Christus Jezus 
(Jes. 30 : 20; 54 : 13)| In hun zelfzucht verachten zij 
de instructies van Jehova en Christus en volgen een 
onrechtvaardigen weg. „Een dwaas zal de tucht zijns 
vaders versmaden; maar die de bestraffing waarneemt, 
zal kloekzinniglijk handelen” (Spr. 15 : 5 ). Hij ver
acht hetgeen God aan Zijn volk door Christus Jezus 
in den Tempel geeft; in de plaats van dit kostbare 
stelt hij zijn eigen wijsheid en beweert, dat hij uit
verkoren is om een groot werk ten uitvoer te brengen

4

tot welzijn van degenen, die gered zullen worden. 
Onder anderen zegt hij dit werk niet te kunnen doen, 
daar zijn handen gebonden zijn. De verstandige men
schen hooren het W oord des Heeren en volgen Zijn 
W oord op. Zij bestudeeren de profetieën en letten 
aandachtig op de gebeurtenissen, die de profetieën 
vervullen. De profetieën werden geschreven, opdat de 
mensch Gods volkomen zij en bekwaam voor het 
werk dat hij nu, aan het einde der wereld, verricht, 
welk werk vóór Armageddon moet eindigen.

7 Z ij, die zich beklagen, beweren gewoonlijk, dat 
de W .T . niets nieuws bevat, en dat er voortdurend 
over hetzelfde gezanikt wordt; hierdoor wordt be
wezen, dat deze bewering slechts de meening eens 
menschen is. H et volk Gods mag niet vergeten, dat 
Jehova verschillende profeten geïnspireerd heeft, 
over dezelfde gebeurtenissen te schrijven en een 
ieder van hen beschreef hetgeen in de toekomst zou 
gebeuren. W aarlijk , de Heere weet hoe zwaar het 
den onvolmaakten mensch is, de dingen te onthouden, 
die Hij liet opteekenen; daarom gaat Hij voort hem 
te onderwijzen, waarbij Hij Zijn licht op de profetieën 
laat schijnen en hier de aandacht van Zijn volk op

 vestigt, opdat het leere en niet vergete, wat de strijd
vraag is en w at het thans doen moet. Om deze reden 
hebben een zeker aantal profeten hetzelfde geschre
ven en geprofeteerd.  De hedendaagsche feiten, die 
in vervulling van deze profetieën geschieden, geven 
den mensch van God een overvloed van bewijzen 
die deze vervulling staven, opdat hij sterk in het ge
loof en de hoop moge blijven. W ij moeten derhalve 
ijverig het W oord Gods bestudeeren, opdat wij een 
levende hoop mogen hebben. „M aar wij begeeren, 
dat een iegelijk van u dezelfde 'naarstigheid bewijze, 
tot de volle verzekerdheid der hoop tot het einde 
toe”. - Hebr. 6 : 1 1 .

8 M e t  dezen W .T . beginnen wij de bestudeering 
van de profetie van M icha. Degenen, die een  rein 
hart en reine gedachten hebben, zullen haar met aan
dacht volgen en talrijke krachtige bewijzen vinden 
van hetgeen wij tot nu toe hebben geleerd.  Dit zal 
hun hoop nog meer versterken en zij zullen de kracht 
vinden, om de taak te vervullen, die de Heere Zijn 
volk, dat Hem liefheeft en dient, toevertrouwd heeft. 
Het bericht der profetie, in vroegere tijden door 
Micha tot het welzijn van het „overblijfsel” geschre
ven, begint als volgt: „Het woord des H E E R E N . 
dat geschied is tot M icha, den Moraschtiet, in de 
dagen van Jotham, Achaz (en) Jehizkia, koningen 
van Juda; dat hij gezien heeft over Samaria en Jeru
zalem” (M icha 1 : 1 ) .  Het is dus niet het W oord 
van een mensch, maar dat van Jehova en het komt 
van het Allerheilige, den Tempel. Het is derhalve 
een veilige gids voor hem, die Jehova wenscht te 
dienen.  Daarom is het woord, dat tot Micha gericht 
werd, van het hoogste gezag afkomstig en is bestemd 
voor het volk, dat door hem voorschaduwd werd.

 Dit W oord is een betrouwbare gids in elke omstan
digheid. „W ant des H E E R E N  woord is recht” (Ps. 
33 : 4 ) . „Uw woord is eene lamp voor mijnen voet,, 
en een licht voor mijn pad. Ik heb gezworen, en zal 
het bevestigen, dat ik onderhouden zal de rechten 
Uwer gerechtigheid. . . Het begin Uws woords is 
waarheid, en in der eeuwigheid is al het recht Uwer 
gerechtigheid”. - Ps. 119 : 105, 106, 160.



9 Op duidelijk zichtbare wijze volbrengt Jehova 
door Christus Jezus in het midden van Zijn volk een 
werk, tengevolge waarvan Hij hetzelve op den juisten 
weg leidt, in overeenstemming met Zijn belofte (Spr. 
3 : 5, 6 ) .  Jehova komt Zijn W oord steeds getrouw 
na. Hij zegt tot Zijn verbondsvolk: „En Ik leg Mijne 
woorden in uwen mond en bedek u onder de schaduw 
M ijner hand (Jes. 51 : 16; Jer. 1 : 9 ) . Aldus ver
klaarde de Heere Zijn volk met het voorrecht en de 
plicht belast te hebben, om Zijn Koninkrijk te ver
kondigen. „Gijlieden zijt Mijne getuigen. . . dat Ik 
God ben” (Jes. 43 : 10, 1 2 ).  Op deze wijze heeft Hij 
de leden van Zijn volk met een groot voorrecht be
giftigd, derhalve moet het Hem getrouw zijn en Zijn 
W oord aan andere menschen verkondigen. „Die mijn 
woord heeft vernomen, die verkondige naar w aar
heid mijn woord” (Jer. 23 : 28; Kath. Bijbel).  De 
Heere zegt niet, dat men de woorden van de wijs
heid der menschen moet verkondigen, ook zegt Hij 
niet, dat men zich moet laten beïnvloeden of laten 
leiden door de woorden van eenig mensch. Zij, die 
ervan overtuigd zijn, dat de. W .T . de meening of 
de woorden eens menschen zijn, dienen deze uiteen
zetting niet te volgen, daar zij toch maar hun tijd hier
aan zouden verspillen; de meening van een mensch 
zegt niets, tenzij dat deze volkomen op Gods W oord 
gebaseerd is. Degenen, die gelooven, dat G od den 
W .T . als het kanaal voor Zijn volk gebruikt, om de 
aandacht op de Bijbelsche profetieën te vestigen, dien
den de W .T . met een van dankbaarheid vervuld 
hart te bestudeeren en alle eer en erkenning aan 
Jehova en Christus toe te kennen - en niet aan eenig 
mensch. Door M icha’s profetie wordt duidelijk aan
getoond, dat personen, die in den dienst des Heeren 
staan, in dezen tijd niets te beteekenen hebben. Naar 
menschen op te zien of zelfs er n aar te trachten door 
menschen geëerd te worden, is een neiging, die den 
Almachtige nimmer behagen kan. Menschen, die al
dus handelen, kunnen de Goddelijke zegeningen niet 
ontvangen. Als iemand poogt zichzelf in de oogen 
van anderen te rechtvaardigen, opdat zij hem goed
keuren en eeren, kan hij, als hij zoo voortgaat, Gods 
goedkeuring niet ontvangen. „En Hij zeide tot hen: 
Gij zijt (het), die uzelven rechtvaardigt voor de 
menschen; maar God kent uwe harten; want dat hoog 
is onder de menschen, is een gruwel voor God”. - 
Luc. 16 : 15.

10 | De tijd, waarin het W oord des Heeren tot 
M icha kwam, alsmede de toestanden, die dit W oord 
omgaven, wijzen op den tijd; waarin de vervulling 
van deze profetie zal plaatsvinden. Er staat geschre
ven. dat het W oord des Heeren  tot Micha geschied
de ,,In de dagen va n Jotham, Achaz en Jehizkia, ko
ningen van Juda’’ .  De daaraan verbonden feiten en 
die, welke spoedig daarop volgden, openbaren, dat 
deze profetie na de komst des Heeren tot Zijn Tempel 
in vervulling ging; deze komst vond in 1918 plaats. 
De namen der profeten van Jehova hebben steeds een 
beteekenis. De naam „M icha” is een afkorting van 
een naam, die beteekent: „W ie (is) als Jah”?

