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A a n  den geach ten  l e z e r !

Het Wachttoren Bijbel- en Tractaat -Genootschap 
te Brooklyn (N. Y.), dat door zijn Hollandsche af- 
deeling de tegenwoordige waarheid ook in Nederland 
zooveel mogelijk wenscht te verbreiden, wil den lezer 
deze brochure niet aanbieden,  zonder zich over de 
gebrekkige vertaling te verontschuldigen.

Dit betreurenswaardig feit is hieraan toe t e  
schrijven, dat de vertaler reeds meer dan twintig ja
ren in het buitenland woont,  de brochure daar ook 
gezet en gedrukt is, terwijl de uitgevers, willen zij 
hun geschriften zoo goedkoop mogelijk uitgeven, er 
op aangewezen zijn deze te doen vertalen door vrij
willige, onbetaalde krachten, die zich uit liefde voor 
het Evangelie, de „blijde boodschap,  die al den volke 
wezen zal“, hiervoor beschikbaar stellen.

Wij hopen,  dat de geachte lezer ons de gebrek
kige vertaling met het oog op deze oorzaken, gaarne 
zal willen vergeven.

Wij zijn overtuigd, dat de beteekenisvolle inhoud 
van deze brochure, ondanks de slechte overzetting, 
iederen oprechten,  naar waarheid st revenden onder
zoeker der Heilige Schrift, tot grooten zegen zal strekken-

HET WACHTTOREN 
BIJBEL- e n  TRACTAATGENOOTSCHAP

AFD.:  NEDERLAND 

Witte de Withstraat  111, Amsterdam





“V o o r b e r ic h t ''

Rechter J. F. Rutherford,
Brooklyn, N. Y.

Geachte Mynheer!

De vooruit gezonden proefbladen Uwer brochure 
“Millioenen nu levenden zullen nimmer sterven", welke U 
my op zoo vriendelyke wyze ter inzage gaf, hebben my- 
zelfs meer belang bewezen, als ik verwachte, en ik 
gryp deze vroege gelegenheid aan, U myne oprechte 
waardeering voor dit werk te betuigen.

De bewonderingswaardige wyze, waarin gy de u it
ingen des Heeren, zyn Apostelen en de ouden Profeten 
in geordende en door rykelyke wereldsche bewyze 
ondersteund hebt, en alles om te bewyzen, dat er een 
tyd zal komen, w aar dan Millioenen levenden Menschen 
nooit sterven zullen — en dat wy nu in deze tyd 
leven — zal in elk oprechte waarheidzoekende lezer 
hoop en vertrouwen doen ontwakken.

Als diegene, dien het geachte voorrecht had, dominee 
Russells preeken in duizenden couranten in vele landen 
te publiceeren, was ik natuurlyk benieuwd te weten, 
hoe U die zoo dikwyls in dominee Russells preeken 
aangevoerde profetiën behandelen zou. Ik ben werke- 
lyk verheugd, te bemerken, dat U het grootste deel 
uwer bewyzen vanuit het standpunt der vervulden 
profetiën behandeld.
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Met één woord, ik verheug my, dat U zulk een 
reeks van bewyzen verzamelden, om uwe beweringen 
aan te toonen en het volk te bewyzen gelyk een grond
veste voor een de moeite zich loonde hoop, hoe 
men het eeuwige leven verkrygen kan Niemand zal 
gedwongen zyn, Uwe uiteenzettingen als een ver- 
moeding te beschouwen.

U nogmaals dankend en U ryke eeuwige zegen 
wenschend voor Uw werk der liefde, teeken ik als de 
Uwe in trouwste banden.

G. C. DRISCOLL.

Santa Monica, Calif., 17 mei 1920.



“ Millioenen nu levende Menschen 
zullen nimmer sterven.”

De nadrukkelyke aankondiging, dat millioenen nu 
op aarde levende nooit zuilen sterven, schynt voor vele 
menschen als een vermetelheid maar wanneer het bewys 
zorgvuldig beschouwd wordt, geloof ik, dat haast elke 
onpartydige denker toestemmen moet, dat de gevolg
trekking redelyk is,

Byna negentien honderd jaar hebben christenen naar 
een komenden tyd uitgezien, waar allen natiën der aarde 
eeuwig leven zullen aangeboden worden. Hun ver
wachten en hopen hebben zich op de vereenigde 
getuigenis der geinspireerde oude profeten — van 
Mozes tot aan Johannes — op het getuigenis van 
Jezus van Nazareth, de zoon des levenden Gods en 
op het getuigenis zyner geinspireerden dicipelen ge
grondvest.

Voor meer als 4000 jaren gaf God Abraham eene 
belofte, waarin Hy zeide, dat Hy Abraham zegenen 
zou, en dat door zyn zaad alle volken der aarde gezegend 
zouden worden. Niet alleen dat Hy deze belofte gaf, 
maar bevestigde het met een eed; en Paulus zegt ons 
duidelyk, dat deze beide dingen, Gods woord en de eed, 
onveranderlyk zyn, en dat zyne beloften vervult moeten 
worden. Op deze met een eed bevestigde belofte en vol
gens den nakomelingen Abrahams gegeven gelykende 
belofte gegrondvest, hebben, sedert vrome joden der 
wereld naar een komenden tyd uitgekeken, w aar zege-
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ningen des eeuwigen levens en gelukzaligheid het 
menschdom zullen worden aangeboden.

Heden zyn de oogen der orthodoxen joden der 
aarde op P alästina gericht. Zy blikken op en heffen 
hunne hoofden omhoog, en in millioenen harten ont
waakt de hoop, dat den tyd tot wederverzameling der 
joden naar Palastina en tot oprichting eener staat of 
een regeering der joden en voor de joden aldaar 
volgens de goddelyke inrichting aangekomen is. Sedert 
Abrahams tyd hebben zij naar den Messias uitgekeken, 
maar hebben tot nu toe niet beseft, wie die Messias 
samengestelt wordt.

Eeuwig leven in een gelukkigen staat is het ver
langen van alle menschen. Of de menschen aan een 
goddelyke belofte gelooven of niet, een ieder zou 
verblyd zyn, zekerheid daarom trent te hebben, dat hem 
eeuwig leven in een gelukkigen staat te wachten stond. 
In aanmerking genomen dat dit groot verlangen, en 
de opstapelende bewyzen, waarvan heilige mannen 
van ouds her betreffende zulke komende zegeningen 
gegeven zyn, schynt het zeldzaam, dat niet meer 
menschen beproefden zich over deze zaak te onder
richten. De grond, zooals het van den apostel Paulus 
aangegeven wordt, is dat “de God dezer wereld (Satan, 
de onzichtbare beheerscher der tegenwoordige socialen 
orde der dinge) de zinnen der ongeloovigen verblind 
heeft, zoodat zy niet bestraald worden door het licht 
van het Evangelie der heerlykheid van Christus die het 
beeld Gods is”. — 2 Cor. 4:4.

Vele bekwame mannen zyn in de verledene eeuwen 
in den dienst Christi ingetreden. De groote tegen
stander Gods had, hunne verwonde plaats kennend 
anderen gebruikt, hun te overreden en vleiend hun zin 
op wereldsche dingen te richten; en de grootste menigte 
der geestelykheid hebben de bedorven en verleidenden 
invloed der tegenstander toegegeven en, zich van de
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Bybel afgewend en hebben het volk blindelings in de 
verkeerde richting geleidt. Ze schijnen de werklykheid 
uit het oog te hebben verloren, dat God een groot plan 
heeft, dat Hy in geordende, majestueuse wyze laat 
uitwerken. Maar het nur heeft geslagen, dat het volk 
de waarheid moet weten, en diegenen, die de w aar
heid weten, van de slavernij, der onwetenheid en de 
bygeloovigheid vrygemaakt en hunne zinnen in die 
kanalen zullen bestuurd worden, die tot eindelooze 
vreugde leiden.

Het doel des schryvers is, te trachten de gedachte 
van het volk op een zorgvuldige en gebedvolle be
schouwing der goddelyke profetie te leiden. Het zou 
diep te betreuren zyn, wanneer de geestelykheid poogden 
het volk van de bybelsche waarheid af te leiden. 
N iettegenstaande vinden wy overal veel tegenspraak, 
en vele geestelyken zullen trachten, het volk te beletten 
dit schryven te lezen. W y verzekeren daarom  den 
lezer, dat wy geen anderen beweegredenen hebben, by 
he t verkondigen dezer boodschap. Het is geen propa
ganda. Ook pogen noch wenschen wy iemand aan
leiding te geven zich ergens aan te sluiten. De beweeg
redenen dezer publicatie is geheel zelfverloochend. De 
schryver heeft m aar één wensch, deze is, het volk 
daartoe te bewegen, de goddelyke belofte te lezen, en 
met hart en zin daarop te bouwen in deze tyden der 
verdrukking het menschdom te bevestigen, zulken te 
troosten, die daar treuren, en hun op een beteren dag 
te wyzen, welke naby is.

W y moeten in gedachten houden, dat de groote 
alwetende Schepper nu reeds meer als 4000 jare met 
zekere menschen toebereidend onderhandeld had, om 
iegelyk mensch een gelegenheid voor eeuwig leven te 
brengen. W anneer Deze, die volmaakte wysheid is, 
zich zoo veel tyd en energie neemt Zyn plan uit te 
werken, dan is dit plan zekerlyk, eene zorgvuldige
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beproeving en beschouwing van elk mensch w aardig, 
daarvan afgezien welke geloofsbekentenis zyn gods
dienstige richting of zyn politieke beschouwing ook is.

Sedert den dagen Abrahams hebben vele menschen 
van ongewoonlyke intelligentie niet alleen het goddelyk 
plan vlytig bestudeert, m aar hebben hun leven gewyd, 
om aan de verkondiging daarvan aan anderen een 
aandeel te hebben. Het waren vierentwintig heilige 
profeten, w aarvan hun boodschap de Bybel ons bericht. 
Al deze voorspelden ons een komenden tyd van groote 
zegeningen voor het menschelyke geslacht. Het waren 
niet hunne eigene woorden, maar zy spraken zoo als 
het den geest Gods het hun ingaf. Voor een menschelyk 
verstand was het onmogelyk, de gangen der eeuwen 
te doorschouwen en vooruit te zeggen, wat de toekomst 
brengen zou, m aar deze verschillenden profeten, door 
den alwyzen Schepper geleidt, welke het einde voor 
den aanvang wist, schreven en spraken als goddelyke 
instrumenten. Gods belofte mislukte nooit. Hy zeide: 
"Ik, de Heere, toch ben niet veranderd" (Maleachi 3:6); 
"Niet één woord is onvervuld gebleven van al de goede 
woorden.’ (1 Koningen 8:58.) Alle onderzoekers der 
Bybel stemmen daarm ede overeen, dat die tyd komen 
moet, waar- in elke belofte Jehovas vervuld zal worden. 
God doet alles ordelyk niet op de menschen hun 
passenden tyd. Een dag is by Hem duizend jaar en 
duizend jaar gelyk een dag, en wat hy de menschen 
als eene lange vertraging der belofte mag schynen, is 
by God m aar een zeer korte tydspanne.

Alle Bybelonderzoekere stemmen ook daarin overeen, 
dat het Jehova beviel, die sociale orde dezer dingen 
van het begin der wereld in tydperken te verdeelen, 
dien wy werelden noemen, en waarvan de Heere als 
van werelden spreekt — zulk eene benoeming van de 
"wereld" beteekent een sociale orde van dingen, die 
binnen een aangegeven tydperk bestaan. Byna negentien
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eeuwen hebben onderzoekers der goddelyke profetiën 
het einde der wereld verwacht en daarna uitgekeken, 
omrede Jezus het leerde. Vele christelyke menschen 
echter kunnen het onderscheid tuschen symboolsche 
en letterlyke uitdrukkingen der Bybel niet herkennen, 
en zyn in betrekking op het einde der wereld verward 
geworden. De groote Johannes Calvin b. v. leerde, dat 
by het intreden van deze gebeurtenis, Jezus die in de 
nabyheid der aarde verschynen zal, dan vuur uit de 
wolken zal neder zenden w aardoor de aarde dan zal ont
branden en met al wat er op is geheel vernietigd worden. 
Daar hy een groote beroemde geestelyke was, werd 
aangenomen, dat zyne gevolgtrekkingen op een correcte 
uitlegging der Bybel grondde, en een groot aantal 
geloofden zyne leerstellingen. Door deze oorzaak hebben 
velen met vrees en sidderen het einde der wereld 
tegemoet gezien.

Het verstand zou ons ten slotte zeggen, dat Jehova 
niet één zoo prachtige aarde zooals Hy deze geschapen 
en aan de menschen geoorloofd had haar tot een hooge 
kultur stand aan vele plaatsen te brengen, om haar 
dan totaal te verwoesten. Zoo iets is geheel met zyn 
karakter niet in overeenstemming. Ook is het geheel niet 
in overeenstemming met zyn woord welke duidelyk zegt: 
‘‘De aarde blyft eeuwig bestaan.” (Prediker 1:4.) “W ant 
zoo spreekt Jehova, de schepper des hemels — hy 
is God, de formeerder en maker der aarde; hy zelf 
heeft haar vast gezet; niet ten baaierd heeft hy haar ge
schapen, m aar ter bewoning heeft hy haar geformeerd — 
(Jesaja 45:18.) W anneer de Bybel van h et ten einde 
der wereld spreekt, beduidt dit niet de letterlyke 
aarde maar beziet dit op een tydperk of een dispen
satie der tyd, terwyl een zekere maatschappelyke of 
sociale orde bestaat. Als bewys daarvoor zegt de 
schrift ons, dat er een ' ' wereld” bestond, die in Eden 
begon en met de groote zondvloed eindigde: “Dat de
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toenmalige wereld door water overstelpt, ten gronde 
is gegaan.” (2 Petrus 3:6.) Aan het einde der vloed 
begon nu eene nieuwe “wereld" en door dezelfde 
schryver der Heiligen Schrift w ordt ons die belofte 
gegeven, dat deze nu ten einde gaat. Die periode 
dezer wereld rykt van de vloed tot aan het komende 
Messiaansche Koningryk, en Zyn koningryk zal het 
begin eener nieuwen wereld of maatschappelyke orde 
der dingen aanduiden.

De eerste wereld begon dus met de schepping der 
menschen en eindigte met de vloed. Ten tyde der 
zondvloed begon de tweede wereld w aar de schrift 
alsvan de “tegenwoordige booze w ereld” spreekt; en 
God zegt duidelyk vooruit, dat de tweede wereld of 
sociale maatschappelyke toestand, zichtbaren en onzicht- 
baien, door een tyd van vurige verdrukking zal ver
gaan; en dan zal de toekomende wereld, die sociale 
m aatschappelyke orde der dingen volgen. Paulus 
onderwyst ons, “het woord der w aarheid goed uit te 
deelen”, en dat beduidt onder anderen, de teksten der 
Bybel op die perioden of tydstippen aan te wenden, 
waarin ze behooren; en wendt men ze aan de behoor- 
lyken plaatsen, zoo kan men de ordelyke en majestueuse 
ontwikkelende goddelyke verordeneering herkennen.

Alle onderzoekers der Bybel stemmen verder daarin 
overeen dat juist vóór Jezus gekruizigd werd, Hy aan 
zyne dicipelen zeide, als Hy op het punt stond van 
hun heen te gaan, dat Hy terug zou komen en hun tot 
zich zou nemen, en dat zyn tweede komst het einde 
der wereld zou aanduiden, d. w. z. de bestaanden 
sociale orde der dingen, zoo als zy in dezen tyd op 
aarde waren. Anderen schriftplaatsen bewyzen, dat 
deze tyd de groote en lang beloofde zegen, namelyk 
leven, vryheid en gelukzaligheid, het geheele mensche- 
lyke geslacht dan zal aangeboden worden.

Alle onderzoekers der goddelyke profetiën stemmen
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daarm ede overeen, dat deze door de profeten gegeven 
belofte eens een vervulling zullen hebben, en dat die 
tyd voor deze vervulling, betrekking hebbende op de 
w ederherstelling des menschelyken geslachts, te leven, 
vryheid en gelukzaligheid, aan het einde dezer wereld 
zyn aanvang had, en by het begin der nieuwen wereld, 
d. w. z. ten tyde, w aar dan die in den dagen Jezus 
bestaanden socialen orde der dingen zullen vergaan 
en de nieuwe orde opgericht zal worden. Voor eeuwen 
geleden blikten die heilige profeten geloofsvol reeds 
uit naar dezen tyd, en begroeten haar komst als het 
gulden tydperk, omrede gedurende dit tydperk de 
Messias heerschen zal op aarde, en gerechtigheid zal 
opgericht worden.

Allen moeten daarmede instemmen, dat voor ons 
de eerste en hoofdzakelykste vraag die beslissing is: 
“W anneer gaat deze wereld ten einde?” Als wy dit 
tydstip precies kunnen bepalen, dan is het gemakke- 
lyk te zeggen, wanneer de goddelyke belofte betrek
kend op het aardsche eeuwige leven in het algemeen 
toegankelyk gemaakt wordt. Daarom zyn wy voor
nemens dit argum ent te bewyzen, dat deze socialen 
maatschappelyken toestand, der tweede wereld, wettig in 
het jaar 1914 eindigde, en sedert dien tyd afgeloopen is 
en nog aan het verdwijnen is; dat de nieuwe verordening 
der zaken aanbreken, om haar plaats intenemen; dat 
binnenkort na een bepaald tydstip de oude verordening 
volledig uitgeroeid en de nieuwe verordening geheel in 
kracht zal treden, en dat deze zaken in den tyd der 
tegenwoordige generatie plaatsgrypt en er daarom 
millioenen menschen zullen zyn, die nu op aarden leven, 
welke de vervulling zullen zien, die eeuwig leven aan
geboden voorwaarden deze gehoorzaam opvolgen, nooit 
zullen sterven. Als dit feit door volldoende bewyzen 
tot tevredenheid van elk verstandig denkend mensch 
bepaald kan worden, dan zal iedereen het met vreugde
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begroeten, iedereen zal verheugd zyn, zelfs als het 
zyne vaste voorgenomene meening omstoot, welke 
hy zich door het studeren der geloofsbslydenissen en 
menschlyke plannen toegeeigend had. W y verzoeken 
daarom den lezer, alle hier aangevoerde punten zorg- 
vuldig te onderzoeken, het argument met de aangegeven 
Bybelteksten te vergelyken en het in t’licht der tegen
woordige gebeurtenissen, die voor alle oogen w aar
neembaar zyn, te beschouwen en op grond al dezer 
bewyzen tot een slot te komen. Iedereen zal in zich 
zelfs overtuigd zyn en niemend zal zich daarvan laten 
af houden, een, op de Bybel gegronde vraag te onder
zoeken, omdat een geestelyke of iemand anders de 
ongegronde bewering opsteld, dat het gevaarlyk, of 
een onderzoeking niet w aard is. Dwaling zoekt steeds 
de duisternis terwyl waarheid door het licht steeds 
verhoogd wordt. Licht zoekt steeds een volmaakt en 
geheele uitvorsching Licht en waarheid zyn zinverwant. 
Zy zyn voortschredend, en "het pad der rechtschapenen 
is als het morgenlicht, dat al helderder wordt, totdat 
het volle dag is”. (Spreuke 4:18.) De Psalmist zegt 
duidelyk: “Uw woord is my eene lamp voor myn voet 
en een Licht op myn weg.” — Psalm 119:105.

T y d en  d e r N a tiën .
De beteekenis “T y d e n  d e r  N a t i ë n ”, zoo als ze in 

de Heil. Schrift gebruikt wordt, beteekend een tydperk, 
terwyl die natiën de volken op aarde regeeren zullen. 
By den dood van Jacob organiseerde God Israël tot een 
natie en onderhandelde met deze natie een zekeren tyd, 
alle anderen natiën der aa rd e waren uitgesloten. Van 
tyd tot tyd dwaalden zy van den bond met Jehova af, 
en Hy bestrafte hen. Van tyd tot tyd w aarschuw de Hy 
hen voor een bestraffing van langeren duur, als ze 
door de vroegere ervaringen niets geleerd hadden. Ze 
hadden vele koningen, eenige goeden, eenige boozen.
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Sedekia was de laatste koning, en hy werd zóó Godde
loos, dat God dit besluit tegen hem liet melden: 
“ Daarom zegt de Heere HEERE alzoo: Omdat gylieden 
uwer ongerechtigheid doet gedenken, doordien uwe 
overtredingen ontdekt worden, zoodat uwe zonden 
gezien worden in alle uwe handelingen; omdat uwer 
gedacht wordt, zult gy met de hand gegrepen worden. 
En gy, o onheilig, goddeloos Vorst Israëls! wiens dag 
komen zal ten tyde der uiterste ongerechtigheid, alzoo 
zegt de Heere HEERE: Doe dien hoed weg, en hef die 
kroon af: deze zal dezelfde niet wezen. Ik zal ver- 
hoogen dien die nederig is en vernederen dien die 
hoog is. Ik zal die kroon omgekeerd, omgekeerd, 
omgekeerd stellen; ja zy zal niet zyn, totdat hy kome 
die daartoe recht heeft en wien Ik dat geven zal.” 
(Ezechiël 21:24—27.)

Het is een bekend historisch feit, dat Sedekia in 
de hier aangevoerden tyd koning Nebukadnezar ge
vangen naar Babylon weggevoerd werd. Later werd 
het de Israeliten geoorlooft, een nationalen existentie te 
anderhouden onder hoofdopzicht van andere natiën, en 
deze toestand duurde voort tot aan het jaar 73 n. Chr. 
W at zich ten tyde der ontkrooning toedroeg, was dat 
de kroon, der heerschappy of de regeerende autoriteit 
over de volken der aarde van de jooden genomen en 
de natiën (heidenen) toegelaten werd, deze over te 
nemen. Het eerste universale koningryk was het 
Babylonsche, dan volgde het M edo-Persische, dan het 
Grieksche, en later het Romeinsche; en uit het Romein- 
sche keizerryk zyn alle christelyke natiën, ontsproten. 
Hoe lang deze straf op de joden moest blyven, en hoe 
lang dus God de natiën de heerschappy zou overlaten, 
werd door de Heil. Schrift als zeven symbolsche tyden 
bepaald. (Zie Leviticus 26 : 18.) Eene tyd werd in de 
Heil. Schrift gebruikt om een symboolsch jaar aante 
duiden. Na joodsche rekening had een jaar 360 dagen.
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Een dag voor een jaar zou dus elke tyd 360 jaren duren. 
Die zeven tyden zouden een tydper k van 2520 jaren 
zyn, terwyl de natiën de geleende macht (heerschappy) 
zouden hebben, en aan het einde daarvan zou het 
leenheerschappy w ettig ophouden te blyven bestaan.

De datum der ontkrooning Sedekia en de oprichting 
der natieheerschappy van Nebukadnezar, welke die 
eerste w ereldheerschappy der natie was, w ordt zelfs 
van de wereldsche geschiedenis alsook van de Heil. 
Schrift als het jaar 606 v. Chr. bepaald. In het jaar 
1 v. Chr. zyn er van het geheele tydperk 606 jaren 
verstreken. 1914 jaren en 606 er by gevoegd, zou een 
totale somme van 2520 jaren zyn en deswege het 
tydperk der leenmacht of heerschappy der natiën in 
het jaar 1914ten einde maken. Deze datum beantwoord 
aan het kenteekenende bewys welke overtuigend aanduid. 
wanneer de wereld zal beginnen ten einde te gaan, 
d. w. z. wanneer de oude maatschappelyke toestand zal 
beginnen te vergaan, en bepaald te gelyk den tyd van 
de openbaring der messiaansche heerschappy en het 
aanbreken der nieuwe maatschappelyke orde.

Als illustratie: W anneer een man een bezitting 
koopt, waarop zich een bouwvallig huis bevind en hy 
op dezen plaats in korten tyd een nieuw gebouw 
denkt opterichten, zoo is het eerste werk, dat de 
eigenaar de plaats w aar het vervallene gebouw op 
staat begint te reinigen en in terichten voor het nieuwe. 
De analogie is dus: W anneer de oude maatschappelyke 
orde in het jaar 1914 begon te vergaan en de Messias 
Zyn macht begon uit te oefene, de oprichting des 
koningryks der gerechtigheid voortebereiden, dan kunnen 
wy verwachten, dat zyn eerste werk een vernietiging 
der oude systeemen der onrechvaardigheden zyn zal.

W y halen hier een bewyzend getuigen aan, w aar
van de competentie niet bevragelyk is, en het getuigenis 
onvoorwaardlyk als w aar aangenomen moet worden.



Deze getuige is Jezus van Nazareth. Voor orthodoxe 
joden was Hy een groot leeraar onder hen. Voor 
christenen was Hy niet alleen een groot leeraar, maar 
van hun is Hy aangenomen en herkend geworden als 
de Zoon Gods, de Verlosser van het menschdom, en 
de Redder der wereld, de grootste koning der heerlyk- 
heid. Hy betuigde, dat de joden door de natiën 
vertegenwoordigd zou worden tot dat de tyden der 
heidenen vervuld zullen zyn. (Lucas 21:24.) De open- 
barer Johannus onderwyst ons, wat er plaats zal vinden, 
als de tyd komt, als Hy, de Messias zal beginnen Zyn 
koninglyke macht uitteoefenen. Hy beschryft, dat de pro
feten als mondstukken Jehovas vervolgens van hemzelfs 
de Messias zeggen: “W y danken U, Heere God, Al- 
beheerscher, die is en was, dat Gy uw groote macht 
ter hand genomen en de heerschappy aanvaard hebt. 
De volken werden vertoornd, m aar uw  toorn kwam 
op den tyd.” — Openbaring 11:17—18.

Hier zien wy alzoo ontegenzeggelyk dat de tyden 
der volken (natiën) in herfst van het jaar 1914 ten 
einde gingen. Toen, in dien tyd werd den profeetsche 
uitspraak passend, de volken werden vertoornd, en 
Gods toorn is sedert op de volken gekomen. Elke natie 
onder de zon is langzamerhand zwakker geworden.