11 In het algemeen heeft een profetie op zijn 
minst een gedeeltelijke vervulling, vóórdat het volk 
Gods haar onderscheiden kan. V óór de komst van 
den Heere Jezus tot Zijn Tempel in 1918 verwachtten 
de getrouwe dienstknechten Gods de oprichting van 
Gods Koninkrijk en hun opname in den hemel, als

mede de „herstelling” der menschheid in het alge
meen.  Pas na 1918 begon Gods volk te beseffen, dat 
de Naam van Jehova de hoofdzaak is en dat hier de 
grootste nadruk op gelegd dient te worden, en ter
stond begon het te vragen: „ W ie  is als Jah?” Het 
woord „Jah”, in het Hebreeuwsch „Y ah”,is een af
korting van „Jahweh” of „Jehova” en heeft dezelfde 
beteekenis (Ps. 68 : 5; Leidsche vert.; Elberfelder 
V ert.; Kath. Bijbel)Ik Het „overblijfsel” begrijpt nu, 
dat er geen andere God bestaat dan Jehova en daar
om verkondigt het deze waarheid en maakt dit ge
schil voor de oogen van de geheele wereld, en in 
hoofdzaak in de „Christenheid” bekend, als zijnde 
de groote strijdvraag, die voor goed beslecht moet 
worden. Geen lid van het „overblijfsel” begreep dit 
voordat Satan uit den hemel geworpen werd en 
Christus tot Zijn Tempel ten oordeel kwam. Hoe 
meer wij met de studie van de profetie voortgaan, 
des te meer nemen de bewijzen toe, welke zonder 
eenigen twijfel bewijzen, dat de vervulling hiervan 
na de komst van Christus tot Zijn Tempel plaats
vond

1 2  De profeet Micha was afkomstig uit „M oré- 
scheth”, daar hij van de stad Moréscheth-Gath uit
ging (vers 14). Deze was in de nabijheid van Gath, 
de stad der Filistijnen. M icha was een getuige Gods. 
Hij stelt de getuigen Jehova's voor, die in aanraking 
komen met de moderne Filistijnen, de „georganiseer
de Christenheid” genaamd. „M orésch eth ” beteekent 
„eigendom”; „ G ath ” heeft de beteekenis van „kuip” 
of een bak, waarin men druiven uitperst, dus een 
„wijnpers”. D e reus Goliath, van het leger der F i
listijnen, was van Gath (1 Sam. 17 : 4 ) . Uzzia, de 
koning van Juda, „trok uit en krijgde tegen de F i
listijnen en brak den muur van Gath” en andere 
steden der Filistijnen” (2 Kron. 26 : 6, 7).  Dit heeft 
plaats gevonden, vóórdat Micha profeet werd. Micha 
blijkt een Israëliet geweest te zijn van den stam 
Judaf Hij begon te profeteeren toen Jotham, de zoon 
van Uzzia, regeerde. De naam „Jotham” beteekent 
„Jehova (is) volkomen”. Hij was de opvolger van 
zijn vader Uzzia, die door den Heere met melaatsch- 
heid geslagen werd en tengevolge van deze ziekte 
stierf. Dit wijst op den tijd, die op het jaar 1918 
volgde, waarin de „Christenheid” geestelijk geslagen 
werd (2 Kon. 15 : 7, 36-38; 2 Kron. 26 : 23; 27 : 
1-9). Jotham werd machtig omdat hij Jehova getrouw 
was. „Alzoo versterkte zich Jotham; want hij richtte 
zijne wegen voor het aangezicht des H E E R E N , zijns 
Gods. Hij was vijf en  twintig jaren oud, toen hij 
koning werd; en hij regeerde zestien jaren te Jeru
zalem. En Jotham ontsliep met zijne vaderen, en zij 
begroeven hem in de stad Davids; en zijn zoon Achaz 
werd koning in zijne plaats” (2 Kron. 27 : 6, 8. 9 ). 
Dit qeschiedde langen tijd nadat David de Filistijnen 
op den berg Perazim en in het dal Gibeons geslagen 
had. Het feit, dat de Filistijnen, nadat zij door David 
verslagen waren, zich opnieuw als vijanden der Is
raëlieten lieten kennen, verandert niets aan het feit, 
dat de twee geslachten een beeld waren van hetgeen 
aan het einde der wereld zal geschieden. Ieder beeld 
en profetisch drama s ta a t  op zichzelf en is van el
kander gescheiden en wordt natuurlijk met een spe
ciaal doel vermeld. De chronologische ontwikkeling 
heeft met het beeld zelf niets te maken.

13 Uzzia streed tegen de Filistijnen en brak hun

5



muren af (2 Kron. 26 : 6, 7 ). Later regeerde zijn 
kleinzoon Achaz, de zoon van Jotham; gedurende zijn 
regeering trokken de Filistijnen tegen de Israëlieten 
ten  strijde. De Edomieten streden tegen Juda. „Daar
toe waren de Filistijnen in de steden der laagte en 
het zuiden van Juda ingevallen en hadden ingenomen 
Bet-Sémes, en Ajalon, en Gedéroth en Socho en hare 
onderhoorige plaatsen. . .  en zij woonden aldaar” 
(2 Kron. 28 : 18). Dit steunt en bevestigt de gevolg
trekking, dat gedurende de dagen van Jehova’s ge
tuigen, het „overblijfsel”, door Micha voorgesteld, 
de Roomsch Katholieke Hiërarchie en haar verbon
denen tegen het volk Gods zullen strijden. W ij zien, 
dat deze strijd werkelijk aan den gang is.

14 De naam „Achaz” beteekent „hij heeft ge
nomen''. Achaz was een goddeloos vorst. „W ant 
de H E E R E  vernederde Juda, om der wille van 
Achaz, den koning Israëls; want hij had Juda afge
trokken, dat het gansch zeer overtrad tegen den 
H E E R E ” (2 Kron. 28 : 19). Onrechtmatig eigende 
hij zich datgene toe, wat den Heere behoorde, om het 
aan een heidensch koning te geven; W an t 
Achaz nam een deel van het huis des H E E 
R EN , en van het huis des konings en der 
vorsten, hetwelk hij den koning van Assyrië 
gaf; maar hij hielp hem niet. Ja, ter tijd, als men hem 
benauwde, zoo maakte hij des overtredens tegen den 
H E E R E  nog meer; dit was de koning Achaz. W an t 
hij offerde den goden van Damaskus, die hem gesla
gen hadden, en zeide: Omdat de goden der koningen 
van Syrië hen helpen, zal ik hun offeren, opdat zij 
mij (ook) helpen; maar zij waren hem tot zijnen val, 
mitsgaders aan gansch Israël”. - 2 Kron. 28 : 21-23.

15 Gedurende de regeering van Achaz profeteer
de de profeet Jesaja en kondigde den ondergang van 
het verbond aan, dat Israël met Assyrië gemaakt had, 
doordat hij zeide: „Vergezelt u (verbindt u; Darby) 
te zamen, gij volken! doch wordt verbroken”.  In 
1918 werd de W ereldoorlog plotseling onderbroken 
en onmiddellijk daarna werd de Volkenbond opge
richt. In 1919 publiceerde de geestelijkheid een ma
nifestatie, waarin zij verklaarde, dat „de volken
bond de politieke uitdrukking van het Koninkrijk 
Gods op aarde is”  M et andere woorden: de geeste
lijkheid als vertegenwoordigster van de zoogenaam
de „Christenheid” - „het ontrouwe Israël” - maakte 
met de organisatie van den tegenstander een verbond 
en stelde dit maaksel van Satan in de plaats van het 
Koninkrijk der hemelen onder het bestuur van Chris
tus Jezus.  De profeet Jesaja gaat voort het volk Israël 
te waarschuwen en verklaart, dat het verbond, ge
maakt onder de regeering van Achaz met den hei- 
denschen koning, ongeluk zou brengen. Jesaja profe
teerde over deze overeenkomst en zeide: „Beraad
slaagt eenen raad, doch hij zal vernietigd worden; 
spreekt een woord, doch het zal niet bestaan; want 
God is met ons [dat wil zeggen met Jesaja en al de
genen, die Jehova God getrouw blijven]. W an t alzoo 
heeft de H E E R E  tot mij gezegd, met eene sterke 
hand, en Hij onderwees mij van niet te wandelen op 
den weg dezes volks”. - Jes. 8 : 10, 11.

16 Achaz gaf op Jesaja’s waarschuwing geen 
acht; ook de „Christenheid” nam de boodschap, die 
door Gods volk aan het einde van den W ereldoorlog 
uitgezonden werd,, niet ter harte, toen zij zich van
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den Koning, Christus Jezus afkeerde, met den Duivel 
een overeenkomst sloot en zich openlijk vóór Satan 
verklaarde.  De leiders der „Christenheid” werden 
door menschenvrees in het kamp van den vijand ge
dreven. Jesaja ging voort te profeteeren, en richtte 
de volgende woorden tot de getrouwe dienstknechten 
van Jehova: „Gijlieden zult niet zeggen: Eene ver
bintenis, van alles waar dit volk van zegt: Het is 
eene verbintenis (verbond); en vreest gijlieden hunne 
vreeze niet, en verschrikt niet. Den H E E R E  der 
heirscharen, Dien zult gijlieden heiligen, en Hij zij 
uwe vreeze, en Hij zij uwe verschrikking. Dan zal 
Hij (ulieden) tot een Heiligdom zijn; maar tot een 
steen des aanstoots en tot een rotssteen der struike
ling den twee huizen van Israël, [de twee huizen zijn 
het natuurlijke en geestelijke ontrouwe Israël, waar
van de „Christenheid” onder de leiding van den 
vijand bij de natiën zich aangesloten heeft], tot een 
strik en tot een net den inwoners te Jeruzalem. En 
velen [Achaz, de geestelijke leiders, of in hoofdzaak 
de godsdienstaanhangers van dezen modernen tijd 
erbij inbegrepen] onder hen zullen struikelen, en val
len, en verbroken worden, en zullen verstrikt en ge
vangen worden. Bind de getuigenis toe; ver
zegel de wet onder mijne leerlingen” (Jes. 8 : 9- 
16 ).  Dit alles is een bewijs voor de gevolgtrekking, 
dat de profetie van Micha zich m o et vervuld hebben, 
nadat de Heere tot Zijn Tempel gekomen en de 
„gruwel der verwoesting” opgericht is, hetgeen vol
gens den wereldschen kalender in het begin van 1919 
gebeurde. - Dan. 12 : 1 1 .

17 Omstreeks dezen tijd (in 1919) had ook het 
zoogenaamde „Protestantisme” door de „Protestant- 
sche” geestelijkheid voorgestaan, den laatsten adem
tocht uitgeblazen. De in de Schrift aangehaalde 
„jonge leeuw”, die zich op den tegenbeeldigen „Sim- 
son stortte” , hield vanaf dit oogenblik op te bestaan 
en de „Protestantsche” geestelijkheid ging met al 
haar bezittingen over naar da Roomsch-Katholieke 
Hiërarchie, de hedendaagsche Filistijnen (Richt. 14 : 
5, 6 ) . V anaf dit oogenblik denkt de Roomsch-Katho
lieke Hiërarchie de kans schoon te zien, om binnen
kort de heerschappij over de geheele wereld te ver
overen; in dit opzicht maakt zij tegenwoordig in 
Amerika groote vorderingen. Achaz, die ook 
beeld is van de zich noemende „Protestantsche” 
geestelijkheid, neemt hetgeen den Heere toebehoort, 
om het aan den Duivel af te staan; hij stierf en dit 
symboliseert eveneens het einde van het „Protes
tantisme’’. Z iehier, wat over dit onderwerp profetisch 
geschreven staat: „In het jaar, toen de koning Achaz 
stierf, geschiedde deze last. Verheug u niet, gij 
gansch Palestina, (land der Filistijnen; Kath. Bijb.) 
dat de roede, die u sloeg, gebroken is; want uit den 
wortel der slang zal een basilisk voortkomen, en 
hare, vrucht zal een vurige vliegende draak zijn. En 
de eerstgeborenen der armen zullen weiden, en de 
nooddruftigen zullen zeker nederliggen; uwen wortel 
daarentegen zal Ik door den honger dooden, en uw 
overblijfsel zal hij ombrengen. H uil, gij poort, 
schreeuw, gij stad, gij zijt gesmolten, gij gansch 
Palestina (land der Filistijnen); want van het noor
den komt een rook, en er is geen eenzame in zijne 
samenkomsten (geen afzwerver is onder zijn scha
ren; L. v ert.)” (Jes. 14 : 28-31). Indien de Roomsch-



Katholieke Hiërarchie over Jehova’s voornemens 
eenig inzicht zou hebben, zouden deze menschen zich 
niet zoo opblazen en elkander gelukwenschen, want, 
zoo zegt de profetie, hun dagen zijn geteld en hun 
einde is nabij.

18 Jehizkia, Achaz’ oom, kwam onmiddellijk op 
den troon van Israël en Micha ging gedurende zijn 
regeering voort te profeteeren (2 Kron. 28 : 27 ). De 
naam „Jehizkia” beteekent „Jehova’s sterkte” en in 
overeenstemming met Zijn Naam heeft Jehova hem 
gesterkt. „Jehizkia werd koning, vijf en twintig jaren 
oud zijnde, en regeerde negen en twintig jaren te 
Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Abia, eene 
dochter van Zacharia. En hij deed dat recht was 
in de oogen des H E E R E N , naar alles, wat zijn vader 
David gedaan had” (2 Kron. 29 : 1, 2 ). Jehizkia 
streed ook tegen de vijanden van God, met inbegrip 
van de Filistijnen: „Zoo was de H E E R E  met hem; 
overal, waar hij henen uittrok, handelde hij kloeke
lijk; daartoe viel hij af van den koning van Assyrië, 
dat hij hem niet diende. Hij sloeg de Filistijnen tot 
Gaza toe, en hare landpalen, van den wachttoren 
af tot de vaste steden toe” (2 Kon. 18 : 7, 8 ). Jehiz
kia volgde de voetsporen van David. „Dezelve deed 
in het eerste jaar zijner regeering, in de eerste maand, 
de deuren van het huis des H E E R E N  open, en 
beterde ze”. Hij droeg inderdaad den Hoogepriester 
op, het huis des Heeren te reinigen: „W ant onze 
vaders hebben overtreden, en gedaan dat kwaad was 
in de oogen des H E E R E N , onzes Gods, en hebben 
Hem verlaten, en zij hebben hunne aangezichten van 
den tabernakel des H E E R E N  omgewend, en hebben 
den nek toegekeerd. Ook hebben zij de deuren van 
het voorhuis toegesloten, en de lampen uitgebluscht, 
en het reukwerk niet gerookt; en het brandoffer 
hebben zij in het heiligdom aan den God Israëls niet 
geofferd. Nu is het in mijn hart een verbond te maken 
met den H E E R E , den God Israëls, opdat de hitte 
Zijns toorns van ons afkeere. Mijne zonen, weest 
nu niet traag; want de H E E R E  heeft u verkoren, 
dat gij voor Zijn aangezicht staan zoudt, om Hem 
te dienen; en opdat gij Hem dienaars en wierookers 
zoudt wezen. En zij verzamelden hunne broederen, 
en heiligden zich, en kwamen, naar het gebod des 
konings, door de woorden des H E E R E N , om het 
huis des H E E R E N  te reinigen” (2 Kron. 29 : 3, 6, 
7, 10, 11, 15).

19 Gedurende dezen tijd profeteerde Micha 
en dit steunt de gevolgtrekking, dat de God
delijke prediking van Micha zich begon te vervullen 
bij de komst van Christus, nadat de Heere tot Zijn 
Tempel gekomen was, het „overblijfsel” in het ver
bond voor het Koninkrijk opgenomen en het heilig
dom gereingd werd. De M icha-klasse, dat zijn de 
leden van het „overblijfsel",  zien en begrijpen, dat 
tegen de moderne Filistijnen een oorlog aan den gang 
is. Zij hebben groote vreugde, terwijl zij in den geest 
reeds getuigen van de volkomen overwinning zijn, 
die de Heere (Jezus Christus) in den door God vast- 
gestelden tijd over deze verdorven menigte zal weg
dragen. 

Armageddon voorschaduwd
20 „Hoort, gij volken altemaal, merk op, gij 

aarde, mitsgaders derzelver volheid; de Heere 
H E E R E  nu zal tot een getuige zijn tegen ulieden, de

Heere uit den tempel Zijner heiligheid” (Micha 
1 : 2 ) . Jeruzalem werd gedurende de regeering van 
den koning Jehizkia door de vijanden van God aan
gevallen. Sanherib, de koning van Assyrië, veroverde 
de sterke steden van Palestina; hij zond zijn bood
schapper Rabsaké naar Jeruzalem en trachtte de 
Joden te verleiden door hen aan te sporen Jehizkia 
te verlaten en zich vrijwillig aan Sanherib over te 
geven. De afgezanten van Satan hebben eveneens 
een samenzwering gevormd, en getracht Gods volk 
te verleiden. Zij hebben het aangespoord het Konink
rijk te verlaten en tot Satans organisatie over te gaan. 
De vertegenwoordigers van Satan - de Roomsch- 
Katholieke H iërarchie en haar verbonden geestelijk
heid - die achter de schermen werken, probeeren her
haaldelijk Gods volk te doen dwalen, door het te 
dwingen zich voor menschen en beelden te buigen, 
vlaggen te groeten en aldus het heil aan een zaak 
toe te kennen, inplaats van aan Jehova. De vijand 
heeft ten doel de schepselen van Jehova af te bren
gen, zoodat deze uiteindelijk den ondergang tegemoet 
gaan. T o e n  de snoevende uitdagingen van Rabsaké 
en zijn „chef” Sanherib Jehizkia aangekondigd wer
den, zond de koning een boodschap tot den profeet 
Jesaja en verzocht dezen den Heere te vragen wat 
hij doen zou: „En Jesa ja  zeide tot hen: Zoo zult gij
lieden tot uwen heer zeggen: Zoo zegt de H E E R E : 
V rees niet voor de woorden, die gij gehoord hebt, 
waarmede Mij de dienaars des konings van Assyrië 
gelasterd hebben. Zie, Ik zal eenen geest in hem 
geven, dat hij een gerucht hooren zal, en weder in 
zijn land keeren; en Ik zal hem door het zwaard in 
zijn land vellen” (Jes. 37 : 6, 7).  Uit  d it  profetische 
beeld komt duidelijk naar voren, dat Jehova den 
strijd van Armageddon strijden zal en de vijanden 
zal vernietigen en slechts dezulken in het leven zal 
behouden, die Hem getrouw blijven.