Het einde der wereld.
Om zich ten volle over dit getuigenis te overtuigen, 

leiden wy uwe aandacht op het verdere getuigenis van 
Jezus, dat Hy in het 24 hoofstuk van Mattheüs eenige 
dagen voor zyne kruiziging, namelyk in het 33 jaar 
n. Chr. uitlegde: “Toen hy op den Olyfberg nederzat, 
kwamen zyn discipelen, terwyl niemand anders er by 
was, tot hem en zeiden: Zeg ons, wanneer zal dit alles 
geschieden, en wanneer zullen wy weten dat gy komt 
en de w e r e l d  t e n  e i n d e  g a a t ? ” Nadat hy hun 
gewaarschuwd had, zich niet door andere getuige
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nissen te laten misleiden, beantwoorden Jezus duidelyk 
hun vraag: “W ant volk zal tegen volk opstaan; koning- 
ryk tegen koningryk; hier en daar zullen hongersnooden 
zyn en aardbevingen; doch dat alles is het begin der 
ween. (Mattheüs 24:7—8.) Met andere woorden drukte 
hy zich zoo uit, dat er een groote wereldoorlog 
zou volgen, waarin de natiën en koningryken der 
aarde zouden in verwikkeld worden. Deze groote 
wereldoorlog begon precies op den tyd, aan het einde 
der tyden der natiën, en daar begon die oude maat- 
schappelyke orde te vergaan. De oorlog, waarin byna 
alle volken der aarden, in verward waren, duurde 
ongeveer vier jaren voort, en zyn vernieling aan 
waarden en menschenlevens is met geen enkele anderen 
tyd der menschelyken geschiedenis te vergelyken.

Men zal bemerkt hebben, dat Jezus zeide, dat dit 
met hongersnood begeleid zou zyn. Sedert het uit
breken der oorlog is er wegens de schaarsheid der 
levensmiddelen groote nood in de wereld ontstaan. In 
vele Europeesche landen zyn duizende menschen lettelyk 
verhongerd. De levensmiddelen schaarsheid in deze 
landen der aarde is in het oog vallend en de onder- 
houdings kosten stygen hooger en hooger. Dit feit is 
niet daaraan toe te schryven, dat de aarde weiniger 
voortbrengt, noch het feit, dat de menschen niet in 
staat zyn, meer te planten of te produceeren, m aar het 
is de onbestendige toestanden toe te schryven, die uit 
de wereldoorlog resolteeren, welke Jezus klaar als 
begeleid verschynsel der oorlog vooruitgezegt had; 
het is en verder bewys, dat 1914 het begin van het 
einde der wereld aanduide, want Jezus zeide duidelyk: 
“Doch alles is het beging der weeën.”

Verder bemerkt men, dat Jezus zeide, dat de oorlog 
en de hongersnood van epidemische ziekten vergezelt 
zou zyn. Dit heeft zich letterlyk vervult. De spaansche 
griep veegde over de aarde en in niet weiniger dan tw aalf
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maanden overtrof het getal offers dezer verschrikke- 
lyken pestaardigen ziekte datgenen, die in de groote 
wereldoorlog in vier jaren stierven; en nu woedt voort
durend in vele landen die verschrikkelyke Typhes 
pestilenstie en veeepidemiën, w aarvoor het volk ver
m aand w ordt voorzichtsmaatregels te nemen.

Wederom zeide Jezus, dat de oorlog de hongersnood 
en epidemiën aardbeven ten gevolge zou hebben. Voor 
Jezus was het niets ongewoons symboolsche spraaks- 
wyze te gebruiken; en bediende zich in werkelykheid 
dikwyls symboolsche taal of duistere uitdrukkingen, 
om de werkelyke beduiding te verbergen, tot de be
paalde tyd zou gekomen zyn. In bybelsche symboolik 
beduidt aardbeven “revolutie”. Op den oorlog volgde 
hongersnood, epidemie en revolutie in vele landen — 
eenige bloedige en eenige niet bloedige. Rusland heeft 
zyn revolutie ondervonden en de babylonsche systeems 
zyn daar in gestort. Hetzelfde heeft zich in Duitschland, 
en in Oostenrijk Hongarye toegedragen; en de geest der 
revolutie is overal ryp. Dit beduid niet het einde der 
ellende, maar het wettigt in het jaa r 1914 eindigde en 
het opruimingsprozes der verouderde systemen voort- 
vaarend in begrip is, een voorbereiding voor de in
voering van het Messiaansche koningryk.

Bevestigend getuigenis.
Het zal intersant en belangryk zyn, hier een zinnebeeld 

te onderzoeken, dat Jehova voor honderdejaren liet 
geven. De profeet Elia werd als een voorbeeld der 
werkelyke navolgelingen van Jezus Christus gebruikt. 
Zyn reis naar de berg Horeb beduide de reis der ware 
Christenen tot aan den tyd van het einde des tydperks. 
De Heere geboodt hem, op te trekken en zich op den 
berg te plaatsen, wat de uitverkorenen in zulke eenen 
toestand voorschaduwd, dat zy een klaar beeld van de 
gebeurtenissen ontvangen, welke in begrip zyn te ge-
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schieden en zich voor te doen. De Heere zegt tot 
Elia: ‘‘Kom uit en ga op de berg staan voor Jehova ! 
Hy kwam uit en stond aan den ingang der grot; en zie 
Jehova ging voorby. Eerst een geweldige stormwind 
die bergen brak (symboolsch koningryke daarstellend) 
en rotsen (de sterken deelen voorstellend) verbryzelde, 
voor Jehova uit; niet in den wind (symbool van oorlog) 
was Jehova. Na den wind een aardbeving (symbool 
van revolutie); niet in den aardbeving was Jehova. Na 
de aardbeving vuur (symbool van groote verdrukking); 
niet in het vuur was Jehova. Na het vuur het suizen 
van een zachte stille.” — 1 Koningen 19:11 12.

In het jaar 1898 zeide dominee Russell, de grootste 
bybelonderzoeker der moderne tyden, als een kommen- 
taar der bovengenoemde Schriftplaats.

"D ie v ier beschryv ingen  d es  H eere , d ie hy  E lias gaf, re p re se n 
tee rd e, gelooven w y, v ier op en b arin g en , w aarin  de  H eere  op h e t 
p u n t s ta a t, zich zelfs aan  h e t m enschdom  te  openbaren , en w a a r
van  de ee rsten  d rie  voor d ie m enschen to t voorbere id ing  d ien en  
d ie  aan  h e t einde gekom en zyn, w aarin  d ie  gew ensch te  zeg e
n ingen  voor alle  geslach ten  de r a a rd e  zullen komen. D eze z y n :

“ (1) D i e  g e w e l d i g i g e n  s t o r m w i n d ,  die d ie  ro tsen  v e r
b ryzelde. W aa ien d e  w inden  schynen in de sch rift a ls een v o o r
beeld  van  oo rlo g  g e b ru ik t te  w orden . De oorlog, d ie  zyn d o n k ere  
w olken d ie  d e  b eschaafde  w ereld  zed ert de  vervlogen d e rtig  ja re n  
zoo n o o d lo ttig  b ed rygden , zyn b ew o n d erin g sw aard ig  te ru g 
g ehouden  w orden , om gelegenheid  te  geven, h e t gew yden  volk 
d es H eeren  aan  h unne  voorhoofden  (hun v e rs tan d ) m et de  te g e n 
w o ord ige  w aarh e id  te  verzegelen . W y zouden dus v e rw ach ten , 
d a t  w an n ee r deze w inden  d e r oo rlo g  lo sg e la ten  w orden  h e t een  
overstroom ing  van o o rlogen  zal geven, w aard o o r koningryken  
(bergen) v e rd ee lt w orden  — voorgeschaduw d door de  gew eld ig e  
w inden , die aan  E lia  v e rtoond  w erd  (1 K oningen 19:11) w elke 
de  ro tsen  verb ryze lden . M aar h e t kon ingryk  Gods zal n ie t op den  
o o rlogstyd  v o lg en ; de  w ere ld  zal d aa rd o o r n ie t voor de h e e r
sch ap p y  Im m anuels vo o rb ere id  zyn N een ; een v e rd ere  les zal 
noodzakelyk zyn en gegeven w orden . Z e zal v ertoond  w orden  in

"(2) E e n  a a r d b e v i n g .  O veral schynt in de  sch rift a a rd 
beving steeds revo lu tie  v o o rte s te lle n ; en h e t is n ie t o n v erstan d ig  
te  verw ach ten , d a t een  d u ren d en  algem eenen oo rlo g sty d  de  
o n d e rs ten  klassen in E u ro p a  zich zullen opw inden en zoo o n te -
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v reden m et hun lo t (en in h e t bysonde r m et de  toes tan d en , d ie  
zulken oo rlog  ten  gevolgen hebben) zullen w orden, d a t revo lu tie  
zich b in n en k o rt d a a ru it  zal voordoen . (O p en b arin g  18:18.) 
Toch n ie tteg e n staa n d e  deze e rv arin g  voor de  w ereld  h a rd  zal 
zyn, is ze n ie t voldoende de m enschen v o o r  te  bereiden , de stem  
G ods te  h o o ren . H et behoeft

"(3) H e t  v u u r  d e s  h e m e l s  — een  ty d p erk  goddelyke g e 
rech te  en tuch tig ingen  over een razen d en  m aar onbekeerde, wild 
in an arch ie  d aarlig g en d e  w ereld , gelyk  an d eren  schriftbew yzen 
h e t ons toonen . De gevolge h u n n e r oorlogen, revo lu tie  en a n a r
chie in het m isslagen h u nner p lannen  zullen  een  oo tm oedigende 
u itw erk ing  hebben, en he t m enschdom  voorbere iden  voor Gods 
o p en b arin g  in

"(4) H e t  s t i l l e ,  z a c h t e  s u i z e n .  — J a ;  hy, d ien  to t de 
w inden  en golven van he t G alileesche m eer sp rak , zal ten  be- 
p a a ld e r tyd , de  volken vrede  toero ep en , Hy zal m et au to rite it 
sp reken  en de  opvolging van zyne lange  ve rw aarlo zen d e  w et der 
liefde  v e rlangen , ‘En ied er m ensch die n ie t lu is te rt n a a r  dien 
p ro fee t zal u itgeroeid  w orden  uit h e t volk .’ — H andelingen  3:23.”

Elke opm erkzam e beschouw er zal getu igen , d a t  deze p ro 
fe tie  g ed ee lte ly k  vervuld  is en op w eg is zich te  vervullen.

Israëls dubbele.
Het joodsche volk, gebruikte God als een voor- 

beeldelyk volk. Hun wet schaduwde betere toekomstige 
dingen voor. (Hebreer 10:1.) In den zin behoudend, 
dat profetiën vooruit geschreven geschiedenisen be
duiden, d. w. z. dat God van aanvang aan het einde 
vooruit wist en gaf aanleiding, dat die voortreffelyke 
punten tot zegen voor diegenen geschreven werden, die 
in dien tyd leven, wanneer ze zich zullen voordoen, 
laat ons nu omtrent dit punt het getuigenis van Jezus 
onderzoeken. Hy zeide: Leert van den vygeboom deze 
gelykenis: wanneer zyn takken zacht worden en zyn 
bladeren uitspruiten, dan weet gy dat de zomer naby 
is; zoo ook, wanneer gy dat alles ziet, weet dan dat 
Hy naby is, en voor de deur staat. (Mattheüs 24:32—33.) 
De vygeboom is hier een symbool van de joodsche 
natie. W y besluiten dit daaruit, wat Jezus zelfs by het 
vervloeken der vygeboom eenige dagen voor de geuite
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woorden zeide, zooals ze boven aangeduid zyn. — 
Mattheüs 21:19—20.

Jehova zeide vooruit tot Israël door Jeremia zyn 
profeet, dat het hoogtepunt hunner straf zou komen, 
wanneer hy hun uit het land Palestina in een vreemd 
land zou verdryven, waar zy net zoolang anderen zouden 
dienen en onderdrukt worden als hy hun zyn Genade 
bewezen had. De woorden der profeet zyn: “Daarom 
zal ik u uit dit land wegslingeren naar een land dat 
gy noch uw vaderen hebt gekend, alw aar gy andere 
goden kunt dienen dag en nacht, omdat Ik u geene 
genade zal geven. Daarom, zie de dagen komen, 
spreekt Jehova, dat men niet meer zegt: Zoo w aar als 
Jehova leeft, die de Israelieten uit Egypteland heeft 
op gevoerd! m aar: Zoo w aar als Jehova leeft, die de 
Israelieten heeft opgevoerd uit het Noorderland en uit 
al de landen werwaarts Hy hen had weggedreven! 
en ik zal hen wederbrengen op den boden dien ik hun 
vaderen gegeven heb. — Zie, ik zend om vele visschers, 
spreekt Jehova, die hen zullen vangen, en daarna zend 
ik om vele jagers, die jacht op hen zullen maken, op 
eiken berg en elke heuvel en in de spleten der rotsen. 
W and myne oogen zyn op al hunne wegen gericht, zy 
zyn voor my niet verborgen, en hunne schuld is voor 
myn blik niet verholen. Dus zal Ik vóór alles hunne 
schuld en zonde dubbel vergelden, omdat zy myn 
land ontwyd hebben met de lyken hunner gruwelen, 
en van hunne afschuwelykheden myn erve vervuld. 
Jeremia 16:13—18.

Hier is te zien, dat God niet alleen vooruit zeide, 
dat hy hen verdryven en bestraffen zou, m aar dat hy 
hen ten slotte weder naar Palestina zou terug brengen, 
en de deur hunner straf zou strikt het dubbelde zyn — 
één tegenstuk of één duplikaat — van dien tyd, terwyl 
hy hen zyne genade had bewezen. “Vooraf wil ik alle 
hunne ongerechtigheid en zonde dubbel vergelden.”
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H e t w o o r d  d u b b e l  beduid hier duplikaat of nauw
keurig tegenstuk. W anneer wy de juiste verordening 
dezer tyden verkrygen en ons kunnen overtuigen, w aar 
het dubbele begon, zoo kunnen wy gemakkelyke bepalen 
wanneer Gods genade zou vervallen zyn, en tot den 
jooden terug zou keeren en welke betrekking dit op 
het spruiten der vygeboom heeft, zooals boven aan
geduid werd.

God is zyn eigen tolk en zal zyn plan diegenen 
duidelyk maken, die daarna zoeken, Hem te begrypen. 
Door den mond van een anderen profeet geeft Hy ons 
de sleutel voor die verordening en bepaling der dag 
en begin van het dubbele. De profeet Zacharia bericht 
Jeruzalem daarom trend deze woorden: "Verblyd u zeer, 
dochter Sions, jubel, Jeruzalem! zie, uw koning komt 
tot u, zegeryk en overwinnend, daarby nederig en 
rydende op een ezel, op een veulen, een ezelinnenjong.” 
“Keert weder tot den burcht, gy gevangenen voor wie 
hoop is; ook heden wordt u verkondigd: Het dubbele 
zal ik u vergelden.” (Zacharia 9:9—12.) Deze profetische 
uitspraak des Heeren moet zich op gegevenen tyd 
vervullen en het is zeer duidelyk, dat zyne vervulling 
de datum  zal bepalen, van w aar af het dubbele te 
berekenen is.

De profeetie vervuld.
De 10. dag in Nisan in het jaar 33 n. Chr., overeen 

komstig praktisch genomen met onze m aand april, 
reed Jezus van Nazareth op éen ezel in Jeruzalem, en 
bood zich zelfs den joden aan als koning. Mattheüs 
bericht de gebeurtenis in volgende woorden: “Toen 
zy Jeruzalem naderden en te Bethfage, aan den Olyf- 
berg, kwamen, zond Jezus twee dicipelen uit met den 
last: Gaat naar het dorp daar tegenover u; gy zult er 
aanstonds een ezelin, vastgebonden vinden en een
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veulen by haar; m aakt ze los en brengt ze my. En mocht 
iemand u iets daarvan zeggen, antwoordt dan: De Heer 
heeft ze noodig — dan zal hy ze dadelyk laten gaan. 
Dit is geschied op dat vervuld zou worden w at by 
monde van den profeet is gesproken: Zegt der dochter 
Sions: Zie uw koning komt tot u, zachtmoedig en 
gezeten op een ezel en op een veulen, jong van een 
lastdier. De discipelen dan gingen heen, deden zooals 
Jezus hun bevolen had, brachten de ezelin en het veulen 
en leiden er kleederen op. En Jezus ging er op zitten. 
En van de schare spreiden de meesten hun kleederen 
op den weg, anderen hieuwen takken van de boomen 
en strooiden die op den weg; en de schare die Hem 
vooruitliepen en die volgden riepen: Hozanna den zoon 
Davids! Met den naam des Heeren zy Hy die komt 
gezegend! Hozanna in den hooge!” — Mattheüs 21:1—9.

Hier hebben wy alzoo de positiven vervulling der 
profetie Zacharia en de juist bepaalden dag; en zoo 
zeide de Heere: "Reeds heden verkondig ik, dat ik u 
het dubbele vergelden zal. Dezelfde dag bepaalde dus 
het middelpunt der joodsche geschiedenis. Het is 
daarom  van buitengewoon belang dit er uit te vinden, 
hoe lang zy in Gods gunst geweest zyn. De dood 
Jacobs, als hy zynen tw aalf zonen tot zich riep en 
hun zegende, is het begin der israelitische natie en 
daarom  de datum van het begin der genade Israëls. 
Van Jacobs dood tot den 10 dag in Nisan van het 
jaar 33 n. Chr. waren 1845 jaar. Dat wil zeggen, dat 
den 10. dag in Nisan in het jaar 33 n. Chr. het dubbele 
te tellen begon, van af dien dag aan begon Palestina 
zich optelossen en de joodsche natie begon te ver- 
dw ynen; en juist veertig jaren later vanaf dit datum 
gerekend, was Palestina volkomen onbevolkd. Met 
anderen woorden, Jehova gebruikte een tydperiode van 
veertig jaren vanaf den tyd, w aar Hy het dubbele begon 
aantewenden, tot Palestina volkomen onbevolkd was.



Als bewys daarvoor voeren wy volgende historische 
berichten a a n :

“Het mag hier op de plaats zyn, aan te merken, welke 
dingen zich voordeden, om de mildadigheid der al- 
goede voorzienigheid aan te toonen, hoe die ver
nietiging veertig jaar vertraagt werd, nadat de joden 
hun m ysdryf tegen Christus hadden begaan (Eusebius 
kerkelyke geschiedenis). “Den 15. dag in Nisan d. w. z. 
in april van het jaar 73 n. Chr., op den eersten dag van 
het Paaschfeest, denzelfden dag, waarop, volgens over
leveringen, de God Israëls zyn volk uit de knecht
schap Egypte in de vryheid gevoerd had, was het 
laatste bolwerk israelitische vryheid gevallen, en Israël 
werd de knechtschap overgeleverd.” (Geschiedenis van 
het Israelitische volk van Cornils.) “Masada werd van
groote beteekenis in de oorlog met de Rom einen. . . .
Met den val van Masada, den 15 Nisan 73 n. Chr. 
eindigde de oorlog.” (De joodsche Enzyklopadie.) De 
inname van Masada, een joodsch vesting aan de zuid- 
westelyke kust van het doode meer, voerde tot be
e indiging van een der grimmigsten oorlogen, die de ge
schiedenis beschryft (73 n. Chr.).” (Morrisons “De 
joden onder Romeinsche heerschappy”.) “Judea was niet 
geheel onderdrukt, de drie sterkste vestingen hielden nog 
steeds tegenstand: Herodium, Machaerus en M asad a ... 
De helden stemden met anthusiasm e op de voorslagen 
hunnen aanvoerder Eleasar toe, en aan den eersten 
dag des grooten Paaschfeest (73 n. Chr.) nadat ze 
hunne eigene vrouwen en kinderen gedood hadden, 
stierven ze elk door hun eigen zw aard.” (Graetz’s ge
schiedenis der joden band 2.) “Eleasar overhaalden 
daarom  in deze nacht al zyn onderdanen, hunne 
vrouwen en kinderen, en daarna zich zelfs omtebrengen, 
m aar eerst zouden ze al hun w aarden verbranden, 
Den volgenden dag vonden de Romeinen 960 dooden 
lichaamen, te rwyl alleen twee vrouwen en vyf kinderen
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ondekt werden, die zich in holen verborgen hadden. 
Met Paschen in het jaar 73, juist zeven jaar sedert het 
begin dezer veldtocht en veertig jaren na de kruiziging 
Jezus, eindigde dus de groote tragodie des joodschen 
volks. (Ewalds Israëlitische geschiedenis band 7.) De 
geschiedschryver Josephus bevestigd deze datums.

Het dubbele begint ten einde te gaan.
Het dubbele begon, zooals aangeduid werd, in het 

vóorjaar van het jaar 33 n. Chr. mee te te llen ; en daar 
de genade periode 1845 jaren lang geduurd had, zou 
de strafperiode gelykerwyze 1845 jaar laag  duren. By 
33 n. Chr. alzoo 1845 toegevoegd, brengt ons in het 
jaar 1878. In dit jaar zouden wy, wanneer onze 
berekeningen juist zyn, volgens de paralle van het 
dubbele vinden, dat er in dezen tyd in de loop van het 
jaar 1878 kenteekeningen der aanvang van de terug- 
keerende genade Gods tot de joden bemerkbaar zullen 
worden. Met andere woorden, hier zou het spruiten der 
symboolsche vygeboom beginnen, w at byzonder veertig 
jaren later gade geslagen zou worden, namelyk in het 
jaar 1918, wanneer de paralle tot uitvoering komt.

De genade begint terug te keeren.
In den zomer van het jaar 1878, juist ten bepaalder 

tyd, w aar wy naar de terugkeerende genade Gods tot de 
de joden uitkyk hielden, vonden wy dat de grootste 
en belangrykste gebeurtenis zich toedroeg, wat de 
joden in meer als 1800 jaren overkwam. Uit de jood
sche encyclopaedie die een goedkeurende autorityd is, 
citeeren wy volgende: “Rusland was in de oorlog met 
Turkeien succesvol, en door het verdrag van San 
Stephano werden de Turken praktisch genomen uit 
Europa verdrongen. Lord Beanconsfield, een jood, kwam 
1874 tot gezagvoering. Als premierminister van Groot- 
brittanje stuurde Beanconsfield de engelsche vloot in
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de Daardanellen, bracht indische troepen naar Malta 
en ontwikkelde een dem ontratie tegen Rusland. Zy 
gaven zich over en verklaarde zich daartoe bereid, dat 
een beraadslaging over de heele aangelegenheid in 
Berlyn zou plaats vinden. Dienovereenkomstig werd 
van den 13 juni tot 13 juli 1878 het Berlynsche congres 
gehouden. Beanconsfield dwong Rusland zyn verdrag 
aanmerkelyk te veranderen. De Turken werden vry 
verklaard en onafhankelyk gemaakt, e c h t e r  o n d e r  
d e z e  v o o r w a a r d e n ,  d a t  d e  j o d e n  c i v i l e  e n  
r e l i g i e s c h e  r e c h t e  t o e g e s t a a n  w e r d e n .  Dit is 
in de joodsche geschiedenis een zeer belangryke ge
beurtenis.”

Andere autoriteiten zeiden, dat Beanconsfield in dit 
congres als voorsitter voerende, het verdrag opstelde 
en de leidende factor was. Zooals bekent is, was echter 
zyn werkelyke naam D’Israeli. Hy was echter een 
volbloedige jood, de eerste en eenigeste joodsche 
premierminister, welke ooit Grootbrittanje had. Van 
dezen tyd aan begon de genade Jehovas zich weder tot 
den joden te bewyzen. De paralle overeenkomstig, 
zouden wy vanaf het jaar 1878 een toenemende genade 
Gods tegenover de joden verwachten, en deze zouden 
in het jaar 1918 een bijzondere hoogtepunt bereikt 
hebben.

H e t s io n ism e .
Gedurend vele eeuwen zyn herhaaldelyke pogingen 

gedaan worden, de joden uitteroeien, evenwel zyn al 
deze verzoekingen vruchteloos geweest. God trachte 
hun nooit uitteroeien, en ze zullen nooit vernietigd 
worden. Hunne vervolgingen hebben hun als één volk 
verbonden gehouden, en hun hoogste verlangen naar 
de vaderstad in het land hunner vaderen slechts nog 
vermeerderd. Naar Gods handelsw ys met zyn volk ver
wekte hy altyd één man ter gelegenen tyd, en dikwyls
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stierf diegene die de aan hem opgedragen opgave 
getrouw vervulde, als m artelaar voor dien zaak. In 
veledene tyden had de Heer zyn doel bekend ge
maakt, dat de toorn des menschen hem pryzen zou, en 
iedereen, die voor een gerechte zaak had geleden, zal 
ten bepaalden tyd een belooning voor zyn getrouwheid, 
het grondbeginsel der waarheid en gerechtigheid daar
voor ontvangen.

In het jaar 1860 werd in Budapest een joodsche 
zoon geboren, die als hy tot een mannelyken leeftyd was 
opgewassen eerst de rechten als beroep koos. Spoedig 
daarop bemachtigde hy ook het journalistiek, en kwam 
aan het punt der journalisten en schryvers der wereld. 
Zyn hart was verscheurd en bloede door de bood
schappen der onrechtvaardige vervolgingen zynen 
joodsche landgenoten, wat hem daartoe bewoog, een 
plan tot hunner verlichting te bedenken. In het 
jaar 1896 gaf hy dit plan in zyn voortreffelyk tyd- 
schrift “Een joodsche staat” te kennen; en nu begonnen 
vele joden op aarde te ontwaken tot het werkelyke 
inzicht, dat de joodsche dingen in dezen man een held had 
den gevonden. Als het tydschrift “Een joodsche staat” 
ten eerste maal verscheen, weende zyn bureauchef, 
omrede hy geloofde, dat de auteur zyn verstand ver
loren had; als evenwel de belangrykheid des tydschrift 
erkend werd, begroette men het als een bevrydings bood
schap van vele bedrukten joden op aarde. De auteur 
gebruikte zyn leven in het belang dezer dingen, en 
zyne laatsten woorden w aren: “Groet Palestina van 
m y; ik heb myn leven voor myn volk gegeven."