21 Het woord van Jehova kwam tot Micha „in 
de dagen. . . [der] koningen van Juda”. In de ver
vulling beteekent dit, dat de profetie op het tijdstip 
van toepassing is, waarop de komst van Christus, 
den Koning, valt, wanneer al degenen die Jehova 
liefhebben en dienen, tot Hem bijeenvergaderd zijn. 
In den tegenwoordigen tijd zijn de trouwelooze lei
ders der „Christenheid” (evenals de ontrouwe 
Achaz) aan de macht, en heerschen over de natiën 
der aarde. Jehov a's g etuigen vertoeven thans in het 
land der „lofprijzing”, dat door „Juda” op symbo
lische wijze wordt voorgesteld; daar kan men waar
nemen hoe zij Jehova God met ijver loven en dienen. 
Het W oord van den Allerhoogste werd tot Micha 
gericht op een tijdstip, waarop hij het zag (profe
teerde; andere vert.) over Samaria en Jeruzalem’. 
Micha profteerde gedurende 21 jaar, tot aan de ver
woesting van Samaria en totdat de tien stammen 
Israëls in ballingschap gebracht werden. „Het ge
schiedde nu in het vierde jaar van den koning Hizkia 
(hetwelk was het zevende jaar van Hosea, den zoon 
van Ela, den koning van Israël) dat Salmanéser. de 
koning van Assyrië, opkwam tegen Samaria, en haar 
belegerde. En zij namen haar in ten einde van drie 
jaren, in het zesde jaar van Hizkia; het was het 
negende jaar van Hoséa, den koning van Israël, als 
Samaria ingenomen werd. En de koning van Assyrië 
voerde Israël weg naar Assyrië en deed hen leiden
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in Halah, en in Habor, bij de rivier Gozan, en in de 
steden der M eden”. - 2 Kon. 18 : 9-11.

22 S a m a r ia  beteekent „post”, „wacht”. Het was 
de hoofdstad der tien stammen, die één van de twee 
huizen Israëls vormden, over welke Jesaja profeteer
de, dat Christus hun een steen des aanstoots zou 
worden (Jes. 8 : 14). Samaria stelt dus op een in 
het oog vallende wijze de „katholieke bevolking” 
voor, die onder de heerschappij van de Roomsch- 
Katholieke Hiërarchie staat, alsmede in het algemeen 
het volk van de zoogenaamde „Protestantsche” or
ganisaties. Zij bevat eveneens al degenen, die zich 
aan de „zonde van Sam aria” schuldig gemaakt heb
ben, dat wil zeggen de pluimstrijkers van de gods
dienstleiders of de zoogenaamde naar beweerd wordt, 
aanstaande „helden’’. Micha profeteerde over de 
verwoesting van Jeruzalem - wier naam „bezitting 
van den vrede” beteekent - 110 jaar voordat deze 
gebeurtenis plaatsvond. Het ontrouwe Jeruzalem stelt 
symbolisch de heerschende klasse van den „georga- 
niseerden godsdienst” voor (ook wel „Christenheid” 
genaamd, waarin de geestelijken de hoofdrol spelen). 
Het is ook een beeld van den „mensch der zonde”, 
den „zoon des verderfs”, of van de Judas-klasse. - 
2 Thess. 2 : 3-12; Joh. 13 : 26, 27; 17 : 12.

23 Jehova zond door middel van Zijn profeet 
Zijn bevel tot alle godsdienstaanhangers en tot alle 
volkeren der aarde; Hij zeide tot hen; „Hoort, gij 
volken altemaal, merk op, gij aarde, mitsgaders der- 
zelver volheid; de Heere H E E R E  [Jehova] nu zal 
tot een getuige zijn tegen ulieden, de Heere uit den 
tempel Zijner heiligheid” (M icha 1 : 2).  Dit omvat 
de Katholieken, de zoogenaamde Protestanten, alle 
andere godsdienstige systemen, met inbegrip van hun 
leeken, de geestelijkheid of herders, ,,d e  heerlijken 
hunner kudde", de klasse der voormalige „gekozen 
ouderlingen”, de klasse van den „mensch der zonde”, 
alsmede al degenen die hen volgen en zich bij hen 
aansluiten. Dit bevel is met andere woorden voor alle 
leden van Satans organisatie openbaargemaakt, 
voor de leiders of hoofdmannen die ertoe behooren 
en al hun verbondenen, dus voor degenen, tot wie 
de Duivel met grooten toorn afgekomen en voor wie 
deze tijd een tijd van groot lijden is (Openb. 12 : 12). 

(Tot deze laatsten zegt Jehova: „Jahve, de Heer, komt 
tegen u getuigen (Kath. Bijbel), of volgens Rother- 
ham: „Dat mijn Heer Jehova in het midden van u als 
getuige zij!” Toen dit deel der profetie in vervulling 
begon te gaan, had Jehova Christus Jezus op den 
troon geplaatst; de Heere had Satan uit den hemel 
geworpen en begon vooral Zijn aandacht te vestigen 
op de dingen der aarde. Jehova deed den W ereld
oorlog tot stilstand komen, om den volkeren der 
aarde een gelegenheid te geven het getuigenis te ver
nemen, dat Hij door Zijn getuigen liet bekendmaken, 
voordat Hij de organisatie van Satan in Armageddon 
vernietigt. Het moment was gekomen, waarop zij 
moesten „hooren’’ en „vol aandacht” moesten zijn, 
zelfs indien zij op Gods geboden geen acht zouden 
slaan, dat wil zeggen als zij zouden weigeren ze 
in overweging te nemen. Zooals de Heere later ver
klaard heeft, moet dit evangelie des Koninkrijks allen 
volkeren gepredikt worden voordat het einde komt. -
Mat th. 24 :  14, 21.

24 M erkt op, dat het bevel van uit den „tempel
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Zijner heiligheid” uitgaat. Dit komt overeen met het 
tijdstip, waarop de „Engel des verbonds” plotseling 
tot Zijn Tempel kwam, toen deze juist Zijn werk 
ter voorbereiding van den weg voor het aangezicht 
voor Jehova beëindigd had (M al. 3 : 1 ) .  Het is het 
moment, waarop Jehova ‘Zijn dienstknecht, den 
Spruit, in den Tempel voortgebracht heeft (Zach. 
3 : 8 ). De groote Rechtvaardiger van Jehova, de 
Hoogepriester naar de ordening van Melchizédek, is 
in den Tempel ver schenen, derhalve is de „W ensch 
aller heidenen” [natiën] gekomen (Haggaï 2 : 8 ) .  
De Hoogepriester is thans „priester  op Zijnen troon" 
en staat in den dienst van Jehova, volgens Zijn hei
ligen wil (Zach. 6 : 1 2 ,  13).  O p deze wijze is Jehova 
door Christus Jezus vertegenwoordigd, hetgeen in 
volkomen overeenstemming is met de profetie bij 
monde van Micha - „in den tempel Zijner heilig
heid” , „zwijg voor Zijn aangezicht, gij gansche aar
de (Hab. 2 : 20).  Het is de tijd des oordeels: „De 
H E E R E  is in het paleis (tempel; Kath. Bijbel) Zijner 
heiligheid, des H E E R E N  troon is in den hemel; Zijne 
oogen aanschouwen. Zijne oogleden p roeven de 
menschenkinderen. De H E E R E  proeft den recht
vaardige; maar den goddelooze , en dien, die ge
weld liefheeft, haat Zijne ziel. Hij zal op de godde
loozen regenen strikken, vuur en zwavel; en een ge
weldige stormwind zal het  deel huns bekers zijn. 
W an t de H E E R E  is rechtvaardig, Hij heeft gerech
tigheden lief; Zijn aangezicht aanschouwt den op
rechte”. - Psalm 11 : 4-7.

25 He t  oordeel begint bij het huis Gods (1 Petr. 
4 : 1 7 )  en  gaat voort de natiën te scheiden, te iden- 
tificeeren en elke klasse te kenmerken (M atth. 25 : 
31-46). De  tijd is gekomen, waarin Gods Tempel 
in den hemel geopend is en de ark des verbonds ge
zien wordt (Openb. 11 : 19), hetgeen de tegenwoor
digheid van Jehova beteekent. Deze Bijbelteksten 
vormen een volkomen harmonie; zij getuigen niet 
alleen van het feit, dat dé Heere Jezus thans als 
Koning tegenwoordig en het einde van Satans heer
schappij gekomen is, maar tevens, dat de Heere Jezus 
in Zijn oordeelswerk voortgaat als groote, recht
matige Rechter van Jehova.

26 Om de tegenwoordigheid des Heeren te be
wijzen, hebben de Bijbelonderzoekers in het verleden 
zich op de chronologie verlaten, maar het meest over
tuigende getuigenis en  de duidelijkste bewijzen van 
Zijn tegenwoordigheid vormt de vervulling van de
profetie, dat wil zeggen datgene, wat werkelijk ge
komen is en dat niet kon geschieden dan slechts na 
de komst des Heeren tot Zijn Tempel. Een zeker 
aantal menschen, die in Christus beweren te zijn, 
redetwisten, over het woord „teeken” , zooals het in 
Mattheüs 24 : 3 aangehaald wordt:  dit woord is hier 
in het enkelvoud gebruikt, hetgeen dus zeggen wil, 
dat het maar één teeken is  en dat er van algemeene 
bewijzen aangaande de tegenwoordigheid van Chris
tus geen sprake is. Een dergelijke gevolgtrekking 
is van elke logica ontbloot, en is volkomen in strijd 
met de Schrift. De volgende vraag werd door de 
apostelen tot Jezus gericht: :„ :W elk  (zal) het teeken 
(zijn) van Uwe toekomst?” (M atth. 24 : 3 ) . Als het 
woord ,,teeken” hier nu in het enkelvoud gebezigd 
wordt, bewijst dit niet slechts één enkele zaak, maar 
„een kenteeken en duidelijk te onderscheiden merk-



teeken of bewijs van een feit” , zooals een woorden
boekschrijver verklaard. E r kunnen verschillende 
getuigen gedagvaard worden om één feit te beves
tigen: hun getuigenis wordt aanvaard als een steun 
in het rechtsgeding, dus met recht een teeken, ken- 
teeken en merkteeken als bewijs. Over de bewijzen 
van de tegenwoordigheid des Heeren zullen wij hier 
niet langer spreken, omdat dit onderwerp reeds volle
dig opgehelderd is tot volkomen bevrediging van de
genen, die Jehova liefhebben en dienen. Er is geen 
discussie noodig voor degenen, die den Heere vol
komen gewijd zijn en zich aan Hem overgegeven 
hebben om Zijn wil te doen.

27 De Heere laat in dezen tijd de waarschuwing 
publiceeren en verlangt van allen, dat zij vol aan
dacht zijn; Hij zegt: „W an t zie.” Aldus vestigt Hij 
de aandacht van allen op hetgeen nu aangekondigd 
wordt. De Heere is  in Zijn Tempel.  Den menschen 
moet de waarschuwing medegedeeld w orden, want 
de „dag der wrake onzes Gods” is thans gekomen; 
de taak van de gevolmachtigden Gods is derhalve, 
van de wraak van Jehova tegen Satans organisatie 
getuigenis af te leggen en de menschen te waar
schuwen (Jes. 61 2 ). Het is thans een tijd, waarin 
jegens God den Heere  bedachtzaamheid, de volste 
aandacht en gehoorzaamheid gevergd wordt.

28 De profetie  toont vervolgens de reden aan, 
waarom God deze aandacht vraagt: „W an t ziet, de 
H EER E gaat uit van Zijne plaats, en Hij zal neder
dalen en treden op de hoogten der aarde”; volgens een 
andere verdeling. „W an t de Heere zal uitgaan van 
Zijn heilige woonplaats: Hij zal nederdalen, en al 
wat op aarde groot is onder Zijne voeten treden 
(Micha 1 : 3 ) .  D e Goddelijke profetie zegt, dat de 
„Heere uit Zijn woonplaat gaat” . Deze woonplaats 
is Zion, Zijn officieele residentie, waar Hij sedert 
1918 vertoeft en voor eeuwig blijft wonen: "W ant 
de H E E R E  heeft Zion verkoren, Hij heeft het be
geerd tot Zijne woonplaats, (zeggende): Dit is Mijne 
rust tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want Ik 
heb ze begeerd”. - Ps. 132 : 13, 14.

29 | Op het tijdstip van de vervulling dezer pro
fetie (Micha 1 : 3) was Satan reeds uit den hemel 
geworpen en op de aarde gestort; Jehova vestigt 
thans Zijn aandacht op de dingen der aarde. Zooals 
steeds, handelt Hij door middel van Zijn Hooge- 
priester, aan W ien  Hij alle gezag gegeven heeft, in 
den hemel zoowel als op aarde. Het is die tijd, w aar
op de profeet zijn hoop vestigde, toen hij de volgende 
woorden schreef: „Och, dat Gij de hemelen scheur- 
det, dat Gij nederkwaamt, dat de bergen van Uw 
aangezicht vervloten; Gelijk een smeltvuur brandt 
(en) het vuur de wateren doet opbobbelen, om Uwen 
Naam aan Uwe wederpartijders bekend te maken! 
Laat (alzoo) de heidenen van Uw aangezicht 
beven” [O  scheur den hemel open en daal af. zodat 
de bergen voor U  beven, als een vuur dat laaiend 
vlamt in ’t hout, als een vuur dat het water op doet 
bruizen, om uw tegenstanders uw macht te tonen de 
volken te doen sidderen voor U "] Kath. Bijb. - Jes. 
64 : 1 2.

30 Het is thans de tijd, waarin het getuigenis 
als waarschuwing ter rechtvaardiging van den Naam 
van Jehova gegeven moet worden.
duidelijk zegt, is de aarde de voetbank van Jehova

en het oogenblik is gekomen, dat de vijanden Gods 
door Christus Jezus, Die de Uitvoerder van Zijn wil 
is, onder Zijn voeten vertreden moéten worden (Ps. 
110 : 1-5). Jehova is nedergedaald, om „op de hoog
ten der aarde te treden", dat wil zeggen om te ver
treden alles wat groot is op aarde. Niet één gods- 
dienstaanhanger of heerscher, noch eenige organisa
tie of persoon als enkeling kan ongestraft vermetel 
tegenover den Allerhoogste optreden; want nu is het 
einde gekomen, waarin de grooten en machtigen, de 
hoogmoedigen en spotters tot in het stof vernederd 
zullen worden. Alles wat nu hooggeplaatst en groot 
op aarde is, is reeds onder de verzenen van Jehova 
en Christus. De leiders van deze verdorven en slechte 
wereld zijn niet de „hooge overheden” (Rom. 13. :
1),  alhoewel over dit onderwerp veel ophef gemaakt 
werd. maar Jehova en Christus zijn de „Hooge 
Overheden” en Jehova alleen is de Allerhoogste. Hij 
maakt de geheele aarde tot de voetbank van Zijn 
Christus: ,,De hooge oogen der menschen zullen ver
nederd worden, en de hoogheid der mannen zal 
nedergebogen worden; en de H E E R E  all een zal in 
dien dag verheven zijn. W an t de dag des H E E R E N  
der heirscharen zal zijn tegen allen hoovaardige en 
hooge, en tegen allen verhevene, opdat hij vernederd 
worde” . - Jes. 2 :1 1 ,  12.

31 Gedurende langen tijd waren de koninkrijken 
en regeerders der aarde de ruggegraat van de orga
nisatie van den tegenstander. W ij zijn thans echter 
het tijdstip genaderd, waarop deze spotters en hoo
vaardigen, die hun hart als een steen verhard hebben 
in het stof der aarde gebogen en vernederd moeten 
en zullen worden: ,,En de bergen zullen onder Hem 
versmelten, en de dalen gekloofd worden, gelijk was 
voor het vuur, gelijk wateren, die uitgestort worden 
in de laagte” . - Micha 1 : 4.