Heden is de naam Theodoor Herzl een universaal 
naam onder de joden op aarde, en de tyd zal komen, 
wanneer de volken op aarde, joden en natiën, zullen 
inzien, dat Theodoor Herzl op het gelegene moment ver
wekt werd en daartoe bestemt was, om het Sionismes ten 
geboorte te brengen, boven de droomen zynen auteur.
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Oorzaak voor het sionism es.
W at was de aanleidende oorzaak der vorming van 

het Sionismes? Is het de van welvaart der joden toe 
te schryven? Neen. Laat ons de geachte Herzl an t
woorden: “Het voorleggende plan (Sionismes) sluit 
de aanwending van één voorhande dryvende kracht in 
zich. Alles hangt van onze dryvende kracht af. En 
wat is onze dryvende k rach t? D e  e l l e n d e  d e r  
j o d e n.”

W anneer wy vinden, dat God den ellendigen toestand 
der joden vooruit zag, en het toeliet, dat dezen toestand 
de joden voor de sionistische beweging voorbereide, 
dat zy in hun vaderland mochten teruggebracht worden, 
zou dit niet het geloof aan Jehovas belofte daarom trent 
bekrachten, wat het eindresoltaat zal zyn? “En ik zal u 
uw vyanden doen dienen in een land dat gy niet gekend 
hebt. W ant een vuur is ontstoken in myn toorn, tegen 
u blaakt het.” “Daarom zal ik u uit dit land wegs
lingeren naar een land dat gy noch uw vaderen hebt 
gekend alw aar gy andere goden kunt dienen dag en 
nacht, om dat ik u geene genade zal geven. Zie, Ik 
zal zenden tot vele visschers, spreekt Jehova, die zullen 
ze visschen; en daarna zal Ik zenden tot vele jagers 
die zullen ze jagen van op allen berg en van op allen 
heuvel, ja  uit de kloven der steenrotsen.” “En gy 
zult zyn tot eenen schrik, tot een spreekwoord en 
tot eene spotrede onder alle de volken waarhenen 
u Jehova leiden zal.” — Jeremia 15:14; 16:13, 16; 24:9; 
Deuteronomium 28:37.

O ntw ikkiling van het sionism es.
Oficieël in het jaar 1897 georganiseerd, heeft het 

sionismes van jaar tot jaar vorderingen gemaakt. Het 
eerste congres, dat in Bazel (Zwitserland) in het zelfde
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jaa r gehouden werd, werdt van 206 gedelegeerde be
zoekt — Slechts een handvol jooden — nu daarentegen 
is het sionismes op de gansche wereld georganiseerd, 
w aar zich ergens joden bevinden, en zulke heeft het 
byna overal. Groote geldsommen zyn opgebracht en 
tot oprichting van vele landbouw kolonieën uitgegeven 
geworden. W etenschappelyke methoden zyn in de 
landbouw aangewend geworden. Scholen zyn opgericht 
en de grond voor een groote Hebreeuwsche universiteit 
is op den olyfberg gelegd geworden. De organisatie 
der kolonieën ontwikkelt zich. Joden verwerven het 
land in Palestina en bouwen huizen; dorre landstreken 
worden bebouwbaar gemaakt, en langzamerhand verheft 
zich deze natie.

Het dubbelde vervuld.

Als het Sionismes georganiseerd werd, verklaarde 
bet eerste congres onder anderen, dat zyn doel die 
hoedanigheden der regeeringswetten zou en zal zyn, 
zooals ze tot de uitvoering sionistischen doelen nood- 
zakelyk zyn.

Zooals boven m erkt men, begon de genade Gods ia 
het jaar 1878 tot den jooden terug te keeren; en volgens 
het profetsche dubbele, dat van de profeten des Heeren 
vooru it gezegd werd, zou veertig jaren later of in het 
jaar 1918 eenige byzondere teeken der openbaring van 
Gods genade tot den joden waar te nemen zyn. 
Het joodsche jaar begint in de herfst; vandaar zou 
in  werkelykheid November 1917 het begin van het 
jaar 1918 zyn. In het jaar 1917 dreven de geallieerten 
troepen de Turken terug en namen Palestina in bezit. 
Den 2 November 1917 of tegen de tweede m aand van 
het joodsche jaar 1918 herkende Grootbrittanjen het 
Sionismes officieel aan, zooals uit het volgende te 
zien is:
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B uiten lansch  am bt 2 N ovem ber 1917.
G eachte  L ord  R othschild !

Ik heb h e t g ro o te  plezier, U in N aam  d e r reg eering  zynen  
m ajeste it de volgende verk la rin g  d e r sy m path ie  m et de  joodsche 
S ionism e bem oeingen te  overbrengen , d ie  h e t cab inet voorgelegd 
en d o o r h a a r aangenom en w erd :

De reg ee rin g  zy n er M ajeste it z ie t m et w elbehagen  de o p 
rich tin g  van een  n a tio n a le  w o o n p laa ts  voor h e t joodsche volk 
in P a les tin a , en zal zich de g ro o ts te  m oeite  doen de  bereik ing  
d ezer doelen  te verlich ten , terw y l zy w enschen, du idelyk  begrepen  
te  w orden, d a t  n ie ts g ed aan  zou w orden , w a t d e  civilen en g o d s 
d ien stig e  rech ten  de r b estaan d e  n ie t joodsche  gem een te  in P a le 
s tin a  noch de rech ten  en  po litieken  to es tan d en , w elke  zich de 
jooden  in h e t één of a n d ere  lan d  v e rheugden , schad igen  zou.

Ik zou d an k b aa r zyn, w anneer U deze v e rk la rin g  de sion isten  
vereen ig ing  in kennis zou w illen  b rengen .

Uw toeg ed an e
ARTHU R JA M ES B A LFO U R.”

In het jaar 1918 gaven tien wereld natiën, Groot- 
brittanje en de vereenigde Staten ingesloten, de oficieëlen 
toestemming tot het oprichten eener joodsche vaderstad 
in Palestina. Het was in het voorjaar van het jaar 1918, 
ongeveer om den jaardag  der bevryding der kinder 
Israëls uit Egypte, juist veertig jaren van dien tyd aan, 
w aar de genade tot de joden begon terug te keeren, 
als één commissie onder den aanvoerder Dr. Chaim 
W eizmann met de bevolmachtigde autoriteit van de 
Britsche regeering van London naar Palestina voer, 
aangedaan met de autoriteit, naar de oprichting der 
joodsche gemeente in Palestina te zien. Zoo bemerken 
wy, dat het dubbele juist ten tyde vervuld werd, zooals 
God het door den mond zyner profeten vooruit ver
kondigt had.

D oel der sionism es.
Het eerste sionisten - congres, welke naar aan

leiding der beminde Theodoor Herzl zaam geroepen 
werd, gaf een verklaring betreffend het doel van het



sionismes, en dit program is nooit veranderd geworden. 
Met doel werd zoo bepaald:

"H et doel van  h e t sionism es is, een open lyke w e ttig  g e w a a r
borgde  en  gezekerde  v ad ers ta d  voor h e t joodsch  volk in P a les tin a  
t e  verschaffen .

“Om d it doel te  bereiken , neem t he t congres, de  vo lgende  
m iddelen  a a n :

“ (1) D e vo rd erin g  d e r  joodsche  kolonie landbouw er, h a n d 
w erker, in d u striee l en m annen  m et d a a ru it vo lgende beroepen .

“(2) De vereen ig ing  en  verb in d in g  van t ’geheele  jodendom  
door p laa tse ly k e  en  a lgem eene  in rich tin g en  volgens d e  p laa t-  
se lyke w etten .

“ (3) De verste rk in g  d e r  joodsche  gevoelen  en h e t n a tio n a len  
besef.

“ (4) H et aanschaffen  van  zulke reg ee rin g s w etten , zooals ze 
to t  v e rk ryg ing  van he t doe len  van  h e t sionism es noodzakelyk  zyn.

De joden bouwen Palestina weder op.
De joden leggen niet alleen eene grondveste voor 

één staat in Palestina, m aar zy laten groote plannen in 
kracht treden tot cultiveering van het land door middel 
van spoedige doorgangssystemen, systemen tot be
watering, tot bouwen van huizen, tot oprichting van 
scholen en een groote univeryiteit in Jerusalem en vele 
andere dingen. W y citeere eenige dezer gebeurtenissen, 
die in de openlyke pers verschenen zyn:

B y z o n d e r  bericht No. 469, van de sionisten organisatie 
v a n  New-York City uitgegeven, zegt, dat de gemiddelde 
regenval in Palestina zesentwintig duim bedragt, en dat 
d i t  water wanneer het in Palestina zou verzamelt worden, 
het voor een bevolkering van 15,000,000 menschen 
toereikend zyn zou deze te onderhouden. De tegen
woordige bevolkering bedragt 600,000 zielen. Verdere 
w ordt gezegd, dat sedert het voorjaar vanuit een bron 
zestien mijlen zuidelyk van Jerusalem, groote m enigte 
water de stad toevloeid. De openlyke pers meldt een 
reuzen irrigatie werk aan, die, wanneer dit voltooid is, 
geheel Palestina van water in overvloed zal voorzien 
voor besproeing en anderen bedoelingen.
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Het sionisten-dagblad van den 25 februari 1920 zegt:
“Een m illioen zevenhondertdu izend  euca ly p tu s boom en en 

an d eren  so o rten  boom en zullen op een o p p e r v lak te  van 21,125 denum s 
aan g e p la n t w orden . In M erchavia zullen  20,000 eucalyptusboom en 
aan g e p la n t w orden , op 200 denum s m et he t oog op g ezo n d - 
heidelyke v e rb e te rin g  de r kolonie.

"In  K inereth  en D agan iah  zullen 42,000 eu ca lyp tus en an d eren  
so o rten  van boom en a an g ep lan t w orden  op 175 denum s aan  d e  
berghellingen  v an  h e t landgoed  K inereth , d e r Jo rd a an  oever en 
aan  den oever van h e t K inerethsche m eer.

"In  B enschem en zullen ongeveer 70,000 boom en op 230 denum s 
a an g e p la n t w orden .

"In  H ulda zullen 425,000 boom en op 140 denum s aan g ep lan t 
w orden.

"In  B er-T obiah  (K astin ie) zullen 27,000 boom en op 380 denum s 
a an g ep lan t w orden , afgezien  van de  boven reed s gem elden.

"In de om geving d e r kolonie van C hederah  zullen  50,000 boom en 
in h e t geheel, hoofdzakelyk eucalyp tusboom en, op  1000 denum s 
a ang e p la n t w orden .”

Een byzonders dag-bericht van 1 m aart 1920 zegt:
"D rieduizend  schoolk inderen  van Jerusa lem , v ierden  k o rte 

lings he t joodsche  lo o fh u tten feest en p lan ten  500 boom en in de 
voorsteden  de r heiligen  stad , h e t bebosschings p ro g ram  d e r sio - 
n isten  in v o e re n d ; d ienovereenkom stig  volgens een b erich t d e r 
sion isten  com m issie in Jerusalem , zouden in d it j a a r  in P a les tin a  
een m illioen boom en te  p lan ten  zyn.

“G edurend  he t ja a r  1919 w erden  369,000 boom en g ep lan t, 
bedoelend  de bosschen van P a les tin a  w ed er te  herste llen , dien  
door de T urksche h eersch ap p ij, en d o o r den oorlog  verw oest 
zyn. De bebossching van P a les tin a  w o rd t w egens de  be lan g - 
rykheid  in de  L andbouw kundige ve rjo n g in g  van h e t land , en to t 
benoodiging van bouw hout, w a t voor h e t toekom stige  bouw en a ls  
één d e r g ro o ts te  on tw erp en  der w ed erh e rste llin g  te beschouw en 
is, dien  de  sion isten  in he t heilige lan d  te r  h and  nem en.”

Een andere speciale dag-bericht van den 26 m aart 1920 
zegt:

“Tien ja re n  lang  w erd  deze kam p volledig  door h e t w erk  d e r  
joden  in stan d  gehouden . H eden is deze, d esty d s onvruch tbaren  
bodem, m et o lyfboom enbosschen en am andelboom en bep lan t, m et
150.000 olyfboom en en 10,000 am andelboom . V erleden  ja a r  w erden
100.000 pond am andelen  verkocht, d ie tezam en m et de o p b rengsten
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d e r  verkoop  van vellen  en w ol van  d e  u ltg eb re id e  ru n d e r  en  
schapen  tee lt, een  zuivere w in st van 15 p ro cen t van de  o o r- 
sp ro n k e ly k e  g e ld in ze t o p brach ten ."

Het is voor alle denkenden menschen van groot belang, 
dat de werkzaamheid der sionisten door Gods profeet 
voor m éér als 2500 jaren vooruit gezegd werd: “Ik 
zal op kale plekken stroomen doen ontspringen, bronnen 
in het midden der valleien; de woestyn m aak ik tot 
een w aterplas, het dorre land tot een bronryk oord; ik 
zet in de woestyn ceders, acaria’s, mirten en olyf- 
boomen; ik plaats in de wildernis cypressen, platanen 
en dennen; opdat zy zien en weten, acht geven en be- 
grypen te gader; dat de hand des Heeren dit gedaan, 
Israëls Heilige het geschapen heeft.” — Jezaja 41:18—20.

Zy zullen huizen bouwen.
By den executieven Sionistenraad, die den 16 febru

ari 1920 te Londen gehouden werd, sloeg Dr. Ruppin in 
het debat voor, tot gronding van een groote maatschappy 
die zoo spoedig mogelyk beginnen moest, arbeiders
woningen te bouwen. En zelfs nu worden reeds in ge
deelten van Palestina snel huizen gebouwd tot zegen 
voor de toestroomende joodsche bevolkering die naar 
het land terugkeeren. W ederom vinden wy, dat dit een 
duidelyke vervulling der profetiën is, die lang van te 
voren met de bedoeling gegeven werden, de joden aan 
te moedigen, om aan de belofte des Heeren te gelooven. 
Die nu gebouwde huizen zullen niet tot winstbrengende 
intressen dienen, noch zullen de bezitters, diegene in 
hunne woningen mogen verdrukken, maar de eigenaars 
zullen daarin als in hun eigen woonplaats leven, zooals 
de profeet des Heeren vooruit zeide: “En zy zullen 
huizen bouwen, en ze bewonen, w yngaarden planten, 
en er de vrucht van eten; zy zullen niet bouwen, dat een 
ander er wonen gaat, niet planten, dat een ander het 
opeet; w ant aan den levensduur der boomen zal die



myns volks gelyk zyn en myne uitverkorenen zullen 
hunner handen maaksel zelven verslyten. Zy zullen niet 
omniet zich vermoeien, noch kinderen baren die plot
seling sterven; w ant zy zyn een geslacht van gezegenden 
door Jehova, en hunne nakomelingen met hen.” — Je- 
zaja 65:21—23.

Bygevolg staat dit getuigenis als beslissend feit vast, 
dat de genade Gods tot de joden terug gekeerd is, dat 
de parallele vervuld is, dat de vygeboom zyn bladeren 
voortbrengt, volgens de profetie, waarvan Jezus zeide, 
dat het alles aan het einde der eeuwen vervuld zou 
worden.

G ebeurtenissen der dage Noach.
Jezu liet het niet aan ons over, een oordeel over een 

zich toegedragen gebeurtenis te vellen, m aar noemde 
verschillende dingen op, die zich gedurende dien tyd 
toedragen zouden, w aarin de wereld ten einde gaat. 
Hy zeide, dat, zooals het in den dagen Noachs was, zoo 
zou het zyn in het einde der eeuwen. “W ant evenals het 
ging in de dagen van Noach, zoo zal de Menschenzoon 
verschynen. Gelyk men in de dagen voor den Zondvloed 
at en dronk, huwde en ten huwelyk gaf, tot op den 
dag waarop Noach in de ark ging, en zy er niets van 
begrepen voordat de Zondvloed kwam en allen weg
rukte, zoo zal het by de komst van den Menschenzoon 
zyn.” — Mattheüs 24:37—39.

De eerste wereld eindigde met de vloed. Eenhondert- 
entwintigjaren voor de vloed beviel God den Noach, 
zich daarop voortebereide, opdat hy zelf gered mocht 
worden, en het zich naderende einde het volk te ver
kondigen. In den dagen Noachs vervolgden de m en
schen hunne dagelykschen en gewoonlyken gang, en 
waren geheel onverschillig en in werkelykheid vergetend, 
dat de oude orde der dingen op het punt stonden, 
in een grooten vloed onder te gaan. Zoo vervolgd heden
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gelykerwyze de meerderheid der menschen hun gewone 
gang, zich geheel vergetend en volkomen omwetend 
betreffend de groote overgangsperiode w aarin wy nu 
leven.

Terwyl Noach het volk het komende einde der 
wereld verkondigde, lachden vele hem uit, hoonden en 
bespotten hem en gaven daardoor hunne onwetendheid 
te kennen over de gebeurtenissen die zich toedroegen.

Slaan wy die parallele in de nu zich toedragende ge- 
beurtenisse gade. Kort na de inname van Palestina door 
de gealliërden, traden in London eene menigte enstige 
predikanten des Evangelie tezamen en gaven volgende 
bekendmaking uit zooals het in een bericht der Londener 
pers verscheen:

“H et volgende gebeu rten is  w erd  on langs van een  a an ta l b e 
roem de p red ik an ten  van E ngeland  u itgegeven :

“E ers ten s — d a t de tegensw oord ige  crises op h e t einde de r 
tyden  d e r n a tiën  w yst.

‘T w eedens — d a t de  o p en b arin g  des H eeren  op gegeven 
oogenblik  kan v e rw ach t w orden , w an n ee r Hy zoo du idelyk  zal 
geo p en b aard  w orden , zooals Hy zich cynen d iscipelen  den avoud 
zyner o p stan d in g  bekend m aakte.

"D erd en s — d a t de v o lm aak te  u itv erkorenen  zullen  ve ran d erd  
w orden , om ‘steeds by de  H eere ’ te  zyn.

“V ierdens — d a t Israë l nog in ongeloof in zyn eigen land  
kom t, en d a a rn a  zich bekeeren  zal door de hun g ew aa rb o rg d e n 
g en ad e  by de verschyning  des C hristus.

“V yfdens — d a t  alle  m enschelyken w ed erh erste llin g s p ro jec te  
hulpm iddelen  m oeten zyn voor he t tw eede  kom en des H eeren , 
om dat a lle  n a tiën  Zyne h eersch ap p y  zullen onderw o rp en  w orden .

“Z esdens — d a t on d er de  h eersch ap p y  des H eeren  een v e rd ere  
ryke lyke  u itg ie tin g  des H. G eestes op a lles v leesch gesch ieden  zal.

"Z evendens — d a t in deze voorgelegen  inhoudende w aarh e id  
g ro o ten  p rak tisch en  w a a rd e  zyn to t vorm ing des chris ten lyken  
k a rak te rs  in v e rhoud ing  m et be trek k in g  to t de actuelle  p ro 
blem en d e r tegenw oord igheid .

"D eze m erk w aard ig e  u iteen ze ttin g , w as o n d erteek en d  van 
A. C. D ixon en F. B. M eyer, B a p tis te n ; G eorg  C am pbell M organ 
en  A lfred  B yrd, C o n g reg a tio n a lis ten ; W illiam  F u ller Gouch, 
P re sb y te r ia n e r ; H. W ebb Peploe, J. S tu a rt H olden, E p esk o p a lie ; 
D insda l T. Young, M ethodist.
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"Deze zyn w elbekende  nam en en behooren  to t de  g ro o tste  
predikanten  de r w ereld . D at deze u itm un tende  m annen van ve r
schillende d enom inatiën  zich beroepen  gevoelen , zulk een  m anis- 
fest aan  den d ag  te  leggen, is op  zich zelfs van  buitengew oon 
beteekenis.”

Het is te betreuren, dat de boven genoemden predi
kanten niet de overtuiging van het meerendeel der 
geestelyken wereld representeeren. Voor elken denker 
is het klaar, dat er twee klassen van predikanten in de 
wereld bestaan; goeden en slechten, oprechten en ono- 
prechten, trouwe en ontrouwe. Maar onder alle wereld- 
sche beroepen der menschen, is de stand die een predi
kanten van het Evangelie bekleed, eerw aardiger dan 
alle anderen, vanuit het goddelyke standpunt beschouwd, 
omdat vooruit aangenomen worst, dat hy zich met 
dingen ophoud, die uit Gods woord zyn. Een trouwe 
uitvoering zyner opdracht brengt hem, vanuit Gods 
standpunt, in een zekeren stand van eer. Anders is een 
mensch, die den titel Evangelie predikant aanneemt, en 
genoegen neemt aan wereldsche vleiery en zoodoende 
de zuivere bybelsche leer buiten acht laten en het volk 
in dwaling voerd; zoo iemand is zyn beroep ten oneere, 
en vormt een gevaar voor het welzyn der menschen. 
Geen oprecht predikant zal dit punt bestryden, iedereen 
die daarop zegt, dat dit niet w aar is, stelt zich zelf 
in die categorie der beruchte klasse. Idereen mag den 
maatstaf zich zelfs aanleggen en zien onder welke klasse 
hy zich bevind. En wanneer hy vindt, dat hy den bozen 
toe behoord, zal hy, wanneer hy oprecht is, zoo spoedig 
mogelyk de rechte groep bytreden.

Een ondernemende dagbladschryver overhandigde 
een copie van de voorstaande manifestatie aan allen 
leidende geestelyken in éen der hoofdsteden van 
Amerika; en hunne handelingswyze illustreeren de op- 

vatting der meerderheid daarvan, betreffend deze zaak. 
gemeen bespotten zy de daarin geuite gedachten, er

3*



vele van hen antwoorden, “Het is dwaasheid, daarvan 
te spreken, dat de wereld ten einde gaat. Dat zal zich 
niet om 50,000 jaren of noch meer, toedragen. Dezen 
oorlog is gelyk de éen of andere oorlog, en deze 
benauwdheden op aarde hebben niets te bedu iden”

Meer als veertig jaren verkondigde dominee Russell, 
een trouw gewyder Christen, het volk door het gesprokene 
woord, door dagbladen en door zyne werken, dat het 
jaar 1914 het einde der tyden der natiën kenmerken zou, 
dat de eeuwen in dien tyd beginnen te sluiten, en het 
Messiaansche koningryk spoedig daarop zal volgen. 
Eenige predikanten vereenigden zich met hem, en ver
kondigden hier en daar deze boodschap maar de m eerder - 
heid van hen bespotten hem en spraken allerhand 
kwaad over hem, wegens zyne getrouwe verkondiging 
der boodschap. Het geinspireerde getuigenis des Heeren 
bevestigde zyne uiteenzetting, dat er ten dien tyde 
spotters zyn zouden, dien het goddelyke voorgeziene ge
tuigenis zouden wederstaan, als het zeide: “Dat in de 
laatste dagen spotters zullen komen, menschen die zich 
gedragen naar hun eigen lusten (zelfs-zuchtige wen- 
schen) die spottend zeggen: W aar blyft nu de belofte 
(het bewys) van Zyn komst? Immers, sedert de vaderen 
ontslapen zyn blyft alles zooals het van het begin der 
schepping was. — W ant het ontgaat hun die zulke 
dingen willen beweren, dat de hemelen er van oudsher 
waren en de aarde uit water en door middel van water 
door Gods woord is gemaakt, en dat te toenmalige 
wereld, door die beide wateren overstelpt, te gronde is 
gegaan; maar dat de tegenwoordige hemel (onzichtbaren 
heerschende machte) en aarde (sociale orde der dingen) 
door het zelfde w ordt voor het vuur opgespaard en 
bewaard voor den dag van het Gericht en den onder
gang der goddelooze menschen.” — 2 Petrus 3 :3—7.

De klare vervulling der boven geprofeteerden uitigen 
zouden voldoen, ieder verstandig en denkend mensch te
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overtuigen, dat wy ons nu in de overgangsperiode van 
de oude en de nieuwe orde der dingen bevinden.

In betrekking op het zelfde onderwerp, zeide de 
gnoote Meester verder: “De zon zal verduisterd worden, 
en de maan zal ophouden te schynen, en de sterren 
zullen van den hemel vallen, en de hemelmachten w an
kelen.” (Mattheüs 24:29.) Deze duistere uitspraak of 
symbolische woorden van Jezus in het licht van anderen 
bybelteksten beschouwd, beduiden het volgende: De zon 
representeert het evangelie van Jezus Christus Hem als 
gekruisigt, de philosophie van het groote loskoop offer. 
De maan schilderd symbolisch de inrichting van de 
wettelyke Mozaischen bond, die de ontwikkeling van het 
goddelyke plan, zoowel in het evangelie als in het 
milleniems-tydperk voorschaduwd. De sterren symboli- 
seeren groote leerstellingen uit het goddelyken woord.

Van de vervulling dezer profetie is iedereen sedert 
tien jaren getuige geweest — van een grooten afval der 
geestelyken, van het loutere evangelie Jezus Christus en 
‘‘Hem als gekruisigt”. In November 1917 verzamelden 
zich in de Carnegiehalle te New York predikanten van 
het joodsche, protestandsche en katolieken geloof, om 
een algemeene basis voor hunne werkzaamheden uiteen 
te zetten. In al deze zamenkomsten werd Jezus naam 
als de groote verlosser niet betoond. Er bestond een 
bepaalde bedoeling, zich in civile en politike aangelegen
heden te vereenigen, m aar de grootste leere der waarheid, 
die van de discipelen en profeten geleerd werden, bleven 
verdonkert en geïgnoreerd. Een spreker der verzamel
den zeide: Er zyn hier nu drie schreden, dien wy kunnen 
ondernemen: (1) De voorberyding van een boek met 
Bybelsche uittrekseln door een interdenominationel com- 
mitie, t’welk door een wetgevende macht, of de ge
committeerden schoolinspectie in gebruik der schoolen 
bestemd w ordt; (2) De vormuleering van een ontwerp 
voor niet-proselyteerde medewerkers tusschen de scho-



len en de verschillende denominatiën tot het doel, dat 
ieder kind zyne demokratische en godsdienstige onder- 
wyzing m ag hebben; (3) Toestemmende invloed van het 
schoolbestuur voor ernstige arbeid en bybelstudie buiten 
de scholen.”

Dit plan werd met enthusiasmes aangenomen. Een 
anderen spreker Dr. Finley, zeide op deze bijeenkomst, 
wat in de openlyke dagbladen versscheen: “De tyd is 
gekomen voor protestanten, katoliken, joden en heiden 
voor het doel tezamen te werken, dat ieder kind te- 
minste een verwyzing op zyn moralisch en godsdienstige 
erfdeel mocht ontvangen.”

Als verdere bewyzen, had zich de wereldsche kerkelyke 
beweging in hunne handelingen vereenigd, m aar daarby 
de leer der waarheid geheel ignoreerd. Hunne op
stelling, die in een dagbericht in Januari 1920 verscheen 
zegt: “W y gelooven, dat de tyd volkomen ryp is 
voor zulke eenheid, van de kant der vereenigde prote
stanten zóo te handelen, dat zonder te beproeven de 
vraagstukken op te lossen, die uit den nauwgezet instand
gehouden aanzichten over dingen der leere en politiek ont
staan, de kerken voor een gemeenschappelyk program 
der werkzaamheid bereid zyn. Met andere woorden, zy 
ignoreeren de groote fondamentalen waarheden van 
Christus, die voorgeschaduwd worden door de voor- 
beeldelyke offers, en wier vervulling door het eene groote 
offer Jezus verzekerd werd. Deze grondwaarheden 
zyn: De verkiezing der kerk, en door de kerk die w eder
herstelling der wereld gedurend de heerschappy van 
Christus — in duidelyke vervulling des Meesters w oor
den. De sterren, hier de leeraars der geestelyke dingen 
voorstellend, worden als van den hemel vallend aan
geduid; daarom stellen zy daar, dat menschen, die voor
gegeven hebben, het goddelyke woord te leeren, naarbe- 
neden gevallen zyn op het algemeene niveau gewoonlyke 
wereldpolitiek. Het karakter der wereldsche kerkelyke
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beweging aangaande, duidt aan, dat het doel dezer niet 
in overeenstemming met het goddelyke plan is, en de 
d uidelyke bedoeling van Jezus en de discipelen minach
ten wy voeren de onlangs geuite woorden van eenige 
leidende persoonlykheden aan. Dr. J. Campbell W hite, 
vereenigde general secretaris der beweging zeide on
langs zooals de openlyke pers vermeld:

"Om h e t n ieuw e program  der zam enw erkenden  kerken u it te 
voeren , ben o o d ig t h e t 100,000 nieuw e aan g este ld en  le iders , b innen 
de vo lg en d e  vyf ja ren . Zy m oeten u n iv e rs ite itsw aa rd ig  zyn. 
Eene u itgave  van 250,000,000 to t 300,000,000 d o lla rs  zouden d a a r 
voor noodzakelyk  zyn, om d it p rog ram  g ed u ren d  he t ja a r  1920 
te  finanseeren  en he t w o rd t voorgeslagen , d it in de  w eek van 
25 A pril to t  2 Mei op te  b ren g en ; een de rd e  van h et geld  zou 
voor beschaving, éen an d er de rd e  voor am erikan isa tic , en een 
de rd e  to t bereik ing  de r billioen m enschen in de  n ie t christe lyken  
w ereld . D e w ereld  w o rd t in tw in tig  ja re n  d o o r de  m acht van  
he t christendom  beheersch t."

Deze wereldsche kerkenbewegen is juist dat, wat hun 
naam aanduid, namelyk, de wereldsche beweging in de 
kerken, of anders gezegd, de kerken zich bewegend op de 
weg van de wereld. De beweging is werkelyk georgani
seerd in de intressen van grooten ondernemingen en 
politieken macht. Als bewys daarvoor citeeren wy volgen- 
des uit het Dagbericht der kerkenbeweging, van korte- 
lingschen datem ; “George W. Wickersham, vroegere 
hoofdam btenaar van het openbaar Ministerie der ver
eenigde staten, zegt in een samenspraak, dat tusschen het 
Christendom en de moderne ondernemingsmethoden niets 
onvereenkomstigst bestaat. Een vroegere wereldsche 
am btenaar der Epïscopalkerk verklaard, dat, wat de 
kerken méér als iets anders benoodigen, is, een sterke 
injectie koopmansch-methoden, in hun bestuur.

“C hina h eeft zyne behendigheid  in de d ru k k ery  de  van zen 
d in g  te  danken , alsook in de  k a to en p lan tin g  en vruch ten  teelt.

‘‘S iam is in he t leerloo ien  geoefend w orden  door de  w eten- 
schappelyken  hu lp  van de  kan t de r zendelingen .

"B razilië  en Ind iën  hebben de re n ta b ilite it van  he t land  a a n 
voedingm iddelen  door de  aan le id ingen  de r zendelingen  verhoogd.
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"Jap a n  is ry k e r gew orden  door de  p io n ie rs  van  h e t ch ris ten 
dom, en hun v o o rtg an g  door invoering  van A m erikansche  v ruch t- 
boom en.

Inboorlingen  van Zuid A frika, d ie  v ro eg er o n n u ttig  w aren , 
verd ienen  nu  loon op zu ik e rp lan tag en  en  d o o r aan p lan tin g  van 
cacaoboom en, d ie  van de zendelingen  zyn ingevoerd  g ew o rd en .’’ 

De reverend David Carnegie zeide in de Toronto 
Clobus:

"H e t is een feit, d a t de  kerk  aan  dezen  k an t van  de A tlan 
tische O zean u it eigen in tressen  op de  zyde d e r a rb eid g ev ers en 
heerschende  k lasse  g e tred en  is. Zy is in b e trek k in g  op he t h a a r 
aan v ertro u w d en  goed  trouw eloos en v e rrad e rly k  gew eest. M aar 
n ie tteg e n staa n d e  b ly ft zy h e t eene b reed e  kanaal, w aard o o r alles 
to t  u itin g  kom t, w a t christendom  beduid. Zy a lléén  d ra ag t 
de g ees tig e  boodschap  (voor de  n ieuve be levendig ing  d e r in d ustrie .

“H oe kan de kerk  h e t geheim  h a re r  m acht on thu llen  en g e 
b ru iken?  Zy h eeft te  o p en baren , d a t m aatsch ap p y  en  ind u strie  
on sch e id b aar m et e lk an d er verbonden  zyn, d a t beiden fonda- 
m enta le  p rin cip iën  ten  g ro n d e  leggen, w elken u itleg g er zy is."

W aarom  onteeren mannen, die beweren prediker van 
het goddelyke woord te zyn zoo hun beroep, en ver
wikkelen zich met groote ondernemingen en politiek? 
De ware grond is, dat zy hun geloof aan God en aan 
zyn woord, de Bybel verloren hebben, \Zy zoeken aanzien 
en macht uit menschelyke bronnen, en niet goddelyke 
waardeering. Als bewys daarvoor citeeren wy de Chi- 
cago Herald and Examiner van jongstleden datem:

“M ethodisten  p red ik an ten  w erden  g is te ren  gezeg t, d a t de  
theo log ische scholen in A m erika van d e  lee re  des H eeren  a f 
dw alen , en d a t de  B ybel van  velen p red ik an ten  n ie t m eer als 
m aa tsta f des ge loofs b e trach t w ord t.

“D r H enry  P au l S loan van de New Je rsey  jaa rly k sch e  con
feren tie  d e r M eth o d isten -E poscopalkerk  sp rak  op de p red ik an ten  
ve rg ad erin g en , d ie  to t  de  f irs t church, in de C lark  en  W ash ing ton  
s tre e ts  g ehouden  w erden , over de rich tin g  en d e  stud ie, die 
door d e  kerk  van ied ere  p red ik an t v e rlan g t w erd . Hy zeid e: 
'V yfen tw in tig  jaa rly k sch e  converen tiën  had d en  een p e tltio n  aan  
de  kom ende algem eene co n feren tie  ingeleverd , d ie de  aan s ta an d e  
Mei te  D es-M oines zou geh o u d en  w orden, en w aarin  een rev isien  
d e r rich tin g  van de s tud ie  w erd  v e rla n g t.’

“Vele M ethodisten  p red ik an ten  zeide hy, betw yfelen  een ige 
fondam en ta len  lee re  van he t C hristendom , en leeren  de hooge
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tekstcritiek , die op de  g ro n d lag e  van h e t E vangelie  verdelgend  
w erk t."

Somwylen vinden wy een evangelie prediker, die den 
moed heeft, betreffend de tegenwoordige toestand, eenige 
zynen am btbroeders de waarheid te zeggen. W y voeren 
reverend W illiam Allan aan, luid bericht der New York 
American:

"E en  grond , w aarom  zoovele oorzaken  voorhanden  zyn, zich 
over h e t zw akke bezoek d e r m eeste  kerken  te  beklagen, is deze, 
om rede de H eere  n ie t o n d e r ons is. In de m eeste gevallen  s ta a t 
C hristus bu iten , en trac h t binnen te kommen, terw y l w y tro ts  
op hooge geldsom m e zyn, d ie wy d o o r onzen g ro o te  a lgem eene 
bew egingen in s ta a t zyn op  te  b rengen , steeds doende, alsof goud 
en z ilver d e  p laa ts  van g ees tig e  m acht en de  g en ad e  G ods kunnen 
innem en, terw y l wy beide alléén  verk rygen  kunnen, w an n eer de  
H eere  on d er ons is. W an n eer Hy on d er ons is zoo zal u it
geroepen  w orden , d a t Hy zich 'in  d it huis bev ind’, en de w ereld  
zal nog eenm aal to t dezen p laa ts  toestroom en, w a a r Jezus is.

“O, keerden  wy toch teru g , to t den vorige dag en  m et de  
H eere in he t m idden d e r v e rg ad e rin g  van zyn volk, h a a r  le id en d e  
en b estu ren d e  in de  m enigvuldige h an d elingen .”

Het is verheugend, af en toe een christelyke blad te 
zien, welke moedig de waarheid zegt. In een verhande
ling betreffend de wereldsche kerkenbeweging zegt 
Christian Leader van Cincinati in zyn hoofdartikel:

"E lke poging, schy n b are  eenheid  in gevoel en o rg an isa tie , af- 
gezondert van de lee re  C hristus to t stand  te  b rengen , is on- 
w aard ig  door iem and ondersteu n d  te  w orden , w elke die souverein i- 
teit van onze H eere  en verlosser w aard eerd . Noch de eenheid , 
w aarvoor Hy (onze H eere ) zoo vurig  gebeden heeft, noch zyn 
levensgeest, kan door v e rw erp in g  van Jezus lee re  verk regen  
w orden. De g ees t en he t leven C hristus kan in een w ezen o f  in 
een o rg an isa tie  van  w ezens n ie t geo p en b aard  w orden , tenzei de 
leere C hristus v o o rh an d en  is. Al he t sp reken , over to t s ta n d  
b renging  van een  gees tig e  eenheid  en een o rg an isa tie  is daarom , 
w an n eer n ie t van  a llen  geeisch t w ord t, he t evangelie  C h ristu s 
gehoorzaam  te  zyn, een bedrog , een vervalsching, een u itv inding 
van Satan , om de  onbedachtzam en te  bedriegen . H et is een 
zam engerolde po tsige  v ereen ig ing  hoofdzakelyk to t doel, d e  
kerk des C hristus in een com prom itteerenden  stan d  te  b rengen  
en zoo de k rach t van  h e t k la re  Evangelie , het w elk zy p red ik t, te
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brek en  of h e t in  den oogen van a llen  denom inatieë lis ten , om rede 
zy zich m et deze bew eging n ie t v e reen ig e n, zoo w algelyk laa t 
schynen, d a t  deze h a a r  zullen m yden."

De Wall street in zondagsche-kleeren.
Het zal intersant zyn op de namen van eenige mannen 

te letten, die zooals de openlyke pers vermeld, in u it
nemende wyze met de wereldsche kerkenbeweging ver
bonden zyn, evanals de corporatiën, waaraan deze heeren 
officiel deelnemend zyn, en het door die corporatiën be
schreven capital. Onder iedereen zyn naam, vermelden 
wy de namen der corporatie waarmede zy verbonden 
zyn; dientegenover zyn de activen van de betreffende 
corporatiën zoover deze bekend zyn ingezet:
A LFR ED  E. M ARLING :

P ré s id e n t d e  la  C ham bre de  Com m erce de N ew -Y ork
H orace S. E ly & Cie..............................................................
P ré s id e n t du Com ité des D irec teu rs  du  Conseil

su p re me des in té re ts réels de  l ’E t a t .........................
C om pagnie des p ro p rié ta ire s  te rr ien s  associés . . . .
C om pagnie d e  g a ran tie  des Bons e t  H ypothèques 
P ré s id e n t de la  C ham bre de  Com m erce de  l ’E ta t de

N e w -Y o rk ...................................................................................
C om pagnie de  C réd it de  C o lu m b ie ..................................
C om pagnie d ’A ssurance de  l ' Union C om m erciale ..
B anque de la  C inquièm e Avenue de N ew -Y ork ..
C om pagnie de  C rédit F u lton de N e w -Y o rk ................
C om pagnie d ’A ssu rance  du H anovre  con tre  l 'incendie  
C om pagnie d ’A ssurancee La M utual Life de  New-

York ..................................... ....................................  ...........
C om pagnie de  C réd it e t d ’A ssu rance  su r la  vie,

de  N ew -Y ork ........................... ...........................................
Le P o rt  confo rtab lee  du  m a r in .......................................

G E O R G E  W . W IC K E R SH A M :
M aison de C adw alader, W ickersham  & T a ft ...........
C om pagnie am éricaine  de  N avigation  a v ap eu r de

H avaï .........................................................................................
A L EX A N D ER  R. N IC O L:

Agwi O il C o ...............................................................................
Agwi P ipe  L ines Co................................................................
Agwi R efin ing  Co.....................................................................

121,100,000
1,607,578

21,306,000 
8,780,000 
5,840,184

673,714,294

33,958,000

5,000,000
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A tlan tic  Gulf e t W es t Indies S team ship  L in e s   39,754,800
A tlan tic  G ulf O il C o rp o ra tio n ...........................................  20,000,000
C aro lina  T erm inal Co..............................................................  100,000
C lyde S team ship  Co..................................................................  7,000,000
C lyde S team ship  T erm inal Co............................................  100,000
In te rn a tio n a l Shipp in g  C o rpora tion  .............................. 100,000
M allory  S team ship  Co.............................................................. 7,000,000
M exican N avigation  Co............................................................ 5,000,000
N ew -Y ork & Cuba M ail S team ship  Co....  10,000,000
N ew -Y ork & P o rto   Rico S team ship  Co. of N ew -Y ork  50,000
N ew -Y ork & P o rto  Rico S team ship  Co. of M aine . .  5,000,000

San A nton io  Co.................................................. 50,000
San A ntonio  D ocking Co.......................................................  1,000
S an tiag o  T erm inal Co............................................................
Scandinav ien  T ru s t Co............................................................ 34,264,000
S eventy-S ix th  S tree t Co.......................................................
S outhern  S team ship  Co............................................................ 90,000
Sum m it E sta te s  Co.....................................................................
U nited  S ta te s  & P o rto  Rico N avigation  Co................... 2,000
W ilm ington  T erm inal Co.......................................................  100,000

C LEV ELAN D H. D O D G E :
P helps D odge C o rp o ra tio n ................................................  45,000,000
A lam ogordo & Sacram en to  M ountain  R y .....................  3,900,000
A lam ogordo L um ber Co.......................................................... 740,000
A m erican B rass Co................................................................... 15,000,000
A tlan tic  M utual Insu rance  Co..............................................  16,823,491
B u rro  M ountain  R y Co............................................................ 400,000
Com m ercial M ining Co...........................................................
D aw son Fuel Sales Co................................................................
D aw son R ailw ay  & Coal Co..............................................  3,100,000
E l Paso  & N o rth e as te rn  Co................................................... 16,792,000
E l Paso   &  N o rth e a s te rn R a ilroad  Co............................... 5,400,000
El Paso  &  Rock Island R y .................................................  5.000,000
E l Paso   & S o u th eas te rn  Co................................................... 25,000,000
El Paso  & Southw estern  R ailroad  Co............................ 19,055,000
G olden H ill C o rp o ra tio n  ....................................................
M orenci S ou thern  R ailw ay  Co............................................  1,250,000
N acozari R ailroad  Co..............................................................  1,000,000
N a tio n a l C ity B ank of N ew -Y ork ..................................  887,193,000
N atio n a l C ity  Co.......................................................................
N ew -Y ork L ife In su rance  & T ru st Co.............................. 33,958,000
N o rth S ta r M ines Co..............................................................  2,500,000
O ld Dom inion Co. of M a in e ................................................  7,426,775
R ussell Sage F o u n d a tio n ....................................................
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FLEM ING H. R E V E LL :
Flem ing H. Reveil Co........    
B oard  of Hom e M isslons of th e  P re sby ta r ia n  Chu rch

of th e  U. S. A.  ........................................................................
M issionary  Review  Publish ing Co.....................................
N ew  - York Y oung M en’s C hristian  A ssocia tion  . . . .
N ew -Y ork Life In su rance  Co................................................ 995,087,285
N orthfield Schools .............................................................
W h eato n  College, N orton , M ass.........................................

JO H N  D. R O C K EFELLER , Jr .:
B ureau  of Social H y g ie n e ....................................................
C hina M edical B o a r d .............................................................
C olorado  Fuel & Iron  Co.......................................................  76,262,200
U niversity  of C hicago .........................................................
D irection  g én éra le  de l ’Enseignem ent .........................
Com m ission In te rn a tio n a le  de  San té  .............................
M an h a ttan  R ailw ay  Co.................................. .. 60,000,000
M erchants F ire  A ssu rance  C o rpora tion  of N ew -Y ork 2,780,431
F o n d a tion R ockefeller .............................
In s titu t de  recherches m édicales R ockefeller ...........

Mynheer John D. Rockefeller, Jr. is ook opgeteekend
in W ho’s W ho in America 1920, als ‘‘de belangen van
zyn vader behartgend”, — namelyk den welbekende
John D. Rockefeller, wiens vermogen, zooals men zegt,
meer als éen billioen dollars is. Sedert het jaar 1899 is
de zoon af en toe directeur van volgenden corporatiën
geweest (zonder den voorafgaanden).

C hicago T erm inal T ran sfe r R ailroad  Co. . . . . . .  
D elaw are, L ackaw anna  & W este rn  R a ilroad  Co. 42,597,000 
L ake S u perio r C onso lidated  Iron  M ines ..
New - York P roduce  E xchange Safe D eposit &

S to rag e  Co.  .........................  
A m erican L inseed Co.............................................................. 3 3 ,4 4 5 ,6 7 8
N ationa l C ity B ank of New -Y ork ..................................  887,193,000
P u g e t Sound R eduction  Co.................................................
U nited  S ta tes  S teel C orporation
M issouri Pacific  R ailw ay Co. ....................................  18,000,000
F ed era l M ining & Sm elting Co...........................................  98,338,300
S tan d ard  O il Co. of N ew  J e r s e y .......................................  98,338,300

Uit de Los Angelos Times citeeren wy:
“K ort gezegd, de g o d sd ien st heeft beslo ten , de m ethoden van 

g ro o te  o n d e rnem ingen en  sch itte ren d e  co rp o rtiën  aan tenem en ,
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h o e  and ers  ook h a re  ta lry k e  versch illigheden  m ogen zyn. Onze 
ch ris te ly k e  dom inees zeggen ons (zie publica tie) d a t o n d e r
nem ende m aa tschappyen , regeeringen  en de  le id e rs  d e r g ro o te  
g odsd ien stig e  co rp o ra tiën  de  to es tan d  d e r w ereld  onderzoch t 
hebben, en hun oo rdeel is overeenstem m end, d a t  n ie ts  an d ers  als 
s lech ts  m illioenen d e  red d in g  van een o o rlo g so p ro eren d e  w ereld  
tew eeg  kunnen brengen .

"En w aarsch y n ly k  hebben zy gelyk, se d e rt de  zelfde  w ereld , 
in deze zooals ons gezegd  w ord t, een  g ro o te  l ic h ts tra a l geschenen  
had , zich m aar een ige  ned erig e  tim m er en v ischerslu i roem en, 
d ie  van a lle  w ereldsche  gerie felykheden  afzien  — discipelen , d ie 
eene  bez ittin g  looze M eester heden  navolgen .”

Deze kostbare aanpryzing wemeld van ironische 
waarheden.

De bescheidenste  ondernem ing  zorgd nu voor de  op leid ing  
d e r  a m b ten aren ; “kunnen de kerken m eer d o e n ? ” — vrag en  zy, 
"In  A m erika m oeten wy voor de  zondagsschool vakkundige lee 
ra a rs  de r Bybel, en geoefende  m enschenvischers hebben ." — Hoe 
e rg  ver zyn wy van de eenvoudigheid  Jezus afgedw aald , van 
zyne be rg p red ica tie , van deze verheve leer, v ry  en  kostenloos 
voor a llen  d ie  h e t w illen  a an n e m e n ! “De kennis en h e t v erlangen  
van het m enschdom  n a a r  C hristus is destyds m et p lo tse lin g e  v e r
b lindende  k laa rh e id  gevolgd, zeer gelykend , zooals w ie  m en 
zeg d ; m et Saulus van T arsu s h e t geval w as. M aar by Saulus 
van T arsus, w as he t een zeldzaam e g eb eurten is. L iever geven 
zy den d ienst op w egens de  schaarsche  aard sch e  belooning, w elke 
d it am bt op b ren g t. N iets a ls mill ioenen kunnen hen aan trek k en  
of to t nieuw e Sau lussen  op rich ten . O nze m oderne Saulussen 
w assen  n ie t zonder m eesterlyke op leid ing  en belofte  op g ro o te  
sa la risen ."

Wall Street met een vroom gelaat.
Roger W. Babson, een eersten statisticus der W all 

Street, zeide in een brief van 27 januari 1920, die een 
beperkte omloop geoorlofd werd betreffend de kerken:

W ederom hebben in het huis des Heeren de geld
wisselaars hunne werkzaamheden, en wederom schynen 
de woorden des Heeren aangebracht te zyn: “Er staat 
geschreven: Myn huis zal een bedehuis zyn; m aar gy 
hebt dit tot een rooverhol gemaakt.” — Lucas 19:45—46.

Natuurlyk zal “de groote onderneming” het be-
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Toehoorders door een p reek  der hel verschrikt, 
betalen hunne bydrage
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noodigde geld verschaffen, omrede zy dit noodig acht. 
W enscht het volk, zyne geestigen belangen een klasse 
van menschen toetevertrouven die hun God het goud is?

“D ikw yls zien  wy ko stb a re  ad v erten tiën  in de  couran ten , d ie 
alle voordeelige  be lofte  v e rsp reiden , van  on tw y fe lb a ren  u iteen 
zettingen  in b e trek k in g  op de to es tan d en  en de noodige  v e r
be tering . En toch la te n  ons a lle  deze aanbevelingen  een gevoel 
van iron ie  ach ten , d a t he t christendom  in zulk eenen  to es tan d  
zou zyn. M ischine b ew erk t d it de k laa rb ly k en d e  afw ezende v e r
m aningen aan g a an d e  onzen ch ris te lyken  p lich t — alleen  w o rd t 
onze financië le  p lich t betoond . W y w erd en  n ie t verzocht, d a t 
ieder van ons een zendeling  zonder be ta lin g  zou voorste llen . W y 
w erden  n ie t genood igd , onzen eigen z ie ls to es tan d , ons eigen leven, 
onze eigen g ees te lijk e  gew oonte  te  o n d e rzo e k en ; wy w erden  alleen  
verm aand , voor de  g o d sd ienstige  beschaving van  anderen , voor 
de  g o d sd ien stig e  v o rd erin g  van an d eren  te  b e ta len . Er bestaan  
ta lry k e  p a rag ra fen  d ie  beg innen  ‘Uw g eld  za l’ enz., v e rk larend , 
hoeveel an d eren  m enschen men m et d it geld  zouden kunnen v ry- 
koopen. A nderen  p a rag ra fen  d ie zich op onze ‘p lich t’ betrekken  
behooren  a lle  to t  verschaffing  van geld  voor de  plichten  van 
an d ere  m enschen. In w erkelykheid , de a lgem eene indruk  b estaa t 
d aarin , d a t w y ons van person lyke  p lich ten  v rym aken , u itgenom en 
de geldelyke, en, zooals de  ad v erten tie  zelfs v e rk laard , ‘h e t zou 
dw aaz zyn te  denken , d a t ge ld  a lleen  in  s ta a t  is h e t c h ris te n 
dom te  bevorderen , he t hoofdprobleem  lag  steeds in de v rage  
van b es tu u r’. 'W y m oeten do o rg aan , m annen en vrouw en u it-  
tezenden , d ie h e t chris tensleven  in hunen  zaken, h unne  verm aken en 
hunne hu ishoud ingen  zullen d rag en .’ ’S tu u rt a n d e re  m enschen 
u it — h e t is n ie t noodzakelyk, d a t gy  zelf deze m enschen m oet 
zy n !’ ‘W an n eer gy  n ie t beslu ite loos zyt, zal een g en era tie  g e 
oefende ch ris te lyken  p red ik e rs  d aarv o o r zorgen , d a t  uw e k inderen  
uwe nam en zeg en en ’, is een an d ere  v e rm an ing  — onze b eslu ite 
loosheid  bedu id  e igen lyk  in g rond  genom en, d a t w y verzuim d 
hebben, d e  ge ld zak  te  openen.

"Zy zullen h unne  hon d erd  m illioenen o p b re n g e n  m aar
w an n eer n ie t de m eesten  van ons, ons chris tendom  m eer a ls iets 
pe rson lyks en ind iv iduelles opvatten , w an n ee r w y n ie t een ige 
an d ere  v e reisch ten  by  ons erkennen , b u iten  g e lde lyke  v e r
schaffing, dan  zal onze a fv aard ig in g  in deze w ere ld  als c h ris ten 
dom n ie t veel b en u tten , en  ons financiël c red ie t zal in  den hem el 
n iet veel ys sm elten .”