32 De ruggegraat of de steun van Satans orga- 
nisatie wordt door de „bergen” gesymboliseerd,
welke zich boven alle andere deelen van de aarde 
verheffen. V oor Zijn vijanden is Jehova een „ver- 
teerend vuur”, hetwelk de machten die de natiën 
beheerschen, weldra zal doen smelten. „M aar de dag 
des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in 
welken de hemelen met een gedruisch zullen voorbij
gaan, en de elementen branden zullen en vergaan, 
en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen ver
branden. Verwachtende en haastende tot de toe
komst van den dag Gods, in welken de hemelen, door 
vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elemen
ten brandende zullen versmelten”. „Als een dief zal 
komen de dag des Heeren, waarop de hemelen met 
gedruisch zullen verdwijnen, de elementen door 
brand ontbonden worden, de aarde en al wat op 
haar gemaakt is, niet meer worden gevonden. . . . 
reikhalzend verwachtend het aanbreken van den 
dag Gods terwille waarvan de hemelen met vuur 
zullen opgelost worden en de elementen in brand 
vliegen en versmelten” ; 2 Petr. 3 : 10, 12.

33 De groote, met bergen vergeleken regeeringen 
en hoofden d er aarde; zullen gespleten en als dalen 
van elkander gescheiden worden, hetgeen hun ge
heele cohaesie (onderlinge samenhang) zal weg
nemen, alle eenheid zal verbreken en hen als een 
ruïne in elkander zal doen storten. Al hun verdragen, 
overeenkomsten en al hun pacten zullen zonder re
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sultaat blijken te zijn. Jehova liet door Zijn profeet 
een gebed uitspreken, hetwelk op Zijn voornemen 
wijst, om al deze aardsche, verdorven machten, te 
vernietigen; „Gij zult hen verdrijven, gelijk rook ver
dreven wordt; gelijk was voor het vuur smelt, zullen 
de goddeloozen vergaan van Gods aanqezicht”. - Ps. 
68 : 3.

34 De Heere spreekt verder nog over een zinne- 
beeldigen stortregen, als Hij zegt; „Gelijk wateren, 
die uitgestort worden in de laagte”. Dit wijst op den 
tijd, dat Jehova God Zijn oordeelen zal beginnen te 
voltrekken; de aardsche organisaties zullen snel ver
dwijnen en zich verdeelen als den bergstroom, die 
zich in een dal omlaag stort en alles meesleurt wat 
zich op zijn weg bevindt.

35 J Deze profetie vormt tevens de definitieve af
rekening van Jehova, namelijk de tenuitvoerbrenging 
van Zijn gericht en Zijn besluit, om in Armageddon 
alles uit te roeien wat tot Satans organisatie be
hoort; zij behelst onder anderen ook de nauwkeurige 
en overtuigende verklaring, dat het werk van Jeho
va s getuigen vóór Armageddon beëindigd moet zijn, 
vóórdat de groote verdrukking, die zich over Satans 
organisatie zal uitbreiden, zal komen.  Dit is een ge
biedende noodzakelijkheid, welke bewijst, waarom 
Jehova s getuigen thans in de vervulling van hun 
zending ijverig moeten zijn, en wel tot aan A rmaged- 
don toe. Indien de strijd van den grooten dag des 
Almachtigen Gods alleen de vernietiging van de 
boozen bewerkstelligen zou, waarom zou de Heere 
dan aan allen het bevel geven om te hooren en op te 
merken, wat Hij thans zal doen? Ongetwijfeld zou 
Jehova reeds lang Satan en zijn organisatie vernie
tigd kunnen hebben; het was evenwel Zijn uitdruk
kelijke wil, dat er nog iets anders ten uitvoer ge
bracht moest worden. W ij willen opnieuw op de 
groote strijdvraag wijzen, namelijk op die van de 
rechtvaardiging van Jehova’s Naam. Satan heeft in 
strijd met Gods wil een machtige organisatie opge
richt. Hij en zijn vertegenwoordigers hebben den 
Naam van Jehova met smaadheden overladen. Dit 
lukte den Duivel door den godsdienstaanhangers toe 
te staan, met den Naam van God en Christus handel 
te drijven. Daar het volk een geheel verkeerd be
grip omtrent Jehova en Zijn voornemen had, werd 
het door dit middel om den tuin geleid; aldus 
heeft het het W oord Gods veracht en den Naam 
van God gevloekt. God brengt thans den ondergang 
van alle goddelooze leiders en onderdanen teweeg. 
Volgens het Goddelijke voornemen moet de vijand 
niet alleen verwijderd, doch ook vernietigd worden, 
opdat de Naam van Jehova gerechtvaardigd worde 
en de levende schepping moge weten en begrijpen, 
dat Hij alleen God is, de Eenige, Die den Naam 
Jehova draagt en dat de menschen die wenschen te 
leven, dit leven alleen kunnen ontvangen van Jehova 
door Christus Jezus, onzen Heere en Verlosser.

36 De Duivel en zijn handlangers, vooral de 
Roomsch-Katholieke Hiërarchie, alsmede de geeste
lijkheid en haar verbondenen, strijden achter het 
front, aangezien het lafaards zijn die in het donker 
hun werken volbrengen, onder den invloed van de 
machten der duisternis. Zij maken van de gunstige 
gelegenheid gebruik om hun tegenstanders in den 
rug aan te vallen. Jehova handelt precies op de tegen
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overgestelde wijze, daar Hij oprecht is en altijd 
rechtvaardig. Voordat Hij met den strijd aanvangt, 
stelt Hij den vijand hiervan op loyale wijze op de 
hoogte en zegt hem zich voor te bereiden en tot het 
uiterste te gaan, voordat hij uitgeroeid zal worden. 
 Terzelfder tijd waarschuwt Hij het volk. waaronder 
tevens de menschen van goeden wil die gerechtigheid 
wenschen begrepen zijn, afdoende voor de machts
ontplooiing van Zijn toorn tegen Satan en diens or
ganisatie. Hij handelt zoo, opdat de menschen van 
goeden wil die hooren en op Zijn waarschuwing acht 
geven, uiteindelijk kunnen „vluchten naar de ber
gen (M atth. 24 : 15, 16; N. V ert.) of naar de 
„vrijsteden (Num. 35 : 11-15) als de eenige plaats 
van veiligheid, namelijk Gods Koninkrijk onder het 
bestuur van Christus Jezus. D e  menschen kunnen 
deze gunst en zegening slechts ontvangen, door zich 
tot Gods organisatie te begeven en zich vrijwillig 
aan Gods geboden te onderwerpen.

37 H et is thans een zeer ernstige, ja zelfs plech
tige tijd; hij eischt de grootste aandacht wat betreft 
de bestudeering van Gods W oord; en dit niet alleen 
ten opzichte van de menschen van goeden wil, die op 
deze wijze gewaarschuwd zijn, maar ook van de
genen, die Jehova uitgezonden heeft om deze bood
schap te verkondigen. De Almachtige geeft Zijn ge
tuigen het bevel het land door te trekken, om de 
waarschuwing te brengen en den menschen over de 
aanstaande ontvouwing van Zijn wraak te onderwij
zen.|Vroeger dachten de Christenen, dat het voor
naamste doel van Gods voornemen hun redding was 
en het feit dat zij het leven zouden verkrijgen. Heden 
is duidelijk bewezen, dat er nog veel meer dingen 
aan verbonden zijn. Zij, die in Christus wenschen 
te leven, moeten aan het van het hoogste gezag uit
gaande gebod des Heeren volkomen gehoorzamen. 
In nauwkeurige bewoordingen zegt Hij tot Zijn ge
tuigen, dat zij vernietigd zullen worden, indien zij in 
gebreke blijven deze w aarschuwing te verkondigen, 
zooals Hij geboden heeft. „Gij nu, o menschenkind. 
Ik heb u tot eenen wachter gesteld over het huis 
Israëls; zoo zult gij, h et woord uit Mijnen mond hoo
ren, en hen van Mijnentwege waarschuwen. Als Ik 
tot een goddelooze zeg: O goddelooze, gij zult den 
dood sterven, en gij spreekt niet, om den goddelooze 
van zijnen weg af te manen; die goddelooze zal in 
zijne ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal Ik 
van uwe hand eischen”. - Ezech. 33 : 7, 8.

38 E r  zijn  personen,  die beweren navolgers van
Christus te zijn en naar  een plaats in Gods Konink
rijk verlangen, welke echter geen waardeering voor 
deze Schriftplaatsen schijnen te hebben, noch voor 
andere dergelijke teksten. Z i j bezoeken een vergade
ring van Gods volk en luisteren naar een broeder, 
dien zij graag hooren spreken, maar als het over een 
diepe studie gaat, over hetgeen Jehova hun opdraagt 
te doen, openbaren zij een algeheele onverschillig
heid. Zelden nemen zij een aandeel aan het verkon- 
digingswerk en zeggen, dat anderen dit wel kunnen 
doen. O f deze onverschilligen nu in den Tempel zijn 
of niet; zij werden omtrent het voornemen van God 
onderwezen en kregen de opdracht dit aan anderen 
bekend te maken (Openb. 22 : 17). Om deze reden 
rust er een groote verantwoording op hen; het is 
hun taak, een actief aandeel aan het getuigeniswerk



te nemen. Deze feiten worden hier aangehaald, om
dat de dwingende noodzakelijkheid zich voordoet, 
enkelen der gewijden opnieuw te moeten waarschu
wen; het is goed hen er aan te herinneren, dat zij 
een groote taak te vervullen hebben. A ls  deze na- 
latigen met de Heilige Schrift, welke Jehova door 
Z ijn profeten liet schrijven, geen rekening houden, 
is het zeker, dat dit feit een vernietigend oordeel over 
hen zal brengen. God maakt met geen enkel persoon

een uitzondering. Hij, die deze geboden hoort, is 
tegenover den Heere verantwoordelijk. Het vervolg 
van de bestudeering dezer profetie openbaart ons, 
dat Jehova een reden heeft om deze waarschuwing 
ten gehoore te brengen, alsmede het feit, waarom Hij 
Zijn wraak tegen al degenen ten uitvoer brengt, die 
niet hun volledige aandacht aan Gods W oord wijden, 
noch hun goeden wil openbaren, maar weigeren de 
geboden des Allerhoogsten te gehoorzamen.

Brieven en Ervaringen
E E N  IEG ELIJK , D IE  U IT  D E  W A A R H E ID  IS , H O O R T  
M IJN E  ST E M  Joh. 18 : 37.

Geliefde medestrijders der Theocratie.

Als groet Spreuken 15 : 14, Ps. 97 : 11.

Ik  had een nabezoek bij een man en vrouw, die wel van goe
den wil bleken te zijn. M et Gods hulp w as ik bezig, hen de 
twee klassen, (hemelsche en aardsche) te doen onderscheiden 
en hen eenigszins bij, te brengen hoe dat in elkaar zit. M atth. 
5 : 5 en 5 : 8; Openb. 7 : 4  en 7 : 9. D e man zei toen, de 
144000 zijn de eerste groep en bij de anderen spreekt Jezus 
van „Mijn andere schapen”, die Hij ook toebrengen moet en 
alles één kudde en één herder zal worden. D e man had dus 
w el degelijk het onderscheid begrepen. Het w as mij een wonder 
dat deze persoon Joh. 10 : 16 aanhaalde, ik was sprakeloos. 
V erd er wensch ik allen broeders en zusters veel vreugde in 
den dienst en moge nog vele menschen een toevlucht in de 
organisatie Gods vinden.

A ls groet Spr. 13 : 9, 13; Spr. 13 : 14, 16; Jer. 5 : 1; 6 : 27; 
Klaagl. 3 : 24, 25; Ezech. 9 : 4; Z ach . 14 : 9, 11.

D E  MACHT D E R  D E M O N E N .

Geliefde medeverbondenen in de Theocratie.

Hiermede doe ik jullie een ervaring uit het arbeidsveld toe- 
komen. Door een broeder had i k  een adres voor een nabezoek 
ontvangen, waarvan de vrouw  een spiri tiste was. Z ooals jullie 
allen weten leeren zij, dat de geest van de dooden verder leeft, 
waarmede zij zeer veel in contact komen. M et heel veel mooeite 
kon ik haar, door het inzicht w at ik van Jehova heb ontvangen, 
duidelijk maken, dat dood, dood is, en dat ook de geest 
van de menschen niet meer verder l e e f t .  D aar zij den Bijbel 
gelooft is het mij gelukt het haar door  d e leerstelling der ziel 
duidelijk te maken. Bij het vierde nabezoek mocht ik een inte
ressante ervaring beleven. Ik behandelde de drieëenheid volgens 
de lezing, die wij onlangs van de moeder hadden ontvangen. 
Gedurende de lezing was mevrouw met haar gedachten soms 
afwezig. Waardoor dat kwam ontdekte ik pas aan het einde 
van de lezing. D at komt zoo, toen ik aan het einde van de 
lezing was gekomen, zeide ik tot mevrouw, het schijnt nog al 
koud te zijn vanavond, daar ik nog al een ergen kouden rug 
had, wat mij opviel. Z ij antwoordde mij toen daarop, het is 
geen wonder, want de kamer zit vol demonen. Ik kreeg even 
een rilling, daar ik dat altijd iets griezeligs vind. W e l had ik 
opgemerkt,  dat zij drie keer met haar arm een afwerende be
weging had gemaakt. T oen  zei ze verder, gedurende de lezing 
wilden de demonen mij steeds maar afleiden, om m aar niet te 
kunnen luisteren naar w at u zeide en ook riepen zij tot haar: 
het is allemaal huichelarij, huichelarij; maar dit was nog niet 
alles, toen zeide ze tot mij, achter uw rug bij die stoel staat een 
demon, die zoo vuil en gemeen kijkt, dat ik er zelf niet naar 
kijken kan. Ik zelf zag hem niet en keek ook niet om of het 
wel zoo was en eerlijk gezegd was mij hunner een blik niet 
waardig. Verder vertelde zij, ja  juffrouw  ook u plagen zij, 
want u zit aldoor uw keel te schrappen. Ja, dacht ik, dat is 
zoo, want tijdens de lezing w as het verschillende keeren , alsof

iemand met een naald in mijn keel zat te prikken, m aar ik 
reageerde er niet op en zeide dat ik een beetje verkouden was, 
om haar geen vat te geven, m aar bij mij zelf zeide ik, toen 
ik later daarover dacht, zij kan gelijk hebben. Doordat enkele 
maanden geleden een broeder, toen hij een nabezoek bracht, de 
m acht der demonen behandeld had, w as ik goed op de hoogte 
en begon toen het een en ander hierover aan te halen. Ik zeide 
tot haar, het is geen wonder, w ant: in de leer der drieëenheid 
wordt veel ov er Christus Jezus aangehaald en wij weten, dat 
Christus straks de oordeelsvoltrekker van heel de goddelooze 
bende en de demonen zal zijn, want in Z ijn  tijd waren de 
demonen al bevreesd, dat Jezus hen zou oordeelen. M atth. 
8 : 29-34 en Luc. 8 : 26-31. H ier zien wij, indien wij van Jehova 
onze beschermengelen niet hadden, dan zouden de demonen 
ons het w erk voor het Koninkrijk ten zeerste belemmeren en 
ons zelfs dooden.

U it dit blijkt, geliefde medestrijders, hoe de demonen werken 
om menschen van goeden wil a f te houden van hetgeen wij hun 
brengen. Ik was zeer verheugd over de bescherming, die Jehova 
mij verleend heeft en dat ik verder geen last van  de demonen 
had dan een beetje kou en naaldprikken. W e l wil ik nog den 
nadruk er op leggen, om bij zulke menschen een beetje meer 
geduld te hebben dan wij soms gewend zijn. W a n t deze men
schen hebben een zwaren strijd om van deze booze machten of 
geesten bevrijd te worden en ook zien wij hier welken strijd 
wij voeren. E feze 6 : 12. M aar hun tijd is kort. Openbaring 
12 : 12.  Nu hoop ik door de genade van Jehova haar verder 
behulpzaam te kunnen zijn om kennis en inzicht te verkrijgen, 
opdat zij spoedig van deze booze machten bevrijd mag zijn. 
W ij zien hier een bewijs van de wonderbaarlijke bescherming 
van Jehova en niet alleen in dit geval, m aar ook in alle andere 
gevallen. Dus geliefde medeverbondenen vol moed en zonder 
vrees verder voor Jehova en Z ijn  T heocratie. Ik groet jullie 
allen met Ps. 34 : 8.

Z I J  G E H O O R Z A M E N  M IJ B IJ H E T  V E R N E M E N  V A N  
M IJN  S T E M    Ps. 18 : 45. K.B.
Geliefde medestrijders, als groet Amos 8 : 1 1 .

Hierbij een kleine ervaring, die ik bij het nabezoek werk 
opgedaan heb. Bij een heer, w aar ik drie nabezoeken heb ge
bracht en die een hartstochtelijke rooker was, maakte ik duidelijk, 
dat het rooken onder datgene valt, w a t den afgoden geofferd
wordt. Hand. 15 : 20; Jer. 44 : 3, 23. " Nadat wij  het onderwerp
(rooken) goed behandeld hadden, v - - - - - - z e persoon of hij in

overtreding is. omdat hij zoo qerookt heeft. Ik
verklaarde hem, dat hem de ov- - - e rekend wordt,
omdat hij het onwetend geda--- b l ik,
nu hij kennis ov er he----- n
heeft, ook de ver---- 
rookt niet. E en  v--- 
het eerste wat 
verbrand en n---
hij, dat er ie--- ---n
voor een po---
maakt mij---
een ande
te v erb r---



A lw eer een bewijs hoe vlug en goed de menschen van goeden 
wil de waarheid begrijpen en daarnaar handelen, tot voorbeeld 
van degenen, die aan de Egyptische gewoonte nog vasthouden.