Roger W. Babson schryft verder in genoemden brief 
van 27 januari 1920:



“D e w aard e  van onz w erk  h a n g t n ie t van de  m acht 
onzer banken af, m aar veeleer van  d e  m acht onzer kerken. De 
sch lech t b e ta a ld e n  v o lk sp red ik an ten  zyn de m annen, w aarv an  
wy in w erkelykheid  veel m eer a fhangen  als Van goed  be taa ld en  
advokaten , bank iers en agen ten . De go d sd ien st de r s ta a t  is w erkelyk 
de v esting  van ons verm ogen. En w an n eer wy overw egen, d a t 
m aa r 15%  van  h e t volk p ap ie ren  van de een of an d eren  soort 
van w a a rd e  bezitten , en  m inder als 3 %  genoeg  b ezitten  om een 
in k om stenbelasting  te  beta len , zoo zal de b e langrykheid  de r 
kerken  zelfs nog m eer in t 'o o g  vallen.

"V oor ons, voor onze k inderen  en voor onze n a tie , la ten  wy 
zakenlyke  m annen  m et d e  p red ik an ten  zich n a d e re n ! H et h in d e rt 
n iets, w an n ee r zy n ie t vo lm aakt zyn, he t d o e t er n ie ts toe, 
w an n eer h unne  theo log ie  v e ro u d ert is. D it bedu id  alleen , da t, 
w an n eer zy d a ad k rach tig  w aren , zy veel m eer zouden volvoeren 
kunnen. D e  z e k e r h e i d  v a n  a l l e s  w a t  w y  b e z i t t e n  
v e r s e  h u l d i g e n  w y  d e  k e r k ,  z e l f s  i n  h a a r  t e g e n 
w o o r d i g e  t e g e n s p o e d i g e  e n  w e r k e l o o z e n  t o e 
s t a n d .  B y  a l l e s  w a t  o n s  l i e f  e n  d i e r b a a r  i s ,  l a a t  
o n s  v a n  a f  d e n  h u i d i g e n  d a g ,  d e  k e r k e n  i n  o n z e n  
s t e d e n  m e e r  t y d ,  g e l d  i n o p m e r k z a a m h e i d  w y d e n ,  
o m r e d e  d a t  d a a r v a n  e i g e n l y k e  a l l e s  a f h a n g t ,  w a t  
w y  b e z i t t e n ! ”

By gelegenheid zal men in de denominatiënen maar 
zeer zeldzaam predikanten vinden, die de spitsvondig
heid dezer beweging herkennen en den moed hebben 
het uittespreken. Dr. A. T. Peterson, een Baptisten
predikant uit Illinois zegd: “Het is een supervolksbond.” 

Dr. Conant, een evangelist, zegd in een openlyke 
lezing betrekking hebbend op de kerkelyke beweging:

“D e bew eging  van b o n d g eno tschappen  in elke m enschelyke 
rich ting , is a an  de o rd e  d e r dag, en de  jo n g stled en  w ereldsche 
kerkelyke bew eging  is de  b ed re igendste . D oor deze bew eging 
w o rd t onbem erkelyk de geheele  ch ris te lyke  kerk  in een  g roo t 
k erken-union  ingeslo ten , en  van v ry z inn igen  gele id  (van on- 
geloovigen, h ooge  tek s tc ritiek e r, evo lu tion isten , teg en stan d ers  
van goddelyke en m enschelyke in tressen ).

D eze bew eg ing  is geheel en  al m et fond am en ta len  afdw alingen  
doo rd ro n g en . O nze H eere  zegd ons, d a t de  ro ep in g  d e r kerk 
d aarin  b es taa t, h e t evangelie  aan  a lle  k re a tu ren  te  verkondigen  — 
d it a lleen , en  v e rd er n ie ts. M aar de  le id e rs  in deze bew egingen 
v e rk la ren  ons, d a t de  kerkelyke o p d ra g t is een geheele  w ereldsche
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c iv ilisa tie  op te  rich ten , chris te lyk  in g eest en h a rts to ch ten . 
D ezen heiden begrippen  zullen  zich zoo w ein ig  m et e lk an d er 
v e reen igen  a ls w a te r  en olie.

‘‘En door hun social a rb e id sp ro g ram  zoeken zy de  bed ien ing  
d e r s ta a t  te  w innen en  vereen igen  zoo kerk  en s ta a t."

Het Evangelie als een getuigenis.
Jezus voerde verder als bewys voor het einde der 

eeuwen aan: “En dit Evangelie des Koninkryks zal in 
de geheele wereld gepredikt worden tot een getuigenis 
allen volkeren; en dan zal het einde komen.” — M at
theüs 24:14.

W anneer de leiders der wereldsche kerkenbeweging 
beweren, dat hun doel is de wereld tot het christendom 
te bekeeren, dan zeggen wy hen, dat zy te laat komen. 
Zy doen het niet naar des Heeren wys. Eerstens, ver
kondigen zy niet het Evangelie des Koninkryks. Zy 
zeggen het openlyk, dat zy de doctrinairen waarheden 
des evangelie minachten. Ten tweedens, het verkondigen 
des evangelie des Koninkryks geschied niet met het doel 
de geheele wereld te bekeeren, m aar om uit de wereld 
te bekeeren, m aar om uit de wereld “een volk voor 
Zynen naam" er uit te nemen. (Handelingen 1 5 :1 4 .)  Ten 
derdens, is dit reeds gedaan geworden, wy bevinden ons 
aan het einde der oude orde der dingen en de nieuwe 
breekt aan.

Benauwdheid en radeloosheid.
De omstandigheden, zooals ze zich sedert het jaar 

1914 ontwikkeld hebben, zyn bedrukkend en ontzettend. 
Alle heerschers der aarde zyn ontzet. De mannen der 
financie zyn in radeloosheid. W aarom  is dit zoo, en wat 
beteekend het? Jezus antwoorden verder in betrekking 
op het einde der eeuwen en bracht als bewys daarvoor, 
dat dan zyn zou “benauwdheid der volkeren in radeloos
heid door het gebruis der zee (het onrustige menschdom) 
en watergolven (georganiseerden radicalen elementen in

4



beweging) terwyl de menschen zullen versmachten van 
vreeze en verwachting der dingen die het aardryk zullen 
overkomen, want de krachten des hemels zullen be
wogen worden”. (Lucas 21:25—26.) Dit zien wy dage- 
lyks in vervulling gaan.

Als een voorbeeld, zooals de heerschers der aarde dit 
onderwerp betrachten, voeren wy aan, wat president 
Wilson in zyn aansprak voor het congres zeide, nadat 
de groote oorlog begonnen w as: "Dit zyn dagen van 
groote radeloosheid, daar een zwaren wolk over het 
grootste gedeelte der aarde hangt. Het schynt, als óf 
groote, geheime, materielle krachten losgelaten worden, 
welke lang aan de koppel waren, m aar in toom terug
gehouden zyn”.

De vreez heeft alle menschen in allen standen des 
levens aangegrepen. De zelfszucht schynt in iedere 
onderneming in te dringen. De goedbezitter vermoet, 
dat er geen andere gelegenheid meer komt groote 
oogst te innen, verhoogd de huur zyner pachter. De 
materialwarenhandelaar, de handelaar met anderen levens
middelen, met kleeren enz. schynt te vreezen, dat een 
verdere gelegenheid niet meer komen zal, en dat van 
het voordeel geprofiteerd moet worden, om maar zoo
veel geld als mogelyk te verlangen. De wantrouwenden 
geest bestaat overal. Dit alles geschied enkel in de 
vervulling des Heeren woord.

Het verlangen der m enschen.
Jnmidden van al deze tegenspoeden, kommer en be

nauwdheid bestaat in de harten der menschen een vurig 
verlangen; een verlangen naar leven, vryheid en geluk
zaligheid. Byna iedereen zou het verkiezen, in vrede 
met diegene te wonen, die hem dierbaar zyn, en stryd 
haat en nijd te vermyden; m aar de verhoudingen 
schynen zoo te zyn, dat de moeilykheden der menschen 
onoverkoombaar zyn. Zy kunnen niet doen, wat zy
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wenschen. Het is of er bestaat een onzichtbaren kracht 
of macht, die hen controleerd. En wie is deze macht?

De demonen werkzaam.
W ederom verwyzen wy op het feit, dat, zoo als het 

ia den dagen Noachs was, zoo zal het aan het einde 
der wereld zyn. De Bybel leert duidelyk, dat de wereld 
in den dagen Noachs van den gevalle nen engelen 
overweldigd werd. Zooals in het 6 hoofdstuk in Ge
nesis aangeduid wordt, hadden deze wezens mensche- 
lyke gedaanten aangenomen en in de schendig des ge
hoorzaamheid tegen Jehova hadden zy zich de dochteren 
des menschenlyken geslacht genomen. Daar uit resul
teerden een nakomelingschap, die in de hoogste mate 
boos waren en de geheele aarde met geweld vervulden. 
God liet de zondvloed uitbreeken. De Apostel Petrus, 
zeide uitvoerig, wat uit deze demonen geworden is: 
“W ant als God de engelen die gezondigd hebben niet 
gespaard, maar hen, die Hy voor de afgrond (tartarus) 
bestemde en overgegeven heeft aan de ketenen der 
duisternis, ter bewaring voor het gericht.” “W ant Chri
stus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hy recht
vaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hy ons tot 
God zou brengen; die wel is gedood, in het vleesch, 
m aar levend gemaakt door den geest. In denwelke Hy 
ook, henengegaan zynde, den geesten die in de gevangenis 
zyn, gepredikt heeft, die eertyds ongehoorzaam waren, 
wanneer de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte in 
de dagen van Noach, als de ark toebereid werd.” (2 Pe
trus 2 :4 ; 1 Petrus 3:18—20.) “Engelen die hun beginsel 
niet bew aard hebben, heeft Hy to t het oordeel des 
grooten dag met eeuwige banden onder de duisternis 
bew aard.” — Judas 6.

Deze demonen, welke hun oponthoud op de atm o
sfeer der aarde beperkt was, bezaten, de macht, door 
middel van mediums zich met het levende menschen-

4*
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geslacht in verbinding te zetten. Deze dingen worden 
geheel in het boek “Kan men met den dooden spreken?’’ 
opgeheldert; wy gaan nu niet in byzonderheden in. W y 
leiden alleen de opmerkzaamheid op het feit, dat de 
duidelyke gevolgtrekkingen uit bovengenoemden teksten 
deze zyn, dat, wanneer het einde der eeuwen berykt is, 
de demonen grootere macht hebben en deze macht op 
de menschen zullen uit oefenen. De tsaar van Rusland 
was bestendig door een medium met de demonen ver
bonden, hetwelk hy by zich hield in het koninklyken 
paleis. Keizer Wilhelm van Duitschland beweerde een 
“inwendig oor’’ te hebben en stelt het als een feit daar, 
dat hy “stemmen" uit het hiernamaals hoorden en dik- 
wyls door deze geleid werd. De weg der demonen is 
deze der goddeloosheid, en zonder twyfel werd de 
groote wereldoorlog, welke in het jaar 1914 begon, hoofd- 
zakelyk door den invloed dezer demonen teweeggebracht.

De Heil. Schrift zegd ons van een grooten wervel
wind, die zich zal opmaken van den einden der aarden. 
(Zie Jeremia 23:19; 25:32—33 ; 30:23.) Een wervelwind 
is een symbool van een grooten oorlog. De groote 
oorlog verschafte een intressen voor het spiritismes, 
zooals het vroeger op aarde nooit het geval w as; en 
eenige der voornaamste geesten der wereld zyn ver- 
eerers daarvan geworden, en verkondigen de spiri
tistische leer ter verw arring der menschheid. Deze de
monen worden in de Heil. Schrift aan anderen plaatsen 
als die “vierwinden” beschreven, en Jezus, door de open
baring zeggende: “Daarna zag ik aan de vier hoeken der 
aarde vier engelen staan, die de vier winden der aarde 
vasthielden, zoodat noch op land. noch op zee noch 
tegen eenigen boom een wind waaien zou —  voordat 
wy op het voorhoofd der dienstknechten van onzen God 
het zegel gedrukt hebben.” (Openbaring 7:1—3.) Deze 
winden of machten der lucht zyn niet de machten der 
natuurlyken lucht, maar zyn de geweldige machten,
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waarop de Apostel Paulus bedoeld, w anneer hy van 
"de oversten der macht in de lucht” spreekt. (Efeziërs 
2:2.) Deze demonen oefenen een macht uit op de zinnen 
der menschen, w aardoor zy nood, ontevredenheid, ruste
loosheid, haat, nijd, boosheid, stryd en alle soorten van 
tegenstrydigheden en vermoeienisen veroorzaken. Al 
deze elementen smelten zoo temidden der groote hitte 
weg, zooals de Heere het door den Apostel Petrus voor
uit zeide. — 2 Petrus 3:10.

M enschelyke geneesm iddelen.
Welke geneesmiddelen bieden de menschen aan, om 

orde in deze chaos te brengen, en welvaart en vrede onder 
het volk op te richten? De financiele mannen stryden 
vertwyfelend, om de tegenwoordige financiëllen sy- 
steemen in orde te houden, m aar zy hebben geen genees
middel en weten niet, hoe zy een beteren toestand 
teweeg zullen brengen.

Eeuwen van pogingen hebben politieken partyen 
hunne ontoereikendheid bewezen, de tegenwoordige om
standigheden gerecht te worden, en de moeilyken pro
blemen op te lossen. Nationaaleconomen en staats
mannen, welke deze vraage vlytig bestudeerd hebben, 
vinden, dat zy niet in staat zyn iets te doen. En dit 
vind op alle politieken partyen en organisatiën aan
wending, omrede zy allen uit zelfzuchtige, onvolmaakten 
menschen tezamen gezet zyn; en daarom kunnen z y  geen 
idealen toestand teweeg brengen.

De volkerbond.
Met het ophouden der vyandelykheid traden staats

mannen van de daarin verwikkelden eersten natiën, die 
zy repressenteerden, in een converentie byeen (geloovend, 
en met den wensch, vrede en w elvaart teweeg te brengen), 
en het resultaat hunner beraadslaging was een verbond,
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bekend als de volkerbond. Deze werd als geneesmiddel 
voor het tegenwoordige euvel aangeboden. Zal hy succes 
hebben? Een bond van allen natiën der aarde gevormd 
en op de principiën der gerechtigheid en de rechten 
opgebouwd, waarin alle verplichtenden partyen eerlyk 
het voorgenomen doel zouden uitvoeren, zou zonder 
twyfel tot groote nut zijn. Maar waar zelfzucht het 
hoofdmotief is, en de handelingen den eenen of allen 
beheerschd, kon een idiale toestand niet bereikt worden. 
God wist in zynen wysheid de vorming des volkerbonds 
vooruit, en zeide het van te voren; m aar tevens zeide Hy 
ook vooruit, dat het moest mislukken. — Jezaja 8 :9—10.

Toegestaan wordt, dat de angst de eigenlyke oor
zaak der vorming des volkerbondes is. Geloof aan 
God en aan zyne belofte worden geheel ignoreerd. 
Omrede dezer oorzaken zal de bond nooit het uit
gesproken verlangen vervullen. Het is niet Gods weg. 
Hy zegt duidelyk: “W ant myne gedachten zyn niet 
ulieder gedachten, en uwe wegen zyn niet myne wegen, 
spreekt Jehova. W ant gelyk de hemelen hooger zyn dan 
de aarde, alzoo zyn myne wegen hooger dan uwe wegen, 
en myne gedachten dan ulieder gedachten.” (Jezaja 
55:8—9.) Het groote plan van Jehova werd by de vor
ming van dit volkenverbond buiten acht gelaten. De pro
feet schreef overeenkomstig de waarheid: “Gelukzalig 
de natie wier God Jehova is”. (Psalm 33:12.) Maar een 
natie, die het goddelyke plan minacht, of de een of 
ander gevormde volkerbond, dien dezelfe ignoreerd, 
heeft geen wenschenswaardig resultaat te verwachten. 
De profeet des Heeren had duidelyk de vorming van den 
volkerbond en ook de bond der kerkelyken systemen 
in den zin, als hy schreef: “Vergezelt u te zamen gy 
volken, doch w ordt verbroken; en neemt ter oore gy 
allen die in verre landen zyt, om gordt u doch wordt 
verbroken; om gerdt u doch w ordt verbroken! Beraad
slaagt eenen raad doch hy zal vernietigd worden, spreekt



een woord doch het zal niet tot stand komen.” — 
Jezaja 8 :9—10.

Kerkelyke geneesm iddel.
Het kerkendom betrekt zich op georganizeerden 

kerkelyke systemen en bijzonders op de geestelykheid 
of priesterlyke klasse, die in deze werken en ze con- 
trolleeren. Een geruimen tyd was de Roomsch-Kato- 
lieke belydenis als eenigste aanwezig. In de zestiende 
eeuw had een groote reformatie plaats, en kwam 
het protistandsche kerkendom tot stand. De geestelyk
heid nadert daarom het verlegene menschdom met een 
voorgeslagen geneesmiddel; en om dat ze dit doen, is 
een oprechte onderzoeking hunner voorgeslagen genees
middel gerechtvaardigt, om te zien, of het aangebracht 
is of niet. De kerkelyke systemen beweren, zoowel de 
Katholieken als ook de Protestanten, door hun zending, 
de wereld te bekeeren, om daardoor het volk in de 
kerken te brengen. Laten wy aannemen, dat zy deze 
geuite bedoeling uitvoeren, en het geheele menschen- 
geslacht in de één of anderen kerk zouden brengen. 
Welke hope is het dan, die zy het volk voorhouden?

Het katolieken geloof of hun leerstelling is, dat het 
noodlot der menschen by den dood beslist wordt, en dat 
diegene, die goede en getrouwe katolieken zyn, by den 
dood in den hemel gaan, in een eindelooze verheugende 
toestand. Alle anderen katolieken, die in het één of 
ander niet trouw geweest zyn, gaan in het vagevuur, om 
daar een onbepaalden tyd te verblyven (minstens duizend 
jaar) gedurend dientyd, worden zy, zooals aangenomen 
wordt, gelouterd gereinigt en toebereid voor het hemelsche 
ryk. Alle anderen, die ketters, die afvallige enz. moeten 
hun lot in het vuur der hel doorbrengen, om daar met 
vollem besef in eeuwigheid te leiden.

De protestantsche leer is in het algemeen, dat de be
stemming van iegelyk mensch met den dood voor
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eeuwig beslist is. De getrouwe kerkleden gaan, als zy 
sterven in de heerlykheid, een vreugden toestand in den 
hemel, daartegen alle anderen brengen de eeuwigheid in 
bewuste eeuwige pijn door.

Men zal bemerkt hebben, dat, indien er werkelyk een 
onderscheid tusschen deze beide geneesmiddelen be
staat, dat het protestantsche middel het slechtste van 
beiden is, omrede het geen m iddeltoestand aanbied. 
Idereen zal duidelyk bemerkt hebben, dat het katolieken 
noch het protestantsche geloof iemand een geneesmiddel 
aanbied, w aaruit deze tegenwoordige onorde tot vrede, 
welvaart, vryheid en gelukzaligheid en eeuwig leven op 
aarde zou kunnen leiden. De gevolgtrekking is, dat, 
wanneer zy in het bekeeren der meesten of alle volken 
succes gehad hadden tot hunne theorieën, dit het uit 
den weg ruimen der tegenwoordige problemen niet be
duiden zou.

De groote moeielykheid by de kerkelyken systemen 
is, dat zy het goddelyke geneesmiddel geheel minachten. 
Zy ignoreeren den opdracht die de christenen gegeven 
werden, en bouwen hunne hoop op theorieën van 
menschelyke opgerichten theorieën geloofsbelydenissen 
en instellingen. Zy ignoreeren geheel den goddelyken 
opdracht, die ieder gegeven is, die zich gewyd heeft, 
namelyk om den wil des Heeren te doen. Het zal zoowel 
van katolieken als van protestanten toegegeven worden, 
dat nauwelyks een klein gedeelte van de bevolkering der 
aarde het voorgeven, de leerstellingen hunner systeemen 
te hebben aangenomen. De overtuigsten onder hen 
zullen nooit beweren, dat zy hoopten iedereen tot hun 
denkwyze te bekeeren, en ze in de kerkelyken organisatie 
te brengen. Het zyn feiten, dat zy in den moderne 
tyden de leerstellingen buiten acht gelaten hebben, en 
het volk niet meer uitnoodigden dit te gelooven, m aar 
zich in de handel te vereenigen; en de hoofdzaak is het 
zoeken en inzamelen van geld. Zich van de oorlogsgeest,



en de wereldgeest bemachtigd hebbende, zyn deze kerke- 
lyken systemen nu daarmede bezig, millioen van dollars 
optebrengen, terwyl zy de menschen zeggen: “W anneer 
wy slechts het geld hadden, konden wy de wereld 
bekeeren.” Is het niet door iedereen in te zien, dat dit 
een slecht licht op de Heere werpt, dat Hy geld ge
bruikt, om zyn doeleinden te volvoeren; en behaagt het 
Hem, de ongewyde geldmiddelen der wereld te ge
bruiken, om zyn werk te doen? Is het noodig, in de 
naam de Heeren geld in te zamelen van menschen, die 
aan Jehovas plan geen interessen hebben, m aar het 
opdringen der geestelykheid toegeven en het geld 
betalen, wyl zy een sociale of politieke stand onder een 
zekere klasse van menschen rnogten bekleeden? Kon 
gezegt worden, dat de Heere tot zulke methoden zyn 
toevlucht moest nemen, om zyn plan ten uitvoer te 
brengen? Ieder verstandig mensch moet zeggen: Zeker- 
lyk niet. En wederom worden wy aan de woorden des 
Heeren door de profeten herinnerd, die Hy aan diegene 
richt, die deze wereldsche theorieën bevorderen: “Myne 
gedachten zyn niet uwe gedachten, en uwe wegen zyn 
niet myne wegen, spreekt Jehova. W ant gelyk de hemel 
hooger is dan de aarde, alzoo zyn myne wegen hooger 
als dan uwe wegen en myne gedachten, dan ulieder ge
dachten.” — Jezaja 55:8—9.

Een wyzer mensch is alzoo diegene, die tracht ge- 
w aarte worden, welk het goddelyke geneesmiddel is, en» 
wanneer hy het gevonden heeft, daarnaar tracht, zich 
haar aantepassen; omrede niets ander als goddelyke 
macht in de tegenwoordige verwarrende toestand orde 
kan brengen en het menschdom dat geven, w at hy 
wenscht.

Laat ons in het gedachten behouden, dat het steeds 
ten alle tyden het verlangen der menschen geweest is, 
zich het leven, de vryheid en de gelukzaligheid te ver
heugen. Dit nam in de gedachten der voorouders zulk
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eene hooge plaats in, als zy den grond voor de Ameri- 
kaansche staatsregeling legden, dat zy dezen regel in 
den grondwet van het land vaststelden. Die menschen 
verkwisten deswege hun geld tyd en inergie, om een 
dwaallicht, een van menschen gemaakten theorie na te 
jagen, in geheele minachting van het goddelyken genees
middel. Het is ook zeer natuurlyk dat, wanneer de 
menschen dit geneesmiddel niet kennen, het welk de 
Heere had voorgezien, zoo kunnen zy haar ook niet 
najagen. De groote m assa’a zyn ontwetend, en hun on
wetendheid is het feit toe te schryven, dat de geestelyk- 
heid in hun opdracht niet getrouw geweest is, en dat 
zy verzuimden, de Heilige Schrift te leeren, maar in tegen
deel de van menschen gemaakten theorieën geleerd 
hebben, en vanuit dit oogpunt berichte God, vooruit
wetend, dat het zoo zyn zou. “Zie de dagen komen, 
spreekt de Heere Jehova, dat ik een honger op het land 
afzend; een honger niet naar brood, een dorst, niet naar 
water, m aar naar het hooren van Jehovas woord.” — 
Amos 8:11.

Na vele eeuwen der Goddelyke genade hebben zich 
de geestelyke nominelle kerken, als een, der goddelyken 
gegeven opdracht ongetrouwe klasse bewezen. Na zes
duizend moeilyke inspannende jaren, een idiale re
geering op te richten, zien de natiën nu daartegenover 
een verw arrenden toestand, en de menschen loopen 
blindeling in t ’rond. Die menschen die rechtvaardigheid 
en waarheid liefhebben, zyn zonder hulp, raad en troost 
geweest van deze kant, w aar zy het van verwachten, en 
die beweerden, boden des Heeren te zyn. Deze zoo
genaamde geestelyke raadgevers hebben het masker 
afgescheurd, en verklaren nu stout, dat zy de leer
stellingen ignoreeren en zich in de werkzaamheden naar 
geld en macht vereenigen.

W anneer zy de groote leerstellingen des christendom 
ignoreeren, waarvan zullen de hongerenden zielen ge
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voed w orden? — deze zielen, die naar gerechtigheid 
hongeren en dorsten, waarmede zullen zy verzadigd 
w orden? (Psalm 107:1—7.) Is het niet voor alle 
de tyd het goddelyke geneesmiddel te zoeken? De 
verlegenheid der menschen is Gods gelegenheid. De 
geheele wereld is door lyden en zorgen gebukt. Mogten 
doch diegenen, die treuren, getroost worden door de 
groote zegensryke inrichting, die door zyn woord ge- 
openbaard wordt.

Goddelyk geneesm iddel.
De Heilige Schrift bevat de uitdrukkingen van Gods 

wil betreffende het menschdom. De Bybel is de eenigste 
zuiveren bron der erkenning, waarop de mensch hope 
voor de toekomst bouwen kan. De Apostel Paulus, 
in profetische visioen den toekommenden tyd van zege
ningen overblikkend, die over het menschelyk geslacht 
komen zullen, schreef aan de navolgelingen van Jezus: 
“W at geen oog gezien, wat geen oor gehoord heeft, en 
in ’s menschen hart niet opgekomen is, w at God heeft 
bereid voor hen die Hem liefhebben. W ant ons heeft 
God het geopenbaard door zyn geest; de geest toch 
doorvorscht alles, zelfs de diepten Gods.” — 1 Co- 
rinthiërs 2 :9—10.

Het was de groote Meester, die zeide: “Heilig ze 
door uwe waarheid uw W oord is de w aarheid.” (Jo
hannes 17:17.) Alzoo niets anders als de kennis en 
w aardeering van Gods woord kan de menschen op den 
rechten weg leiden en hem een blik in de toekomstige 
zegeningen verschaffen; en de kennis van het godde- 
lyken plan brengt troost en vreugde voor het harte.