D e hartelijke groeten van U w  medestrijder met Ps. 106 : 2, 3.

IK  Z A L  Z E  R E D D E N  U IT  A L  D E  P L A A T S E N , W A A R - 
H E N E N  Z IJ  V E R S T R O O ID  Z IJN . -  E z . 34 : 12.

Gel. M .,

Ik bezoek al een keer of zes jonge menschen, die van huis 
uit katholiek zijn, m aar hiermede niet tevreden waren.

Z ij (de vrouw  des huizes) had al vaak de getuigen Jehova 's, 
wanneer deze bij haar aan de deur kwamen, bits toegesproken.

Nu zijn zij en haar man ijverig begonnen hun familie ge
tuigenis te geven over datgene w at God in Z ijn  W oo rd  open
baart. Hierbij ontvangt ook de R .K . H iërarchie haar deel. 
D it gaat zoo goed, dat zelfs een zw ager van hem, die eens 
kwam luisteren en zoodoende een getuigenis ontving, is weg
gebleven, omdat hij het begreep en niet weerleggen kon. Die 
zwager zijn zuster heeft wel hoorende ooren, zij komt luisteren 
en ook nog twee zusters van haar (deze zijn allen katholiek). 
E én  van de zusters heeft een ongeloovigen man en daar heb 
ik tweemaal een bezoek gebracht en ik hoop in Jehova’s kracht 
ook dezen blinde de oogen voor de waarheid te openen. D aarbij 
heb ik gedacht aan Spr. 9 : 8. Z ijn  vrouw vroeg mij w aar hij 
bij was, of ik het niet erg vond, dat hij niet in God geloofde. 
W aaro p  ik antwoordde, heelemaal niet, want van wie moest
uw man de waarheid hooren, alles om ons heen is toch onop
recht en verdwaasd. Den volgden keer zoo sprak ik tot den
man, zal ik voor u een Bijbel meenemen, dan kunt u zelf mee
lezen. N u als ik goeden zin heb, was het antwoord!

O , w at een vreugde dezen menschen de boodschap der w aar
heid te mogen brengen! D e overburen van de menschen van 
wie ik boven schreef komen ook op dat nabezoek adres. De 
vrouw heeft met mij op dezelfde school gegaan en studeert thans 
graag in de waarheid. D at is dus samen 8 personen die bij 
elkaar komen, en ik hoop, dat die zw ager er ook nog bij mag 
komen. V erder hoop ik de schapen van die onwaardige her
ders het eten en drinken van den W a ren  Herder te mogen 
overhandigen. W e  hopen, dat die oude hoer geheel openbaar 
wordt en bovenal dat allen die waarheid en gerechtigheid lief
hebben, Jehova en Christus eer en lof brengen. U  begrijpt hoe 
ik met vreugde verder ga, steeds Jehova biddende om wijsheid 
en kracht.

Vriendelijke groeten met Spr. 10 : 2.
E en  sprinkhaan.

Geliefde medestrijders,

A ls groet Hebr. 13 : 6.
Dezen brief wil ik u allen schrijven, van mijn post hier aan 

het front, w aar ik tusschen allerlei bedrijven, de eer Jehova's 
hier verkond.

Gij allen strijders(sters) voor de vrijheid,
G aat moedig voorw aarts in het licht.
D at Jehova God laat schijnen 
E n  Z ijn  volk hiermee verlicht!
Satans macht zal ras verdwijnen 
E n  Gods Koninkrijk wordt opgericht.
D aar zal alles vol vreugde en liefde wezen,
A lle ongerechtigheid is aan den kant.
G aat dus allen moedig voorw aarts,  
E n  verstevigt uwen band 
V o or Jehova en Z ijn  Koning 
E n  als loon 't beloofde land.

E en  medestrijder voor den eer van Jehova. D eut. 31 : 6.

S A T A N  G R E E P  ---

Geliefde ----
---ng, hoe Satan er altijd 

--- ---tober w as het, de
besteeg op  weg

t voorzien. Een
p---   reed  zoover
r--- ---ar, toen  er
 ---e  naast  mij

reed, schopte het vooruit. Ik  zag echter dat  er iets in moest 
zitten en stapte af om het op te  rapen. T o t  mijn verbazing 
merkte ik dat het een vol pakje sigaretten was. D e man, die 
met mij opreed w as natuurlijk ook gestopt en toen hij zag dat 
het sigaretten w aren, eischte hij direct zijn deel op, dat was 
in dit geval 10 sigaretten. Ik gaf hem, daar ik zag, dat het 
moeilijk anders ging, zijn deel. V o or die tien rookertjes, die ik 
nu in mijn zak had, kon ik gemakkelijk f 1.50 krijgen. M aar 
toen ik thuis kwam, w as mijn eerste vraag of de kachel brandde 
en ja  hoor, zw art-jan knetterde van genoegen toen hij die 10 
vergiftige tabaksstokjes te slikken kreeg. Z o o  ziet ge broeders 
en  zusters, laten vooral degenen die nog een zwak hebben voor 
een sigaar of sigaret, oppassen voor de verleiding van Satan. 
D e hartelijke groeten met 1 Cor. 9 : 24-27.

E en  medestrijder voor de Theocratie.

N O G  S T E E D S  H O N G E R IG E  S C H A P E N ! E z . 34 i 8.

M et zijn tweeën in een gebied werkend, w aarin wij niets 
dan bokken aantroffen, had ik aan het eind van den middag 
toch nog een fijne ervaring.

Ergens aan een deur had ik nog even getuigenis staan geven, 
maar er bleek verder geen belangstelling te zijn. T oen  ik verder 
huis aan huis ging, bemerkte ik, dat ik door een man werd 
achtervolgd. Ik dacht, hé, dat is geen zuivere koffie, ik wilde 
mijn fiets pakken en er vandoor gaan. D aar kreeg ik echter 
geen gelegenheid meer toe, want hij kwam op mij toe en zei: 
„Juffrouw, ik heb daarnet naar u staan luisteren”. . . .  Nu, 
jullie begrijpen w at ik toen dacht; m aar ik dacht toch verkeerd, 
w ant het bleek later geen bok, m aar een schaap te zijn. Hij 
ging verder met te zeggen: „Ik heb al meer van dit werk 
gehoord, m aar kreeg nooit de gelegenheid met jullie in contact 
te komen. T o en  ik u nu daarnet hoorde praten, dacht ik, die 
moet ik hebben en nu wil ik graag hiermee in contact komen. 
H ier hebt u mijn naam kaartje en kunt u niet eens bij mij thuis 
komen, m aar belt *u eerst even op welken dag u kom t". Ik 
dacht, nee dat zal ik niet doen, want dan geef ik hem een kans 
om den vijand te waarschuwen. - M atth. 10 : 16. T oen  ik dan 
ook onverw achts lectuur bij hem thuis bracht, werd ik ontvangen 
met de woorden: „u heeft het zeker niet vertrouwd, omdat u 
mij niet eerst opbelde, ik kan u dit niet kwalijk nemen, want 
ik weet dat Jehova’s getuigen vervolgd worden, dat schrikt 
mij echter niet terug om dit te onderzoeken”. O ok zijn vrouw 
bleek geïnteresseerd te zijn. Z ij namen gretig alle lectuur, die 
ik bij mij had en zeiden dat ik gauw weer terug moest komen. 
D e woorden van Johannes 10 : 27 gaan in vervulling.

M et hartelijke groeten, jullie medestrijdster voor de Theocratie.

W ee hun die op boosheid zinnen
en kwaad beramen op hun legersteden:
zij volvoeren het zo gauw de dag aanbreekt,
want zij hebben het in hun hand.
Begeren ze akkers: zij roven ze; 
huizen: zij maken zich ervan meester.
Den man met zijn familie weten zij in hun macht

te krijgen,
den eigenaar met zijn bezitting 
Gij, die het goede haat en het kwade lief hebt, 
die de mensen het vel over de oren trekt 
en het vlees van de beenderen!
Ja zij zijn het die het vlees van mijn volk hebben

verslonden,
hun de huid hebben afgestroopt, 
hun beenderen stuk gehakt; 
zij hebben het in stukken verdeeld 
al was het voor de pan bestemd, 
als een braadstuk voor de ketel.
M aar schreien zullen zij eenmaal tot Jahve, 
doch niets zal Hij dan van hen willen horen; 
dan zal Hij zijn gelaat voor hen verbergen, 
omdat hun daden zo boosaardig waren.

Micha. 2 : 1, 2; 3 : 2-4. K.B.