De geinspireerde getuige schryft: “God kent alle 
zyne werken sedert het begin der aarde.” (Hande
lingen 15:18, Eng. vertaling.) Van de schepping der 
menschen tot de geheele voltooiing van zyn plan wist 
Jehova a lles, en zyn groot programma is in voortgaanden
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en overeenkomstige ordelyke wyze uitgevoerd geworden. 
Om nu het goddelyke geneesmiddel te kunnen waar- 
deeren, moeten wy eerst de ware oorzaak der tegen
woordig op aarde heerschende, strijdende en oproerigige 
toestanden der verdrukking, der oorlog en der revolutie 
enz. bepalen.

De oorzaak.
De eerste mensch werd volm aakt geschapen, en hem 

werd in Eden een volmaakte w oonplaats gegeven, hy 
had leven als een menschelyk wezen ontvangen, geluk
zaligheid, vrede en alle zegeningen, die tot een vol
komen leven en een volkome woonplaats behooren. 
Hy was met kracht en autorityd uitgerust, vol
maakte kinderen voort te brengen en de aarde 
met een volm aakt geslacht te vullen. Zyn eeuwig- 
lyk genieten dezer zegeningen, hing van zyn ge
hoorzaamheid voor het goddelyken gebod af; en zynen 
ongehoorzaamheid tegen dit gebod zou, zooals hem 
onderricht was, niet alleen zyn recht tot leven als een 
menschelyk wezen verbeuren, m aar ook het verlies 
van zyn recht op gelukzaligheid en vrede. De mensch 
schende het gebod. Dit bericht w ordt in het derde 
hoofdstuk van Genesis kort weergegeven. De mensch 
werd ter dood veroordeeld, uit zyn volmaakte woon
plaats verdreven, en het oordeel werd aan hem vol
trokken, terwyl hy onder de schadelyken elementen der 
onvoleindigde aarden zyn leven moest verslyten. Zoolang 
hy leefde moest hy zyn brood in kommer eten. Door 
allen deze tyden heen, werd hy in den banden der euvelen 
gevolgen der zonde gehouden, op bevryding wachtend 
een hopende.

Achten wy er op, dat Adam geen woonplaats in den 
hemel verloor. In den hemel was hem geen woonplaats 
aangeboden gew orden; m aar wat hy bezat, was een 
geboortegrond op aarde met menschelyke leven in vol
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maaktheid als een mensch; en door zyn overtreding des 
gebods verbeurde hy dit. W anneer dus de mensch ooit 
to t zynen oorspronkelyke genade en zegeningen weder 
herstelld wordt, zoo moeten het deze zyn, w aarin hy zich 
het eerst verheugde — volmaaktheid des levens als een 
menschelyk wezen, een volmaakte woonplaats, in vrede 
en  gelukzaligheid op aarde.

Het gevolg der ongehoorzaamheid op alle nakome- 
lingen van Adam was kommer, ziekte, lyden en dood. 
Hot volkomen paar bracht, terwyl zy in Eden waren, 
geen kinderen voort; m aar deze functie werd na de ver- 
oordeeling, en nadat de mensch zich zyn brood op de 
onvoleindigde aarde verwierf, uitgeoefend. Langzamer
hand werd het doodsoordeel aan hem voltrokken. Hy 
w as onvolkomen, daaruit volgt als logische redelyke 
gevolgtrekking, dat hy geen volkomen geslacht kon 
voortbrengen. Het resultaat was, dat zyn nakomelingen 
in een stervenden toestand geboren werden. En dit be
doelde de profeet, als hy schreef: “Zie, ik ben in on
gerechtigheid geboren en in zonde heeft my myne 
moeder ontvangen.” (Psalm 51:7.) Hetzelfden denk
beeld werd van de apostel Paulus uitgedrukt, als hy 
schreef “Daarom — zooals door eenen mensch de zonde 
in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en 
aldus de dood zich tot alle menschen een weg gebaand 
heeft, om dat allen gezondigt hebben.” — Romeinen 5:12.

De beloofde verlossing.
Jehova had van begin aan, de verlossing van het 

menschelyk geslacht uit dezen toestand des lydens en 
des doods, evenals zyne wederherstelling tot dat, wat 
verloren was, besloten. Abraham, die in het land der 
Chaldeën woonde, vertrouwde op Jehova; en God riep 
hem daaruit en gaf hem een belofte: “Ik zal u tot een 
groot volk maken, en u zegenen, en uwen naam groot 
m aken; en wees een zeg en ; en in u zullen alle ge
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slachten des aardryks gezegend worden.” (Genesis 
12:2—3.) Tot dien tyd, als deze belofte gegeven werd, 
had Abraham geen kinderen. Hy was vyfenzeventig jaar 
oud, en zyn vrouw had de tyd kinderen te baren over
schreden. Maar Abraham geloofde aan God en, als hy 
hondert jaar oud was, werd zyn zoon Izaak geboren. 
Als Izaak begon een man te worden, beproefde God 
Abraham zyn trouwheid Hem tegenover, terwyl hy Abra
ham aanwyziging gaf, zyn zoon Izaak mede te nemen op 
een berg, en hem daar als een offerande te offeren. Het 
smarte Abraham zeer, dit te doen; m aar omdat hy God 
geloofde, was hy gehoorzaam. Hy maakte zich op naar 
den berg, bouwde daar een altaar, bond Izaak daarop, 
en het mes in zyn hand, gereed om de doodstoot te 
volbrengen, als Jehova hem vanuit den hemel toeriep: 
"Strek uwe hand niet uit naar den jongen, en doe hem 
niets; want nu weet ik dat gy godvreezend zyt en uwen 
zoon, uw eenige, my niet hebt onthouden.” (Genesis 
22:12.) Daarop vernieuwde God zyn belofte aan Abra
ham, en bevestigde het met zyn eed, als hy zeide: “Ik 
zweer by myzelven, spreekt de Heere: Daarom dat gy 
deze zaak gedaan hebt, en uwen zoon, uwe eenige, 
my niet onthouden hebt, voorzeker zal ik u grootelyks 
zegenen, en uw zaad zeer vermenigvuldigen, als de 
sterren des hemels en als het zand dat aan den oever 
der zee is; en uw zaad zal de poort zyner vyanden 
erfelyk bezitten, en in uw zaad zullen gezegend worden 
alle volken der aarde, naardien gy myner stem gehoor
zaam geweest zyt.” — Genesis 22:16—18.

De belofte aan Abraham is tot nog toe niet vervult 
geworden. Maar zy moet vervult worden, om dat God 
in geen zyner belofte nalatig is. Hy verandert zich niet. 
(Maleachi 3:6.) De hier bedoelden zegen is, zooals 
duidelyk daaruit volgt, leven, vryheid en gelukzaligheid 
— een wederherstelling tot de dingen, dien Adam door 
zyn ongehoorzaamheid verbeurt heeft. Alle profeten,



die later schreven, zeiden het komen dezer tyden der 
wederherstelling en der zegeningen vooruit

Het verdoemnis oordeel tegen Adam kon nooit on
geldig gemaakt w orden, omdat dit hetzelfde zou be
duiden, dat God zich zelf verloochenen zou; daarom 
moest het vonnis voltrokken worden. Maar het zou 
volgens de goddelyke verordening geheel consequent 
zyn, wanneer ter bevrediging van het oordeel voorzorgs
maatregelen zouden getroffen zyn, ten einde de ma- 
jesteuse verhevenheid des goddelyken gebods blyft be
staan. God gaf daarom door de profeet Hosea een 
belofte, welke luide: “Doch ik zal ze van het geweld 
der scheol (graf) verlossen. Ik zal ze vrymaken van den 
dood; O dood! W aar zyn uwe pestilentiën? Scheol 
(graf), w aar is uw verderf? — Hosea 13:14.

Deze voorzorgsmaatregelen voor de bevrediging der 
gerechtigheid en bevryding van het menschelyk geslacht 
uit de verdoemnis, moet door de vrywillige overgave 
van een ander volmaakt mensch komen. Het woord 
“l o s p r y s ” beduid strikt passenden prys. Een volm aakt 
mensch had gezondigd en leven vryheid en gelukzalig
heid verbeurd. Deze straf werd van het goddelyke 
gebod verlangt. Deswege kon God voorzorgmaatregelen 
treffen en deed het ook daardoor, dat, wanneer er een 
ander volm aakt mensch kon gevonden worden, die vry- 
willig zyn leven, vryheid en gelukzaligheid van zich zou 
laten nemen, alle deze rechten in de plaats van diegene 
kon gezet worden, welke Adam verbeurt had, en daar
door de Grondleging of bazis zou verschaffen, w aarop 
Jehova Adam en zyn nakomelingen tot vryheid, geluk
zaligheid en leven wederherstellen kon. Natuurlyk zien 
wy, dat geenéén der nakomelingen van Adam deze 
goddelyke eischen vervullen kon, omrede alle onvol
maakt zyn, daarom schryft de Psalm ist: “Niemand van 
hen zal zynen broeder immermeer kunnen verlossen; hy 
zal Gode zyn randsoen niet kunnen geven. (Psalm 49:8.)

Millioenen nu levenden menschen zullen nim m er sterven 63



64  Millioenen nu levenden menschen zullen nimmer sterven

W at kon dus voor de verlossing des menschengeslacht 
gedaan worden?

De verlosser.
Johannes bericht het feit, dat het W oord of Logos 

het begin der schepping van Jehova was, en dat hy 
(de Logos) naderhand de werkmeester in  de schepping 
van al het geschapenen w as; en dat “het W oord (de 
Logos) is vleesch gewo rden, en heeft onder ons ge
woond, en wy hebben zyne heerlykheid aanschouwd, 
eene heerlykheid als des Eeniggeborenen van den Vader 
vol van genade en waarheid.” (Johannes 1:14.) Mat
theüs brengt het bericht over de geboorte van Jezus, dat 
by niet van menschen voortgebracht was, m aar door de 
macht van Jehova; hy bezat daarom niets van de over
geërfde verdoemenis of bezoedeling van Adam. De 
Logos werd van de geest op de menschelyke rang 
van bestaan overgedragen. Hy werd het kindeke Jezus. 
Hy werd “heilig, onschuldig, onbesmet afgescheiden van 
de zondaren” geboren (Hebreërs 7:26); hy was zonder 
zonde. (1 Petrus 1:19.) Hy werd onder de bond der 
w et geboren, w aarvan de wettiglyke mondigheid tot het 
priesterlyke ambt op dertig jare bepaald stond. Als nu 
Jezus de mondige ouderdom berykt had, was hy phy- 
sisch, geestig en moralisch volm aakt — volmaakt onder 
de wet, en strikt het tegenstuk van de volmaakte mensch 
Adam in Eden voor zyn ongehoorzaamheid tegen het 
goddelyke gebod. W aarom veroorloofde Jehova zyn ge
liefden zoon, van de geestelijke rang op de mensche- 
lyken overtedragen? W aarom  kwam hy eigenlyk 
op de aarde? Laten wy Jezus zelfs antwoorde: "De 
zoon der menschen is niet gekomen om gediend te 
worden m aar om te dienen en zyn leven te geven ten 
losprys voor velen.” (Mattheüs 20:28.) En wederom 
zyde h y : “ IK ben gekomen, opdat zy leven hebben en 
overvloed hebben.” (Johannes 10:10.) W ederom in



donkere uitspraak of symboolsche woorden spreekende, 
vergelyk hy zich zelfs met het brood hetwelk de men
schen eten en leven, terwyl hy zeide: “IK ben dat 
levende brood dat uit den hemel nedergedaald is: zoo 
iemand van dit brood eet, die zal in eeuwigheid leven, 
en het brood dat ik geven zal, is myn vleesch (Menschlyk- 
heid), hetwelk ik geven zal voor het leven der wereld.” 
— Johannes 6:51.

De loskoopprys.
Loskoopen beduid koopen, en de loskoopprys beduid 

strikt passende prys. Een volmaakt mensch had ge
zondigd en alles verloren. Een volm aakt mensch zou 
nu door vrywillig in den dood te gaan, de passende prys 
voor de verlossing van het menschelyk geslacht ver
schaffen. Jezus was geen zondaar. Hy beging gene zonde. 
W aarom  moest hy dan sterven? Paulus antwoorden: "Dat 
Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schrif
ten”. (1 Corinthiers 15:3.) Johannes voegt daartoe by: 
“En hy is eene verzoening (bevriediging) voor onze zon
den. en niet alleen voor de onze m aar ook voor de 
zonden der geheele wereld.” — 1 Johannes 2:2.

“W ant alzoo lief heeft God de wereld gehad, dat Hy 
zynen eeniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
iegelyk die in Hem gelooft, niet verderve m aar het 
eeuwige leven hebbe. W ant God heeft zynen Zoon niet 
in de wereld gezonden opdat hy de wereld veroordeelen 
zou, m aar opdat de wereld door hem zou behouden 
worden.” (Johannes 3:16—18.) Jezus werd als vleeschte- 
lyke mensch ter dood overgeleverd, en als een geestelijk 
wezen werd Hy uit den doode tot goddelyke natuur 
opgewekt. (1 Petrus 3:18.) Als een goddelyk wezen 
voer Hy in de hooge, het recht op een volmaakt, 
menschelyk leven in bezit hebbende, dat nu aan de 
plaats van degenen zou worden gegeven, hetwelke Adam 
verbeurd had; en door dit volmaakte menschlyke leven

5
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en alle daartoe behoorenden rechten heeft hy het rantsoen 
of de koopprys verschaft voor de verlossing en be- 
vryding van het geheele menschelyk geslacht uit den 
dood. Zoo zeker als God deze voorzorgsm aatregelen 
trof, zoo zeker zal Hy het ten volle kracht en werking 
volbrengen.
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Het zaad.
Men zal opgemerkt hebben, dat God in de belofte 

aan Abraham zeide: "In UW ZAAD zullen alle geslachten 
des aardbodens gezegend worden.” (Genesis 28:14.) De 
hier beloofde zegen is eeuwig leven. (Romeinen 6:23.) 
De slotsom is dus, dat, voor de zegen van eeuwig leven 
en de daartoebehoorende zegeningen op het menschdom 
door het ZAAD zich kan uitbreiden, het ZAAD zelfs zich 
eerst moet ontwikkelen. Het zaad der belofte was voor 
eeuwen en geslachten het geheim. En noch is het een 
geheim voor alle, uitgezondert diegenen, die hun hart 
de Heere overgegeven hebben en ernstig trachten te 
begrypen hoe het zaad zich ontwikkelen zal. De apostel 
Paulus verklaarde onder inspiratie het zaad: "Nu zoo 
zyn de beloftenissen tot Abraham en zyn zaad ge
sproken. Hy zegt niet: “En de zaden”, als van velen; 
m aar als van een: “En uwen zade", hetwelk is Chri
stus. (Galatiërs 3:16.) Het woord Messias beduid het
zelfde. De Christus bestaat uit de verheerlykten Jezus, 
het hoofd, en de leden van zyn lichaam, hetwelke de 
uitverkorenen zyn. “W ant zoovelen als gy in Christus 
gedoopt zyt, hebt gy Christus aangedaan. En indien 
gy van Christus zyt, zoo zyt gy dan Abrahams zaad. 
en naar de beloftenis erfgenamen.” (Galatiërs 3:27—29.) 
“En Hy is het hoofd des lichaams, namelyk der ge
meente, hy die het begin is, de eerstgeborene uit de 
doode, opdat hy in allen de eerste zoude zyn.’ — 
Colossenzen 1:18.
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Verkiezing der leden des lichaams.
De geestelykheid als klasse, bizonders deze der mo

derne tyden, schynen de roeping des christen en, de 
in den ontwikkelende bedoelende zin daarvan geheel 
misteverstaan. Zu hebben het denkbeeld, en geven deze 
verder, dat iederéén een denominel systeem moet by- 
treden, om gered te worden niettegenstaande de Schrift 
duidelyk leert, dat het Gods doel is, gedurenden den tyd 
der kruisiging des Heeren tot aan de oprichting van zyn 
Koningryk, uit de menschen Zyn kerk te verkiezen. 
Het woord kerk (ecclesia) beduid uitverkorene klasse. 
Het beduid niet het één of ander nominel systeem. Het 
omsluit de werkelyk navolgelingen des Meesters, die 
getrouw  volharden tot in den dood. De apostel Paulus 
spreekt van de kerk, wanneer hy op de “gemeente der 
eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zyn" 
betrekking neemt. (Hebreërs 12:23.) Hy zegt niet: welke 
namen in de kerkenboeken zyn ingeschreven, of die zich 
verplicht hebben zóó en zooveel geld bytedragen — 
niet de namen van diegenen, die van menschen in
gedragen worden, m aar die van de Heere in de hemel
sche oorkonde zyn ingedragen, gesteund op hunne 
wyding en de getrouwe dienst daartegenover. Het godde
lyke doel w ordt duidelyk verklaart: "God heeft eerst 
de heidenen bezocht, om uit hen een volk aan te nemen 
voor zynen naam. En hiermede stemmen de profeten 
overeen gelyk geschreven is: Na dezen zal Ik weder- 
keeren en weder opbouwen den tabernakel Davids die 
vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, weder 
opbouwen, en Ik zal denzelven weder oprichten, opdat 
de overblyvende menschen den Heere zoeken en alle 
de heidenen over welke myn naam aangeroepen is, 
spreekt de Heere die dat alles doet.” — Handelingem 15: 
14—17.

In de Schrift wordt een reine maagd als een zinebeeld
5*



voor de bruid van Christus, de ware kerk gebruikt; 
en een onkuische vrouw of eene hoere w ordt gebruikt 
om de valsche systemen te symbooliseeren. De Heere 
liet nu zien, dat deze beiden naast elkander zouden 
ontwikkeld worden. De Heere Jezus gaf een gelykenis, 
en vergeleek daarin die beide klassen met tarw e en 
onkruid; de ware kerk werd ais tarw e bedoeld, de 
andere daarentegen als onkruid. (Mattheüs 13:24 39.) 
Hy zeide: “Laat ze beide te zamen opwassen tot den 
oogst, en in den tyd des oogstes zal ik tot de maaiers 
zeggen: Vergadert eerst dat onkruid en bindt het in 
busselen, om het de verbranden; m aar brengt te tarwe 
te zamen in myne schuur.” De groote afvallige systemen 
binden zich zelfs in busselen te zamen, en de Heere 
verzamelt zyn ware heiligen tot zich. In de verklaring 
van deze gelykenis zeide Jezus: “Het goede zaad zyn de 
kinderen des Koningryks; en het onkruid zyn de 
kinderen des boozen; en de vyand die gezaaid heeft, 
is de duivel; en de oogst is de voleinding der wereld. 
(Mattheüs 13:38-39.) Verder, antwoordende op de 
vraag, w at er aan het einde der wereld gebeuren zou, 
zeide hy, dat hy zyne boden zou zenden met ' ' luid 
bazuingeschal (verkondiging der W aarheid), en zy 
zullen al zyn uitvérkorenen van de vier winden, van 
liet eene eind der hemelen (kerkelyken systemen) tot 
aan het andere, verzamelen.” (Mattheüs 24:31.) Sedert 
de vervlogen veertig jaren en nog meer, zyn de waren 
christenen verzamelt geworden, zonder aanzien der 
g e l o o f sbelydenis of denominatie, terwyl de denomia- 
tiëllen systemen zich zelf in groote gepakte busselen 
of verbonden tezamen binden en veel opgang m aken 
van de bekeering der wereld.

Benauwdheid des christens.
Het is populair geworden, om lidm aat van het één 

of andere systeem te worden, of zich de wereldsche
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kerkelyke beweging aan te sluiten; en de man of de 
vrouw, hy of zy, diegene die de grootste geldsommen 
bydraagt, grootste eere ontvangen.

Anderzydsch is het nooit populair geweest, éen 
ware christen, éen ware navolgeling Jezus te zyn. Dit is 
aan het feit toeteschryven, dat het volgens Gods ver- 
ordenering luid : Dat wy door vele verdrukkingen 
moeten ingaan in het Koningryk Gods.” (Handelingen 
14:22.) Jezus zeide: “Zoo iemand achter my wil komen, 
die verloochene zichzelven, en neme zyn kruis op, en 
volge my.” (Mattheüs 16:24.) Jezus wydde zich gansch, 
om de wil des vaders te doen. Zyn voetstappen — 
navolgers moeten dit desgelyksch doen. Jezus leed 
beschimpingen, en vervolgingen van de kant der reli- 
gieuse leiders en van de schynbare vrome zyner tyd. Zyn 
navolgers moeten gelykende ervaring maken. “W ant 
hiertoe zyt gy geroepen, dewyl ook Christus voor ons 
geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gy 
zyne voetstappen zoudt navolgen.” (1 Petrus 2:21.) 
Jezus zeide: De discipel is niet boven den meester,
noch de dienstknecht boven zynen heer. Ind ien zy den 
heer des huizes Bëlzebul hebben geheeten, hoeveel te 
meer zyne huisgenooten!” (Mattheüs 10:24—25.) W eder
om zeide hy tot zynen navolgers: “Indien u de wereld 
haat, zoo weet, dat zy my eer dan u gehaat heeft. 
Indien gy van de wereld waart, zoo zou de wereld het hare 
liefhebben; doch om dat gy van de wereld niet zyt, maar 
ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de 
wereld. Gedenkt het woord dat ik u gezegd heb: Een 
dienstknecht is niet meerder den zyn heer. Indien zy my 
vervolgd hebben, zy zullen ook u vervolgen; indien 
zy myn woord bewaard hebben, zy zullen ook het 
uwe bewaren.” (Johannes 15:18—20.) Beschimpingen 
en vervolgingen van de kant der schynende gods
dienstige en de macht die zy uitoefenen, uit te staan, 
is voor de navolgers van Jezus Christus duidelyk voor
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geschreven weg. “De geest zelf getuigt met onzen geest 
dat wy kinderen Gods zyn; en indien wy kinderen 
Gods en medeërfgenamen van Christus; zoo wy anders 
met hem lyden, opdat wy ook met hem verheerlykt 
worden.” (Romeinen 8 :1 6 -1 7 .) “Betrouwbaar is dit 
woord; w ant indien wy met hem gestorven zyn dan 
zullen wy ook met hem leven; indien wy het lyden 
uithouden, dan zullen wy ook met hem heerschen.
2 Timotheüs 2:11—12.

De goddelyke verordening stelt als voorwaarde 
vóór den ingang in de heerlykheid, dat de ware chri
stenen door lyden volkomen zullen gemaakt worden. 
De kerk is m aar een klein getal, vergelykschwyze ge
sproken; en de kerk tezamen met Christus Jezus als 
hoofd, is tot de hooge en verheven plaats geroepen, 
volgens de belofte, het zaad Abrahams te vormen, het- 
welke afgeschadund werd door de, in de beloftenis 
aangeduide sterren. Om deze verhooging, laat God het 
toe, dat zy door een tyd van beproefende ondervindingen 
en lyden gaan, opdat zy een gelegenheid mogen hebben, 
hunne trouwe en onderdanigheid tegenover hem te be
wyzen. “W ant het betaam de Hem, van welke alle 
dingen zyn, en door welke alle dingen zyn, dat Hy vele 
zonen tot heerlykheid leidende, hun leidsman ter red
ding door lyden te volmaken. Immers hy die heiligt 
en zy die geheiligt worden stammen allen van Eene af. 
Daarom schaamt hy zich niet hen broeders te noemen.
— Hebreërs 2:10—11.

Overeenkomstig met de goddelyke verordening is 
de Kerk door een weg des lydens geleid geworden. Het 
hoofd en de leden des lichaams zyn altyd op onrecht- 
vaardigerw ys als misdadigers beschuldigt geworden. 
Paulus zegt ons even als zijn Meester, dat Satan de 
god dezer wereld is. (2 Corinther 4:4.) W ederom lezen 
wy de geheele wereld ligt in het booze. (1 Johannes 5:19.) 
De aardsche regeeringen zyn dus onder de heerschappy
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van Satan geweest, en het zaad Satans is het werktuig 
geweest en is het nog, met de bedoeling het zaad Abra
hams te vervolgen. In de dagen des Meesters waren er de 
Schriftgeleerden en Phariseërs en doktoren der W et, 
welke beweerden, op de zetel van Mozes te zitten en 
Jehova te vertegenwoordigen, het waren diegenen, die de 
aanvoerders in de vervolgingen tegen den Meester 
waren. Jezus zeide duidelyk dat zy een deel van het 
zaad der slang de duivel, uitmaakten. Het zou daarom 
het verstandigste zyn, te verwachten, dat Satan zyn 
instrumenten de gedachte zou influisteren, de navolge- 
lingen van Jezus als misdadigers en oproerders tegen 
zyn (Satans) ryk te beschuldigen. De schyn — reli
gieusen in zyne dagen beschuldigden Jezus als oproerige 
misdadiger, en gaven aanleiding, dat hy op grond dezer 
aanklage ter dood gebracht werd. Stephanus, de eerste 
martelaar, werd wegens zyn getrouwe christelyke 
wandel in de navolging des Meesters ter dood ge- 
steenigt, nadat hy wegens oproer door valsche getuigen 
schuldig verklaard werd. Paulus werd vanwege zyner 
trouwe tot de Heere vier jare lang gevangen gehouden 
onder een dergelyke beschuldiging, en werd ook nog 
op andere wyze mishandeld. Johannes de openharer 
werd onder een gelyke beschuldiging op het eiland 
Patmos verbannen, moest tuchthuiskleeren aantrekken, en 
zoo steenen kloppen. De wereldsche geschiedenis be- 
wyst, dat de ware navolgers van Jezus overal en ten 
alle tyden op tegenstand en vervolging gestoten zyn.

Als illustratie hiertoe: De nominelle kerk in Enge
land werd een deel der politieke macht, en diegenen die 
weigerden zich naar de staatskerk te richten, werden 
vervolgd. Niet veraf van Londen, staat een bouwwerk, 
hetwelk opgericht werd ter herinnering aan menschen, 
die aan dezen plaats wegens hunne trouwe der 
waarheid, en hunne weigering van den menschen ge
m aakte godsdienstige theorieën goed te keuren, ver
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brand waren. John Bunyan, een ootmoedige navolger 
Jezus, weigerde zich, en werd verhoord, veroordeeld en 
in de gevangenis geworpen. Een geestelyke werd toen 
afgezonden, om hem te bezoeken en tot Bunyan vol
gende woorden te richten: Gy zult drie maanden in de 
gevangenis gehouden worden. W anneer gy aan het 
einde van dien tyd alles herroepen, en zich aan de staats
kerk sluit, zult gy vrygelaten worden, in het anderen 
geval zult gy den dood overgeleverd worden. Bunyan 
antwoorde kalm: ‘‘Ze kunnen my evenzoo goed nu ter 
dood overleveren; nooit zal ik my aansluiten.” Hy 
werd tw aalf jaren in de gevangenis gehouden, en ge
durende dien tyd schreef hy Bunyan's PELGRIMSREIS, 
hetwelk voor de christenen een groote troost en hulpe 
is gewesst, die van dien tyd af tot nu aan toe ophet 
smalle pad gegaan zyn.

Van de bewyzen spreekende die betrekking hebben 
op het einde der wereld, zeide Jezus verder: "Dan zal 
men u overleveren aan mishandelingen (zyn navolgers 
daarm ede bedoelend) en u dooden; gy zult door alle 
volken gehaat worden, omdat gy myn naam draagt.” — 
Mattheüs 24:9.

W aarheid is dikwyls de oorzaak, dat toestanden van 
oorlog en stryd als gunstige gelegenheid gebruikt w or
den, een afkeering tegen een ander lucht te geven. Als 
de groote wereldoorlog begon, werden in Duitschland 
zekere christenen bekend als Bybelonderzoekers, die 
aanvroegen, om van militaire dienst met het dragen 
van wapens, ontslagen te werden, wegens hunne ge
trouwe onderdanigheid des Heeren, en wegens zyn gebod 
aan hun, dat zy niet dooden zullen, mishandeld. Zy 
werden in de voorste gevechtlinie geplaatst en waren 
onder de eersten die vielen. Jn Oostenryk, het bolwerk 
van een der grootste kerkensytemen, werden een aantal 
van dezelfde Bybelonderzoekers gedood of gedurende 
den oorlogstyd in de gevangenis gehouden. In Canada
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werden vele voor de rechtbank gesleept en kort ver
hoord, zonder hen een gelegenheid te hebben gegeven, een 
verdeediging voortebrengen; zy werden met geld boete 
bestraft of in het gevangenis geworpen. De beschuldiging 
was deze, dat ze in het bezit der bybel met zekere ver
klaringen waren, en liederboeken, die ze jaren lang ter 
vereering Gods gebruikten, en nog andere met de bybel 
in overeenstemming staande literatuur. Ter verbazing 
van vele menschen in de vereenigde staten geschiedde in 
dit land, eene verregaande vervolging tegen de naugezette 
navolgers des Meesters. Christenen laten zich door deze 
onrechtvaardige behandeling niet verbitteren, maar zy 
herkennen daarin de vervulling der goddelyke pro
fetieën, en als éen der bewyzen, die door de Heere aan 
diegene gegeven zyn, die ootmoedig zich in de godde
lyke verordeningen schikken, om hun te verzekeren, dat 
ze hem toebehooren. De geïnspireerde apostel schryft: 
“Geliefden, dat de vuurgloed der verdrukking, die over 
u komt om u te beproeven, u niet verbystere, als of u 
iets vreemds overkwam; m aar verblydt u naarm ate gy 
moegt deelnemen aan het lyden van Christus; op dat gy 
ook blyde juichen moogt by de openbaring van zyn 
heerlykheid. Indien gy gesmaad w ordt om den naam 
van Christus, zoo zyt gy zalig: w ant de geest der 
heerlykheid en de geest Gods rust op u. W at hen aan
gaat, hy w ordt wel gelasterd, m aar w at u aangaat, hy 
w ordt verheerlykt.” — 1 Petrus 4:12.

Jezus en de leden zyns lichaams worden, zoo door 
verdrukking en lyden volgens de goddelyke verordening 
ontwikkeld, het zaad Abrahams vormend, w aardoor God 
ten slotte zegening op alle geslachten der aarde zal 
brengen. De apostel Paulus doorblikte in profetische 
visioen de gangen der eeuwen. Heenwyzend op het 
lyden van het menschelyk geslacht, en de ontwikkeling 
der Christusklasse, het ZAAD, riep hy uit: “W ant wy 
weten, dat de geheele schepping tot nu toe mede zucht
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en mede barensweën ly d t   verwachtende de open
baring der zonen Gods.” — Romeinen 8:19—22.

Uw koninkryk kome.
De oorlogen, hongersnood, pestilentieën, verlegen

heden enz. der volkeren op de aarde, zyn slechts voor
bode van de oprichting van het Messiaansche Koningryk. 
Jezus zeide door zyne profeten: “Ik zal alle volkeren 
in opschudding brengen; en het gewenschde aller natiën 
zal komen.” (Haggai 2:8.) Terwyl nu deze groote op
schuddingen in begin staan zich te onwikkelen, en 
monarchen hunne kronen verliezen, aristocraatiche en 
autocraatiche tronen ter aarde vallen, weerklinken in 
de ooren der navolgelingen Jezus klaar de woorden der 
profeet: “En in de dagen dier koningen zal de God des 
hemels een ryk oprichten, dat in eeuwigheid niet omver- 
geworpen zal worden en welks heerschappy niet aan 
een ander volk zal worden overgeleverd; het zal al die 
koninkryken vergruizen en vernietigen, terwyl hetzelf 
tot in eeuwigheid in stand blyft.” — Daniël 2:44.

Elia was een voorbeeld van de navolgers des Heeren; 
en Jehova gebruikte hem, om, die aan het einde der 
eeuwen zich toedragende gebeurtenissen voor te scha
duwen, zooals ze reeds te voor vermeld. (Bladzyde 

.) In de vervulling van het tegenbeeld wist die 
Eliaklasse, dat de oorlog komen zou, en één van hen, 
Jehova’s getrouwe dienaar, dominee Russel, legde ge
durende veertig jaar uit de profetieën daar, dat de 
oorlog in het jaar 1914 zou uitbreken. Jehova is niet in 
de oorlog, — dit wil zeggen, dat het Koninkryk des 
Heere nog niet in volle macht krachtdadig is. Dan volgt 
het aardbeven, een symbool der revolutie, welke reeds 
over eenige landen heengeveegt is. Dan zal de anarchie 
volgen — verwoestende rampen. Anarchie beteekend 
een minachten van alle wettige geboden, en dat zich 
een zekere klasse macht en autoriteit aanm aatigt en



uitoefend, dewyl zy onbeschryvelyke lyden en ellende 
veroorzaken. De Heere is niet daarin, doch is dit een 
verder middel, om de bodem te zuiveren en toetebereiden 
voor de oprichting des Koninkryk Gods. Dan hoorde 
Elia een zacht suizen. Dit zachte suizen is de bood
schap des Heeren. De stem w ordt gebruikt, om een 
boodschap of een bode te sybooliseren. Voor lange tyde 
had Jehova die boodschap in zyn W oord, de Bybel, 
neergelegd tot zegen voor diegenen, die in deze uren der 
verdrukking zouden leven. Onder de volksmassa maakt 
zich een steeds grootere gisting bemerkbaar. Zy zyn 
verw art; zy zyn ontzet. Doch wanneer wy het ernstige 
verlangen hunner harten konden hooren, zouden wy 
zonder twyfel van alle einde der aarde deze bede hooren: 
Geeft ons een regeering der gerechtigheid met een wyze 
heerscher, die de wetten ten gunste van allen zal hand
haven; geeft ons vrede en geen oorlog; geeft ons over
vloed en niet een armoedige opbrengst, geeft ons vryheid 
en niet losbandigheid; geeft ons leven en geen lyden en 
dood. Uit het verledene komt deze zoete, zachte stem 
van Jehova tot ons, welke zegt, dat deze bede zullen 
vervuld w orden: "W ant een kind is ons geboren, een 
Zoon is ons gegeven, en de heerschappy is op zynen 
schouder; en men noemt zynen naam : W onderlyk, Raad, 
Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. De 
grootheid dezer heerschappy en des vredes zal geen 
einde zyn op den troon Davids en in zyn Koninkryk, 
om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en 
gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De 
yver des Heeren der Heirscharen zal zulks doen.” — 
Jesaja 9 :5—6.

Het jubeljaar.
De kennis van het jubeljaar — systeem, dat Jehova 

by Israël invoerde, werpt een groot licht op de on 
middelbare, in de toekomst liggende gebeurtenissen. De
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Schrift toont klaar, dat Israël een voorbeeldelyk volk 
was, waarmede God gedurende meer dan achttien eeuwen 
lang handelde. Zyn gebod was voorbeeldelyk en scha
duwde grootere en betere toekomstige dingen voor. Je 
hova beval Mozes, het sabath — systeem in te richten, 
en wel in dat jaar, dat Israël het land Canaan betrad. 
Dit geschiedde in het jaar 1575 v. Ch. (Leviticus 25:1—12.) 
Verder zou dan elk vyftigste jaar een jubeljaar voor hen 
zyn. Dit werd den tienden dag van de zevenden maand, 
op den dag der verzoening, ingevoerd: "En gy zult dat 
vyftigste jaar heiligen, en vryheid uittoepen in het land 
voor alle zyne inwoners; het zal u een jubeljaar zyn, en 
gy zult wederkeeren een ieder tot zyne bezitting en zult 
wederkeeren een ieder tot zyn geslacht.” Anderen Schrift- 
plaatsen toonen, dat zeventig jubeljaren moesten gehouden 
worden. (Jeremia 25:11; 2 Kronieken 36:17—21.) Een 
eenvoudige berekening dezer jubeljaren brengt ons tot 
dit belangryk feit: Zeventig jubeljare a vyftig jaren 
zouden ons een gezamelyke aantal van 3500 jaren 
brengen. Dewyl deze tydperiode 1575 voor het jaar 1 
begint, zouden deze natuurlyk in de herfst van het 
jaar 1925 ten einde gaan, ten welke tyd het voorbeeld 
eindigd en het groote tegenbeeld moet beginnen. W at zullen 
wy alzoo doen om dezen tyd verwachten? In het voor
beeld moet een volle terugbrenging plaatsvinden; daarom 
moet het groote tegenbeeld het begin der wederherstel
ling aller dinge aanduiden. Het menschelyk geslacht tot 
leven terugtebrengen is het hoofzakelyste, wat weder- 
gebracht zal w orden; en daar andere Schriftplaatsen het 
feit de bepaalde uitdrukking geven, dat eene opstanding 
van Abraham Izaak, Jacob en anderen getrouwen des 
ouden verbonds zal plaats vinden, en dat deze de eerste 
gunstbewyzen zullen ontvangen, kunnen wy verwachten, 
in het jaar 1925 getuigen te zyn, van de terugkeering 
deze getrouwe mannen van Israël uit de toestand des 
doods, omdat zy opgewekt en tot volmaakte menschelyk-
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heid wederhersteld zullen zyn, om tot zichtbaren, wettige 
vertegenwoordigers der nieuwe orde der dingen op 
aarde geplaatst te worden.

W anneer het Messiaansche Koninkryk eenmaal op
gericht is, zal Jezus en zyn verheerlykten Kerk, die te
zamen de groote Messias vormen, het volk zegeningen 
verschaffen, waarnaar zy zoo lang verlangd, gehoopt 
en om gebeden hebben. En wanneer deze tyd komt, zal 
er vrede zyn, en geen oorlog, zooals de profeet het zoo 
prachtig uitdrukt: “In het laatste der dagen zal het ge
schieden, dat de berg van het huis des Heeren zal vast
gesteld zyn op den top der bergen, en hy zal verheven 
zyn boven de heuvelen, en de volken zullen tot hem 
toevloeien: en vele heidenen zullen henengaan en zeggen: 
Komt en laat ons opgaan ten bergen des Heeren en ten 
huize van den God Jacobs, opdat hy ons leere van zynen 
wegen, en wy in zyne paden wandelen; w ant uit Sion 
zal de wet uitgaan, en des H e e r e n  w o o r d  u i t  J e 
r u z a l e m  En  H y  z a l  o n d e r  g r o o t e  v o l k e n  r i c h 
t e n ,  en machtige heidenen straffen, tot verre toe, 
en zij zullen hunne zwaarden slaan tot spaden en 
hunne spiesen tot sikkelen, het eene volk zal tegen 
het andere volk geen zwaard opheffen, en zy zullen den 
kryg niet meer leeren; m aar zy zullen zitten een ieder 
onder zynen wynstok en onder zynen vygenboom, en 
daar zal niemand zyn die ze verschrikt; want de mond 
des Heeren der heirscharen heeft het gesproken.” — 
Micha 4 :1—4.

Aardsche heerscher.
Zooals wy hier in het voorafgaande uitgelegd 

hebben, is het begin des grooten jubeljaar — cyclus met 
het jaar 1925 verfallen. In dezen tyd zal de aardsche 
fase van het Koninkryk Gods voorhanden zyn. In het 
elfden hoofdstuk van de Hebreërbrief noemt de apostel 
Paulus een lange reeks van geloofsgetrouwe mannen



78 Millioenen nu levenden menschen zullen nimmer sterven

op, die voor de kruisiging des Heeren, en voor het begin 
der uitverkiezing der Kerk stierven. Deze konden nooit 
een deel der hemelsche klasse vorm en; zy hadden geen 
hemelsche hoop; m aar God houd iets voortreffelyks 
voor hen bereid. Zy zullen als volm aakte menschen op
gewekt worden en, vervolgens zyne belofte, de vorsten 
of heerschers op aarden zyn. (Psalm 45:17; Jesaja 32:1; 
Mattheüs 8:11.) Daarom kunnen wy vol vertrouwen ver
wachten dat met 1925, Abraham, Isaak, Jacob en de 
geloofsgetrouwe profeten van het ouden verbond in vol
maakten menschelyken toestand terugkeeren zullen, bi- 
zonder van diegenen, waarvan de namen door de apostel 
Paulus in Hebreër 11 genoemd worden.

W ederherstelling.
Alle Staatsmannen der wereld, alle politische eco

nomen, alle denkende mannen en vrouwen herkennen 
het feit, dat deze toestanden, die voor den oorlog be
stonden, voorby zyn, en dat een nieuwe orde der dingen 
ingevoerd moet worden. Alle zulken herkennen, dat dit 
een periode der wederherstelling zal zyn. De groote 
moeilykheid is deze, dat deze mannen de goddelyke in
richting geignoreerd hebben, en slechts menschelyke 
wysheid gebruiken. W y zyn inderdaad in den tyd der 
wederophouwing, der wederherstelling aangekomen, 
niet alleen van eenige dingen, m aar van alle dingen. 
De wederherstelling zal niet in de verbetering der 
oude en tezamengebrokene systemen, vormen en in
richtingen bestaan, m aar in de oprichting van eene 
nieuwe gerechte orde, onder de groote heerscher 
Jezus Christus, de vorst des vredes. De apostel 
Petrus, welke met Pinkster onder goddelyke inspiratie 
zich op dezen tyd betrok zeide: “Tyden der ver
koeling zullen komen, van het aangezicht des Heeren, 
en Hy zal gezonden hebben Jezus Christus, die u te 
voren gepredikt is: welken de hemel moet ontvangen



tot de tyden der wederoprichting aller dingen, die God 
gesproken heeft door den mond van alle zyne heilige 
profeten van alle eeuwen.” — Handelingen 3:19—21.

Eene onderzoeking der profeetiën van Mozes tot aan 
Johannes onthuld ons het feit, dat iedere profeet de 
komenden tyd des wederherstellingszegeningen vooruit 
zeide. W ederopbouwing, wederoprichting en w eder
herstelling beduiden hetzelfde d. w. z. de wederher
stelling van het menschelyk geslacht tot deze dingen, 
die verloren gingen. De verheerlyking der Kerk in den 
hemel is niet dat, wat de mensch oorsprunkelyk bezat; 
maar het zal haar als een groote belooning gegeven 
worden, voor hare trouwe tegenover den Heere, welke 
trouwe zy te voren onder beproefde omstandigheden 
bewezen had. W ederherstelling bestaat in de zegeningen 
die de menschen in het algemeen door de goddelyke 
verordeneering zal gegeven worden, en die hen weder- 
oprichten tot leven, vryheid en gelukzaligheid op aarde. 
De volkomen mensch Adam verheugde zich eens over deze 
dingen, en ze zyn in de beloftenis aan Abraham inge
sloten. Deze zegen komt op de aarde door het zaad, de 
verhoogde klasse des Messias, den Christus.

De Schrift toont duidelyk aan, dat deze groote zegens- 
tyd onmiddelyk op éen grooten tyd der benauwdheid zal 
volgen. Deze verdrukking is nu op de wereld. Het 
woord Michaël in de beneden volgende tekst beduid 
"Éen zooals God”, of God repressenteerend — Jezus 
Christus, de groote aanvoerder van onze redding. Zyn 
tweede komst en de oprichting van zyn koninkryk is 
gedurend verleden-en eeuwen de hope en het verlangen 
van christenen geweest. Betrekking hebbende op dezen 
tyd schreef de profeet Daniël onder inspiratie: ‘‘En te dien 
tyd zal Michaël opstaan de groote Vorst, die voor de 
kinderen uws volks staat; als het zulks een tyd der 
benauwdheid zyn zal als er niet geweest is sinds dat 
er een volk geweest is, tot op dien tyd toe; en te dien
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tyd zal uw volk verlost worden, al die bevonden worden 
geschreven te zyn in het boek. En velen van diegenen die 
in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken: dezen 
ten eeuwigen leven, en genen tot versmaadheden, en tot 
eeuwige afgryzing.” — Daniël 12:1—2.

M illioen zullen nimmer sterven.
Ieder deel des goddelyken besluit moet vervuld 

w orden; geen jota noch tittel zal onvervuld blyven. Elk 
deel van het goddelyke program ma is daarom belangryk. 
De vraag over de toestanden, die het einde der eeuwen 
voorafgaan werd beantwoord. Jezus citeerde de boven 
genoemden profeetische uitspraak uit het boek van 
Daniël, dewyl hy overeenkomende woorden gebruikte 
als hy zeide: “Alsdan zal er groote verdrukking wezen, 
hoedanige niet is geweest van het begin der wereld, tot 
nu toe, en ook niet zyn zal. En zoo die dagen niet 
verkort werden, geen vleesch zoude behouden worden; 
m aar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort 
worden.” (Mattheüs 24:21—22.) By gevolg toond hy, 
dat de nood op aarde met een tyd van benauwdheid ein
digen zal, dergelyke de wereld nooit gekend heeft en 
zooals nimmer meer zyn zal. Het zal verder geen 
benauwdheid meer geven. Dan voegt Jezus er toe, dat 
om der uitverkoren wil zullen deze dagen verkort 
worden, en dat veel vleesch gered zal worden.

W y vragen: W aarom  zou de Heere een groot aantal 
van menschen door dezen tyd van benauwdheid heen
brengen, hen in den tyd der verdrukking voor den dood 
verschoonen, wanneer hy niet van plan was, hen een bi- 
zonderen zegen te verleenen? Omdat God een zegen 
der wederherstelling beloofde, daarin wat in Adam ver
loren gegaan is, en de vervulling dezer beloften is 
terstond na deze benauwdheid beginnen zal, en daar deze 
beloftenis duidelyk is voorspeld, dat de uitverkorenen, 
die het zaad Abrahams vormen, de instrumenten, zullen

8 0  Millioenen nu levenden menschen zullen nimmer sterven



zyn w aardoor de zegeningen komen zullen, zoo bewyst 
deze uitspraak van Jezus klaar en overtuigend, dat vele 
menschen, die aan het einde der benauwdheid op aarde 
leven, de eersten zullen zyn, die de zegeningen der 
wederherstelling door de uitverkorenen, de Messias, 
aangeboden zullen worden. Hier komt van zelfs uitvoort, 
dat zulken, die, wanneer hen het aanbod gemaakt wordt, 
het aannemen en gehoorzaamheid bewyzen, daarin weder 
hersteld worden, w at in Adam verloren gegaan is, 
namelyk te leven, vryheid en gelukzaligheid.

De profeet Gods brengt andere overeenstemmende 
getuigen met deze voor: "En het zal geschieden in het 
gansche land, spreekt de Heere, de twee deelen daarin 
zullen uitgeroeid worden en den geest geven, m aar het 
derde deel zal daarin overblyven. En ik zal dat derde 
deel in het vuur brengen, en ik zal het louteren gelyk 
men zilver loutert, en ik zal het besproeven gelyk men 
goud beproeft. Het zal mynen naam aanroepen en Ik 
zal het verhooren; Ik zal zeggen: Het is myn volk, en 
bet zal zeggen: De Heere is myn God.” (Zacharia 13:
8—9.) Hier hebben wy alzoo een klaren uitspraak, 
daarheengaande, dat een derde deel der menschen in 
deze tyd der benauwdheid verschoond wordt, en dat 
deze ten slotte zyn volk zullen zyn en Jehova hun God.

W anneer wy in gedachte behouden, dat datgeene, 
wat Adam verloor een aardsch woonplaats was, evenals 
menschelyk leven en de begeleidende zegeningen, en 
dat het juist deze zegeningen zyn, die God weder te 
herstellen het menschelyk geslacht beloofd had, zoo 
kunnen wy de woorden van de profeten David ver
staan, als hy schreef: "W elgelukzalig is hy, die zich 
verstandiglyk gedraagt jegens eenen ellendige; de Heere 
zal hem bevryden ten dage des kwaads. De Heere zal 
hem bewaren, en zal hem by het leven behouden, hy 
zal op aarde gelukzalig gemaakt worden. Geef hem 
ook niet over in zyner vyanden begeerte.” (Psalm 4 1:

6
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2—3.) Hier w ordt duidelyk gezegd, dat zulken, die in 
deze tyd der benauwdheid gerecht handelen, op aarde 
gezegend zullen worden.

Hoe kunnen ze eeuwig leven.
De kerkelyke systemen willen het volk laten gelooven, 

dat slechts zulke, die kerkenleden zijn, gered zullen 
worden. Maar de Bybel leert nergens zoo iets, w ant 
de Heere organiseerde nimmer die nominelle systemen. 
De ware Kerk is m aar een klein kuddeke, die het Konink
ryk des hemels erven zullen, hetwelke erfdeel de overige 
“Vrees niet, gy klein kuddeken, w ant het is uw Vaders 
welbehagen ulieden het Koninkryk te geven.” (Lucas 
12:32.) Jezus stierf niet voor zulken, die tot de leden 
der uitverkorenen gemaakt worden, m aar voor a lle 
menschen. Johannes zeide klaar: “En hy is eene ver
zoening (bevrediging) voor onze zonden, en niet alleen 
voor de onze, m aar ook voor de zonden der geheele 
wereld.” — 1 Johannes 2:2.

Van de groote verlosser die zyn ambt betrachtte, zeide 
de apostel Paulus: “W y zien Jezus met heerlykheid en 
eere gekroond, die een weinig minder dan Engelen ge
worden was, vanwege het lyden des doods, opdat h y  
door de genade Gods voor allen den dood smaken zou. 
W ant het betaamde Hem, omwelke alle dingen zyn 
en dóór welken alle dingen zyn, dat Hy vele kinderen 
tot de heerlykheid leidende, den oversten leidschman 
hunner zaligheid door lyden zou heiligen.” (Hebreer 2:
9—10.) Zoo zien wy, dat Jezus voor alle menschen 
stierf, niet slechts voor eenigen. W ederom  zegt de 
apostel: “W ant daar is één God, daar is ook één 
m iddelaar Gods en der menschen, de mensch Christus 
Jezus die zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen 
voor allen, zynde de getuigenis te zyner tyd.” (1 Timo
theüs 2:5—6.) Uit dit schriftbewys is klaar te zien, 
dat God ten bepaalden tyd, ieder het getuigenis
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persoonlijk moet hooren, wat  Jezus voor  hem  ge
daan heeft, en dat iedereen  tot kennis  van  het
reddingsplan zal komen. W ederom zegt Paulus: “De 
genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Chri
stus onzen Heere.” (Romeinen 6:23.) Zonder een gever 
en een ontvanger kan er geen gave zyn, en om te 
geven is een tegenzydige kennis noodzakelyk. Met 
andere woorden, de gever moet de gave aan een
andere beteekenisvol aanbieden, en de andere moet dit 
verstandhoudingsvol gaarne erkennen, voor hy het ont
vangen kan. Daarom zou het voor het menschelyk 
geslacht onmogelyk zyn, die gave des eeuwigen levens 
aantenemen, voor het hen aangeboden wordt. Maar het 
zal slechts ten Gods bestemden tyde aangeboden w or
den, en het goddelyken plan toont, dat zyne bepaalden 
tyd dan gekomen is, nadat het zaad der beloftenis ont
wikkelt en het Koninkryk opgericht is. Alsdan, zal voor 
ieder zyn beurt komen Om daarvan in kennis gebracht 
te worden, dat er een verlossingsplan bestaat, en dat de 
weg open is, de voorw aarden aantenemen en te leven. 
Aangezien inzicht noodzakelyk is, gaat deze de aan
neming der zegen des Heeren vooruit; en wanneer wy 
dit feit herkennen, is het gemakkelyk in te zien, waarom 
de vyand, de duivel, en zyne werktuigen zoo yvrig zich 
bemoeien, het volk, tot inzicht der waarheid te 
verhinderen. Maar wanneer het Koninkryk des Messias 
opgericht is, zal, zooals ons bepaald gezegd wordt. 
(Openbaring 20:1—4.) Satan zyn macht ontnomen zyn, 
dat hy de volken niet meer verleiden. Dan zal het 
volk de waarheid leeren verstaan, en niemand zal hen 
in de kennis hinderen.

Positieven belofte.
De woorden van Jezus moeten volle kracht en 

efect bygelegd worden omdat hy sprak, zooals nooit 
één mensch gesproken heeft. Hy sprak met absoluute
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autoriteit, en ten Gods bestemden tyd moeten zyne 
woorden zich vervullen. Maar voor deze bepaalden 
tyd gekomen is, kunnen ze zich niet vervullen. Jezus 
zeide duidelyk: "Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, indien 
iemand op myn woord acht slaat, die zal in der eeuwig
heid den dood niet aanschouwen." (Johannes 8:51.) 
Zooals boven vermeld, kan echter niemand de woorden 
Jezus bewaren, tenzy hy ze hoord, en tenzy hy een 
kennis van Gods plan heeft. Gedurende het Evangelie 
tydperk hebben slechts christenen deze kennis gehad, 
en alle, welke die woorden bewaard hebben en ze 
getrouw tot aan het einde gade sloegen, zullen het 
eeuwige leven op goddelyke wijze ontvangen. (Open
baring 2:10.) Het overige menschengeslacht hebben de 
woorden niet verstaan; zy kunnen ze daarom ook niet 
bewaren, doch zullen zy ze ten bepaalden tyde, na de 
oprichting de Koninkryks hooren. Dan zal het ge
schieden, dat iederen, die de woorden des Heeren zal 
bewaren, den dood nimmer meer zal zien. Deze be
lofte zou Jezus niet gegeven hebben, wanneer hy niet 
van plan was, het ten bestemde tyde vol en krachtdadig 
in werking te laten treden.

W ederom zeide Jezus: “Een iegelyk die leeft, en in 
my gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid.” (Jo
hannes 11:26.) Geloven wy de uitspraak des M eesters? 
W anneer dit zoo is, dan hebben (wanneer de tyd voor 
de wereld gekomen is, het te hooren) diegenen, die na- 
tuurlyk gelooven, en aan de voorwaarden gehoorzaam 
zyn, de absoluute en positieve uitspraak van Jezus, 
dat zy nimmer zullen sterven.

Gesteund op het voorheen neergelegden argument, 
dat alzoo de oude orde der dingen, de oude wereld ten 
einde gaat, en daarom  verdwynd, en dat de nieuwe 
orde der dingen aanbreekt, en dat het jaar 1925 de 
opstanding der getrouwe overwinnaars van het ouden 
verbond, en het begin der wederherstelling aanduid, is
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het verstandig daaruit het de gevolg te trekken, dat mil- 
lioenen nu op aarde levende menschen in het jaar 1925 
nog op aarden zullen zyn. Alsdan, gesteund op de 
belofte die in Gods woord nedergelegd zyn, moeten wy 
tot het positieven en on bestrydelyken resultaat komen, 
dat Millioenen nu levenden nimmer zullen sterven.

Natuurlyk wil dat niet zeggen, dat ieder zal leven, 
omrede eenige weigeren zullen het goddelyk Gebod 
gehoorzaam te zyn, m aar diegene, die het booze gedaan 
hebben, en zich tot de gerechtvaardigheid keeren, en 
haar gehoorzaam zyn, zullen leven en niet sterven. 
Daar hebben wy positieven uiteenzettingen van de pro
feet Jehova’s voor, welke zeide :“En wanneer de godde- 
looze zich afkeert van de goddeloosheid die hy be
dreven heeft en recht en deugd oefent, dan redt hy 
zyn leven. Hy is bevreesd geworden en heeft zich be
keerd van al de wanbedryven die hy begaan heeft: 
hy blyft stellig in leven; hy zal niet sterven.” — 
Ezechiël 18:27—28.

Tot de jeugd wederkeerend.
Jehova had in zyne liefderyke ontferming tegenover 

alle menschen vele illustraties en zinnebeelden der u it
werking van zyn groot plan gegeven. In het boek van 
Job geeft hy ons een zinnebeeld van de volmaaktheid 
der mensch, van zyn val, van de verlossing door den 
grooten verlosse en ten slotte de wederherstelling. 
W anneer de tyden der wederherstelling beginnen, zullen 
er zond er twyfel nog menschen op aarde zyn, die zeer 
oud en naby het graf zyn. Maar diegene, die van de 
groote lozkoopprys hooren, en die Hem als verlosser 
dan aannemen, zullen tot de dagen hunner jeugd terug- 
keeren; zy zullen tot volmaakte lichaamelyke en ge
zonden toestand weder hersteld worden, en eeuwig 
op aarden wonen. W y citeeren de woorden der profeet:

"Dat Hy (Jehova) zyn leven beware voor de groeve.
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zyn bestaan voor een gewelddadigen dood. Of hy (de 
mensch) w ordt op zyne legerstede getuchtigd door 
smarten onophoudelyk woedt er stryd in zyn gebeente. 
Zyn bestaan doet hem walgen van brood, zyn leven van 
de keurigste sprys: zyn vleesch slinkt tot iets onzicht
baars weg, zyn gebeente, eens voor het oog verborgen, 
wordt ontbloot, en zyn leven komt de groeve naby, zyn 
bestaan den doodsengelen.”

Hier w ordt ons een levendige beschryving van het 
stervenden menschengeslacht in het geheel, en inde- 
viduel gegeven. Dan toont de profeet, hoe hem de 
boodschap der waarheid gebracht wordt, en hy bekend 
w ordt met de groote loskoop-offerande. Verder gaande 
zegt hy: “Is er dan voor hen (de menschen) één ge
zand (één, die een vreugde boodschap brengt) één 
uitlegger, (iemand, welke uitlegd en duidelyk maakt) 
één uit duizend, (de Heere zal hier en daar leeraars 
geven om anderen tot zegen te zyn) om den mensch 
zyne rechten en plichten te verkondigen, zoo zal Hy 
(Jehova) hem genadig zyn en zeggen: Verlos hem, dat 
hy niet nederdale in de groeve; (in het graf; en de 
mensch zegt vol vreugde:) Ik heb een verzoening ge
vonden. Zyn vleesch zal frisscher worden dan het was 
in de jeugd; hy zal tot de dagen zyner jonkheid w eder
keeren.” — Job 33:18—25.

Als God Adam uit Eden verdreef, zeide hy: “Nu 
dan, dat hy (Adam) zyne hand n iet uitsteke en neme ook 
van den boom des levens, en ete, en leve in eeuw igheid! 
. . .  En hy dreef de mensch uit, en stelde Cherubien 
tegen het Oosten der hofs Eden, en een vlammig lemmer 
eens zwaards, dat zich omkeerde, om te bewaren den 
weg van den boom des levens.” (Genesis 3:22—24.) 
Zoo toont het woord, dat, wanneer Adam in Eden was 
gebleven, en zich van het volmaakte, daargeboden 
voedsel, gevoed zou hebben, hy verder zou geleefd 
hebben. Het oordeel wordt aan hem daardoor vol
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trokken, dat hy zich dan met onvolkomen voedsel voeden 
moest. Volmaakt voedsel schynt daarom een noodzake- 
lyk element tot onderhouding voor het eeuwige mensche- 
lyke leven te zyn. W anneer het Messiaansche Konink
ryk ingeleid zal zyn, zal de groote Messias voor rechte 
voedingsmiddelen voorzorgsm aatregelen treffen.

Zoo zal, wanneer de wederherstelling begint een 
man van zeventig jaar, langzamerhand in een physiche 
gezondheid en geestig evenwicht weder hersteld worden. 
De Heere zal hem onderwyzen, hoe hy eten zal, w at hy 
zal eten, en hoe hy zich andere levensgewoonte aan
m atigen zal; en vóór alles zal hy hem de waarheid 
leeren, en hoe hy denken zal, en hoe hy zynen zin op 
heilige dingen zal richten. Door het lieverlede proces 
der wederherstelling zal hy tot de dagen zyner jonk
heid weder opgericht w orden; hy zal eeuwig op aarde 
leven en den dood nimmer zien.

Opstanding.
Niet alleen diegenen, die by het begin der w eder

herstelling op aarde leven, zullen gelegenheid om te 
leven hebben; m aar alle dooden zullen opgewekt en in 
hun eigen orde teruggebracht worden, en hen zal 
gelykerwyze een gelegenheid gegeven worden. De 
groote Meester verklaar de: “Verwondert u daar niet 
over, w ant de ure komt, in welke allen die in de 
graven zyn, zyne stem zullen hooren, en zullen uitgaan.” 
(Johannes 5:28—29.) Paulus zegt duidelyk: “Dat er 
eene opstanding der dooden wezen zal, beide der recht
vaardigen en der onrechtvaardigen.” (Handelingen 24:15.) 
In zyn klaar krachtvol en logisch argum ent in 1. Co- 
rinthes 15 bewyst Paulus overtuigend, dat de opstan
ding Jezus Christus een garantie daarvoor is, dat ieder 
zich in den dood bevindende opgewekt en tot de 
kennis der waarheid zal gebracht worden. Dan zeide 
hy: "Hy (God) heeft éenen dag gesteld op welken Hy



den aardboden rechtvaardiglyk zal oordeelen, door 
éenen man dien Hy daartoe geordeneerd heeft, ver
zekering daarvan doende aan allen, dewyl Hy hem uit 
den dood opgewekt heeft.” (Handelingen 19:31.) Zoo 
toont hy, dat gedurende het Messiaanische heerschappy 
iedereen een gunstige en onpartyelyke gelegenheid ge
nieten zal, om de zegeningen des levens, der vryheid 
en gelukzaligheid te verkrygen.

De dappere jonge mannen, die ten oorlog trokken 
en op het slachtveld stierven, zyn niet in den hemel 
gegaan, nóch in de eeuwige qual, zooals de geloofs- 
belydenissen der christenheid het hunne geliefde bloed
verwanten bybrengen mogten. Zy hebben hunne lich
amen niet opgegeven en zweven nu niet in de w ereld
ruimte rond, zooals de spiritisten het de menschen voor
spiegelen. Ze zyn dood en wachten op de opstanding; 
en ter gelegener tyd zullen zy in de toestand des levens 
teruggebracht worden. Zy zullen hunne geliefden w eder
gegeven worden, en het zal hun volle gelegenheid ge
boden worden, die voorwaarde der nieuwe orde der 
dingen aantenemen, om eeuwig te leven.

Vele goede moeders hebben slapelooze nachten onder 
bitten geween doorgebracht over hunne liefhebbende 
die op de slachtvelden gestorven zyn. Menige bruid, 
menige vader, menig kind was insgelyks in kommer 
gebukt wegens het groote lyden, dat de oorlog, de 
kommer en de dood het volk gebracht hebben.

De gelegenheid der geeste lykheid.
W elk wonderbaarlyke gelegenheid hadden de geeste- 

lyken gedurende de voorgaande vyf jaren der ver
drukking gehad — en vernagelaten!  Inplaats het volk 
op dwaalwegen te leiden, daar zy in het één of ander 
gezin wegens den dood van lieve bloedvewanten, wegens 
het verlies éen der geliefden op het slachtveld, kommer 
aantroffen, hadden zy een heerlyke gelegenheid gehad,
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de opmerkzaamheid op de kostbare belofte der schrift 
te leiden. De weenende moeder hadden ze byvoorbeeld 
kunnen zeggen: "Zoo spreekt Jehova: . . . Houd op m et 
schreien, droog uwe tranen, want er is loon voor uw 
arbeid, spreekt Jehova; zy zullen terugkeeren uit s’vyands 
land, er is hoop voor uwe toekomst, spreekt Jehova: 
uwe zonen keeren naar hun grondgebied terug.” (Jeremia 
31:15— 17.) Het vyandelijk land is het land der dooden, 
wyl de dood de groote vyand is Maar de Heere zal 
alle terugroepen, die in deze toestand gegaan zyn, ge
durende zyne heerschappy zal hy den dood vernietigen.’” 
— 1 Corinthers 15:25—26.

Oproep aan de geestelykheid.
Het is niet ons doel, de geestelykheid belachelyk te

maken, m aar veeleer mogen wy hun dringend ver
zoeken, hunner plicht en verplichtingen het volk tegen
over deze zoo benauwden ure te vervullen. W y 
zouden hen daaraan willen herinneren, dat de opdracht, 
die alle navolgelingen van Jezus gegeven is, niet deze- 
is, de wereld te bekeeren en hun in het één of andere  
georganiseerd systeem te brengen. Hunne opgave is 
niet, by het volk geld intezamelen, om dit doel ten 
uitvoer te brengen. Hunne opdracht is niet, anderen te 
vervolgen; m aar hunne goddelyk gegeven opdracht 
wordt van de Heere klaar in deze woorden neergelegd : 
"De geest des Heeren Jehova is op my, omdat de Heere  
my gezalfd heeft, om eene blyde boodschap te brengen 
den zachtmoedigen: Hy heeft my gezonden om te ver
binden de gebrokenen van hart, om den gevangenen 
vryheid uit te roepen, en den gebondenen opening der 
gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen 
des Heeren, en den dag der wrake onzes Gods; om alle  
treurigen te troosten, om den treurigen Sions te be
schikken dat hun gegeven w ordt siraad voor asch, 
vreugde-olie voor treurigheid, het gew aad des lo fs



voor eenen benauwden geest; opdat zy genaamd wor
den eikeboomen der gerechtigheid, eene planting des 
Heeren, opdat Hy verheerlyk worde.” — Jesaja 61:1—3.

Nooit gaf het zulk een tyd, om de gebrokene harten 
te verbinden, nooit gaf het zulk een tyd, zooals juist 
deze, om diegenen te troosten, die daar treuren. W aarom 
het volk niet de schoonste w onderbaarste waarheden 
te verkondigen die de Bybel bevatten, en het daardoor 
mogelyk maakt, over de verdrukking heen te blikken, 
die nu op de menschen rusten, op de komenden nieuwe 
dag. waar leven, vryheid, gelukzaligheid en zegeningen 
d es gansche menschen geslacht aangeboden zal worden?

Komende groote vreugde.
Adam bezat en verloor leven, vryheid en gelukzalig

heid. Deze dingen kocht Jezus door zyn eigen bloed. 
Gedurend zyne heerschappy zal hy alle gevangenen in 
de gevangenis des doods en die zich onder de heer- 
schappy des vyandes bevinden, vryheid geven. Zoo zal 
hy op aarde volle vryheid oprichten, zooals het van de 
profeten zeer schoon betuigd w ordt: “Ziedaar myn 
dienaar, dien ik steun, myn uitverkorene, in wien ik 
welgevallen heb! Ik heb mynen geest op hem gelegd; 
hy zal den natiën het recht afkondigen. Hy schreeuwt 
nóch verheft zyne stem, hy doet zich op straat niet 
hooren; het geknakte riet breekt hy niet, de kwynende 
pit dooft hy niet uit; naar waarheid kondigt hy het 
recht af. Hy zal niet kwynen of geknakt worden, zoo
lang hy op aarde het recht vaststelt; en verre stre ken 
z ullen uitzien naar zyne wet. Zoo spreekt God, Jehova, 
die den hemel schiep en uitspande, de aarde met wat 
zy voortbrengt uitbreidde, en adem schenkt aan het 
volk op haar, den geest aan allen die er op verkeeren: 
Ik, Jehova heb u in gerechtigheid geroepen, en wil uwe 
hand vatten, u behoeden, u maken tot een volksbond, 
to t een licht der natiën; om blinde oogen te openen, ge
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bonden uit den kerken te leiden, uit de gevangenis hen 
die in duisternis zitten.” — Jesaja 42:1—7.

W y hebben te voren uitgelegd, hoe de Heere 
alle gehoorzamen onder zyne heerlyke regeering het 
leven geven zal. En wanneer deze genadengaven ons 
weder toegewend zullen worden, zal het in der daad 
een gelukzaligen tyd zyn — een gelukzaligheid, die 
blyvend zal zyn. Geinspireerd door den H. Geest schreef 
Gods profeet, dezen tyd te gemoedziende: “Jehova’s 
vrygekochten (het geheele mensche geslacht) keeren 
weder; (uit de toestand der slavenij der zonde en des 
doods) zy zullen Sion (de Messias) binnenkomen onder 
gejubel met altoosdurende vreugde op hun hoofd. 
Blydschap en vreugde bereiken hen; kommer en zuchten 
zyn gevloden.” Jesaja 35:10.

De profeet schildert in zoo schoone spraak, hoe de 
aarde zelf een geeigende woonplaats voor de menschen 
worden zal. De woestyn en de dorre plaatsen zullen 
hierover vroolyk zyn, en de wildernis zal zich ver
heugen en zal bloeien als eene roos, en water zal ont
springen in de w oestyn; de aarde zal zyn opbrengst 
geven, en alles op de aarde zal God pryzen voor de 
vervulling van zyne wonderbare beloften.

Dit is het gouden tydperk, waarvan de profeten 
geprofeteerd, hebben en waarvan de psalmist zong; 
en heden is het het voorrecht van de onderzoekers des 
goddelyken woords, met het oog des geloofs ziende, 
dat wy juist aan de poorten dezer gezegenden tyd s taan ! 
Laat ons opblikken, en onze hoofden opheffen ! Bevry- 
ding staat voor de deur!

Het toppunt der heerlykkeid.
De Messias, de Christus in heerlykheid, zal de 

nieuwe, onzichtbaar heerschende macht vormen; welke 
daarom in de schrift als de nieuwe hemel aangeduid 
wordt. De op aarde georganiseerde regeering zal dat
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zyn, w at de schrift in symboolsche taal de nieuwe aarde 
noemt — de aardsche fase des Koninkryks des Heeren. 
Petrus zegt, dat de getrouwen uitkyk zullen houden 
volgens de belofte Gods naar zulk eene "nieuwen hemel 
en een nieuwe aarde, in dewelke rechtvaardigheid 
woont.” — 2 Petrus 3:13.

Als Johannes de openbarer zyne veroordeeling op 
het eiland Patmos boete, bewees onze Heere hem zyne 
waardeering, terwyl hy hem bezocht en hem in zyne 
genade een wonderbaar visioen schonk, dewelke als een 
deel der H. Schrift vermeld wordt. In extase schreef 
deze geinspireerde getuige des H eeren: "En ik zag 
eenen nieuwen Hemel (onzichtbaar heerschende machten) 
en eene nieuwe aarde (georganiseerde gezelschap); 
want de éerste hemel en de éerste aarde (de oude orde) 
was voorbygegaan, en de zee was niet meer. En ik 
zag de heilige stad (het Messiaansche Koninkryk) het 
nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, 
toebereid als eene bruid die voor haren man versierd 
is. En ik hoorde eene groote stem uit den hemel, 
zeggende: Zie, de Tabernakel Gods is by de menschen. 
en hy zal by hen wonen, en zy zullen zyn volk zyn, 
en God zelf zal by hen en hun God zyn. En God zal 
alle tranen van hunne oogen afwisschen, e n  d e  d o o d  
za l  n i e t  m e e r  z y n ,  nóch rouw, nóch gekryt, nóch 
moeite zal meer zyn ; want de eerste dingen zyn wegegaan. 
En die op den troon zat, zeide: Zie, ik maak alle dingen 
nieuw. En Hy zeide tot my; Schryf, w ant deze woorden 
zyn w aarachtig en getrouw.” — Openbaring 21:1—5.

Niemand kan deze positieve en overtuigende be
lofte loochenen, dat onder de heerschappy van de 
Messias de dood vernietigd zal worden, en smarte, 
rouw en geschrei zullen ophouden, en dat alle ge
hoorzamen weder hersteld zullen worden tot leven, 
vryheid en gelukzaligheid. En aangezien de oude orde 
nu vergaat, en de nieuwe aanbreekt, kunnen wy vry-
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m oedig de blyde boodschap verkondigen, dat millioenen 
nu levende menschen de gelegenheid om eeuwig te 
leven aangeboden zal w orden; en diegenen die dan ge
hoorzaam zyn, zullen nimmer sterven, m aar zullen weder 
hersteld worden en eeuwig leven op aarde in geluk
zaligheid, vreugde en vrede.

G ro o t  e n  w o n d e r ly k  z y n  u w e  w e rk e n ,
H e e re , G y  a lm a c h tig e  G o d ;

R e c h tv a a rd ig  e n  w a a r a c h t ig  z y n  u w e  w e g e n ,
G y  K o n in g  d e r  n a tië n .

(Openbaring 15:3—4.)
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De Bybel, een geopend Boek
„ D e  w o o r d e n  z u lle n  to e g e s lo te n  en  

v e rz e g e ld  z y n  t o t  o p  d e n  ty d  v a n  h e t  
e in d e .  D a n  z u lle n  v e le n  h e t  (h e t  W o o rd  
G o d s )  n a s p e u r e n  e n  d e  w e te n sc h a p  zal 
v e rm e n ig v u ld ig d  w o r d e n .“

(D a n ië l  12: 4, 9  en  10.)

CH. T. RUSSELL’S SCHRIFTSTUDIËN

Het Goddelyke Plan der Eeuwen
h e t  e e r s t e  e n  g e w ic h tig s te  d e r  7 d e e le n  d e  „S chr i f t s t u d ië n ” b e v a t  E E N E  

V O L L E D IG E  H A R M O N IS C H E  u i t l e g g in g  v a n  d e n  B y b e l.
In 5  m il l io e n e n  e x e m p la re n  e n  tw in tig  t a le n  v e r s p r e id .

I e d e r  d e e l  v o r m d  é é n  v o o r  z ich a fg e s lo te n  w e rk .

„Bill Arp“ zegd
b e t r e ffe n d e  h e t  e e r s te  d e e l :  H e t  is  o n m o g e ly k ,  d i t  b o e k  te  le z e n , z o n d e r  
d e  s c h ry v e r  t e  b e m in n e n  e n  z y n e n  h e e r ly k e n  o p lo s s in g  v an  h e t  g r o o te  
r a a d s e l  t e  w a a r d e e r e n ,  w e lk e  o n z e  d a g e n  d e s  le v e n s  b e z ig  h o u d e n .  E r 
is  h a a s t  g e e n  fa m ilie ,  d ie  z ich n ie t  o v e r  d e n  d o o d  b e k la a g d  v a n  b lo e d 
v e rw a n te n  e n  v r ie n d e n ,  d ie  ,,b u i te n  d e  K erk  s ta a n d e '' g e s to r v e n  z y n  — 
b u i te n  h e t  h e i ls p la n ,  e n  d e rh a lv e ,  w a n n e e r  h e t  C a lv y n is m e  r e cht h a d , 

o o k  v a n  i e d e r e  h o o p ,  in  e e u w ig e  p y n  en  v e r tw y fe lin g .
W y v e rk o o p e n  d i t  w o n d e r v o lle  b o e k ,  h e tw e lk  w a a r ly k  o n s c h a tb a re n  
g e e s t ig e n  w a a rd e n  p r e s e n t e e r t  t e g e n  i n k o o p s p r y s , o m  d e  g o d d e ly k e  

W a a rh e id  te  v e r s p r e id e n ,  w e lk e  d e  B y b e l  b e v a t .

V e r k r y g b a a r  v o o r  N E D E R L A N D  e n  K O L O N IË N :

In t e rn a tio n a le  V e re e n ig in g  van E rn s t ig e  B y b e lo n d e rz o e k e rs

V o o r  FR A N K R Y K , E L Z A S -L O T H R IN G E N  en  B E L G IË N :

S o c ié t é  de B ib le s  et de T r a it é s  de la  „T O U R  D E  G A R D E "
BERNE (S u is se ) ,  r u e  d e  C o m m u n a u x ,  35.

V o o r  (d u its c h )  Z W IT Z E R L A N D :

„ W A C H T -T U R M "  B ib e l-  und T r a k t a t -G e s e lls c h a ft
ZÜRICH, H ö n g g e r s t r a s s e  12.

V o o r  D E U T S C H L A N D , O S T E N R Y K  e n  H O N G A R Y E :

„ W A C H T -T U R M “  B ib e l- und T r a k t a t -G e s e lls c h a ft
BARMEN, U n te r d ö r n e r s t r a s s e  76.



Z e e r  aan  beve lingsw aardinge lectuur voor het engelsch, 
fransch of duitsch sp rekende publiek!

Schriftstudiën van Ch. T. Russell
In werkelyken zin des woords 

„Sleutel der kennis der Heiligen Schrift''
D e z e  b o e k d e e l e n  v o r m e n  e lk  v o o r  z ic h  e e n  a fz o n d e r ly k  a fg e s lo te n  w e r k ;  

e v e n z o o  v e le  le e r z a m e  B y b e ls c h e  b r o s c h u r e n  z o o a ls :
„ D e  w e d e r k o m s t  d e s  H e e r e n “
, , W a t  l e e r t  d e  H e i l i g e  S c h r i f t  o m t r e n t  d e  H e l ? ' '  
„ D e  B y b e l  t e g e n  d e  t h e o r i e  d e r  E v o l u t i e “
, , D e  T a b e r n a k e l  i n  d e  w o e s t y n ' '
„ D e  s t e e n  i s  a n  t ’ r o l l e n ' '
„ S o c i a l i s m e  e n  d e  B y b e l “

„ W ac h te r , h o e  v e r  is ’t 
in  d e  n a c h t ?“

„ D e  m o rg e n  k o m t  en 
o o k  d e  n a c h t !“ 

J e s a ja  2 1 : 11— 12.

De
W ach ttoren

en verkondiger 
der tegenwoordigheid 

van Christus
D it  t y d s c h r i f t ,  g e g r o n d  

d o o r  d e  a u te u r  d . S c h r if t  - 
s tu d ië n  b e h a n d e l t  v o o r -  
n a a m e ly k  d ie p e  o n d e r 
w e r p e n  v o o r  v e r  g e v o r 
d e r d e  C h r i s t e n e n , m e t  
h e t  d o e l  d e  k e n n is  e n  d e  
o n tw ik k e l in g  v a n  G o d »  
w e lb e h a g e ly k  c h a r a k t e r  
te  l e e r e n  d o o r g r o n d e n .

„ D e  W a c h t t o r e n ' '  is  
v o o r  h e t  e n g e lsc h , d u its c h  
o f  f ra n sc h  s p r e k e n d e  p u 
b l ie k  e e n  z e e r  a a n b e v e 
le n d  ty d s c h r i f t ,  h e tw e lk  
in  t ’e n g e ls c h  2  m a a l in  d e  
m a a n d  v e r s c h y n t .

V o o r  o n b e m i d d e l d e  
k in d e r e n  G o d s ,  d ie  d e  

a b o n n e m e n t s p r y s  n ie t  
k u n n e n  b e ta l e n ,  o n t 
v a n g e n  d i t  b la d  g r a t i s .  

M en  w e n d e  z ic h  a a n  

„T O U R  D E  G A RDE. . Société de B ib le s  et de T ra ités  
B E R N E  (Suisse), ruê des Communaux, 36 

,,W achtturm '' B ibel- und T r a k tat-G ese llschaft 
B A R M E N  (Deutschland), U nterdörnerstrasse  76.



I m p r im e r ie  d e  la T o u r  d e G a rd e  
Soc. c o o p .  Berne  (Suisse)


